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Abstrakt 

 

Obsahem dizertační práce je téma diskriminace z důvodu zdravotního postižení 

v kontextu vzdělávání v sociální práci v České republice. Práce  je členěna do pěti 

hlavních oddílů a devíti kapitol.  

První část práce se zabývá  teoretickými východisky a klíčovými koncepty 

relevantními pro objasnění konceptu zdravotního postižení, diskriminace a 

diskriminace  z důvodu zdravotního postižení včetně základních tezí sociální práce 

jako profese lidských práv. 

Druhá část práce pojednává o konkrétních projevech individuální a 

institucionální diskriminace v některých oblastech života lidí se zdravotním 

postižením ovlivňujících kvalitu života. Jde zejména o témata vzdělávání, 

zaměstnávání, mobilita, sociální a zdravotní oblast, informace a informační 

technologie, přístup ke zboží a službám, kultura, rodičovství a genetická 

diskriminace. Pozornost je zaměřena také na postoje majoritní společnosti vůči lidem 

se zdravotním postižením. 

Obsahem třetí části jsou právní aspekty diskriminace z důvodu zdravotního 

postižení a otázky spojené s úlohou jazyka a terminologie užívané vůči lidem 

s postižením. 

Čtvrtá část práce je zaměřena na vzdělávání v sociální práci a vztah k tématu 

diskriminace z důvodu zdravotního postižení. Ústředními tématy jsou kvalifikace 

sociálního pracovníka, etické kodexy sociální práce, standardizace vzdělávání 

v sociální práci a pozice pedagoga sociální práce.  

V páté části jsou uvedeny relevantní analýzy v kontextu obsahu práce včetně  

návrhu sociotechnických výstupů pro praxi vzdělávání v sociální práci. 

 

 

 

 

Klíčová slova  diskriminace, zdravotní postižení, vzdělávání v sociální práci  
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Abstract 

 

This doctoral thesis deals with the theme of disability discrimination  in the 

social work education context in the Czech republic. This thesis is divided into five 

main parts and nine chapters. 

The first part of this thesis deals with theoretical ways out and key concepts 

which are relevant for the illumination of the disability concept, discrimination and 

disability discrimination and also pursues basic thesis of social work seen as a human 

right´s profession. 

The second part of this work talks of factual manifestations of individual and 

institutional discimination in some parts of disabled people´s lives. These 

manifestations influence the quality of life. The general topics are: education, 

employment, mobility, social and health area, information and informational 

technologies, acces to the wares and services, culture, parentage and genetic 

discrimination. The attitudes of major society against people with disabilities are also 

in focus of interest. 

The third part contains law aspects of disability discrimination and questions 

connected to the role of language used towards people with disabilities. 

The fourth passage of this thesis is focused on education in social work and 

relationship to the topic of diability discrimination. The main topics are: social 

worker qualification, ethic codes, standardisation of education in social work and 

social work teacher´s position. 

In the fifth part there are relevant analysis in the context of thesis content 

including suggestion of ways out for practice of education in social work. 
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PŘEDMLUVA 

 

 

 

Sociální vědec si musí uvědomit, že je hráčem dvou sociálních rolí: je 
obyvatelem životního světa a je obyvatelem vědeckého světa. První role mu 
přikazuje být nejvýš zaujatým participantem sociálního dění, druhá role mu 
přikazuje být co možná nejvíc nezainteresovaným pozorovatelem sociálního 
dění. Z obojího vyplývá, že musí neustále hledat „mosty“ mezi těmito dvěma 
rolemi, které mu přikazuje tvorba interpretačních modelů přijatelných oběma 
světy.  (Hubík 1999: 127) 

 

Tato vědecká  forma „duchovní schizofrenie“ nutí každého, kdo se vydá na cestu 
systematického poznávání v sociálních vědách, k neustálému balancování na hraně. 
Neklid osobní zainteresovanosti a souběžné cílené umrtvování subjektivní účasti za 
účelem vědeckého bádání, jsou jeho nezbytným údělem. A dlužno dodat - s nejistým 
výsledkem. Zvláště při zkoumání témat, která nejsou jen předmětem relativně 
neutrálního zájmu. Co dělat, když je téma příliš silné nebo příliš blízké? Utéct, zvolit 
jiné, méně „dotekové“? Nebo se pokusit překonat laťku  etnocentrismu s rizikem, že 
může být  příliš vysoko a člověk přitom zkrátka nezvládne odstup zvaný „dovednost 
kritického myšlení“? Ať zvolíme jedno nebo druhé, vždy  nějak reagujeme na výzvu. 
S malou, leč přesto úlevou tak můžeme přitakat tvrzení Diltheye, podle nějž  

 

nelze se zbavit „subjektivních“ prvků ani v procesu poznávání, ani v procesu 
reprodukce a distribuce vědění, […] protože duchovní vědy vycházejí ze života a 
trvale s ním souvisejí, jelikož se opírají o prožívání, chápání a životní zkušenost. 
[…] Objektivita vědění přírodovědeckého typu zde není možná.“ (Dilthey in 
Hubík  1999: 35) 

 

Okolnosti a motivace zaměření na zvolené téma práce jsou jednak v rovině 
profesní, jednak v rovině osobní a v neposlední řadě v rovině aktuálního 
společenského klimatu i odborného diskurzu v oblasti lidských práv lidí se 
zdravotním postižením.  

Profesní rovina motivace je dána patnáctiletou praxí tváří v tvář každodenním 
problémům a zkušenostem lidí s těžkým zdravotním postižením a participace na 
jejich  řešení v rámci výkonu povolání v pomáhajících profesních organizacích. Moje 
původní vzdělanostní speciálněpedagogická profilace nacházela v průběhu let 
kontinuální uplatnění při poskytování vzdělávání pracovníkům v pomáhajících 
profesích. Z tohoto pohledu je propojení tématu diskriminace a vzdělávání 
přirozeným vyústěním profesních zkušeností.  
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Zákonitě se na volbě tématu podílí dlouholetá blízká zkušenost s nevidomým 
prarodičem, který v mládí ztratil zrak následkem úrazu a celý svůj dlouhý  život 
prožil v malé vesnici na Vysočině, s ohledem na individuální a tehdejší  společenské 
podmínky v izolaci – materiální (absence kompenzačních pomůcek), duchovní i 
lidské.  

V neposlední řadě se do volby tématu promítá individuální zkušenost s vlastním 
několikaletým těžkým zdravotním postižením získaným v dospělosti, které lékaři a 
moderní medicína odstranili. Průchody mezi oběma světy „tam a nazpátek“ se staly 
trvalou nesdělitelnou součástí mé osobní zkušenosti mnohdy tvrdých střetů, ale i 
vlídného porozumění  mezi majoritou „zdravých“ a minoritou „postižených“. Odtud 
pramení hluboká osobní potřeba trvale přispívat k porozumění mezi světy „před a za 
zrcadlem“, řečeno slovníkem Alenky v říši divů. Odtud také pramení primárně 
konsensuální podtext  předkládané práce. 

Jsem si vědoma, že zejména uvedené osobní motivace jsou rizikové z hlediska 
míry objektivity  zpracování tématu. Co se týče mých hodnot a náklonností, jsou 
zcela jasně a jednoznačně na straně lidí se zdravotním postižením. Zároveň si však 
uvědomuji, že v tomto, pro mě osobně vskutku těžkém individuálním zápasu 
životního a vědeckého světa se naskýtá neobyčejná, nevšední a vzácná příležitost 
vidět věci z různých perspektiv. 
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ÚVOD 

 

  

Představy o tom, co je diskriminace ve vztahu ke zdravotnímu postižení a jaký je 
její obsah, jsou obvykle velmi různorodé. V podmínkách české společnosti jde o 
pojem, který nemá dosud zcela zřetelné a jasné obrysy. V naší zemi se  „objevuje“ až 
po roce 1989. Neznamená to, že by se u nás tato diskriminace nevyskytovala již 
dříve, nebyla však s ohledem na poválečný politický vývoj v Československu 
oficiálně pojmenovávána a řešena.  

 I v celosvětovém prostředí je pojem diskriminace z důvodu zdravotního postižení 
záležitostí relativně novou – poprvé se o ní veřejně hovoří (zejména) v anglo-
americkém prostředí od šedesátých let minulého století a souvisí s celkovým 
vývojem hnutí za lidská práva a společenskou a politickou atmosférou té doby. 
Prudký rozvoj veřejných diskusí a realizace aktivit vedoucích k omezení a zákazu 
této diskriminace nastal zejména v osmdesátých a devadesátých letech v souvislosti 
s historicky prvním přijatým zákonem proti diskriminaci lidí s postižením v USA.  

 Otevřením tématu diskriminace v zemích východní Evropy dochází od počátku 
devadesátých let k aktuálnímu zaměření pozornosti veřejnosti zejména na víceméně 
„tradiční“ druhy diskriminace, jako jsou diskriminace etnických menšin, genderová 
diskriminace, sexismus a  ageismus. Z hlediska pojmů je nejmladším s   -ismů tzv.  
„disablism“, popřípadě „disabilism“ či „ableism“, což je termín v  anglicky psané 
odborné literatuře běžně používaný, v českém odborném písemnictví toho času však 
téměř neznámý. Je obtížné jej elegantně převést do českého jazyka, protože čeština 
nemá odpovídající jednoslovný výraz, který by umožňoval vyjádřit souvislost mezi  
diskriminací jako sociálním jevem a objektem diskriminace - lidmi se zdravotním 
postižením. 

 Diskriminace z důvodu zdravotního postižení je v dizertační práci situována do 
vztahu k tzv. pomáhajícím profesím, zejména pak do vztahu ke vzdělávání v sociální 
práci. Proč? 

 Zřetelným motivem (dobrovolného) vstupu lidí do těchto profesí, bývá mezi 
jinými potřeba přímého kontaktu s druhými lidmi, potřeba pomoci, potřeba předávat 
vědomosti, znalosti, zkušenosti nebo víru, potřeba vykonávat činnost, která dává 
člověku mimo jiné pocit užitečnosti, uspokojení a radosti ze smysluplně využitého 
času života, který je nám vyměřen. U takového člověka jaksi  z principu 
neočekáváme, že by se dopouštěl ve vztahu ke klientům, pacientům, věřícím,  žákům 
či studentům aktivit, které nesou novodobé označení „diskriminující“. A přece se 
v pomáhajících profesích, z řady známých i latentních důvodů, vyskytují případy 
mnohdy nereflektovaně diskriminujícího jednání, které mají v konečném důsledku  
za následek ne-li pravý opak zamýšlené pomoci, pak minimálně snížení její úrovně a 
účinku. Pracovníci pomáhajících profesí se svými činnostmi a přístupy  významným 
způsobem podílejí na úrovni kvality života mnoha lidí s postižením. Záleží přitom na 
řadě faktorů, které se na případném diskriminujícím přístupu a jednání podílejí. 
Nutno ovšem jednoznačně uvést, že tvrzení, že „většina“ nebo „mnoho“ pracovníků 
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v pomáhajících profesích má co do činění s uvedeným typem jednání, by bylo 
spekulativní. Cílené relevantní výzkumy v této oblasti u nás dosud nebyly provedeny 
a v zahraničí jde o téma z hlediska výzkumu rovněž poměrně citlivé. 

Jestliže se má eliminovat diskriminace lidí s postižením, měla by být nejdříve 
zřetelně pojmenována. Měly by být zřejmé její projevy, příčiny, zdroje, souvislosti a 
důsledky. Teprve  pak lze účelně hledat a nacházet  způsoby jejího řešení a možnosti 
prevence. 

Mnohdy lidé diskriminují a nejsou si vědomi, že jsou původci diskriminace, 
mnohdy jsou lidé diskriminováni a neví, že se jedná o diskriminaci. Ani sociální 
pracovníci a pracovníci dalších pomáhajících profesí  v tomto netvoří výjimku. Jejich 
motivace k profesi a mnohdy ani vzdělání jim automaticky nemusí poskytovat 
ochranu před diskriminujícím způsobem jednání vůči klientům, studentům, žákům, 
pacientům, kolegům atd.  Z tohoto důvodu je důležité, aby docházelo na straně 
jedněch i druhých k uvědomění si projevů diskriminace, neboť prostřednictvím 
vědomé reflexe je možné porozumět různým situacím souvisejících s diskriminací a  
předcházet jí,  popřípadě se dovolat nápravy, umět se obhájit, pokud již 
k diskriminaci došlo nebo pomoci jiným, je-li třeba, aby se obhájit dokázali.  

Významnou roli na tomto poli sehrává kromě funkčního právního systému a 
obecně uznávaných etických hodnot i systém vzdělávání. Právní teritorium je pro 
téma diskriminace klíčovou oblastí,  neumožňuje však z principu postihnout 
rozmanité situace všedního dne, v nichž se diskriminující tendence vůči lidem 
s postižením projevují.  Právo a  jeho vymahatelnost představuje jednu z cest řešení a 
prevence diskriminace, obvykle tu „tvrdší“. Mezi „měkké“ způsoby patří vzdělávání, 
osvěta, příklady dobré praxe, důraz na etické principy, hodnoty atd.   

„Sociální práce je založena na hodnotách demokracie a lidských práv.“ (Etický 
1995) Sociální pracovníci svým profesním i osobním zaměřením obvykle přirozeně 
inklinují k jednání, které respektuje důstojnost a lidská práva klientů. Ne vždy lze 
však spoléhat na obecnou znalost právní báze a obecné vnímání lidských práv.  
Z tohoto pohledu se podle našeho názoru jeví jako nezbytné věnovat rozvoji vnímání 
lidských práv v kontextu teorie a praxe  v sociální  práce cílenou vzdělávací aktivitu. 

Zdravotní postižení a jeho důsledky pro člověka jako jednotlivce, skupinu i 
společnost kladou při spolupráci na jejich řešení na sociálního pracovníka 
mimořádné nároky. Tyto nároky jsou dány požadavkem specifickým pro praxi 
sociální práce, a sice umět „vidět situaci klienta v celku“. Aby bylo možné se tomuto 
ideálnímu požadavku přiblížit, musí sociální pracovník (1) mít mnoho dílčích 
znalostí o životních podmínkách lidí s postižením v přiměřené hloubce znalostí; (2) 
dílčí znalosti musí umět propojovat a vidět jejich souvislosti a vzájemné 
podmíněnosti; (3) mít schopnost vidět situaci v celku, z nadhledu. Jen tak může 
identifikovat situace, kdy k porušování důstojnosti, lidských práv a diskriminaci 
dochází, porozumět jejich mechanismu a - je-li třeba - pomoci nalézat cesty k jejich 
řešení a prevenci.  

Výše uvedený odstavec je pro porozumění předkládané práci klíčový, neboť 
nastavuje její „vnitřní parametry“. Chceme-li porozumět celku, nelze než představit 
ne-li všechny, alespoň většinu relevantních dílčích částí. To s sebou nese na 
nevelkém prostoru dizertační práce riziko „zahlcení“ čtenáře dílčími zpočátku 
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zdánlivě nesourodými tématy. Smysl jejich uvedení a uspořádání se může plně 
projevit nikoliv v průběhu, ale až v závěrečné myšlenkové syntéze, kdy se z dílčích 
částí vynoří komplexita životních podmínek lidí se zdravotním postižením působící 
„najednou“.  

V tom je rozdíl mezi těmi odborníky (z řad lidí bez postižení i postižením), kteří 
se monotematicky zabývají dílčími aspekty zdravotního postižení a samotnými lidmi 
s postižením, jejichž zkušenost (žití) zdravotního postižení nelze na tyto dílčí části 
rozložit. Specializace a zaměření vědce na „určitý úsek“ je důležitá a není na místě ji 
zpochybňovat.1 Specializace a zaměření odborníka v praxi na dílčí část komplexního 
řešení je v zásadě nezbytná. Od sociálních pracovníků se však nevyžaduje zaměření 
na jednotlivost, které „si může dovolit“ vědec nebo specializovaný odborník, ale na 
celek, a to je v oblasti zdravotního postižení nesmírně náročný požadavek. Stejně 
vysoké nároky tento požadavek klade na pedagogy sociální práce, kteří se zabývají 
vzděláváním (budoucích) sociálních pracovníků.  

Plně se ztotožňuji s názorem Gary E. Mayové (2005: 87), podle níž  
 
Intervence v oblasti sociální práce se ve vztahu k lidem s postižením musí 
[…]systémově zaměřit současně na různorodé aspekty a cíle, přičemž 
podmínkou sine qua non je nezbytné porozumění aspektům a souvislostem 
disability. Toto by mělo být těžištěm změny v dosavadních obvyklých 
profesních náhledech a přístupech vůči lidem s postižením jak v oblasti teorie, 
tak v oblasti praxe a výzkumu.2 
 

Jsem si vědoma, že ideálního cíle - vidět situaci lidí s postižením v celku 
(zejména pro ty, kdo postižení nežijí na sobě nebo v blízkém vztahu) v zásadě nelze 
dosáhnout. Je však možné se k němu alespoň přiblížit a snažit se přibližovat, což je 
záměrem předkládané práce.  

 

Metodologie tvorby práce  

 

Obsahem dizertační práce je pokus o odpovědi na otázky – zda vůbec, proč a 
případně jakým způsobem by se téma diskriminace z důvodu zdravotního postižení 
mělo stát součástí kvalifikačního vzdělávání sociálních pracovníků v České 
republice.  

                                                 
1 Záleží však také na míře této specializace a komunikaci mezi vědci a odborníky - a mnohdy 
opomíjené komunikace s těmi, jichž se týkají. Hubík (1999: 199, 201) k tomu poznamenává: 
„Specializace, blahodárně působící v oblasti výroby a akumulace kapitálu, postupně proměnila vědění 
o skutečnosti v konglomerát často nesouvisejících specializovaných poznatků, pro něž skutečnost 
existuje pouze jako velmi dílčí výsek skutečnosti, fragment. […] Díky neúprosnému postupu 
specializace a ztrátě komunikace mezi jednotlivými specializacemi […] stále více věcí zůstává „mezi“ 
a tudíž „mimo“ zorné pole vědění. […] Moderní selekce vědění nutně znamená nerespektování jiných 
poznávacích možností, nabízených jinými lidmi, skupinami,  kulturami.“ 
2 Vzdělávací standardy v sociální práci CSWE  vzdělávání sociálních pracovníků se zaměřením na 
zdravotní postižení. (viz CSWE 2008)   
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Cíle dizertační práce lze představit ve třech úrovních. Z makro pohledu jde o 
sledování  sociálních jevů - diskriminace a  vzdělávání na pozadí konceptu lidských 
práv. Základní otázku práce lze z tohoto pohledu vnímat v rovině konceptu sociální 
změny (respektive sociokulturní změny), kdy nějaká činnost (cílené, záměrné 
vzdělávání)  → působí  (podílí se) → na změnu stavu (řešení a prevence) →  
sociálního jevu (diskriminace z důvodu zdravotního postižení).   

V mezzo úrovni je cíl vyjádřen formulací základní otázky práce: jakým způsobem 
se vzdělávání v sociální práci podílí či může podílet na prevenci a řešení 
diskriminace z důvodu zdravotního postižení? Formulace otázky je přitom založena 
na dvou výchozích tezích: (1) Diskriminace z důvodu zdravotního postižení jako 
sociální jev existuje. Tato teze čerpá  z myšlenkové tradice Dürkheimova konceptu 
sociálního faktu a jeho tvrzení, že sociální jev nelze vysvětlit sám  o sobě, ale  jen 
jinými sociálními jevy. Existenci sociálního jevu diskriminace z důvodu zdravotního 
postižení je v tomto smyslu možné vnímat jako „soubor sociálních faktů - realit“, 
které působí v různých oblastech a úrovních života lidí se zdravotním postižením a 
jejich rodin a odráží se v různých úrovních společenské praxe. (2) Vzdělávání má 
významnou úlohu v procesu společenské změny. Uvedená teze se hlásí k 
myšlenkovému odkazu pluralitního filozofického pragmatismu Johna Deweye s jeho 
zájmem zaměřeným na propojení pedagogických a sociálních otázek v procesu 
reforem a změn společenských poměrů.  

 Téma práce je primárně ukotveno v oblasti čtyř entit – diskriminace jako sociální 
jev/problém – vzdělávání jako cílená činnost  – sociální práce jako profese a jako 
akademická disciplína. Mikroúroveň pohledu nastoluje formulaci dílčích cílů, 
zaměřených na teoretické zpracování  čtyř okruhů otázek. (1)  Co se míní 
diskriminací z důvodu zdravotního postižení? Jaké jsou její projevy na úrovni praxe? 
Jaké jsou její souvislosti a důsledky? (2) Kdo je sociální pracovník a jaké jsou oblasti 
jeho působení? (3) Čím je specifické vzdělávání v sociální práci? Jaké má cíle a 
prostředky? Kdo se jej účastní? (4) Jakou funkci má nebo může mít vzdělávání 
v sociální práci v systému strategií řešení a prevence diskriminace? 

 Z úrovně sociologického pohledu je téma nahlíženo optikou objektivistického 
paradigmatu s využitím funkcionalistického přístupu. S ohledem na rozmanité 
interpretace funkcionalismu v sociologické teorii se budeme přidržovat  rámce 
vymezeného Petruskem (1996: 328–329). Z tohoto pohledu je na diskriminaci lidí se 
zdravotním postižením jako sociální jev možné nahlížet jako na celek, který je složen 
z dílčích  vzájemně provázaných a podmíněných faktorů (ne/přístupnost vzdělávání, 
v oblasti mobility, zaměstnávání, k informacím atd.) v různých oblastech života lidí 
s postižením (tj. individuální – institucionální – environmentální prostředí). 
Diskriminace lidí s postižením je pak dysfunkcí těchto faktorů.  Snaha o eliminaci  
sociální diskriminace a vytváření systému rovnováhy ve společnosti je situována do 
oblasti konsensuálního hodnotového systému (etické normy, vzdělávání, jazyk  atd.) 
a v rámci sociální kontroly (právní normy) a probíhá graduálně v čase. Vzdělávání 
(včetně vzdělávání v sociální práci) z tohoto pohledu plní významnou pozitivní 
funkci při utváření prostředí v rámci adjustačně pojímané změny směrem k 
nediskriminaci a rovnoprávnosti lidí s postižením.  
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   Z pohledu sociální práce se předkládaná práce hlásí ke konformnímu pojetí 
reformního paradigmatu v sociální práci vymezeného Musilem (2004: 190-191). 
Z tohoto pohledu vnímáme populaci lidí se zdravotním postižením jako přirozenou,  
rovnocennou a svébytnou součást společnosti a vzdělávání v sociální práci jako 
součást subsystému veřejných služeb, které participují na řešení komplexity 
životních podmínek a kvality života lidí se zdravotním postižením. Cíle práce jsou 
z tohoto pohledu orientovány na identifikaci, způsob a funkčnost uspořádání 
relevantních témat v obsahu vzdělávání v sociální práci zaměřených na samotné téma 
zdravotního postižení a dále na téma ne/diskriminace a lidských práv lidí 
s postižením.   

 V práci využívám s ohledem na teoretický přístup ke zpracování tématu metodu 
deskripce, analýzy a komparace.    

Cíl práce lze z hlediska jeho povahy, typu, označit jako sociotechnický. Záměrem 
práce není předkládat nová fakta, prognózy ani teoretická zobecnění. V popředí 
zájmu stojí především  možnost aplikace a propojení teoretických poznatků  s praxí  
vzdělávání v sociální práci.   

Předkládaná práce v českém odborném písemnictví sociální práce nenavazuje na 
žádnou tématicky příbuznou práci, její případná existence mi k datu  podání žádosti o 
povolení  obhajoby dizertační práce 31. 3. 2008 není známa. Za příbuznou práci 
z oblasti mimo sociální práci lze považovat publikaci JUDr. Margerity Vysokajové  
z roku 2000 s názvem Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení, 
která se zaměřuje na právní aspekty lidských práv lidí s postižením. 

Z hlediska obsahu konceptuální části práce čerpá primárně z poznatků oboru 
sociologie zdravotního postižení, disability studies, obecné sociologie, sociální práce 
a dále z výsledků výzkumů relevantních pro téma práce. V celé práci jsou dále 
využity poznatky speciální pedagogiky, sociologie práva, politologie, etiky, obecné 
pedagogiky, lingvistiky a částečně psychologie. 

Jsem si vědoma limitů,  které se odvíjejí od jednostranného zaměření na anglicky 
psanou literaturu z důvodu absence aktivní znalosti dalších jazyků. V tomto smyslu 
je na místě, aby byla práce předmětem kritické diskuse a srovnání těch, kteří se 
v budoucnu budou či mohou obdobným tématem zabývat se znalostí německy, 
francouzky či jinak psané odborné lietartury.  

 

Struktura práce 

 

Práce  je členěna do pěti hlavních oddílů a devíti kapitol. První část práce se 
zabývá  teoretickými východisky a klíčovými koncepty relevantními pro objasnění 
konceptu zdravotního postižení, diskriminace a diskriminace  z důvodu zdravotního 
postižení včetně základních tezí sociální práce jako profese lidských práv. 

Druhá část práce pojednává o konkrétních projevech individuální a institucionální 
diskriminace v některých oblastech života lidí se zdravotním postižením 
ovlivňujících kvalitu života. Jde zejména o témata vzdělávání, zaměstnávání, 
mobilita, sociální a zdravotní oblast, informace a informační technologie, přístup ke 
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zboží a službám, kultura, rodičovství a genetická diskriminace. Pozornost je 
zaměřena také na postoje majoritní společnosti vůči lidem se zdravotním postižením. 

Obsahem třetí části jsou právní aspekty diskriminace z důvodu zdravotního 
postižení a otázky spojené s úlohou jazyka a terminologie užívané vůči lidem 
s postižením. 

Čtvrtá část práce je zaměřena na vzdělávání v sociální práci a vztah k tématu 
diskriminace z důvodu zdravotního postižení. Ústředními tématy jsou kvalifikace 
sociálního pracovníka, etické kodexy sociální práce, standardizace vzdělávání 
v sociální práci a pozice pedagoga sociální práce.  

V páté části jsou uvedeny relevantní analýzy v kontextu obsahu práce včetně  
návrhu sociotechnických výstupů pro praxi vzdělávání v sociální práci. 

 

Poznámka k užívání terminologie „zdravotně postižený“  

 

V textu předkládané práce preferuji užívání slovních spojení „člověk se 
zdravotním postižením“, případně „člověk s postižením“, „lidé se zdravotním 
postižením“, případně „lidé s postižením“. Spojení „zdravotně postižený“ 
principiálně neodmítám, ale osobně jej neužívám. Podle mého názoru výraz „člověk 
s postižením“ znázorňuje na lingvistické úrovni velmi dobře primární důraz na 
člověka a jeho osobnost, kde postižení je důležitou, ale jen jednou z mnoha dimenzí - 
součástí osobnosti.  Hlásím se tímto k těm lidem s postižením, kolegům, dalším 
odborníkům a ostatním, kteří rovněž uvedené výrazy vědomě preferují a užívají 
v mluvené i psané formě řeči.  Delší pojem používám v předkládané práci i přesto, že 
se leckdy může jeho časté používání jevit jako zatěžující ve smyslu plynulosti či 
čtivosti textu.  Užívám-li pojem „zdravotně postižený“, který je uveden 
v uvozovkách, jde o kontext, který není součástí mnou užívané  terminologie. Pojem 
bez uvozovek  se v textu objevuje tam, kde jde o přejaté citace nebo texty 
s původním zachováním terminologie autora uváděného sdělení.  
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TEORETICKÁ  VÝCHODISKA, KLÍČOVÉ KONCEPTY 

 

 

 

1. Kdo je „zdravotně postižený“?  

 

Existence člověka, který má zdravotní postižení, bývá okolím vnímána jako ne-
normální jev. V obecném povědomí je „normální“ zdravotní postižení nemít. 
S ohledem na četnost výskytu zdravotního postižení3 je zřejmé, že ne každý člověk 
má příležitost bližšího kontaktu s realitou postižení jako takovou, a proto pro něj 
postižení, existence člověka s postižením může být „raritou“, abnormalitou. Z makro 
pohledu je však existence lidí s postižením zcela přirozeným, a tedy i normálním 
jevem, který se vždy vyskytoval, vyskytuje a vyskytovat bude ve všech obdobích, 
společnostech a ve všech úrovních stratifikační pyramidy. Pomineme-li snahy 
eugeniky o „optimalizaci genetického kódu lidstva“, z logické úvahy vyplyne fakt, že 
nikdy nevymizí nemoci způsobující trvalé zdravotní postižení a nikdy nevymizí 
úrazy, které se na vzniku zdravotního postižení rovněž podílejí.4 S výjimkou vzdání 
se potomstva nemůžeme ani zdaleka ve všech případech zabránit vzniku vývojových 
vad.  

Ptáme-li se, kdo je „zdravotně postižený“? odpověď má smysl pouze ve spojitosti  
s kontextem účelu otázky  –  proč nás to zajímá? Jednotná definice zdravotního 
postižení a jeho nositele neexistuje a ihned v úvodu dodejme, že v zásadě ani nemůže 
existovat.  Univerzalistická definice zdravotního postižení a jeho nositele by nutně 
předpokládala kritickou míru redukce rozmanitosti aspektů a důsledků postižení, 
přičemž právě rozmanitost je jedním ze základních a klíčových atributů zdravotního 
postižení.  Při hledání odpovědi je proto nezbytné přistupovat k otázce ve smyslu – 
kdo se ptá?, za jakým účelem?   

Laik se obvykle nezajímá o definice. Každý ze své zásoby  příručního vědění5 
jaksi „ví“, co zdravotní postižení „je“ a kdo „je“ „zdravotně postižený“.   Mlčky se 
předpokládá všeobecná znalost těchto pojmů jako něčeho, „co každý ví“ ve smyslu 

                                                 
3 Celosvětově i v České republice se udává četnost výskytu zdravotního postižení v populaci cca 10% 
tj.   1 mil. obyvatel ČR. Zdravotní postižení se však přímo dotýká mnohem vyššího počtu obyvatel, 
neboť většina lidí s postižením žije v  rodinách, v nichž se důsledky zdravotního postižení člena 
rodiny promítají ve sféře psychologické, sociální, ekonomické aj. 
4 Podle Vysokajové (2000: 8) „[…] je přibližně 8 milionů lidí každoročně hospitalizováno kvůli 
dopravním nehodám. Podle odhadů dochází každoročně k 50 milionům pracovních úrazů, z nichž 
mnohé zanechají trvalé zdravotní následky. Připočítáme-li k tomu ještě miliony lidí s nemocemi srdce 
nebo krevního oběhu, se závislostí na alkoholu nebo na drogách a válečné invalidy, a vezmeme-li 
v úvahu důsledky znečištěného životního prostředí, hlad, zemětřesení a další přírodní a lidmi vyvolané 
katastrofy (nově také teroristické útoky v nebývalém měřítku, pozn. L.K. – Lenka Krhutová), jeví se 
celkový odhad 500 milionů lidí se zdravotním postižením opravdu minimální.“ 
5 „…vědění, které je vždy po ruce, je spoluzakládáno sociálně přirozeným postojem člověka ke světu, 
pro který je charakteristické, že mnoho věcí pokládá za samozřejmosti, o nichž netřeba pochybovat.“ 
(Schutz in Hubík 1999: 110) 
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Schelerova „fraglos (danost a předdanost)“. 6  V tomto smyslu lze s jistou nadsázkou 
říci, že situace laického vnímání zdravotního postižení  připomíná stav 
v matematické teorii, kdy neexistuje přesná definice bodu, a přesto je na bodu 
založena celá významná část matematické i dalších teorií. Při orientaci v pojmovém 
terénu  zdravotního postižení jsou  oněmi body  stereotypy7, které  pomáhají  začlenit 
pojem zdravotního postižení a jeho nositele do struktury lidských zkušeností.  
Zdravotní postižení jako fakt je v obecném povědomí  obvykle spojován - či spíše 
překrývá se – s nemocí a „zdravotně postižený“ je obvykle  vnímán jako „nemocný“.   

Ptá-li se odborník nebo vědec - kdo je „zdravotně postižený“?, s laickým 
vnímáním pojmu si nevystačí a do popředí nastupuje již zmíněný účel otázky – proč 
to potřebuji a jak „přesně“ vědět? Zde se cesta větví – odborníka bude zajímat jiné 
definiční vymezení pojmů než vědce. Slovem „ odborník“ zde a v dalším textu 
míním člověka z praxe, který v rámci své profese pracuje s lidmi s postižením nebo 
se zprostředkovaně zabývá praktickými otázkami řešení jejich životních podmínek 
v různých kontextech společenské praxe. Může jít tedy jak o sociálního pracovníka 
v terénu, pedagoga v instituci, lékaře, tak i o úředníka na ministerstvu dopravy a také 
samotného člověka s postižením. Odborníka bude zajímat, jak je vymezeno zdravotní 
postižení pro účely jeho konkrétní profesní intervence, například kdo patří a kdo již 
(nebo ještě) ne do okruhu (které) cílové skupiny lidí s postižením, koho se týkají 
opatření stanovená například legislativou apod. V rezortu práce a sociálních věcí 
bylo a lze  tak možno nalézt celou řadu zcela rozdílných účelově formulovaných 
definic jednoho a téhož  pojmu. 8 

Vědce jakožto představitele teoretického světa bude při položení stejné otázky 
zajímat její teoretická konceptuální dimenze zahrnující možnost využití jak směrem  
„od teorie k praxi“, tak „od praxe k teorii“.  

Odborné a vědní definice zdravotního postižení a jeho nositele jsou tedy nutně a 
přirozeně diferencovány podle účelu zaměření otázky a jsou velmi rozmanité. Odráží 
se v nich rovněž historické, sociokulturní, psychosociální, ekonomické, politické, 
environmentální aj. aspekty.  … A  v každé zemi  jiné. 

Odborník nebo vědec, který nemá osobní nebo blízkou „zkušenost postižení“, 
bude na otázku obvykle nahlížet optikou „o něčem – postižení a o někom - 
´postiženém´“. Sám „zdravotně postižený“ může být laikem, tak  i odborníkem, i 
vědcem v jednom. U něj půjde v závislosti na žité zkušenosti postižení o odpověď 
jak v rovině  „o své součásti a o sobě“, tak v rovině „o něčem a o někom“ … a  jejích 
kombinací. V tomto případě půjde nejen o to, proč se ptá, ale také - v jaké situaci.  

Zdánlivě tautologická a nejjednodušší odpověď na otázku „kdo je „zdravotně 
postižený“?  může znít  -  ten, kdo má zdravotní postižení, popřípadě člověk, který 
má zdravotní postižení.  Takováto odpověď však de facto rozkládá jeden výraz 
„(zdravotně) postižený“ na dvě kategorie: (1)  člověk jako bytost a (2) fenomén 
„(zdravotní) postižení“.   

                                                 
6 Srov. Hubík, 1999:75, 77,110. 
7 Zde ve smyslu  stereotyp jako nehodnotící pojem, který má své legitimní  místo v procesu orientace 
člověka v sociálním prostředí.  
8 Srov. například Michalík 2004a : 29-45. 
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Nejen v našich zeměpisných šířkách bývá doposud zvykem, že „zdravotně 
postižený“ člověk je definován postižením. Člověk a postižení splývá v jedno. 
V důsledku tohoto  splynutí  je vytvářen a udržován  „stereotyp postiženého“ 
mnohdy ve smyslu „stereotyp nemocného“ bez potřeby oddělení obou kategorií. 
Máme-li se však seriozně zabývat otázkami znevýhodnění lidí s postižením, je toto 
oddělení kategorií na teoretické úrovni zcela klíčové.  

S ohledem na cíle práce se budeme zabývat tématy zdravotního postižení 
z hlediska teoretických konceptů a modelů z oblasti sociologie zdravotního postižení 
s využitím teoretické báze speciálně-pedagogické a psychologické vědní disciplíny. 

Problematika úskalí konceptualizace zdravotního postižení je v zásadě  známa. Je 
však potřeba  také ihned dodat, že je známa zejména v oblasti speciální pedagogiky, 
jakožto vědního oboru, který má z přirozených důvodů svého ústředního zájmu 
nejpropracovanější teoretickou základnu v ČR. Nahlédneme-li do jiných oborů v ČR, 
ztrácí toto tvrzení na jistotě. Například uživatel Slovníku sociální práce se může 
dočíst, že:  

 

zdravotní postižení/disability (je) postižení člověka, které nepříznivě 
ovlivňuje kvalitu jeho života, zejména schopnosti navazovat a udržovat 
vztahy  s lidmi a schopnost pracovat. (Matoušek 2003:  271)   

 

Uživatel Psychologického slovníku se seznamuje s obsahem pojmu způsobem:  

 

Postižení zdravotní (handicap) (je) dlouhodobý nebo trvalý stav, který nelze 
léčbou zcela odstranit, lze však (jeho) nepříznivý dopad zmírnit soustavou 
promyšlených opatření. (Hartl, Hartlová 2000: 442)  

 

Je na místě upozornit, že jde o krátká hesla ve slovníku, která neumožňují 
dostatečně představit celý koncept z hlediska předmětných disciplín. Přesto právě 
tato krátká větná spojení vštěpují jakýsi základní charakter-znak zdravotnímu 
postižení a pravděpodobně budou a jsou bez dalšího citována v odborných pracích 
příslušných vědních oborů. Tento „charakteristický znak“, bude a je pak šířen ve 
vědomí studentů, odborníků včetně pedagogů  a vědců v oblastech  mimo speciální 
pedagogiku. 9  

Podle Matouškovy definice zdravotního postižení dostáváme informaci, že 
postižení ovlivňuje kvalitu života jen nepříznivým způsobem a dále, že jde zejména o 
oblast vztahů a práce. Pojetí definice akcentuje negativní aspekty postižení. To, co 
může bránit schopnosti člověka s postižením  „navazovat a udržovat vztahy a 
pracovat“ však nemusí být nutně a primárně postižení samo, nýbrž (příčinou této 

                                                 
9 Účelem textu není provádět komparativní analýzu mezivědních definic zdravotního postižení a jejich 
dopadů na vnímání lidí s postižením odborníky různých profesí. Jistě by však mohlo jít o zajímavou a 
prakticky využitelnou studii. Nutno dodat, že téma terminologie zdravotního postižení je velmi 
komplikované a bývá obtížné i v disciplínách, které se jím primárně zabývají. 
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“neschopnosti“ může být) například existence architektonických bariér v prostředí 
člověka na vozíku, která mu nedovolí, aby chodil do zaměstnání, i když jde jinak o 
mimořádně schopného člověka.  

V obou definicích se objevuje synonymum k postižení, jednou jako „disabilita a 
(ne)schopnost“  podruhé jako „handicap a  stav“.  Jaký je mezi těmito pojmy rozdíl?  

1.1   Postižení jako impairment –  disabilita – handicap  

Pojetí zdraví a nemoci 

Podle starších koncepcí se zdraví vymezovalo jako nepřítomnost nemoci.  
„Obecnější pojetí (zdraví a nemoci, pozn. L.K.)  zdůrazňuje schopnost organismu 
vyrovnat se měnícím se nárokům, vnějšího prostředí, přizpůsobit se jim, snést je a 
vyvážit je – tedy stav labilní rovnováhy (homeostázy) mezi organismem a 
prostředím.“ (Novosad 2000: 14)  

Současné pojetí zdraví a nemoci akcentuje odklon od biologického pojetí zdraví a 
nemoci a duálního pojetí zahrnujícího biologickou a psychickou stránku k pojetí 
holistickému, které zdůrazňuje bio-psycho-sociální dimenzi zdraví a nemoci.  

 
Tento přerod znamenal nový pohled na nemoc či postižení, neboť chápe 
nemoc jako projev dysfunkční interakce mezi biologickými a psychickými 
funkcemi individua, přírodou a sociálním prostředím, v němž člověk žije. 
Znamená to, že poškození či omezení působení zmíněných subsystémů bude 
mít dopad na fungování celého systému lidského zdraví a nemoci. […] 
Narušení rovnováhy systému jedinec – prostředí vede k nemoci. […]  
(Novosad 2000: 15) 
 
Aktuální definice zdraví podle WHO je „stav úplné tělesné, duševní a sociální 

pohody a nikoliv jen absence nemoci nebo vady.“ (World 2008) 
 
 
Definice zdravotního postižení 

Definice zdravotního postižení byly v minulosti  orientovány převážně na 
samotné postižení  -  vadu, nedostatek, defekt.10  Současný teoretický diskurz 
přiřazuje k definici postižení aspekt personální, sociální a ekologický.   

                                                 
10 Pojem „defekt“, má dominantní úlohu při účelovém třídění druhů zdravotního postižení do různých 
kategorií. Sleduje medicínskou popisnou linii, „[…] lze (jej) chápat jako vadu, chybění, ztrátu, 
nedostatek v anatomické stavbě organismu a poruchy v jeho funkcích. Jedná se o poškození v oblasti 
integrity organismu, což může být důsledkem poruchy, narušení v oblasti psychické, sociální, 
senzorické nebo somatické. Defekt je chápán zpravidla jako ireparabilní, ireverzibilní.“ (Renotiérová 
2004: 19)  



Diskriminace z důvodu zdravotního postižení  
v kontextu vzdělávání v sociální práci 

 
 

Ostravská univerzita v Ostravě, Dizertační práce 
Mgr. Lenka Krhutová 2008 

15 

Pojetí  zdravotního postižení 11  bylo v sociálních vědách ovlivněno klasifikací 
Světové zdravotnické organizace (dále WHO) s názvem International Classification 
of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH) z roku 1980. Definice 
zdravotního postižení je zde poprvé pojímána nikoliv již primárně a jen ve smyslu 
vady, defektu,  nedostatku, ale nově v rámci diferenciace tří úrovní - aspektů 
postižení: (1) „poškození“ - impairment, Schädigung, (2) „omezení“  -  disability, 
Beienträchtigrung a (3) „postižení“ - handicap, Behinderung  (Pipekové 2006: 99). 
Rozlišení Pipeková (tamtéž) uvádí na příkladu:  

 

Existující poškození tělesného, smyslového a mentálního druhu u jednoho 
člověka nemusí nutně vést k omezení všech jeho schopností a dovedností. A 
když omezení způsobí (existuje ve smyslu) zúžení kompetencí, pak to ještě 
nutně nemusí znamenat, že následkem bude postižení ve smyslu sociálního 
znevýhodnění (handicapu). S tím je současně spojeno oddělení mezi 
individuálním poškozením (ve smyslu deficitu nebo nedostatku) a postižením, 
které z něho vzniklo (ve smyslu sociálních následků poškození). Postižení je 
v tomto klasifikačním modelu už sociální kategorií.12  

 

Obsah pojmu impairment  je zaměřen na tělesnou  rovinu zdravotního postižení, 
na vlastní  poškození organismu, vadu, defekt, postižení nebo poruchu  (organické, 
mentální) funkce. V popředí je medicínský aspekt postižení. Perspektiva 
impairmentu umožňuje deskripci a účelovou klasifikaci kategorií zdravotního 
postižení na postižení pohybové, smyslové (sluchové, zrakové, hluchoslepota), 
mentální, duševní onemocnění, řečové postižení, ad. 

Disabilitou (angl. disability, případně disaptibility) se - v kontextu definice WHO 
- rozumí aspekt zdravotního postižení zaměřený na personální rovinu postižení. 
V popředí významu jsou schopnosti  a  aktivity  jednotlivce a jeho možnosti a limity.  
Prerekvizitou pojmu je „abilita“ (či také aptibilita“), kterou Jesenský  (2000: 59-60) 
vymezuje jako „schopnost vykonávat nějakou činnost způsobem a v rozsahu, jaký je 
u člověka považován za normální“. Pojmem „disabilita“, případně „disaptibilita“ se 
pak rozumí  

 

snížení, omezení nebo nedostatek schopností vykonávat běžné lidské činnosti. 
Jestliže se porucha (poškození, impairment, pozn. L.K.)  týká jednotlivých 
funkcí organismu, disaptibilita se týká  sdružených a integrovaných činností, 
jaké se očekávají od člověka jakožto osobnosti a jak je představují úkoly, 
schopnosti a jednání v různých situacích každodenního života. (tamtéž) 

 
                                                 
11 Při zpracování  kapitoly věcně vycházím zejména z  práce Pipekové (2006).  
12 Pipeková  (2006: 100) upozorňuje na to, že“ používání pojmu postižení se od té doby, kdy WHO 
představila svoji koncepci, nezměnilo. „Jako dříve, tak i nyní se používá pojem postižení jako osobní 
znak a dokonce je často spojován s pojmem nemoc. Lidé bez postižení jsou naproti tomu právě 
z medicínské stránky často označováni jako zdraví. Toto srovnání postižení a nemoci by mělo být 
podle doporučení WHO už přes dvacet let vyloučeno.“ 
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Pojem „handicap“13 (česká varianta hendikep) se nevztahuje pouze na úzkou 
oblast zdravotního postižení. Bývá s ním však nejčastěji spojován a mnohdy 
ztotožňován. Společným rysem různorodých definic handicapu ve vztahu k postižení 
(Jesenský 2000: 60), Vysokajová 2000: 24, Barnes, Mercer, Shakespeare 1999: 22-
27 aj.)  je zaměření na sociální dimenzi postižení.  Vysokajová (2000: 24) definuje 
handicap  jako  

 

funkci vztahu mezi zdravotně postiženými a jejich okolím. Stává se zřejmým 
v případech, kdy dochází ke střetu s kulturními, fyzickými nebo sociálními 
bariérami, které postiženým brání účastnit se normálního života společnosti na 
stejné úrovni jako ostatní. „[…] handicap se nemusí vždy projevit. Záleží na 
kulturních a společenských normách, které dotyčnou osobu obklopují, neboť 
handicap je v podstatě nesoulad mezi stavem nebo výkonem člověka a tím, co 
od něho očekává společenství, do něhož patří. 

 

Definiční pojetí Vysokajové lze ilustrovat na příkladu, kdy je člověk na vozíku 
handicapován v případě snahy studovat ve škole, která je pro něj z důvodu  
architektonických bariér nepřístupná. Nebude však prakticky handicapován v jiné 
škole, která je zařízena bezbariérově.  

Zdravotní postižení je zde nahlíženo z perspektivy ekologicko sociálních 
přístupů, v nichž nejde o charakteristiku jednotlivce, nýbrž  o  pojetí  handicapu  jako 
problému interakce mezi jednotlivcem a prostředím. 

V roce 1997 došlo k redefinování původní klasifikace zdravotního postižení 
ICIDH z roku 1980. WHO nahradila pojmy „impairment -  disability – handicap“ 
termíny  „impairment  – activity – participation“. Důvodem byla kritika zejména lidí 
se zdravotním postižením hovořících anglicky na orientaci tohoto  definičního rámce 
v linii: poškození (impairment), které vede k → negativní odchylce od norem jednání 
(disability), které dávají do pohybu → proces vyřazování (handicap). Nový přístup v 
klasifikaci WHO má akcentovat pozitivní perspektivu v linii jak člověk s : 
 postižením (impairment) → může prožít pokud možno aktivně a samostatně svůj 
život (activity) a  → jak by mohl zvýšit svou účast/spoluúčast na společenském 
životě (participation). K tomu je dále potřeba, aby se bral v úvahu celý kontext 
individuálního životního prostředí. (Pipeková 2006: 100, text upraven L.K.)  
Obsahový posun terminologie znázorňuje  Tab. 1 

 

       

 

                                                 
13 „Handicap je slovo, které  […] se objevuje v Anglii kolem r. 1827 ( z angl. ´hand in cap´ – ruka 
v klobouku) a pochází z prostředí dostihového sportu. ´Ruka v klobouku´ označuje los, kterým se 
určuje, které z lehčích, starších či trénovanějších koní ponesou větší zátěž, resp. poklušou delší 
distanci, aby byly podmínky pro všechny stejné a závod spravedlivý.  Mnohem později začal tento 
termín přeneseně i u lidí označovat ´zátěž´ nějakého onemocnění, tělesní vady, postižení.“ 
(Vágnerová, Moussová, Štech, 1992: 3)  
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 Tab. 1  Mezinárodní klasifikace postižení  WHO  

 

Znění 1980  Znění 1998 

 

Impairment 

      poškození  

► tělesná (medicínská) rovina 

     organické, mentální, psychické 

 

Impairment 

 

 

Disability 

      

      schopnosti        (omezení) 

      aktivity       }    možnosti 

►  personální (psychologicko/pedagogická)     

    rovina 

     

 

 

Activity 

 

 

Handicap 

      postižení/znevýhodnění 

      spoluúčast 

►  sociální (sociologická) rovina 

 

Participation 

 

                                                                                      Zdroj: Pipeková, 2006: 100 

 

Pipeková dále představuje tezi, podle níž  „ se pojem postižení […] stal […] 
relativní kategorií, kterou lze přesně chápat jen v závislosti na personálních, 
sociálních a ekologických zdrojích člověka […] postižení se proto vždy definuje 
v určitém sociálním kontextu“. 14 Zároveň však podotýká, že to, co se nikdy 
nezmění, je, že postižení bude vždy obsahovat osobní dimenzi. Člověk se postižením 
je vždy postaven před úkol  (naučit se) zacházet s postižením a jeho důsledky. A 
vždy je nakonec klíčovou otázkou to, jaký subjektivní význam má postižení pro něj 
samotného.  

 

Terminologická poznámka k užívání pojmu „disabilita“  

 

Při užívání  pojmu „disabilita“ se objevuje problém s překladem (nejen) do 
češtiny.  V anglo-americké literatuře je termín „disabilita“ bližší obecněji 
zahrnujícímu  českému výrazu  „(zdravotní) postižení“  než k vymezení  disability 
jako jedné z úrovní  klasifikace postižení podle WHO.  Autorka Hiranandani 
konstatuje, že „v jednotlivých kulturách  neexistuje rozdíl mezi ´disabled´ a 
´disability´. Termín nemá v mnoha jazycích ani překladové ekvivalenty, i když  
v nich existují termíny pro osoby s postižením zraku, sluchu atd.“ (Hiranandani, 
                                                 
14 Například - člověk na vozíku nebude postižen v bezbariérovém prostředí, nevidomý člověk není 
postižen při telefonování, znakující neslyšící člověk není postižen v prostředí znakujících neslyšících 
lidí  apod.  



Diskriminace z důvodu zdravotního postižení  
v kontextu vzdělávání v sociální práci 

 
 

Ostravská univerzita v Ostravě, Dizertační práce 
Mgr. Lenka Krhutová 2008 

18 

2005: 76) Poznamenává, že nedostatečné vyjasnění obsahu pojmu „disability“ napříč 
historií  implikuje vztahy napětí mezi jednotlivci s postižením a společností. 15 

Užíváme-li dále v předkládané práci pojem disabilita, budeme o něm uvažovat, 
pokud nebude zmíněno jinak, jako o ekvivalentu k pojmu „zdravotní postižení“. 

 

1.2 Typy definic zdravotního postižení 

 

Pojetí konceptu zdravotního postižení v rovině  impairment – disabilita – 
handicap není jediným definičním typem, je součástí širokého spektra definičních 
vymezení. V odborných pracích sociologického zaměření a zaměření na sociální 
práci v anglo-americkém prostředí je poměrně rozšířený a většina autorů zde 
citovaných zahraničních publikací  jej používá. Slouží mimo jiné jako výchozí 
kategorie k vytváření pojmové základny dalších konceptů a modelů v oblasti 
zdravotního postižení.  

Townsend (in Oliver, Sapey 1999: 35-37) například rozlišuje pět typových 
kategorií definic zdravotního postižení: (1) Abnormalita nebo úbytek. Anatomická, 
tělesná nebo duševní abnormalita nebo úbytek, které se vztahují k údům nebo části 
nervového systému nebo smyslové modalitě, přičemž nemusí nutně vést k omezení 
(disabling).16 (2) Klinický stav. Definice tohoto typu se vztahují k nemoci nebo 
onemocnění, které mají proměnlivý průběh, například artritida, epilepsie, 
schizofrenie apod., v zásadě jde o diagnózy.  (3) Funkční limity. Funkční omezení 
v každodenních aktivitách, vztahující se k ne-schopnosti nebo snížené schopnosti 
vykonávat běžné osobní nebo sociální úkony jako je hygiena, oblékání, nakupování, 
dojednávání, návštěva kulturních zařízení apod. (4) Disabilita  jako deviace. Zde je 
nutné rozlišit dva samostatné aspekty. Odchylka od obecně přijímané tělesné nebo 
zdravotní normy a dále odchylka od jednání či chování odpovídající sociálnímu 
statusu  jednotlivce nebo skupiny. 17 (5) Disabilita jako znevýhodnění.  

K tomu, co je (či může být) abnormalitou ve vztahu k lidem s postižením, 
Jesenský  (2000: 57) z pohledu speciálně pedagogického paradigmatu uvádí: 

  

Abnormalita představuje poruchy v optimálním rozvoji a existenci osobnosti. 
Je to […] stav, který má  mnoho přechodných stupňů vzhledem k normalitě, a 

                                                 
15 Její konstatování  má reálný základ v tom, že právě ona neujasněnost pojmů vedla k ostré kritice 
modelu WHO z roku 1980 (ICIDH) ze strany aktivistů z USA a Velké Británie. Evropští „non-
English-speaking“ neviděli v terminologii problém, neboť úrovně impairment - disability – handicap  
pro ně byly v jejich jazycích  bez obtíží akceptovatelné. (více viz Williams,2000: 134 a dále) Silná 
vlna odporu vůči modelu ICIDH  měla dále historický dopad na odlišný vývoj odborných a 
akademických diskusí a politických aktivit, které probíhaly zcela jinak v anglicky mluvící Británii a 
USA a zcela jinak ve zbytku Evropy a světa. Viz některé z následujících modelů disability.  
16 Oliver a Sapey (1999: 35-37) uvádějí příklad, kdy člověk, který nemá obě nohy, může vést velmi 
hektický sociální život, zatímco jiný člověk nevyjde z domu kvůli  malé kožní vyrážce.  
17 Vyvstává zde již klasický problém „normy  a normality“,  tj. co je norma a kdo ji určuje? Kdo 
specifikuje co je normální a přípustné a k čemu se „normální“ vztahuje? Jde o  normalitu ve vztahu ke 
„schopnému“ tělu nebo normalitu v rámci „postiženého“ těla? (Townsend in Oliver, Sapey, 1999: 36) 
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proto se někdy nerozlišuje mezi modalitami normálního chování zdravotně 
postižených a modalitami  abnormálního chování příslušného osobám 
duševně nemocným nebo těžce sociálně deviantním. Specifické, zdravotním 
postižením podmíněné projevy zdravotně postižených ve společenských, 
partnerských, rodinných, pracovních nebo jiných vztazích, se pak někdy 
nesprávně interpretují jako abnormalita. 

 

Při srovnání  s Townsendovou kategorizací je potřebné upozornit na dvě věci. Za 
prvé shodu v tom, že oba autoři rozlišují „dvě normality“. Jednu ve vztahu k lidem 
bez postižení, tedy to, co je ab/normální při porovnání s lidmi tzv. zdravými a druhou 
ve vztahu k lidem s postižením, tedy to, co je v rámci chování a projevů lidí 
s postižením potřebné považovat za normální (tj. ony specifické, zdravotním 
postižením podmíněné projevy, například charakteristický řečový projev u některých 
lidí se spasticitou mluvidel). Abnormalitou jsou pak ty projevy, které nejsou 
„normální“ uvnitř chování a projevů  v rámci skupin  lidí s postižením.  

Zajímavý je názor Jesenského, týkající se abnormalit kulturní dimenze, který lze 
zahrnout  do oblasti  zájmových témat multikulturalismu: 

 

[…] teze, že i člověk se zdravotním postižením nemá poškozené všechny 
funkce, že v jeho dimenzích a psychosomatické výbavě je zakódována řada 
funkcí a dispozic, kterými se neodlišuje od člověka intaktního18 a běžné 
populace. […] nejednou jde o dispozice, které v kultuře intaktní společnosti 
nejsou  prioritně využívány a tudíž se jejich kompenzační (vzhledem 
k majoritní kultuře intaktních) využívání nepovažuje za standardní postup a 
v lepším případě se toleruje jako součást minoritní kultury, té které skupiny 
zdravotně postižených (např. znaková řeč neslyšících, reliefněbodové písmo 
nevidomých apod.). (Jesenský 2005: 31) 

 

Za druhé je potřebné upozornit, že pojem deviace je u Townseda a dalších autorů 
v anglo-americkém prostředí používán ve smyslu neutrálního pojmu „odchylka“ a 
nebývá (ve vztahu k lidem s postižením) užíván ve smyslu sociální deviace 
(například delikvence). Téma sociálních deviací a jedinců „sociálně deviantních“ 
nespadá v anglo-americkém prostředí do tématu zdravotního postižení, jako je tomu 
v české speciální pedagogice (etopedie). Deviace je v Towsendově pojetí vázána na 
odchylky v chování, které jsou vázány na sociální status jedince nebo skupiny. 

 

 

 

 

                                                 
18Z lat. intactus, tj.  nedotčený, neporušený, nepoškozený – zdravotně, sociálně nebo jinak nepostižený 
člověk (Defektologický, 2000: 143)  
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1.3 Čí jsou „zdravotně postižení“ ? 

 

Pole teorií, modelů a paradigmat zdravotního postižení je značně rozmanité podle 
zaměření zájmu jednotlivých vědních oborů. Brenchin a Lidiard (in Oliver, Sapey, 
1999: 35) uvádějí, že „k řešení různorodých podmínek života lidí s postižením může 
být zapojeno až dvacet tři odlišných profesí.“ Je přitom přirozené, že si každá z nich 
ve vtahu k tématu zdravotního postižení nevytváří (nepotřebuje vytvářet) vlastní 
specifické profesně-teoretické zázemí, ale využívá některého z jí nejbližších vědních 
oborů nebo pracuje s různými koncepty napříč obory.   

Zdravotní postižení je specifickým zájmem sociálně vědních oborů sociologie 
zdravotního postižení,  pedagogiky-speciální pedagogiky,  disablity studies (viz další 
kapitola), jeho aspekty se zabývá také antropologie, sociální práce, psychologie aj. 
Uvedené vědní disciplíny disponují teoretickými systémy a výzkumy, které ze své 
vlastní perspektivy nahlížejí na téma spojená se zdravotním postižením. Sociologii 
zdravotního postižení v české odborné literatuře definoval Novosad (2000: 14): 

 

Sociologie zdravotního postižení je aplikovaná sociologická disciplína, která 
vychází z pojmosloví, poznatků a metod obecné sociologie, vyvíjí se však 
jako autonomní interdisciplinární obor. Zabývá se zkoumáním sociálních 
aspektů zdravotního postižení, jakož i zkoumáním patologie sociálního 
prostředí a jeho vlivu na vznik a rozvoj zdravotního znevýhodnění. Provádí 
zejména empirický výzkum relevantních minoritních skupin v mezioborovém 
kontextu. […] jde o disciplínu užité sociologie zabývající se zdravotním 
postižením jako sociálním jevem. […] (její geneze) souvisí jednak s rozvojem 
sociologického myšlení (behaviorální sociologie, sociologie deviací, 
sociologie minoritních skupin, oborové sociologie, výzkumy veřejného 
mínění atd.), jednak se zohledňováním sociálních či pychosociálních aspektů 
v řadě oborů, především v medicíně, sociální práci, pedagogice, legislativě, 
ekonomice a podobně. (Viz též Novosad 1997) 

  

V České republice je teoretická báze s ohledem na historický vývoj  
institucionální péče a vzdělávání rozvinuta v oblasti speciálně pedagogické, 
existence solidní teoretické základny19 a výzkumu ostatních vědních oborů v přímém 
spojení s tématem zdravotního postižení nemá v ČR tradici a není v současné době 
systematicky rozvíjena.  

Sociologie zdravotního postižení nebo též sociologie handicapu v anglo-
americkém akademickém prostředí disponuje rozvinutou teoretickou a výzkumnou 
základnou a lze ji představit přehledem následujících teorií a modelů v členění podle 
Kasnitzové a Shuttlewortha (2003): (1) Fenomelogické teorie disability (Hughes, 
Paterson); (2) Postmodernistická  teorie disability  (Scott-Hill,  Shakespeare), (3) 
Ekologické teorie disability (Seekins,  Kasnitz); (4) Sociopolitické modely disability  
(De Jong , Hahn , Oliver) (5) Sociokulturní model  (Kasnitz a Shuttleworth). 

                                                 
19Tj. ucelené teorie a koncepty, které by se cíleně rozvíjely uplatňováním soustavné  kritické analýzy. 
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Antropologickou perspektivu zastupují například přístupy (1) Fenomenologický 
přístup (Frank); (2) Osobnostní přístup (Ingstad, Whyte); (3) Přístup Disablement 
Process  (Luborsky), (4) Semiotický přístup (Stiker) a teorie (5) Teorie sociální 
komplexity disability (Scheer and Gross); (6) Teorie stigmatu (Goffman); (7) Teorie 
prahovosti (Turner, Murphy); (8) Teorie anomality (Douglas). 

Některé z modelů budou představeny v kapitole 1.4. 

V důsledku bezmála čtyřicetiletého přerušení kontinuity oboru sociální práce 
v ČR v letech 1953 – 1990 lze jedny z prvních pokusů odpovídajících současné, 
nikoliv optimální úrovni teoretického (monotematicky pojatého) zpracování 
zdravotního postižení z hlediska potřeb české sociální práce nalézt například u 
Novosada (2000), Koláčkové a Kodymové (2005), Hruškové, Matouška a 
Landischové (2005) a s ohledem na možnosti praxe sociální práce s lidmi s duševním 
onemocněním i v dobách socialistické éry ČR  propracovaněji pak u Probstové 
(2005). Výše uvedené práce však z důvodů známých i latentních neobsahují 
relevantní prezentaci teoretických konceptů a modelů zdravotního postižení se 
zaměřením na potřeby teorie sociální práce. Důvodů je více. Mimo jiné i to, že 
teoretický rámec sociální práce obecně a specificky pak pro oblast zdravotního 
postižení, se vyvíjel v jiných (tj. zejména „západních“) historických, společenských, 
ekonomických a dalších podmínkách a není bez odpovídající odborné analýzy 
provázené širší odbornou diskusí „překlopitelný“ na zcela odlišné podmínky terénu 
českého. Současná úroveň zpracování tématu sociální práce a lidé se zdravotním 
postižením20 je ovlivněna dalšími faktory, jejichž analýza vyžaduje samostatné 
zpracování mimo rámec předkládané práce. Výsledkem vývoje v minulosti je, že si 
téma musí své místo na poli teorie a vzdělávání v sociální práci  v ČR teprve hledat. 

Téma sociální práce a lidé se zdravotním postižením je v zahraničí zastoupena 
například v pracích autorů Oliver, Sapey (1999), Gilson, De Poy (2002), Rothman 
(2003), Yuen, Cohen, Tower (2007) ad.  

Sociální práce obecně čerpá z oborového základu zejména sociologie, 
psychologie, antropologie, sociální politiky ad. V oblasti zdravotního postižení  se 
(prozatím mimo ČR) nově inspiruje a využívá poznatků nejmladšího z vědních 
oborů, které jsou přímo zaměřeny na zdravotní postižení, a tím je do češtiny 
nepřekládaný disability studies, u nás v současné době prakticky neznámý. Jeho 

                                                 
20 Záměrně užíváme spojku „a“, a nikoliv předložku „s“, neboť tím na jazykové úrovni vyjadřujeme 
tvrzení, že lidé s postižením  a sociální práce stojí vedle sebe a nemusí být nutně propojeni. Lidé 
s postižením jako celek bývají situováni do sociálního rezortu a/nebo do rezortu zdravotnictví. Jako 
jednotlivec však nikoliv  každý člověk s postižením vstoupí a musí nutně vstoupit do oblasti působení 
sociálního pracovníka, a tak otázka - které by,  podle našeho názoru, měla být věnována při 
vzdělávání sociálních pracovníků zvláštní pozornost -  stojí v  rovině: co sociální práce znamená či 
může (nebo nemusí) znamenat pro jednotlivce a skupiny lidí se zdravotním postižením. V případě, 
kdy mezi oběma pojmy ponecháme předložku „s“, mělo by být zřejmé, že se jedná o sociální práci  s 
těmi jednotlivci (či skupinami), kteří se intervencí sociální práce účastní. „Globální vidění“, že lidé 
s postižením patří „automaticky“ do oblasti působení sociálního pracovníka, je však značně rozšířené 
a podle našeho názoru z řady důvodů zavádějící.  
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vznik je spojen s akademickou aktivizací intelektuálů z řad lidí se zdravotním 
postižením v 70. a 80. letech minulého století zejména v USA a Velké Británii.21  

 

Předmětem zájmu disability studies je zkoumání zdravotního postižení 
primárně ve smyslu společenského, kulturního a politického fenoménu. 
Oproti klinickým, medicínským, pedagogickým či  terapeutickým přístupům 
se tedy zaměřuje na to, jak je zdravotní postižení definováno a prezentováno 
ve společnosti. V tomto smyslu je pojem  disabilita orientován primárně 
nikoliv na člověka - jedince s postižením, ale jako pojem, jehož smysl a 
těžiště je potřebné hledat v sociálním, kulturním a politickém kontextu. 
(Barnes 2002: 3-15, Albrecht, 2002: 23-28) 

 

Barnes charakterizuje  disabiliy studies jako interdisciplinární a multidisciplinární 
obor, který integruje vědecké poznatky různorodých disciplín, zejména historie, 
sociologie, politických věd, práva, ekonomiky, antropologie, kulturních studií, 
geografie, filozofie, psychologie, teologie, genderových studií, komunikace a 
mediálních studií,  literatury a umění – ve vztahu ke zdravotnímu postižení.  

Z tohoto pohledu poskytuje, podle našeho názoru dosud nejucelenějším 
způsobem, možnost naplnění jednoho ze základních požadavků praxe sociální práce 
– vidět situaci klienta v celkovém kontextu jeho životních podmínek. 

Disability studies  má základ ve zkušenostech lidí se zdravotním postižením. Lidé 
s postižením byli těmi, kteří posunuli náhled na zdravotní postižení od jednostranně 
patologického pojetí disability zaměřeného výhradně na vady, nedostatky a limity 
jedince směrem k zájmu o podmínky, které lidem s postižením vytváří společnost – 
bariérové prostředí (architektonické, psychologické, sociální), sociální vyloučení, 
předsudky atd., disabilita je v tomto smyslu pak chápána jako  důsledek těchto 
společenských podmínek (viz posun klasifikace ICIDH z roku 1980) 22 Multioborové 
propojení disciplíny je znázorněním faktu, že téma a řešení životních podmínek lidí 
s postižením včetně kvality jejich života a života jejich rodin, je (nadrezortní) 
multidisiplinární záležitostí s podmíněnými a vzájemně se ovlivňujícími přesahy do 
jednotlivých oblastí a úrovní.   

Literatura disability studies je velmi rozsáhlá, například  Davis (1997), Linton 
(1998), Albrecht, Seelman, Bury (2000), Johnston (2001), Barnes, Oliver, Barton, 
(2002), Albrecht (2006) ad. 

V české speciální pedagogice jako de facto jediné teoretické základně pro témata 
zdravotního postižení v ČR se objevují v posledních letech reflexe signalizující 

                                                 
21 Oficiální definice disability studies byla přijata v roce 1993 mezinárodní profesní Společností pro 
studia disability,  která vznikla před 26 lety  v USA. Jejími členy byli a jsou společně akademici z řad 
lidí s i bez  postižení v širokém rámci oborů, jichž se disablity studies týká. (Society 2008) 
22 V současné době existují  zejména v USA, Velké Británii a Austrálii, ale i ve Švédsku, Německu, 
Irsku, Litvě, Indii, v Singapuru ad. studijní obory (i samostatné fakulty) disability studies, které 
připravují absolventy v bakalářském, magisterském i doktorském stupni vysokoškolského studia. 
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potřebu její transformace. Podle tvrzení Jesenského (2005: 32) v soudobé české 
speciální pedagogice23: 

 

nemáme z kapacitních nebo také z metodologických důvodů na uspokojivé 
úrovni propracovanou ucelenou (integrovanou) teorii člověka se zdravotním 
postižením. Zatím je tomu tak jenom s dimenzí biologickou nebo 
somatopatologickou […] Bohatě diferencované struktury […]dimenzí 
(personální, společenská, kulturní, spirituální, výchovně vzdělávací, 
ekonomická, pracovní, technologická,  právního zabezpečení a dimenze 
politická) a dynamičnost jejich vztahů představují vysoce sofistikovaný 
fenomén a nejednou i nesourodé jevy, které se zatím nedaří zvládnout 
metodologicky nebo kapacitně v oblasti vědeckého výzkumu. […] Přes 
poměrně značný rozsah  poznatků, ke kterému jsme na úrovni objektivního 
poznání dospěli, nejsou ani získané poznatky  v pozici systémového 
zpracování. 

 

Reflexi hledání nového paradigmatu v oblasti působení české speciální 
pedagogiky, a tím i potřeby transformace teoretických konceptů v oblasti 
zdravotního postižení nacházíme u Valenty a Michalíka: 

 

Konceptuální, strukturální i obsahové změny […] vykazují kvalitativně 
takovou dimenzi, že nelze hovořit pouze o dílčích úpravách a přesunech, či 
´krystalizacích“ v oblasti  terminologické, strukturální, obsahové atp., ale  
přímo o hledání nového paradigmatu disciplíny, tedy jejího nového 
modelování a vymezování v souladu s kvalitami postmodernistické 
společnosti. Jednu z výzev týkající se změny paradigmatu […] bychom mohli 
spatřit v požadavku […] rozšíření jeho vnější interdisciplinarizace.  (Valenta 
2003: 47)  

 

Michalík kromě téhož uvádí dále potřebu vymezení české speciální pedagogiky 
vůči dalším disciplínám, což předznamenává rovněž potřebnou změnu teoretického 
rámce tohoto oboru: 

 […] nejdůležitějším úkolem (je) zajistit, aby vysokoškolská speciální 
pedagogika na počátku 21. století uměla odpovídat na základní otázky, které 
rozvoj a změny oboru přinášejí. Jimi jsou zejména: nová definice 
„paradigmatu“ speciální pedagogiky, tj. vystižení nových témat v oblasti 
terminologické, strukturální, obsahové a jejich začlenění do tradičního 
obsahového schématu disciplíny.  (A dále) […] nové definování místa 
speciální pedagogiky v systému věd. Zejména jde o další profilaci a vymezení 

                                                 
23 „Základy tzv. speciální péče (ve smyslu výchovy a vzdělávání, pozn. L.K.) byly kladeny osobami 
z řad lékařů, obecných pedagogů, běžných škol i škol vysokých, ale i právníků a dalších. […] V první 
polovině (20.) století […] nemůžeme hovořit o existenci samostatné odborné a vědecké disciplíny – 
speciální pedagogice“. (Michalík 2003: 71) 
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postavení vůči „souběžným“ disciplínám či disciplínám, které se nově 
utvářejí24  na části předmětu speciální pedagogiky (sociální pedagogika, 
sociální práce)“. (Michalík 2003: 81) 

 

Téma zdravotního postižení je předmětem zájmu různorodých disciplín.  Přesněji 
řečeno odborníků z řad různorodých disciplín. Z přirozených důvodů je předmětem 
osobního (i odborného či vědeckého) zájmu především samotných lidí s postižením.  

V osmdesátých letech se v radikalizované Anglii objevil výraz „paraziti,“ kterým 
začali (zejména, tzn. „také“) političtí radikálové z  řad lidí s postižením označovat 
vědce-výzkumníky bez postižení, zabývající se výzkumem témat z oblasti 
zdravotního postižení. (Hunt in Mercer 2002: 229–234) Předmětem kritiky bylo 
medicínské pojetí disability ve výzkumu. Postavení lidí s postižením v roli pasivních 
„objektů výzkumu“ bylo (jimi) označeno jako oprese (viz politický model oprese 
minorit v následující kapitole). Kritika  „výzkumu výzkumných objektů“ bez účasti 
těch, kterých se týká, dala základ vzniku emancipatorního výzkumu disability, který 
se rozvíjí  v souvislosti se vzrůstající akademickou vzdělaností lidí s postižením. (viz 
kapitola 2.5) 

Otázkou  „jsou odborníci paraziti?“ se zabývá mezi jinými pojednání Swaina, 
Frenchové a Camerona (2003: 131-138), v němž kladou řadu dalších otázek, 
například Kdo je odborník? Potřebují odborníci více lidi s postižením nebo lidé 
s postižením odborníky? Jak dalece (nakolik) ztrácí odborníci moc ve světle kritiky 
jejich vlastní  praxe? Jak a zda vůbec může být změněna praxe odborníků tak, aby 
mohla být pro lidi s postižením skutečně účelná? Jak dalece a jakým způsobem 
mohou odborníci a lidé s postižením spolupracovat při poskytování služeb lidem 
s postižením?  

Přestože „étos“ britského radikalismu nesdílíme, jsou tyto otázky pochopitelné. 
Jsou  aktuální nejen na britských ostrovech. Lze v nich spatřit souvislosti se 
současnými dilematy sociální práce. Lidé s postižením bývají sociálními pracovníky 
(a nejen jimi) někdy podceňováni ve schopnosti prosazování skupinových zájmů, ale 
i individuálních řešení. Člověk s postižením bývá často vnímán jako někdo, kdo 
potřebuje „v první řadě“ pomoc nebo podporu druhé osoby (druhých) nebo 
společnosti. Obvykle nebývá rozlišován nebo nebývá dostatečně či včas rozlišován  
„stupeň závislosti“ na pomoci druhé osoby. Lidé s  postižením ve smyslu minority 
jsou z hlediska celku skupinou, která z objektivních důvodů potřebuje podporu, 
pomoc a úpravy prostředí.  

To, co podle našeho názoru působí nedorozumění v praxi a stavy napětí mezi 
některými lidmi s postižením (ve smyslu klientů služeb sociální práce nebo lidí 

                                                 
24 Zde jde, podle našeho názoru, o nepřesné vyjádření „[…] disciplíny, které se nově utvářejí na části 
předmětu speciální pedagogiky“,  neboť z takto formulovaného tvrzení může být možný i výklad, že 
se „souběžné“ disciplíny cele a nově  utvářejí na části předmětu speciální pedagogiky. To však 
Michalík na mysli zřejmě nemá, neboť vzápětí konstatuje, že „[…] pro obor sociální práce se […] 
komunita či jedinec se zdravotním postižením nestávají výlučným zájmem a předmětem (zkoumání 
nebo péče), nýbrž jednou z mnoha ´sociálních událostí´. (Michalík 2003: 77-78)  Z pohledu speciální 
pedagogiky kriticky dodává, že „zdravotně postižení tak vstupují do vědomí studenta oboru sociální 
práce jako ´entita otázky 27´, když všechny předchozí byly věnovány ostatním sociálním událostem“.  
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s postižením stojících mimo tyto vazby) a některými pracovníky ve službách sociální 
práce je, že tento pohled (charakteristika minority) bývá  automaticky  aplikován na 
jednotlivce, aniž by byla subtilněji vnímána míra a způsob potřebné podpory a 
pomoci. Dalším důvodem tohoto napětí je, že se jakoby automaticky předpokládá, že 
(všichni) lidé s postižením „čekají“ nebo „jsou zcela závislí“ na pomoci odborníků.25 
Skutečnost, že tomu tak není či být nemusí, lze dokumentovat na sdělení Kalle 
Könkköly26 (in Marešová 1993: 5): 

 

Zdravotně postižení na celém světě se setkávali s tím, že za ně vlastně mluvil 
někdo jiný. A toho už měli dost. Protože můžeme a chceme mluvit sami za 
sebe. Protože to je základní lidské právo, mluvit sám za sebe. Profesionály 
máme rádi, když dělají to, co by dělat měli, když nám pomáhají. Ano, to je 
vynikající. Ale když začnou říkat, co chceme a co potřebujeme, tak jim 
říkáme, prosím vás, mlčte, to si nechte, protože pokud budete v tomto 
pokračovat, tak raději odejděte!“ 
 

Česká scéna má jinou historii než britská nebo americká, ale společné mají lidé 
s postižením v těchto zemích to, že na rozdíl od jiných cílových skupin v oblasti 
působení sociální práce, měli lidé s postižením již od počátku minulého století 
poměrně silnou tradici svépomocných spolků a organizací, v současné době 
rozšířených o  mezinárodní sítě. S růstem mezinárodního hnutí lidí s postižením 
vrůstá jejich vzdělanost a emancipace. Mnozí odborníci zpravidla nebývají na setkání 
s výše uvedenými otázkami  připraveni. 

Otázka „čí jsou ´zdravotně postižení´?“ nemá logický smysl. Nikdo si „je“ 
nemůže přivlastnit. Žádná organizace, žádná věda, žádná profese ani žádné 
ministerstvo. Mohou být ale rozvíjeny spolupracující odborné a vědecké subsystémy, 
jež jsou v českém prostředí označovány pod komplexem „ucelená rehabilitace“, 
přičemž smysluplný vývoj tohoto komplexu je bez účasti lidí se zdravotním 
postižením podle našeho názoru vyloučen. Odborníci (zpravidla) disponují 
odbornými znalostmi o zdravotním postižení, lidé s postižením (vždy) zkušenostmi,  
(zpravidla) znalostmi a (mnohdy) odbornými znalostmi. Z hlediska vědeckého 
poznání by pak  měla být otázka - kdo stojí kde (odborník bez postižení/člověk 
s postižením) -  podle našeho názoru irelevantní.  

Zbývá odpovědět na otázku, koho budeme v této práci považovat za člověka se 
zdravotním postižením. Pro účely této práce budeme mít na zřeteli jednotlivce 
a/nebo skupiny lidí, kteří mají takové postižení funkcí sluchu, zraku, sluchu a zraku 
současně,  hybnosti, mentálních funkcí -  mentální postižení a/nebo duševní 
onemocnění, které vyžaduje v různé míře podporu a/nebo pomoc ze strany druhé 
osoby  a/nebo instituce a/nebo úpravu prostředí.27 Včetně lidí a/nebo skupin lidí, 

                                                 
25 Toto myšlení je hluboce zakořeněno jak u mnoha odborníků, tak u samotných lidí s postižením  
v minulosti zvyklých na péči státu. 

26 Prezident evropského výboru Disabled Peoples Intenational (www.dpi.org) v roce 1993. 
27 srov. §3 zákona o sociálních službách, písm. g) „…pro účely tohoto zákona se rozumí zdravotním 
postižením tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo 
mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.“  
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kteří mají různé kombinace uvedených druhů zdravotního postižení. Ve většině 
situací se téma nebude (v některých však ano) v praktickém dopadu dotýkat lidí 
a/nebo  skupin s postižením řeči, lidí a/nebo skupin lidí se specifickými  vývojovými 
poruchami učení, lidí s vnitřními nemocemi typu astma, diabetes, psoriasis, 
kardiovaskulární nemoci a dalších, pokud dopad těchto vnitřních nemocí 
nezpůsobuje některé z výše uvedených druhů zdravotního postižení a dále lidí a/nebo 
skupin v rámci oborové speciálně pedagogické disciplíny etopedie (poruchy 
chování). 

Při následujícím uvedení teoretického rámce zdravotního postižení vycházíme  
primárně z  teoretické základy oboru sociologie zdravotního postižení.  Zároveň  
jsme si vědomi, že vycházíme z teoretického rámce, který v relevantních odborných 
kruzích v ČR není v současné době obecně znám a zájem o jeho rozvoj 
v podmínkách  českého akademického prostředí se v současné době odvíjí od řádu 
jednotlivců.  Jsme si současně vědomi, že  modely a teze relevantní v prostředí 
anglo-americkém nelze bez dalšího „překlápět“ do prostředí české teorie a praxe. 
Věříme však, že zdroje zde uvedené, budou či mohou být předmětem následné 
kritické diskuse zainteresovaných a inspirací pro možný rozvoj sociologie 
zdravotního postižení  i  témat zdravotního postižení v oblasti sociální práce v ČR. 

 

1.4 Teorie a modely zdravotního postižení 

 

Teoretické pole je v sociálních vědách  (anglo-amerického prostředí) ve vztahu 
ke zkoumání aspektů zdravotního postižení značně divergentní. Orientaci v něm 
znesnadňuje terminologická nejednotnost stran úrovní teoretického třídění - tam, kde 
jedni hovoří o teorii, jiní užívají u téhož obsahu označení model, paradigma, koncept, 
definice.  

Ke studiu  zdravotního postižení je možné přistupovat z mnoha hledisek a úrovní. 
Tabulka č.2 ilustruje možné aplikace různých sociologických přístupů  při analýze 
disability. 
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Tab č. 2 Úrovně sociologické analýzy  zdravotního postižení  

úroveň téma sociologická perspektiva  

individuální  mikro 
zkušenost disability a 
impairmentu 

Fenomenologie, 
(symbolický) 
interakcionismus 

každodenní 
život 

sociální mezo 
socio-kulturní kategorie 
disability, identity 
politics 

Sociální konstruktivismus, 
teorie středního dosahu         
( teorie rolí, labellingu) 

most ↑↓ 

společnost makro 
sociální systémy 
(welfare), politics 
disability 

Funkcionalismus,  
politická ekonomie, 
neomarxismus 

globální spol. 
explanace  

      Zdroj: Barnes, Mercer, Shakespeare, 1999: 35 (upraveno) 

 

Sociologická literatura obvykle uvádí dva modely zdravotního postižení – 
medicínský a sociální  (Barnes, Mercer, Shakespeare 1999, Shakespeare 2006,  
Silvers, Wasserman, Mahovald 1998, Swain, French, Cameron 2003 a další), 
popřípadě individuální a sociální (Hiranandani 2005, Oliver 1996, Oliver a Sapey 
1999 ad.).  

V průběhu teoretického vývoje se rozvinula řada dalších různorodých přístupů  a 
pojetí disability včetně pokusů o jejich klasifikaci. S ohledem na cíle práce není 
účelné provádět systémový  přehled a komparaci těchto přístupů, opomíjíme 
například modely, které nemají primární souvztažnost k tématu diskriminace 
(moralistický  model, skandinávský model atd.) a zaměříme se na ty, které s tématem 
práce úžeji souvisí. 

Příkladem může být Pfeifferovo třídění do dvou paradigmatických linií: (1) tzv. 
„staré paradigma“ a (2) „novodobé paradigma“28, jež označuje jako „paradigma 
disability“.  (Pfeiffer 2005: 26, 27)  Základem novodobého paradigmatu je teze, že 
„disabilita je produkt interakce mezi charakteristikami jedince (například zdravotní 
stav, postižení, funkční schopnosti nebo osobní kvality) a charakteristikami  
přírodního, architektonického, sociálního a kulturního  prostředí.  Toto paradigma 
akcentuje celkové fungování jedince v jeho prostředí. Paradigma disability má podle 
Pfeiffera  nejméně devět interpretačních verzí. Jedná se o (1)  sociálně 
konstruktivistický model (preferovaný v USA); (2) sociální model – britská verze; 
(3) model impairment; (4) politický model – oprese minorit; (5) model Independent 
Living  (nezávislý život); (6) postmodernistický model ; (7) kontinuální model; (8) 
variantní model; (9) diskriminační model disability.  Všechny uvedené interpretační 
verze mají podle Pfeiffera společné některé prvky. 

V následující části práce představíme vybrané modely v rámci Pfeifferova 
schématu i mimo něj. Každý model má své zastánce i kritiky. V práci se nebudeme 

                                                 
28 Autor konstatuje, že toto paradigma, i když je označováno jako nové nebo novodobé, „ […]  má 
základ v aktivitách rodičů dětí s postižením a mladých lidí s postižením v první polovině dvacátého 
století v USA.“ 
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zabývat kritickou analýzou modelů, účel jejich prezentace je v tomto případě 
deskriptivní a slouží jako základ pro další práci s textem. 

 

Medicínský model  

 

Základem tzv. „starého paradigmatu“ (Pfeiffer viz výše) je medicínský model 
disability, který vnímá člověka s postižením jako  „nemocného a nezdravého“ 
jedince.29 Člověk je v rámci tohoto modelu  definován postižením. Model je založen 
primárně na vadě, postižení, funkčním limitu, patologii. „Hlavním zájmem je zde 
zkoumání a posuzování odlišnosti, specifičnosti, jinakosti, snaha postihnout, co je 
normální a co již abnormální.“ (Brading, Curtis 1999: 38, Hiranadani 2005: 72) 
Tento model  předjímá závislost lidí s postižením na rozhodnutí jiných odborníků 
bez možnosti jejich přímé účasti či podílu na rozhodování. Charakteristickým 
principem je rozhodování z pozice odborné (nejen medicínské) moci. V přístupu vůči 
lidem s postižením se v rámci tohoto modelu mísí paternalistický a protektorský 
postoj. Z hlediska jazykového jsou signifikantními pojmy diagnóza, posouzení, 
hodnocení, léčba, nařízení, dozor, péče, neschopnost, atd. Fundamentální je zde 
podle Pfeiffera (2005: 27) náhled  – jestliže člověk má trvalé zdravotní postižení, 
které vyžaduje například používání vozíku, pak tento člověk nemůže být nikdy „v 
pořádku“ a bude již navždy v roli závislého, nemocného, nezdravého. Původ modelu 
dává Pfeiffer do souvislosti s funkcionálním determinismem (a jeho konceptem 
normální/abnormální funkce) a dále s doktrínou biologické normality.  

 

Model osobní tragédie   

 

Někteří autoři (Oliver 1996: 34, Swain,, French, Cameron 2003: 22, Thompson 
2001: 114, Hiranandani 2005 ad.) hovoří o  tzv. modelu osobní tragédie, který 
vychází z medicínského modelu. Jeho charakteristickým rysem je perspektiva 
vnímání člověka s postižením jako „oběti.“ Zdravotní postižení je vnímáno 
prizmatem sociálně patologické tíživé životní situace a automaticky jako životní 
tragédie. Lidé s postižením nebo jejich okolí mají jen problémy. V přístupu vůči 
lidem s postižením se v rámci tohoto modelu mísí paternalismus s výrazným 
emotivně laděným postojem. Typické je používání jazykových výrazů jako např. 

                                                 
29 Murphy přibližuje roli nemocného a situaci lidí se získaným trvalým zdravotním postižením: „[…] 
v roli nemocného je člověk v tzv. sociálním odkladu – je  osvobozen od povinností (chodit do práce 
nebo do školy), jeho „jedinou povinností“ je co nejdříve se uzdravit. […] lidé s trvalým postižením 
však  „ nejsou ani nemocní, ani zdraví […] Nejsou nemocní, protože nemoc přechází buď ve smrt 
nebo ve vyléčení. Nemocný žije v sociálním odkladu, dokud se mu neuleví. Tělesně postižení stráví 
v podobném stavu odkladu celý zbytek života.“ (Murphy 2001: 110) Jandourek (2003: 190) definuje 
roli nemocného (sick role): „sociální role, zahrnující vzorce chování, jež se očekávají od toho, kdo je 
nemocný nebo postižený; často znamená zbavení některých závazků, které mají ostatní členové 
společnosti.“ 
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ubožák, chudák, mrzák, oběť, ochuzení, utrpení, izolace, závislost, soucit, charita, ale 
i statečnost, hrdinství atd.30   

 

Disabilita jako sociální problém   

 

Sibilski (2000: 55-61) koncipuje pojetí modelu disability jako sociálního 
problému se dvěma rozdílnými dimenzemi: (1) individuální sociální problém – 
příčinou problému jsou individuální schopnosti/limity člověka s postižením jako je 
chůze, vidění, slyšení, učení, sebeobsluha, schopnost pracovat atd. Řešení 
individuálního sociálního problému spadá do oblasti působení sociálních institucí. 
(2) Strukturální sociální problém - příčinou problému jsou faktory jako sociální 
status, nepřístupnost prostředí, nerovnost příležitostí apod. Řešení problému je 
situováno do  úrovně změny sociální struktury (například legislativa v oblasti 
vzdělávání, zaměstnávání, přístupnosti prostředí apod.) 

 

Disabilita jako deviace   

 

Model vychází z teorie sociální deviace31 a teorie sociálních rolí. Základem 
modelu je důraz na aspekt  odlišnosti zdravotního postižení od „normy“, odchylky 
nad rámec nepsaného tolerančního limitu ve společnosti. Sibilski upozorňuje, že 
„perspektiva disability jako deviace implikuje proces labellingu (etiketizace) a jemu 
odpovídající přístupy a jednání vůči lidem s postižením […] Být ´označen´ (mít 
nálepku)  znamená současně  ´být vyloučen´ , ´odmítnut´ společností. (Sibilski 2000: 
60) Nálepka „handicapovaný“ tak podle něj  zabraňuje participaci člověka 
s postižením ve všech sférách sociálního života. Labelling dále úzce souvisí se 
stigmatizací,32 která má za následek izolování se do skupiny „my jiní“ a  zvýraznění  
pozic „my a oni“. (Freiová 1996: 759)  

 

Disabilita jako sociální konstrukce   

 

Ústředním konceptem  modelu je „identita“.  Zjevná odlišnost lidí s postižením je 
stigmatizuje. Jejich vlastnosti, schopnosti a dovednosti  lidé bez postižení  posuzují 
                                                 
30 Extrémní  polohu modelu lze ilustrovat názorem reflekovaným Murphym:  „pro člověka je lepší být 
mrtvý než postižený“ (Murphy 2001: 182) Podle Murphyho je tento názor „nejhorším popliváním 
tělesně handicapovaných, protože zpochybňuje hodnotu jejich života a jejich právo na existenci.“ 
(tamtéž) 
31 Sociologické pojetí deviace je podstatně širší než pojetí právní nebo etické. Podle Večeři a 
Urbanové (2002: 108) „[…] sociální deviace, ačkoliv to není patrném, může být odchylkou i 
v pozitivním slova smyslu.“  Autoři také dodávají, že „deviace má negativní konotaci, člověk je 
konzervativní tvor, nemá rád ´odchylky´“. 
32 Podle Goffmana (2003) se stigmatem rozumí označení, kterým se nějaká osoba ve své skupině 
negativně odlišuje od platných standardů, především od psychické, fyzické nebo sociální normality, 
což ji ohrožuje v její sociální identitě a plném přijetí ze strany druhých.  
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nikoliv na základě konkrétní zkušenosti s nimi, ale apriori skrze toto stigma.33 
Pomocí jazyka je tak konstruována  negativní  „identita postiženého“, jako 
méněcenné osoby.  Podle tohoto modelu tím, co sehrává nejdůležitější roli při 
konstrukci identity disability není individuální postižení jako takové, ale 
environmentální faktory. (Hayashi 2005: 47) Hiranandani (2005: 75) dále zmiňuje 
koncept kulturní konstrukce disability. Charlton (2000: 8) uvádí příklad – všichni 
neslyšící lidé jsou považováni lidmi bez postižení za zdravotně postižené, přestože se 
část neslyšících  nepovažuje za  „postižené“, ale za kulturní a jazykovou menšinu. 

 

Sociální model disability 

 

Sociální model disability je založen na vlastní zkušenosti lidí s fenoménem 
postižení a byl jimi (v anglo-americkém prostředí)  formulován. Model klade důraz 
na rozlišení impairment (poškození) a handicap (sociální znevýhodnění) a na potřebu 
porozumění disabilitě.  Ústřední tezí je, že problémy, s nimiž se lidé s postižením 
potýkají v každodenním životě, jsou důsledkem organizace společnosti. Hlavní 
problém není v tom, že má člověk postižení (poškození) těla, ale v tom, že společnost 
je postavena/organizována pro intaktní. Lidé s postižením jsou tak systémově 
znevýhodněni existencí bariér, a to jak individuálních, tak strukturálních 
(architektonické bariéry, doprava, vzdělávání, zaměstnávání atd.), což je příčinou 
sociálního vyloučení. (Pfeiffer 2005, Shakespeare 2006) Zastánci modelu usilují o 
zvýšení kvality života lidí s postižením, podporu sociální inkluze a odstraňování 
bariér.  

Sociální model zaznamenal ve svém vývoji dvě odlišné verze. Ve Velké Británii 
vznikla v sedmdesátých letech minulého století radikální (politická) verze modelu, 
která podle Shakespearea přešla do rigidní podoby tím, že zcela opomíjela existenci 
impairmentu a psychologických a sociologických aspektů zdravotního postižení: 

 

Přes čtyřicet let mnoho sociálních vědců a lidí s postižením v řadě zemí 
pohlíželo na disabilitu v sociálním kontextu a upozorňovalo na znevýhodnění 
lidí s postižením, sociální exkluzi a opresi, kterou lidé  v různých zemích 
zakoušeli, ale jen britský model redefinoval disabilitu  nikoli v kontextu 
bariér, ale přímo jako opresi a lidi s postižením jako systematicky 
utlačované.34 (Shakespeare 2006: 9-10)  

 

Rozlišení „klasické“ a radikální-britské verze sociálního modelu disability 
uvádíme v následujících  tabulkách  Tab.3  a Tab. 4. 

                                                 
33 Více viz Goffman, 2003. 
34 Tomu odpovídal i způsob prosazování modelu v Británii, který Shakespeare označuje jako tvrdý,  
ideologický  a bojovný a označuje britskou verzi sociálního modelu jako extrémní politickou verzi 
zatíženou ideologií, „místy hraničící až s fanatismem.“ Rozsáhlou kritickou analýzu tohoto modelu 
podává v publikaci Disability Right a Wrongs (Shakespeare 2006) 
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Tab. 3  Sociální model 1 založený na rozlišení impairment  - handicap a porozumění 
 disabilitě. Předpoklady rovné účasti lidí s postižením na společenském životě: 

 

Medicínský model – problém  Sociální model - řešení  

Bolesti rukou,  neschopnost otevřít sklenici, 
dveře 

Lepší konstrukční návrh víček, instalace 
automatických dveří 

Neschopnost dlouhodobě stát (problémy 
s mobilitou – hole, s páteří apod.) Více míst k sezení na veřejných místech 

Neschopnost vyjít z domu   nebo „uvěznění 
na vozíku“ 

Nevhodně navržené domy (bariéry) – potřeba 
instalace nájezdových ramp, výtahů, zpřístupnění 
dopravy, parkovacích míst 

Zaměstnavatelé nedají člověku s postižením 
práci, protože si myslí, že by ji nemohl/a 
dělat 

Vzdělávání zaměstnavatelů ke schopnosti vnímat  
znalosti  a dovednosti lidí s postižením - spíše 
než zaměřenost na vyhledávání problémů 

Nemožnost slyšet nebo vidět           Uznání a použití znakové řeči a Braillova písma 

                Zdroj Disability Wales, 2008 

 

Tab. 4    Sociální model 2  Britská-radikální verze sociálního modelu  

Individuální model Sociální model 

teorie osobní tragédie 
osobní problém 
individuální zacházení 
medikalizace 
dominance profesionálů 
expertiza 
individuální identita 
předsudky 
péče 
kontrola 
politika  
individuální adaptace 

teorie sociálního útlaku 
sociální problém 
sociální akce 
self-help 
individuální a kolektivní odpovědnost 
zkušenost 
kolektivní identita 
diskriminace 
práva 
volba 
politika 
sociální změna 

        Zdroj: Oliver 1999: 34 

 

Model  oprese minoritních  skupin (politický model) 

 

Základem modelu je teze formulovaná Hahnem: muži a ženy se zdravotním 
postižením jsou předmětem stejných forem předsudků, diskriminace a segregace jako 
jiné utiskované skupiny, které jsou odlišovány ostatní částí populace na základě 
jejich charakteristik jako je rasa nebo etnicita, rod a věk. (Hahn in Williams 2000: 
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134)35  Výsledkem této diskriminace je, že mnoho lidí s postižením vidí podobnost 
mezi svými osobními zkušenostmi s jinými skupinami vystavenými útlaku. Pfeiffer 
provádí analýzu pojetí skupiny lidí s postižením jako minority36 na základě obecně 
definovaných znaků minority (viz Vander, Zanden in Pfeiffer 2005: 31). Dochází 
k závěru, že podle těchto znaků lidé s postižením jsou minoritou, neboť: 

 

čelí diskriminaci, protože jsou každodenně konfrontováni s různými typy 
bariér (architektonické, subjektivní, poznávací, ekonomické) a je s nimi 
zacházeno jako s druhořadými občany; mají rys – zdravotní postižení, které je 
většinovou společností vnímáno velmi negativním způsobem; mají kolektivní 
sebe-uvědomění; narodili se s postižením nebo jej získali v průběhu života, 
přičemž si jej nevybrali;  mnoho lidí s postižením je endogamních. 37 

 

A dále jsou utlačovanou minoritou, protože „[…] jsou jim upírána práva a podíl 
na společenských zdrojích.38  (tamtéž) 

 

Model Independent Living (nezávislý život) 

 

Model je založen na tezi, že lidé s postižením jsou příslušní a opovědní činit 
rozhodnutí. Disabilita neznamená, že lidé postižením jsou nemocní (…ve smyslu 
nepříslušní činit rozhodnutí). Profesionálové mohou nebo nemusí být  lidmi 
s postižením dotázáni/požádáni o expertní poznatky nebo asistenci.39 Lidé 
s postižením mají fundamentální právo volby  a  výběru. Problémy, s nimiž se lidé 
s postižením potýkají, souvisí s pozicí moci a kontroly části profesionálů a ostatních, 
neadekvátním zabezpečením služeb a se subjektivními, architektonickými, 
poznávacími, ekonomickými aj. bariérami. Řešení problémů spočívá podle tohoto 
modelu v sebe-obhajobě, systému  advokacie, eliminaci bariér a dalších opatřeních 

                                                 
35 Z modelu útisku minorit vycházeli aktivisté v Británii i v USA. Zatímco v Británii byl transponován 
do radikálního sociálního neomarxistického opozičního modelu (disabilita = oprese, viz výše), „v 
USA byl preferován přístup kombinace subtilnější marxistické analýzy a politické perspektivy, která 
pochází z konceptu občanských a ústavních práv.“ (Williams 2000: 135) 
36 V anglo-americkém akademickém prostředí probíhaly svého času poměrně vášnivé diskuse, zda 
lidé s postižením jsou či nejsou minoritou.  Vymezení minority jako skupiny, která je početně menší 
než jiná, je řadou autorů odmítáno a považováno za  zjednodušené.  Navrátil (2003: 16) s odkazem na 
jiné autory uvádí, že „termín menšina spíše označuje skupinu, která má vůči jiné (většinové) skupině 
specifický vztah.“ Cituje dále práce Soydana a Williamsové,  pro něž je  klíčovým  faktorem 
mocenský vztah a Sheafera, který vidí základ v podřízenosti skupiny, jejíž „příslušníci mají významně 
méně kontroly nebo moci nad vlastními životy než mají příslušníci dominantní nebo většinové 
skupiny.“ (Sheafer in Navrátil, 2003: 16) 
37 Pozn. L.K. Manželství a partnerské vztahy v rámci vlastní skupiny lidí s postižením jsou uzavírány 
z různých důvodů, mezi nimiž (a kromě jiného) je i nedostatek jiných příležitostí zapříčiněný 
nepřístupným prostředím. 
38 Pfeiffer považuje v tomto modelu za problematické, že zcela opomíjí fakt, že mnoho lidí 
s postižením je součástí maninstreamingu a nejsou utlačováni, přičemž jejich utlačovateli naopak 
někdy bývají (jiní) sami lidé s postižením. (Pfeiffer  2005: 32)   
39 S výjimkou zdravotní péče. 
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podle výběru lidí  s postižením.  Zkráceně lze hlavní myšlenku tohoto pojetí modelu 
vyjádřit jako „nic o nás bez nás“. (Pfeiffer, 2005: 32) Lidé s postižením chtějí tytéž 
příležitosti a možnosti jako ostatní lidé. Musí nést odpovědnost za své životy a 
rozhodnutí a mají právo mluvit za sebe a vyjadřovat se k nim.  Model je 
charakteristický užíváním pojmů rovná práva, rovné příležitosti, sebeúcta a 
sebeurčení. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Praktickým příkladem aplikace modelu je publikace Stewena E. Browna Independent Living: 
Theory and Practice (Brown,1994) 
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2. Diskriminace z důvodu zdravotního postižení 

 

 

Diskriminace je problematický koncept. Přesněji řečeno – sociální diskriminace.  
Jde o pojem, který nemá zcela zřetelné obrysy. Terminologicky čerpá z neutrálního 
pojmu „discriminare“ – rozlišovat, z hlediska etymologického významu pojmu 
diskriminujeme tedy všichni neustále. Rozlišování je přirozené a nezbytné k životu, 
rozlišujeme všichni, každý den a nelze jinak. Původně neutrální pojem však získal 
v průběhu společenského vývoje negativní konotaci a dnes již stěží lze hovořit o tom, 
že diskriminovat znamená jednat přirozeně. Diskriminace se dnes nechápe jako 
neutrální rozlišování nebo výběr, je vnímána jako znevýhodňování a omezování 
práv, které je založeno na iracionálních či neoprávněných důvodech. U diskriminace 
„jde […] o to, které rozdíly jsou pro rozhodování v určitých situacích opravdu 
relevantní, a které naopak relevantní nejsou a pouze reprodukují předsudky či jiné 
postoje a bezdůvodně tak omezují práva druhých.“ (Štěpánková, Čižinský 2007: 14) 

Máme zde co do činění s různými významy pojmu. Diskriminaci lze vnímat jako 
sociální jev nebo jako pojem - součást řečového aktu (viz dále) nebo jako 
individuální/skupinovou zkušenost. 

Při užívání pojmu diskriminace je příznačný jeho silný emocionální podtext. 
V mnoha případech je to právě síla subjektivní emocionality, která člověku brání  ve 
schopnosti přenést se přes tyto emoce a vnímat obsah pojmu věcně jako 
„poměřování“ ve smyslu znevýhodnění (někoho vůči někomu). Popis znevýhodnění 
je věc jedna, dopad znevýhodnění je věc druhá. Obvykle lidem tyto polohy pojmu 
splývají, což je základem pro silnou reaktivitu při jeho užívání v řeči. (srov. 
Krhutová 2005e) 

V řeči o diskriminaci se zřetelně uplatňují prvky teorie řečových aktů, kterou 
zformuloval v polovině minulého století Austin (viz Hubík, 1999: 165-167). Austin 
rozlišuje tři typy řečových aktů – lokuční, ilokuční a perlokuční. (1) Lokuční akt má 
podobu konstatování a má význam. (2) Ilokuční akt má sílu. (3) Perlokuční akt má 
účinek. Aplikujeme-li Austinovo pojetí řečových aktů na užívání pojmu diskriminace 
v řeči, je zřejmé, že se naskýtá různorodé pole působení významu, síly  a účinku 
podle toho, jak je tímto slovem v řeči „zacházeno“. Příkladem může být název 
tématu předkládané práce. Z hlediska účinku bude v subjektivní rovině 
pravděpodobně jinak vnímán název práce 

 

diskriminace z důvodu zdravotního postižení  
diskriminace lidí se zdravotním postižením  

 

nebo (mimo tento název práce)  

 

diskriminace z důvodu zdravotního postižení a pomáhající profese  
diskriminace zdravotně postižených pracovníky pomáhajících profesí.  
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Na téma diskriminace jako existenci sociálního jevu existují přinejmenším dva 
názorové pohledy. Zastánci prvního tvrdí, že diskriminace je reálný fakt (kteří mnozí 
sami zakoušejí) a že je potřebné jí zamezovat. Odpůrci diskriminaci jako 
celospolečenský problém naopak neuznávají, zpochybňují její legitimitu a cítí se 
ohroženi opatřeními k jejímu potírání.   

 

Podle odpůrců je diskriminace jen neurčitý vágní pojem, který ještě nikdo 
nedefinoval, a většině lidí tedy není jasné, co všechno je a není diskriminace. 
Pojem […]je podle nich navíc zcela subjektivní, každý se může cítit být 
diskriminován. Někteří lidé se cítí být diskriminováni stále. Jiní si naopak na 
diskriminaci nestěžují nikdy. Pojem diskriminace se v průběhu času vyvíjí, 
před sto lety by nikoho ani nenapadlo soudit se kvůli nepřijetí do zaměstnání, 
dnes je to ale již běžné.  Je rovněž pravdou, že vnímání diskriminace se v 
průběhu času mění. Je to také proto, že celá společnost se vyvíjí a s ní i 
názory na to, co je spravedlivé. Před sto lety byly zcela jiné standardy práv 
(např. práva dětí); společenský a právní vývoj nelze  vrátit nazpět. 
(Štěpánková, Čižinský 2007: 20) 

 

Vnímání diskriminace je utvářeno na základě různorodé individuální zkušenosti a 
přesvědčení, a také na základě konkrétních souvisejících událostí. Jedna z věcí, která 
činí pojem diskriminace poněkud problematickým, je jeho „smíšeně vnímaný“ 
význam.  Například v běžném jazyce je pojem užíván spíše jako obecné synonymum 
nespravedlnosti a interpretace jeho významů jsou značně široké a subjektivní. 
Sociálně vědní vymezení pojmu subjektivní prvek do určité míry eliminuje, přesto 
však umožňuje ještě relativně volnou interpretaci jeho významů. Vymezení pojmu 
z hlediska právní vědy a následně formulace v podobě konkrétních právních norem 
pak představuje velký skok od subjektivních a obecných významů k užšímu  
vymezení, kterým se stanovuje, co se za diskriminaci považuje a co ne. 

 

2. 1 Sociální rovnost, sociální stratifikace, sociální konflikt 

 

Koncept sociální diskriminace má svůj základ v konceptu sociální rovnosti a jeho 
vývoj je ovlivněn historickými, ekonomickými  a politickými aspekty. Samotný  
pojem rovnosti není vykládán jednoznačně a má mnohé teoretické i praktické 
interpretace. Idea rovnosti je obsažena již v myšlence rovnosti všech lidí před Bohem 
v křesťanském náboženství. Většina dosavadních kultur považovala sociální rovnost 
mezi lidmi za přirozený stav. Přenesení ideje rovnosti z roviny ideologie (v 
původním slova smyslu jako vědě o idejích) do roviny společenské praxe s sebou 
nese celou řadu problémů. Velmi často je v praxi pojem rovnost zaměňován 
s pojmem rovnoprávnost, nejsou jasné rozdíly mezi různými „úrovněmi“ rovnosti, či 
pohledy na rovnost. Zcela rozdílné je také vnímání rovnosti v rámci různých kultur. 
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Keller (1996:  949) definuje sociální rovnost jako  

 

sociální a politický ideál a požadavek pojímaný v zásadě buď jako soubor 
stejných příležitostí, možností jednotlivců i společenských skupin získat 
společenské bohatství, moc, prestiž nebo přímo jako právo na stejný podíl na 
těchto žádoucích, sociálně a ekonomicky vzácných statcích.“  

 

Kritici ideje rovnosti tvrdí, že „tento ideál je bezobsažný, platí se za něj ztrátou 
svobody, motivace a efektivity a že existuje několik typů rovnosti, které jsou 
vzájemně neslučitelné.“ (Jandourek  2001: 209) 

Podle Habermase jsou „slova o rovnosti  bezobsažná, pokud neexistuje 
hospodářský základ“. (Habermas in Laan 1998: 83) Zrovnoprávnění musí mít podle 
něj i materiální základy  - například  zrovnoprávnění menšin  je pouze prázdný 
pojem, není-li materializován právem na práci, stejným odměňováním za stejnou 
práci a podobně. Naopak je ale nucené předávání strategicko-hospodářských statků 
jednodušší než shoda  v eticko-komunikačních statcích.41 Máme-li v kontextu 
předkládané práce na mysli opatření, která mají za cíl „více rovnosti“ vůči lidem 
s postižením, pak oním vynucováním strategických statků může být například 
požadavek odstraňování architektonických bariér pro jedince s postižením mobility, 
kdy jde věcně o relativně jednoduché opatření. Pozitivní osobní vztah vůči lidem 
s postižením je však něco, k čemu přinutit nikoho nelze. 

S konceptem rovnosti a diskriminace úzce souvisí koncept sociální spravedlnosti, 
jedné ze základních hodnot evropských tradic, podle které má každý dostat to, co mu 
náleží. Sociální spravedlnost se podle Šanderové nejčastěji chápe jako  

 

historicky zakotvený požadavek na distribuci, případně edistribuci 
materiálních hodnot, postavení, prestiže, odměn a sankcí … Otázka 
spravedlnosti se v zásadě vztahuje k problému vzájemného vztahu 
idividuálního a obecného blaha, jenž je řešen ve dvou kontextech: a) kolik 
kdo za co má dostat (tzv.distributivní spravedlnost), b) jaký je spravedlivý 
trest pro ty, kdo se dopouštějí přestupku proti obecnému blahu“ (Šanderová 
996: 1212)  

 

Autorka zmiňuje teorii distributivní spravedlnosti, která byla popsána v díle J. 
Rawlse (Teorie spravedlnosti), podle nějž je  

 

                                                 
41 Habermas konstatuje, že vynucování etického jednání často ztrácí svou hodnotu jako etické jednání 
a uvádí rozdíly při vynucování strategicko-hospodářských a eticko-komunikačních statků - zůstat 
věrný, protože je člověk povinován věrností může ve vztahu zničit (možnou) vnitřní hodnotu věrnosti, 
protože nikdo nemůže být přinucen k přátelství a k lásce. Oproti tomu vyživovací povinnost lze 
vynutit jednoduchým způsobem. (Habermas in Laan 1998: 83)   
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nezbytné dodržovat dva základní principy spravedlnosti: (1) každá osoba má 
stejné právo na co nejširší svobodu, srovnatelnou se svobodou ostatních; (2) 
ekonomické a sociální nerovnosti mají být uspořádány tak, aby pokud možno 
prospěly všem a  byly spojeny s úřady dostupnými všem; všechny 
společenské hodnoty, zejména svoboda, příležitost, příjem,  bohatství a zdroje 
sebeúcty mají být rozděleny rovnoměrně42 […] ´nespravedlivé´ jsou 
nerovnosti, které nejsou ku prospěchu celku.“   

 

O tom, že koncept sociální spravedlnosti není jednoznačně vymezen, svědčí i  
Šandorovou zmíněný výzkumný  zájem sociálních vědců v otázce, nakolik souvisí 
představy o tom, co je spravedlivé, se sociálním postavením lidí.  

Výsledkem sociální nerovnosti je sociální stratifikace. V užším smyslu  
představuje hierarchické uspořádání lidí podle tří dimenzí distribuční nerovnosti (tj. 
nerovnoměrného rozdělování): (1) materiální zdroje (majetek a příjmy); (2) moc a 
(3) prestiž.  S problémem sociální stratifikace úzce souvisí sociální mobilita jako 
možnost jednotlivců či celých skupin měnit svůj sociální status a dále sociální 
konflikt, který Keller (2002: 118) definuje jako „[…] důsledek nedostatkovosti 
statků, o něž sociální aktéři usilují, a odlišnost hodnot, které vyznávají.“  

Pro uchopení konceptu diskriminace je teorie konfliktu zásadní, neboť samotnou 
podstatou diskriminace je různě definovaný konflikt. Podle Kellera (2002: 118) 

 

[…] jakákoliv forma lidského soužití vyhovuje vždy jen části […] 
zúčastněných. Ostatní jsou k účasti na daném sociálním řádu donuceni, i když 
to pro ně není mnohdy vůbec výhodné. Každý sociální řád privileguje jisté 
skupiny lidí a diskriminuje ostatní. 

 

 Pojetí konfliktu a jeho funkce se liší u různých autorů. 43 Podle jedněch (Coser) 
mohou konflikty přispívat k upevnění společenského řádu, přičemž společensky 
nebezpečnými nejsou samotné konflikty, nýbrž absence pravidel pro jejich regulaci.  

V tomto smyslu ve vztahu k lidem s postižením, podle našeho názoru, není 
primárně „špatný“ konflikt, kdy si společnost (resp. lidé v ní) zpočátku není vědoma 
potřeby odstraňovat bariéry (konflikt přístupnost/nepřístupnost prostředí, který má za 
následek konflikt rovnost/nerovnost k přístupu ke statkům a jeho „internalizovanou“ 
podobu - respekt k odlišnosti/ignorování potřeb lidí s postižením). Bylo by (resp. 
v minulosti bylo) však  „špatně“, kdyby konflikt nebyl řešen pravidly pro 
odstraňování bariér na úrovni legislativy a sankcemi za jejich nedodržování.  

Z myšlenek Millse ve vztahu k rovnosti je pro pojetí konceptu diskriminace 
z důvodu zdravotního postižení zajímavá teze, že „svoboda (totiž) neznamená pouze 

                                                 
42 jak (tamtéž) uvádí Šanderová „s výjimkou případu, kdy je nerovné rozdělení některé nebo všech 
těchto hodnot všeobecně prospěšné (například  přidělení zbraně pouze příslušníkům policie).“ 
43 Viz Keller 2002: 117-129, který uvádí pojetí  L. Cosera,  Ch. W. Millse, R. G. Dahrendorfa a R. 
Collinse. 
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možnost výběru mezi předem danými alternativami. Skutečná svoboda musí lidem 
umožňovat formulovat samotné alternativy, a teprve potom z nich vybírat a volit.“ 
(Keller 2002: 122).  Tato teze je základem modelu Independent Living (viz kapitola 
1.4). U nás se  v praxi  promítla  při  transformaci sociálních služeb a v dikci zákona 
o sociálních službách.44  

Dahrendorfovo pojetí konfliktu je založeno na tvrzení, že konflikty mezi 
jednotlivci i celými skupinami jsou vedeny v prvé řadě snahou o podíl na moci,  o 
možnosti činit rozhodování týkající se těch, kdo jsou z podílu na moci vyloučeni.  

Toto pojetí je, podle našeho názoru, možné aplikovat na otázku politického 
zastoupení a participace lidí s postižením v rozhodovacích orgánech na úrovni státu, 
regionu i obcí, kde často dochází ke konfliktům nejen z hlediska reálného zastoupení, 
ale i z hlediska   formy účasti v těchto orgánech. 45 

Přístup k sociologické teorii konfliktu rozpracované Collinsem je podle Kellera 
zajímavý tím, že „se snaží obohatit teorii jak o prvky konsensuálního pojetí, […] tak 
o přístupy interpretativní.“ (Keller 2002: 126) Ve svém výkladu sociální stratifikace 
se Collins opírá o tvrzení, že v moderní společnosti rozhoduje o statusu v prvé řadě 
typ profese, kterou člověk vykonává a postavení v zaměstnání. Vztahy nerovnosti se 
pak projevují především v kontextu pracovních situací – mocenská nadřízenost (těch, 
kdo udělují příkazy), podřízenost (nutnost tyto příkazy respektovat) a rovnost 
(kolegové na stejné pozici). Ve světle tohoto pojetí  pak  dodejme (bez nároku na 
obecnou platnost tvrzení), že u lidí s postižením dochází k  „vrstveným“ 
nerovnostem - možnost/nemožnost (1) získat práci; (2) získat práci v prestižní 
profesi; (3) získat mocensky nadřízenou pozici na pracovišti.  

 

2. 2 Typologie rovnosti  

 

Požadavek rovnosti je dnes obecně v zásadě přijímán.46 Problém je spíše v tom, 
že existuje velké množství různorodých názorů  na to, kde, jak a v čem by se měla 
rovnost uplatňovat. Jinými slovy mezi kým, s ohledem na co a s použitím jakého 

                                                 
44 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, který na úrovni závazné právní 
normy zavádí účast uživatelů služeb při formulování jejich potřeb ve formě jejich participace při 
plánování sociálních služeb. Praxe je však někdy sporná. 
45 Pokud (vůbec) jsou lidé s postižením k jednáním přizváni, často je to pouze v rovině  „moci“ být při 
tom, avšak bez možnosti hlasovat nebo se jinak vlivným způsobem podílet na výsledku rozhodování. 
Bez nároku na obecnou platnost - toto konstatování zaznívá z řad lidí s postižením (zástupců 
organizací lidí s postižením) poměrně často a je v mnoha případech doložitelné na základě seznamů 
členů různých komisí příslušných k projednávání záležitostí týkajících se lidí s postižením.  
46 V antice bylo pojetí rovných práv přísně selektivní (týkalo se výhradně mužských členů společnosti 
a zcela vyčleňovalo například ženy a otroky), ve středověku bylo fungování feudálního řádu založeno 
na principu přísné hierarchie a poddanství, které bylo v příkrém rozporu s chápáním rovnosti v 
revolučních zemích konce 18. století. Kromě již zmíněné ideje rovnosti všech lidí před Bohem je 
samotná myšlenka rovnosti lidských bytostí  výsledkem moderního politického myšlení, které 
nacházíme teprve ve druhé polovině 17. století v souvislosti s názory anglického filosofa Johna 
Locka. Později je tato myšlenka rozvíjena významnými osobnostmi Francouzské (1789) a Americké 
revoluce (1776 - 1783), které na jejím pozadí budují legitimitu nového režimu. (Dvořák, Zamboj  
2007: 27) 
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kritéria  se bude rovnost požadovat. Tato otázka je velice důležitá, protože (správně) 
předpokládá, že způsobů rozdělování je nespočet a navzájem se od sebe podstatně 
liší (distributivní nerovnost viz výše), přičemž vedou i k naprosto odlišným 
výsledkům. 

 

Diskuse o upřednostnění toho či onoho pojetí rovnosti jsou svou povahou  
podstatou politického střetu v nejširším smyslu slova. Až na některé výjimky 
se v těchto diskusích neobjevuje požadavek absolutní rovnosti lidských 
bytostí. Taková interpretace by totiž nutně vedla k uniformistickému pojetí 
člověka a zcela by popírala nepopiratelné - totiž fakt, že se lidé rodí s 
nejrůznějším nadáním, dovednostmi a vlastnostmi a v souvislosti s naším 
tématem i fyzickým a mentálním vybavením. Současný názorový a 
hodnotový střet se tedy týká zejména zodpovězení následující otázky: Které 
hodnoty jsou ty, jež jsou v podmínkách sociální existence člověka zásadní? 
Jak nejlépe napomoci tomu, aby každý mohl tyto hodnoty užívat či 
realizovat? (Dvořák, Zamboj 2007: 27-40) 

 

V následujícím textu bude pojednáno o třech typech přístupů k problematice 
rovnosti, které odráží podstatným způsobem celou škálu pozic a názorů na daný 
problém. Jedná se  o rovnost formální, rovnost příležitostí a rovnost výsledků. 

 

Formální rovnost 

 

Tento přístup k rovnosti je ze vše tří druhů rovnosti nejstarší. Vychází z 
myšlenky,  že „všichni lidé jsou stvořeni jako sobě rovni“. V 17. století ale tato 
myšlenka znamenala „pouze“ to, že lidé si jsou rovni svojí sdílenou lidskou 
podstatou, svojí pozicí před Bohem. Jen málokoho tehdy pohoršovala absolutní 
vlastnická práva, druhořadé postavení žen anebo nejrůznější omezení v politických 
právech (např. majetkový census). Formální rovnost tak vycházela ze zásady, že 
každý člen lidského společenství má právo jednat podle vlastní  volné úvahy a 
nakládat se životem v rámci svých přirozených schopností, a to bez ohledu na vlastní  
výchozí podmínky. (Dvořák, Zamboj 2007: 29) 

 

Rovnost příležitostí 

 

Zatímco formální rovnost se na člověka  zaměřuje především z pohledu jeho 
lidství či právního postavení, druhý typ rovnosti si všímá jeho možných příležitostí a 
šancí. Zkoumají se zde nejprve výchozí podmínky jednotlivce a skrze ně je nahlíženo  
na jeho budoucím šance. Známá jsou rčení o „stejné startovací čáře pro všechny“ o 
„nalajnovaném hřišti s pravidly platícími pro všechny“.  Neznamená to však, že 
všichni, kteří vyběhnou ze stejné startovací čáry, dorazí do stejného cíle a ještě k 
tomu ve stejném čase. Jde o to, aby mohli běžci na své trati rovnoměrně uplatnit své 
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nerovnosti, aby každý dostal svoji příležitost vyhrát nebo podlehnout v rovném boji, 
kde by o vítězství rozhodoval pouze talent, síla nebo vytrvalost.  Rovnost příležitostí 
totiž hledí na přirozenou nerovnost jako na nevyhnutelnost, která je morálně 
ospravedlnitelná. (Dvořák, Zamboj 2007: 32) 

Toto pojetí rovnosti tak nemíří, podle autorů Dvořáka a Zamboje (2008: 33), k 
žádnému rovnostářskému ideálu, ale ke společnosti založené na zásluhách, kde 
úspěch i neúspěch je vždy odrazem osobního výkonu. Problém tohoto typu rovnosti 
tkví ve skutečnosti, že přirozené nadání může být často spojené se sociálními vlivy.47  

Zdravotní postižení a jeho důsledky mezi tyto sociální vlivy  nepochybně patří, 
proto je diskutovanou otázkou, zda vůbec a nakolik je rovnost příležitostí reálná, 
případně do jaké míry tyto příležitosti vyrovnávat. Tato diskuse se samozřejmě 
zdaleka netýká jen lidí s postižením.  

Ve snaze o řešení těchto „potíží“ s rovností, vznikl poměrně kontroverzní 
koncept, tzv. pozitivních opatření, známý spíše jako pozitivní diskriminace (či 
afirmativní akce). Pozitivní opatření představují výjimku ze zásad rovného 
zacházení, kdy dochází k institucionálnímu zvýhodnění do té doby znevýhodněné 
skupiny, definované na základě určitého rysu jako je například rasa nebo pohlaví, či 
zdravotní postižení. atd.48 Dvořák a Zamboj tvrdí, že 

 

tento postup lze evidentně ospravedlnit poukazem na dodržování principu 
rovnosti příležitostí. Jsou-li například ženy nebo příslušníci určitého etnika 
znevýhodněni sociálně, pak se ukazuje, že pouhé užití kritéria formální 
rovnosti je nedostačující.“ (2008: 34)  

 

Zároveň uvádějí argumenty oponentů tohoto postupu, podle nichž  

 

pozitivní opatření dopadají (diskriminují) na ty, kteří jsou sami bez viny, když 
jsou pouze pasivními příslušníky zvýhodněné většiny, […] nutně vedou k 
preferování nekvalifikovaných na úkor kvalifikovaných, čímž trestají ty více 
schopné.“ (tamtéž) 

 

Otázku pozitivních opatření vnímá Muray (1998: 210) ve světle rozdílu mezi 
rovným přístupem a spravedlivým přístupem: 

                                                 
47 Dvořák a Zamboj (2008: 33) uvádějí příklad: „vystuduji-li na Harwardově univerzitě právo (za 
finanční pomoci rodičů) budu mít s velkou pravděpodobností větší šance v přijímacím pohovoru do 
lukrativního zaměstnání než můj kolega, který studoval tentýž obor v rozvojové zemi, a jehož rodiče 
jej navíc nebyli schopni podporovat. Podobně budu ´přirozeně´ zvýhodněn, pokud mi rodiče umožní 
již od dětského věku navštěvovat nákladné jazykové kurzy a čas od času trávit letní prázdniny formou 
jazykového pobytu v zahraničí, oproti spolužákovi, jehož matka je samoživitelka.“ Měla-li by se totiž 
rovnost příležitostí brát do důsledků, nutně by to muselo znamenat, zvážit například zákaz dědictví a 
tyto prostředky následně použít na vyrovnávání startovacích hendikepů některých ´běžců´. 
48 Příkladem je  například opatření státu v oblasti politiky zaměstnanosti v podobě povinného podílu 
zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním. 
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Princip rovného přístupu vyžaduje, abychom všichni hráli podle stejných 
pravidel – což by mělo vylučovat každou politiku, která někoho 
upřednostňuje. Spravedlivé zacházení vyžaduje, aby měl každý rozumně 
rovnou šanci zamířit k nejvyšším metám – nebo alespoň rozumně rovnou 
šanci se o to pokusit.   

A tak otázkou opět zůstává, co je onou „rozumně rovnou šancí“.  

 

Rovnost výsledků 

 

Snad nejkontroverznějším typem rovnosti je rovnost výsledků. Tento přístup je 
nejradikálnější a vede k rovnostářské společnosti (egalitářství). Zastánci této rovnosti 
neshledávají řešení ve stanovení podmínek na startu, ale zajímá je cíl. Všichni běžci 
by měli, za použití kritéria rovnosti výsledků, doběhnout do cíle současně, bez 
ohledu na to, odkud vyběhli a jak rychle běží. Argumentují tím, že rovná občanská 
práva neznamenají nic, pokud nemají tito občané střechu nad hlavou, důstojné 
zaměstnání, či jsou-li zcela bez prostředků. V takovém případě jsou všechny předešlé 
formy rovnosti pouhým podvodem. Dvořák  a Zamboj prezentují názor, že ve své 
radikální podobě může tento postoj vést k přerozdělení majetku, budování beztřídní 
společnosti a v konečném důsledku k celkové společenské stagnaci.49  Ovšem 
základní problém této podoby rovnosti autoři vidí jinde: 

 

jen stěží lze zpochybnit, že lidé jsou různě talentovaní, mají různé zájmy a 
tužby, (a také různou zdravotní dispozici, pozn. L.K.), a tak, pokud k nim 
budeme přistupovat jako k rovným (stejným), zjevně se dopustíme kolosální 
nerovnosti. A požadovat rovnost založenou na logice sledu řady nerovných 
kroků je nepraktické a nemravné. (Dvořák, Zamboj, 2007: 36) 

 

Navrátil s odkazem na Thompsona zdůrazňuje, že „rovnost neznamená totéž co 
stejnost. Nakládat s každým stejně totiž neznamená nakládat s každým rovně. Je 
nutné brát v úvahu rozdíly ve specifických potřebách lidí.“ (Navrátil 2001: 239) 
Autor uvádí příklad lidí postižením: „[…] příkladem mohou být lidé, kteří mají 
pohybové omezení. Stejný přístup k nim jako k ostatním tedy není žádoucí. Pokud se 
s jejich potřebami nepočítá, jsou znevýhodněni.“ (tamtéž) V kontextu s cíli sociální 
práce dodává, že …proto se má sociální práce zaměřovat na rovnost příležitostí.“ 
Požadavek zaměření sociální práce na rovnost příležitostí potvrzuje názor Matouška 
(2001: 108), podle něhož  

 

                                                 
49„Pokud totiž bídu chudých vyplatíme zbídačením bohatých, naprosto popřeme pravidla závodu. 
Rychlejší budou vybíhat ze startu s povinným časovým odstupem nebo se jim stanoví delší trať. 
Pomalejší si trasu zkrátí nebo odchodí, protože na výsledku vlastně až tolik nezáleží (ztráta motivace 
k dosahování výsledků)“ (Dvořák, Zamboj, 2007: 36) 
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Poměrně široce se dnes v Evropě přijímá jako ideál sociální práce snaha o 
dosažení rovnosti příležitostí, tedy princip, podle něhož by nikdo neměl být 
hendikepován v přístupu ke vzdělání a k práci. […] Snaha o dosažení rovnosti 
v přístupu k výsledkům práce celé společnosti je dnes považována za 
utopickou, a to dokonce i ve skandinávských státech, kde byla ještě nedávno 
spojována s představou o možnosti vytvořit univerzalistický zaopatřovací stát. 

 

Rovnost před zákonem 

 

Poměrně často lidem splývá pojem rovnost a rovnoprávnost. Jak podotýká 
Michalík (2005a: 46) „´rovnoprávnost´ je pojem moderní teorie lidských práv a 
s pojmem “rovnost“  jej nelze zaměňovat. Lidé se nerodí ani nezůstávají rovni 
navzájem. Společnost musí zajistit, aby byli a zůstali rovnoprávní.“ A stran lidí s 
postižením dodává: 

U zdravotního postižení […] samozřejmě nedostatek rovnosti vystupuje zcela 
zřejmě. Ať jím rozumíme nerovnost šancí, východisek, možností, či obyčejné 
lidské spravedlnosti. Přestože si lidé nejsou a nemohou být rovni (vyjma 
utopických či vypjatě ideologických teorií), mohou být sobě navzájem i vůči 
orgánům veřejné moci „rovnoprávni“.  

 

Jak podotýká Giddens (2004: 245) „rovnoprávnost není k ničemu, pokud 
diskriminace v praxi pokračuje.“  

 

Sociální spravedlnost 

 

 Téma rovnosti je součástí konceptu sociální spravedlnosti, který se vyvíjí 
v historickém aj. kontextu. V současné době zahrnuje koncept sociální spravedlnosti 
vícero různorodých požadavků spravedlnosti. Ve společnosti západní kultury dnes 
převládá názor, podle něhož sociální spravedlnost vyžaduje nejen rovné rozdělování 
obecných práv a svobod občanů, nýbrž „navíc“ i rovnou politickou účast a, alespoň 
v jistém (jak říká Murray  viz výše „rozumném“)  rozsahu, také rovné rozdělování 
hospodářských statků a břemen v souladu s výkony a potřebami člověka. Podle 
Veleka -  převládající představa sociální spravedlnosti v naší společnosti zahrnuje pět 
distributivních požadavků:  

 

(1) všichni členové společnosti mají mít stejná obecná práva a povinnosti 
(právní rovnost); (2) všichni dospělí občané mají mít stejné nejširší svobody, 
které jsou v rámci dobře uspořádaného sociálního soužití možné pro všechny 
(občanská rovnost); (3) všem občanům má být umožněno rovnoprávně se 
účastnit kolektivních rozhodování o veřejných záležitostech (demokratická 
rovnost); (4) všichni občané mají mít na základě svých schopností a výkonů 
rovnoprávný přístup k nestejným politickým pozicím a k pozicím daným 
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povoláním (sociální rovnost šancí); a (5) všichni členové společnosti se mají 
spravedlivě podílet na výsledcích hospodářské spolupráce (hospodářská 
rovnost v rozdělování) (Velek 1997: 83)  

 

Sociální spravedlnost není jednosměrnou záležitostí. Velmi často jsou 
zdůrazňována práva, aniž by byl současně stejný důraz kladen na povinnosti. Přitom 
jde o dvě strany téže mince, lidská práva jsou souvztažná k lidským povinnostem. 
Tento aspekt obvykle nebývá v popředí zájmu (nejen aktivistů lidských práv), a tak 
může být koncept sociální spravedlnosti vnímán některými jako jakási povinnost 
zajišťovat „jen“ práva.  Diskriminace jako součást konceptu sociální spravedlnosti  je 
tématem obecně citlivým a lidé se někdy domnívají, že jsou diskriminováni, přičemž 
si neuvědomují nebo nevnímají  své povinnosti a závazky.   

 

Historický kontext prosazování rovnosti v ČR  

 

V pojednání o konceptu rovnosti a diskriminace hraje důležitou úlohu  historický 
kontext prosazování rovnosti.  V západní Evropě a USA probíhá již několik století, 
zpočátku především v souvislosti s bojem za ženská práva a bojem proti otrokářství, 
později také proti rasové, etnické či náboženské segregaci. V průběhu druhé  
poloviny dvacátého století se úsilí o dosažení rovnosti postupně rozšiřovalo i na další 
znevýhodňované skupiny, jako jsou lidé vyššího věku, lidé se zdravotním 
postižením, sexuální menšiny atd.  

Proces zrovnoprávnění a jeho zakotvení v normativních právních aktech, má  
v různých zemích obvykle podobný průběh. Nespokojená skupina zaktivizuje 
demonstrace a jiné projevy „občanské neposlušnosti“. Téma se přenese mezi 
politiky, do soudních síní a do médií. Současně nebo následně pak do odborných 
kruhů a na akademickou půdu, čímž se rozvine rozsáhlá celospolečenská diskuse. 
(Ne vždy se celý proces obejde bez násilí.) Výsledkem bývá přijetí příslušné 
legislativy.  

Poněkud jiný ráz má přijímání této legislativy jakož i celý proces zavádění 
antidiskriminačních opatření v  České republice.  Úlohu v tom po roce 1989 sehrály  
přípravy ČR na vstup do Evropské unie v rámci „zpětného návratu do Evropy“. 
Česká republika se tak musela velmi rychle adaptovat na zvyklosti Evropské unie 
v otázce lidských práv a připravit a přijmout řadu opatření, k nimž by si, za jiných 
okolností, hledala cestu zřejmě déle. „Svezla“ se tak na vlně evropské integrace a  lze 
říci, že řada opatření v této oblasti byla do ČR svým způsobem implantována, aniž 
by k nim proběhla celospolečenská a odborná diskuse.50  Absence této diskuse 
nebyla způsobena tím, že by česká společnost byla nadmíru tolerantní a uvědomělá a 
nikoho otevřeně nediskriminovala: 

 

                                                 
50 Slovník Evropské unie používá pojem „implementace opatření“.  
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V době komunismu diskriminace menšin existovala, ovšem v situaci rutinního 
porušování základních lidských práv nebyla považována za prioritu. Navíc 
mnohé skupiny, kterých se dnes diskriminace v podstatě netýká (věřící lidé, 
příslušníci bohatších vrstev či sympatizanti různých politických směrů), byly 
postiženy mnohem více než dnes diskriminované skupiny jako těhotné ženy či 
Romové. Vzhledem k tomu, že tehdy nebylo vůbec myslitelné, aby se proti 
diskriminaci jakýmkoli způsobem protestovalo, a zároveň byly potlačeny i 
možnosti diskuse na toto téma, je otázkou, do jaké míry si tyto osoby své 
znevýhodnění uvědomovaly. (Štěpánová, Čižinský 2007: 8) 

 

Lidé se zdravotním postižením v ČR měli například před rokem 1989 ve srovnání 
s jinými zeměmi (z hlediska celku) relativně slušné pracovní podmínky,51 a tak se 
zde téma diskriminace nevyskytovalo ani jako pojem. Po roce 1989 se velmi rychle 
podařilo některým zástupcům organizací lidí s postižením vstoupit do vysoké 
politiky, zachytit počáteční vlnu politických změn a ovlivňovat politiku vůči lidem 
s postižením. Ostrý radikalismus v otázce legitimizace lidských práv lidí 
s postižením, který  je příznačný pro jiné země jako USA a Velká Británie (viz 
například  radikální sociální model disability), tak nebyl  v zásadě potřebný. 

Jedna věc je však něco legitimizovat a jiná -  zavádět do praxe. V průběhu let se 
ukázalo, že přesto, že základní  nastavení společnosti vůči lidem s postižením v ČR 
vnímají sami lidé s postižením jako  vstřícné52, potýkal a potýká se proces 
prosazování rovných práv s celou řadou obtíží. Více než deset let například trvalo 
prosazení možnosti rovného přístupu ke vzdělání dětem se zdravotním postižením a 
tento proces přes značné úspěchy, není dosud zcela ukončen (viz kapitola 5.3) 53  
Obdobně je tomu u některých dalších oblastí života lidí s postižením.  

 

Bezpečný svět normality a kultura běžnosti  

 

Na závěr pojednání o rovnosti si dovolíme bez dalšího komentáře představit 
názor Repkové,54 (2005: 21-22) která na otázku  - v  čem, podle vašeho názoru, 
spočívá hlavní nerovnost při integraci lidí s zdravotním postižením do společnosti? - 
odpovídá:  

 

Pokud dnes, i přes pokrok, konstatujeme určitou nerovnost, za její základ 
považuji silná rezidua z uplatňování “kultury běžnosti“. Vše, co se 

                                                 
51 Michalík hovoří o „ ´měkkém trhu práce´ a jemu  odpovídajících nivelizačních  podmínkách 
odměňování, které představovaly pro  zdravotně postižené jistou šanci na pracovní uplatnění.“ 
(Michalík 2005b: 33) 
52 viz výsledky průzkumu Rovné příležitosti z pohledu lidí se zdravotním postižením v ČR (Krhutová 
2006) 
53 Za „otcem“ integrace dětí s postiženém do běžných typů škol v ČR  je bezesporu možné označit 
olomouckého právníka Doc. Mgr. PaedDr. Jana Michalíka, Ph.D, který je, mimo jiné, autorem 
několika zákonodárných iniciativ v oblasti prosazování rovných práv lidí se zdravotním postižením. 
54 Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc., Inštitút pre výskum práce a rodiny, Slovensko.  
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v předcházejícím období tvořilo, budovalo, organizovalo (budovy, veřejné 
služby, chodníky, komunikace), tvořilo se, organizovalo, budovalo těmi a pro 
ty, kteří byli funkčně „běžní“, standardní; běžně se pohybovali, orientovali, 
mysleli, mluvili […] měli dvě funkční nohy a ruce, minimálně jedno funkční 
ucho a oko, srozumitelně mluvili.  Ostatní lidé žili buďto v sociálních 
zařízeních, ale i když žili v domácím prostředí, nebylo běžné, že by si sami 
vyřizovali své záležitosti, že by studovali, chodili do práce, že by nakupovali, 
navštěvovali veřejně přístupné kulturní a sportovní akce. Podle některých 
odborníků byla právě toto největší křivda, která se dála na lidech se 
zdravotním postižením. Odpírala se jim možnost a ambice růstu, snaha po 
zdokonalování, což se stalo základem jejich marginalizace. I když respektuji 
názory kritiků, myslím si, že se dnes situace mění. Ze strany samotných lidí 
postižením je vyvíjen obrovský tlak na veřejné mínění (povědomí) o jejich 
lidských a občanských právech, povědomí toho, že vše, co nyní společnost 
dělá pro lidi s postižením (různé dávky, služby, architektonická debarierizace, 
informační technologie) pro ně nejsou výhody, ale prostředky reálného 
uplatňování jejich práv. Realizace potřebných změn není způsobena jen 
finančními, technickými a organizačními bariérami, ale v minimálně stejném 
rozsahu i bariérami sociálně-postojovými. Ty nám stále brání pozitivně 
hodnotit kulturu odlišnosti a různorodosti a vracejí nás do bezpečného světa 
běžnosti a „normality“.  

 

2. 3 Definice diskriminace 

 

Původ pojmu diskriminace je v latinském „discriminare = rozdělovat, rozlišovat; 
od discrimen tj. přehrada, vzdálenost“. (Mucha, Vodáková 1996: 213) V průběhu 
společenského vývoje získal pojem negativní konotaci ve smyslu neodůvodněného 
rozlišování. Je synonymem k pojmu „znevýhodňování“, které je pro mnohé 
z hlediska emoční nabitosti svým způsobem přijatelnější. 55 Zde se uplatňuje mimo 
jiné role jazyka, o níž je pojednáno v kapitole 6. 

Společným znakem různorodých sociálně vědních definic diskriminace je akcent 
na znevýhodnění jedinců nebo skupin. Výjimku tvoří například jedna z definic Hartla 
a Hartlové (2000: 115)  z oblasti psychologie, která zachovává původní neutrální 
význam pojmu jako „schopnost vnímat a reagovat na podobné podněty odlišně; 
vnímat (jemné) rozdíly.“  Akademický slovník cizích slov uvádí u hesla diskriminace 
„rozlišování poškozující někoho, neuznávání jeho rovnosti s jinými, popírání  a 
omezování práv…“ (Petráčková, Kraus 1995:170) 

 Mucha a Vodáková (1996: 213) podávají poměrně rozsáhlou deskripci pojmu, 
z níž vyjímáme:  

 

                                                 
55 Například zeptáme-li se lidí s postižením, zda se v určité konkrétní situaci (která je prokazatelně 
diskriminující) cítí diskriminováni, odpověď je často negativní „to v žádném případě“. Zeptáme-li se 
jich, zda se cítí znevýhodněni oproti jiným, „stížnosti“ na tutéž situaci neberou konce. 
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sociální diskriminace je  fakt a způsob omezování nebo poškozování určitých    
společenských   skupin  v   jejich    právech a nárocích […]  Opírá  se o 
předsudky a stereotypy […] Může mít charakter státní, oficiální nebo 
charakter lokální, nelegální, neformální […] Spočívá v záměrném 
znevýhodňování určitých subjektů vytvářením nerovných hospodářských, 
politických, právních podmínek. […] Často brání v rozvíjení vlastní svébytné 
kultury, v přístupu ke vzdělání, ve výkonu povolání a v seberealizaci.  
Diskriminace může vést k sociální degradaci, ale také k sociální exkluzi a 
v extrémních případech až ke genocidě. […] Někdy se hovoří o diskriminaci 
sociálně handicapovaných či „slabých“ jako jsou staří lidé, zdravotně 
postižení, rodiny s malými dětmi apod. Diskriminace je tradičně problémem 
všech menšin. 

 

Jandourkova definice (2003: 63)   se zaměřuje na  

 

postoje a způsoby, kterými  jsou  znevýhodňováni nebo  ponižováni  lidé   na   
základě  své příslušnosti k určité skupině.  Odmítání práva  na   rovný   
přístup   bez   ohledu  na   osobní  vlastnosti  jedince  pouze  na  základě   
jedné  z   jeho   připsaných charakteristik; např. jeho rasy, pohlaví, věku, 
sociálního původu, příslušnosti k určitému regionu. 

 

Matouškova definice (2003: 52) naznačuje i konkrétní způsoby, jakými mohou 
být lidé nebo skupiny znevýhodňovány:   

 

diskriminace - odlišování, odlišný přístup. Obvykle ke skupinám lidí určitého 
věku, pohlaví, rasového nebo etnického původu. […] Tyto skupiny mohou být 
systematicky zvýhodňovány nebo znevýhodňovány, a to zákony,    
podzákonnými  normami, publicitou, předsudky a  hlavně   faktickým   
chováním   lidí,  s   nimiž   se   tyto skupiny dostávají do styku. 

 

Z uvedených definic je zřetelný společný  základ, nicméně jsou patrné jejich 
různé akcenty  – někde je položen důraz na rovnost, jinde na právo, na postoje a 
způsoby chování atd., uvedené definice tak potvrzují  již dříve v textu uvedenou 
volnější interpretaci pojmu.  

Diskriminace je v současné době zejména pojmem právním, což předpokládá 
určitý jednotící úzus v chápání toho, co je či má být (relativně přesně) za 
diskriminaci považováno. V českém právním řádu se setkáváme s pojmem 
diskriminace nebo s jinými pojmy obdobného významu na řadě míst.56 Stručně 
řečeno lze říci, že z právního hlediska diskriminace znamená zakázané jednání či 
zacházení s druhými, jímž jsou mezi lidmi činěny neodůvodněné rozdíly. „Tyto dva 
základní znaky diskriminačního jednání, totiž činění neodůvodněných rozdílů při 
                                                 
56 srov. Čižinský 2006:  9-11 
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jednání s lidmi a zákaz nebo nežádoucnost takového jednání, jsou společné všem 
užitím pojmu diskriminace v českých právních předpisech.“ (Černý a kol. 2006: 9) 
Ostatní právní aspekty diskriminace se v jednotlivých případech značně liší a u 
každého právního ustanovení pojednávajícího o diskriminaci je tedy třeba zvážit řadu 
dalších otázek.57   

Z hlediska vnímání obsahu pojmu diskriminace tedy nezbývá, než se vyrovnat 
s tím, že kromě různorodých teoretických pojetí diskriminace je a nadále bude 
v dlouhodobém horizontu potřebné akceptovat, případně se snažit překonávat  

 

[…]propast, která u problému diskriminace zeje mezi strohým jazykem 
právníků, alibistickou mluvou politiků, angažovaným diskurzem 
lidskoprávních aktivistů a emočně zatíženým, často dezorientovaným hlasem 
laické veřejnosti“ (Čižinský 2006: 7) 

 

2. 4 Diskriminace a  lidé se zdravotním postižením 

 

Diskriminace  s přívlastkem  „z důvodu zdravotního postižení“ je záležitostí 
relativně novou. Poprvé se o ní veřejně hovoří v šedesátých a sedmdesátých letech 
minulého století v USA a její (veřejná) formulace je spojena s hnutím za lidská práva 
lidí se zdravotním postižením Independent Living.58 První zákon zakazující 
diskriminaci z důvodu zdravotního postižení byl v této zemi přijat o třicet let později, 
tj. před 17 lety.59  V českém prostředí   se o ní hovoří až v polovině devadesátých 
let.60 Dodejme však, že ona  „novost“, neznamená to, že by se v ČR diskriminace ve 
vztahu k lidem s postižením nevyskytovala již dříve, nebyla však pojmenována, 
natož řešena. 

Michalík (2004b: 651) upozorňuje, že systémová diskriminace mající podobu 
genocidy lidí s postižením však probíhala mnohem dříve, již ve třicátých letech 
minulého století:  

 

Tragédie evropských Židů našla své předchůdce u lidí se zdravotním 
postižením. b[…]Už v roce 1933, krátce poté, co se Hitler dostal k moci, 
vyplodila jeho mašinérie první ze série zákonů proti lidství a lidskosti. 
[…]Toho roku byl schválen Zákon o prevenci dědičně zatíženého potomstva. 

                                                 
57 Například: „Kdo nesmí diskriminovat? Koho nelze diskriminovat? Z jakých důvodů? V jakých 
oblastech života a jakými formami? Existují právní prostředky na ochranu před touto diskriminací? O 
jaké prostředky se jedná? Čeho se oběť diskriminace popř. jiná osoba může domáhat?“ (Černý a kol. 
2006:  9) 
58 Představiteli jsou například Edward Roberts a Steven E. Brown. 
59 American Disability Act 1991. V brzké době následovalo přijetí obdobné legislativy v Austrálii 
v roce 1992 a ve Velké Británii v roce 1995 
60 „Ani dnes není ojedinělým nevysloveným názorem či pocitem, že ´opravdová´ diskriminace, tedy 
´diskriminace ´v pravém slova smyslu´ je spojena s jinými zeměpisnými šířkami a s jinými problémy, 
než je zdravotní postižení. (Víšková 2007) 
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[…] Ze zákona se postupně přes statisíce sterilizací stává dokonalý systém ne 
na „prevenci“, ale na likvidaci těch, kteří pseudokritériím zdraví nevyhovují.61 

 

V Československu byli lidé s postižením (jako celek) v důsledku vysoce 
segregovaného školství a ústavní péče systémově odsunuti na okraj společnosti.  
V době komunistické éry však nebylo možné se k této ani jiným formám 
diskriminace vyjadřovat. Segregované školství bylo v rámci tehdejšího 
„profesionalismu“ považováno za zcela přirozený a správný způsob  vzdělávání.  
Míra této segregace však nemá  v Evropě a zřejmě ani jinde obdobu. Michalík 
(2005b: 32) v souvislosti s tím konstatuje, že „možnosti vzdělávání, sociální služby i 
podpora rodin, jejíž součástí byl člověk s postižením všech věkových kategorií, byly 
na velmi nízké úrovni.“ Příznačné bylo vytváření velkokapacitních ústavů sociální 
péče, které vznikaly jako „vhodné úložiště“ lidí s postižením a seniorů v prostorách 
státem zabavených budov církve a šlechty. Na druhé straně možnosti pracovního 
uplatnění pro ty, kdo nebyli v ústavních zařízeních, byly však relativně dobré díky 
státním subvencím a umělé zaměstnanosti (nejen) lidí s postižením. Většinou se však 
jednalo o profese manuální.   

Ústavním zákonem 62 jsou zaručena základní práva a svobody všem bez rozdílu 
pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, 
národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národní nebo etnické menšině, 
majetku, rodu nebo jiného postavení. (čl. 3) Michalík (2005a: 47) upozorňuje, že zde 
chybí zmínka o zdravotním postižení.  Ačkoliv je zahrnuto v dikci „a jiného 
postavení“ a osoby s postižením nijak ze zaručení ústavních práv nevylučuje, podle 
Michalíka by  toto začlenění na ústavní úrovni „znamenalo uznání reálných 
diskriminačních tendencí, jímž byla a je tato minorita vystavena, jakož i explicitní 
vyjádření vůle majoritní společnosti o nápravu stavu.“  

Do jisté míry lze tento stav přičítat faktu, že počátkem devadesátých let, kdy 
vznikala Listina, nebyli lidé s postižením uváděni obvykle ani v obdobných právních 
normách jiných zemí. Explicitní vyslovení v tomto smyslu neobsahuje ani 
Všeobecná deklarace lidských práv (z roku 1948),  která  byla  v mnoha případech 
předobrazem právních norem týkajících se lidských práv. Zásah do ústavního zákona 
bývá záležitostí politicky i právně choulostivou. Tomu odpovídá i ochota ústavních 
činitelů začlenit kategorii zdravotního postižení mezi výše uvedený explicitní výčet 
„poživatelů“ státem zaručení ochrany.63  

                                                 
61 „Vraždění lidí s postižením probíhalo neoficiálně a ve jménu eutanázie – dobré smrti za zdmi 
lékařských ústavů do poloviny třicátých let. V roce 1939 byla těm, kteří byli podle lidských měřítek 
nevyléčitelně nemocní, po kritickém posouzení jejich stavu, poskytována  ´milosrdná smrt´, a to na 
základě dekretu podepsaného Hitlerem - zcela oficiálně. Tím bylo legitimizováno organizované 
vyhledávání, evidence, shromažďování a posléze likvidace zdravotně postižených pod hlavičkou 
´Veřejně prospěšné nadace pro ústavní péči´. Vyhlazování  v plynových komorách probíhalo 
v Brandeburgu, další ústavy likvidace byly v Grafeneck, Hartheim a Sonnenstein. Později Hadamar a 
Bernburg a ve Vídni.“ (Michalík 2004b: 651) 
62 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (dále Listina) 
63 Michalík byl prvním, kdo již v roce 1994 podal legislativní návrh ve výše uvedeném smyslu. 
Legislativní radou vlády byl však tento návrh zamítnut jako nepotřebný.  
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Výslovný zákaz diskriminace ve vztahu k lidem s postižením je poměrně novým 
právním institutem teprve od roku 2000 - v Evropském společenství a od roku 2004 - 
v ČR.64 V právních normách Evropského společenství je definováno šest základních 
diskriminačních důvodů, tj. (1) pohlaví; (2) rasa a etnický původ; (3) věk; (4) 
zdravotní postižení; (5) sexuální orientace; (6) náboženství. V českém zákoníku 
práce, který byl na základě závazných evropských norem upraven, jsou uvedeny pak 
další důvody jako je  národnost, státní občanství, sociální původ, jazyk, majetek, 
manželský a rodinný stav nebo povinnost k rodině, politické nebo jiné smýšlení, 
členství a činnost v politických stranách nebo politických hnutích, členství 
v odborových organizacích,  nebo organizacích zaměstnavatelů. (Zákoník §1,odst. 4)  

Významnou událostí v oblasti lidských práv a nediskriminace lidí s postižením je 
přijetí mezinárodní Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením v prosinci 
roku 2006. Účelem této úmluvy je „podporovat, chránit a zajišťovat plné a rovné 
užívání všech lidských práv a základních svobod všemi osobami se zdravotním 
postižením a podporovat úctu k jejich přirozené důstojnosti.“ (Úmluva 2006, čl. 1) 
Obsahem článku 5 Úmluvy jsou výslovná ustanovení o rovnosti a nediskriminaci 
osob se zdravotním postižením.  

Explicitním začleněním zdravotního postižení do antidiskriminačních právních 
norem v ČR byla diskriminace lidí se zdravotním postižením  právně legitimizována. 

Specifická (ne-právní) ustanovení o diskriminaci z důvodu zdravotního postižení 
a jejího řešení obsahují v současné době dva klíčové vládní dokumenty, a sice 
Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením 
(Střednědobá 2004) a Národní plán podpory a integrace osob se zdravotním 
postižením na období 2006-2009. (Národní 2005) 

 

Disabilismus 

 

V devadesátých letech se objevuje v odborné literatuře americký neologismus 
„ableism“ (Jones, Marks 1999, Corker, French 1999 , Brown 2001), případně 
„disablism“ (Barnes, Olivier, Barton 2002, Barnes, Mercer 2003, Swain, French, 
Cameron 2003, Thompson 2001) Jeho stoupenci používají termín k popisu 
diskriminace lidí se zdravotním postižením v širokém slova smyslu včetně 
negativních přístupů a postojů vůči lidem s postižením. Thompson definuje 
disabilismus  jako „systematickou  diskriminaci a předsudky vůči lidem se 
zdravotním postižením.“ (Thompson 2001: 111) Politizující přístup k definování 
pojmu je spojen s  „ redefinováním problému zdravotního postižení nikoliv jako 
primárního problému tělesného postižení, ale jako problému sociální oprese. (Oliver 
in Thompson 2001: 20) 

Disabilismus se tak řadí na konec „vývojové řady“ –ismů, která má počátek  
v dlouhodobé historii náboženské nesnášenlivosti, přes rasismus pokračuje k 

                                                 
64 Výslovný zákaz diskriminace z důvodu zdravotního postižení je v současné době v CR uveden 
pouze v právních normách, týkajících se zaměstnanosti, tj. zákon č. Zákoník práce č. 65/1965 Sb., v 
platném znění  a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 
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feminismu, laický i odborný slovník rozšiřuje o sexismus a v souvislosti se stárnutím 
populace objevuje  ageismus.     

  

2. 5 Metodologické otázky výzkumu  

 

Provádění výzkumů v oblasti témat zdravotního postižení naráží na řadu obtíží. 
Jak již bylo v  kapitole 1.1 zmíněno, není přesněji známa velikost populace lidí 
s postižením. Uvádí-li se 10% (tj. přibližně 1 mil.) z celkové populace v ČR, jedná se 
o tzv. kvalifikované odhady. Obdobné údaje se objevují v evropském měřítku i 
celosvětově.65 Parciální statistiky vedou v ČR některá ministerstva (zejména 
Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí), avšak s ohledem 
na různorodé a nepřekrývající se definiční obory pojmu zdravotního postižení 
zavedené pro různé účely posuzování,66 nelze spolehlivěji určit, kolik lidí 
s postižením a v jaké struktuře v ČR skutečně žije. Výzkumy  a průzkumy, které jsou 
prováděny, se tak vztahují vždy jen k určité části lidí s postižením a možnost  
zobecnění  výsledků výzkumu na celou populaci lidí s postižením bývá z tohoto 
důvodu sporná. 

Typickým metodologickým problémem je struktura populace lidí s postižením, 
která je dána velkým rozpětím a rozmanitým obrazem druhů zdravotního postižení a 
jeho stupně (hloubky postižení). Například hovoříme-li o lidech se zrakovým 
postižením, patří sem jak lidé slabozrací, tak nevidomí, mezi nimiž je velký rozdíl 
z hlediska funkčnosti zraku, možnosti pracovního a jiného uplatnění atd. Tatáž 
situace je u lidí s postižením sluchu a ještě větší rozmanitost se vyskytuje u lidí 
s postižením hybnosti, kde lze nalézt nepřehledné množství třídění somatických 
postižení. Je pak velmi obtížné najít spolehlivého společného jmenovatele (pro účely 
stanovení „reprezentativního“ vzorku populace) byť v rámci jednoho druhu 
zdravotního postižení, natož celé populace lidí s postižením. Přistupuje zde ještě 
závažný vypovídající faktor doby vzniku postižení, neboť lidé, kteří se s postižením 
narodili, jsou jinou skupinou než lidé, kteří získali postižení v různých fázích 
dospělosti. Lidé, kteří mají postižení tři roky, jsou jinou skupinou než ti, kdo jsou na 

                                                 
65 „Procento zdravotně postižených bývá uváděno od 5 % do 19 %. Prakticky se však jedná nikoliv o 
tak vysoký rozdíl ve skutečném počtu zdravotně postižených, nýbrž o odlišná kritéria při posuzování“. 
(Střednědobá 2004: 12) 
66 V ČR existuje až několik desítek klasifikačních přístupů, které jsou v některých případech 
nesouměřitelné či nekompatibilní (zdravotně postižený pro účely dávek státní sociální podpory – 
zdravotně postižený pro účely povinné školní docházky). Z dalšího pohledu zahrnují situace a stavy 
nesouměřitelné z hlediska závažnosti a hloubky postižení (institut úplné bezmocnosti vers. příspěvek 
na brýlovou obrubu z veřejného zdravotního pojištění). Existence tak rozsáhlé řady klasifikačních 
kritérií bývá někdy kritizována (zejména občany se zdravotním postižením) a bývá požadováno 
vypracování „jednotné“ definice pojmu zdravotní postižení. Existence různorodých klasifikací je však 
ve značně různorodém společenském terénu oprávněná. Reálně existuje řada systémů podpory, které 
klasifikují různé stránky projevů a důsledků zdravotního postižení (přiznávání mimořádných výhod je 
nezávislé na přiznání invalidity, bezmocnosti či statutu občana se změněnou pracovní schopností). 
Dosavadní přehled o počtu občanů se zdravotním postižením je tedy dán výčtem občanů, kteří jsou 
sledováni v té které klasifikační řadě. (Střednědobá 2004: 11-12) (pozn. text Střednědobé koncepce je 
z roku 2004 a zde uváděné  pojmy „institut bezmocnosti,“ a „občan se změněnou pracovní 
schopností“ již nejsou právně relevantní). 



Diskriminace z důvodu zdravotního postižení  
v kontextu vzdělávání v sociální práci 

 
 

Ostravská univerzita v Ostravě, Dizertační práce 
Mgr. Lenka Krhutová 2008 

51 

něj adaptováni dvacet let atd. Druh, hloubka, doba vzniku a věk i typy postižení se 
vzájemně kombinují a z tohoto pohledu prakticky nelze stanovit, která skupina (se 
kterou kombinací) je „ta pravá“.67 Aby bylo možné provést skutečně (globální) 
reprezentativní šetření pro celou populaci lidí s postižením, musely by se v rámci něj 
provádět desítky, možná stovky parciálních výzkumů pro každý typ, hloubku a dobu 
vzniku postižení ad.,  což je v praxi nemožné. Každý výzkum v oblasti zdravotního 
postižení je proto nutně poznamenán vysokou mírou redukce ve formě určité 
typifikace zdravotního postižení a jeho nositelů. 

Máme-li na zřeteli otázku výzkumu diskriminace lidí se zdravotním postižením, 
pak se zde promítají jak právě uvedená metodologická omezení,68 tak skutečnost, že 
dosud prakticky  nejsou seriozně definovány relevantní indikátory diskriminace lidí 
s postižením, které by její přímé měření umožňovaly. Na znevýhodňování 
v některých oblastech  lze tak usuzovat jen nepřímo na základě některých 
statistických údajů například  úřadů práce, případně  justiční statistiky a dalších 
subjektů, které shromažďují statistická data: 

 

Existuje množství registrů vedených odlišnými subjekty, většina z nich je 
však z pohledu diskriminace irelevantní, neboť neobsahují údaje vztahující se 
k diskriminačním důvodům.69 Zde je nicméně třeba poznamenat, že zcela 
specifické postavení má pohlaví, případně věk, neboť to jsou údaje, jenž 
většina subjektů naopak povinně sleduje. Některé subjekty realizují různé 
průzkumy, zatímco jiné pouze evidují počty podaných stížností na porušení 
zákazu diskriminace. (Diskriminace, nedatováno: 28) 

 

Obecně je měření diskriminace již z principu  problémové. Už samotný sběr dat 
představuje značně kontroverzní a vysoce citlivé téma, neboť předmětem sběru jsou 
většinou údaje vypovídající o  vysoce soukromých záležitostech každého jednotlivce. 
Nelze přitom pominout právní rámec, který vymezuje, za jakých podmínek a 
k jakému účelu mohou být tato data shromažďována. Stanovení výběrového souboru 
je metodologickým problémem výzkumu téměř všech  menšin (zejména etnických). 
Mnohdy nezbývá než využít účelový výběr, který sice „téměř nikdy neumožní 
nějakou opravdu širokou generalizaci […] závěrů, ale to neznamená, že tyto závěry 
nejsou užitečné“.  (Disman 2002: 113) 

                                                 
67 Metodologickými problémy tohoto rozsahu se nemusejí zabývat výzkumy v oblasti genderu (až na 
výjimky se každý narodí a zemře jako muž nebo jako žena), etnicity (není komplikována dobou 
vzniku a „hloubkou“ etnicity),  věku (dá se statisticky dobře zjistit)  atd. 
68 Například diskriminace z důvodu architektonicky nepřístupného prostředí se bude vztahovat 
primárně na osoby s postižením mobility  nebo orientace, ale již se nebude prakticky týkat lidí 
s duševním onemocněním, diskriminace v oblasti přístupnosti veřejných elektronických informací 
bude primárně záležitostí spíše lidí nevidomých než lidí s postižením mobility apod. 
69 V právních normách EU je definováno šest základních diskriminačních důvodů, tj. pohlaví, rasa a 
etnický původ, věk, zdravotní postižení, sexuální orientace, náboženství. V českém zákoníku pak  
jsou dále uvedeny důvody: národnost, státní občanství, sociální původ, jazyk, majetek, manželský a 
rodinný stav nebo povinnost k rodině, politické nebo jiné smýšlení, členství a činnost v politických 
stranách nebo politických hnutí, členství v odborových organizacích,  nebo organizacích 
zaměstnavatelů. (Zákoník, §1, odst. 4)  
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V rámci Evropského společenství jsou definovány a užívány ke sběru 
statistických dat o menšinách čtyři speciální techniky, jimiž jsou  (1) identifikace 
sebou samým; (2) identifikace pozorováním třetí osobou; (3) uznání skupinou a (4) 
klasifikace pomocí nepřímých proměnných.70  I když nelze při výzkumech týkajících 
se témat života lidí se zdravotním postižením všechny použít, přinejmenším první 
uvedená  bývá v některých případech tou  jedinou použitelnou technikou. 

Při výzkumu diskriminace lidí s postižením se kromě tradičně pojímaných typů 
výzkumu využívá někdy zpochybňovaný  akční výzkum  a kritický výzkum (srov. 
Hendl 2005: 138-142, Brown 2001: 160-162).71 Jednou z novodobých výzkumných 
metod je  situační testing,72, který při výzkumu diskriminace z důvodu zdravotního 
využili  například Turner (2005), Pratt (2005).  

Tradiční paradigma výzkumu zdravotního postižení je orientováno převážně na 
jedince a limity postižení s pozicí člověka s postižením jako objektu intervencí. 
Politická aktivizace v oblasti lidských práv lidí s postižením měla v některých 
zemích a zejména v USA a Velké Británii za následek kromě jiného i změnu 
charakteru výzkumného paradigmatu. Brown (2001) analyzuje různé paradigmatické  
přístupy ke zkoumání témat zdravotního  postižení  (zaměřenost na zdraví, koncept 
normality) a jejich proměny, které souvisejí s politickými změnami ve společnosti. 
Podle Browna jsou to právě politické změny s akcentem na lidská práva, která mají 
vliv na vznik nových paradigmat. Mezi ně řadí (mimo jiné) tzv. emancipatorní 
paradigma, které  Mertens (in Brown 2001: 149) charakterizuje jako (1) zaměřené na 
marginalizaci a opresi různých skupin; (2) objasnění nerovností; (3) propojení účinků 
politické a sociální akce a (4) rozvoj emancipatorní teorie.  

Výzkumy zaměřené na environmentální aspekty zdravotního postižení vytvářejí 
podle Browna další rovinu paradigmatických přístupů, které jsou souhrnně 
označovány jako „nové“ paradigma výzkumu disability.  Rozdíly v tradičním a 
novodobém pojetí výzkumného paradigmatu znázorňuje  schéma National Institute 
on Disability and Rehabilitation Research´s,  viz Tab.5.   

Posun od  čistě statistických „tradičních“ typů výzkumů  (invalidita, příjmy atp.) 
k novému typu, lze postupně zaznamenávat i u nás. (Sami 2003, Výzkum 2008) 

 

 

 

                                                 
70 srov. Srovnávací 2007: 48-51  
71„Ak ční výzkum – klienti a účastníci jsou zahrnuti jako partneři ve výzkumném procesu. […] 
Kritický výzkum má úzký vztah k akčnímu výzkumu. Jeho cílem je posílení sebevědomí a aktivity 
(empowerment) těch, kteří jsou zkoumáni a poskytnutí jim takových poznatků, aby mohli 
demystifikovat a kritizovat své společenské podmínky a navrhnout akce, jež by zlepšily jejich životy. 
(Hendl 2005: 139,140) 
72 „Situační testing je zcela specifická metoda používaná za účelem zjišťování a prokazování 
diskriminačního jednání. Při situačním testingu se navozuje situace, kdy je osoba z určité 
znevýhodňované skupiny, např. žena, Rom, cizinec, zdravotně postižený, starší osoba, gay či lesba 
apod. záměrně vystavena možnému diskriminačnímu jednání, aniž by si osoba, jež se dopouští 
diskriminace uvědomovala, že je její jednání sledováno.“ (Situační 2006: 6 ) 
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   Tab. 5   Tradiční a novodobé pojetí paradigmatu výzkumu  disability  

Charakteristika Tradi ční paradigma Nové  paradigma 

Definice 
postižení 

jedinec je limitován svým  postižením 
a svou kondicí 

jedinec s postižením potřebuje 
odpovídající podporu k funkčnímu  
zvládání každodenních aktivit 

Strategie ve 
vztahu 
k disabilitě  

vázány na jedince a korekci jeho 
deficitů 

odstraňování bariér, vytváření 
přístupného prostředí, uplatňování 
universal designe, podpora wellness 
a zdraví 

Metoda ve 
vzathu 
k disabilitě  

poskytování medicínské, 
psychologické péče, odborných 
rehabilitačních služeb 

poskytování podpory (např. osobní 
asistence, pracovní poradenství, 
technologie) 

Zdroj intervence profesionálové, kliničtí lékaři, 
poskytovatelé rehabilitační péče 

členové v partnerských pozicích 
(peers), poskytovatelé veřejných 
služeb, informační služby 

Oprávnění benefity podmíněné závažností 
postižení 

přístupné prostředí jako lidské právo  

Role jedince 
s postižením 

objekt intervence, pacient, příjemce, 
předmět výzkumu 

spotřebitel, zákazník, klient,  
rovnocenný  člen společnosti, 
participant výzkumu, tvůrce 
rozhodnutí  

Doména  
postižení  

medicínský „problém“, přizpůsobení 
prostředí, spravedlnost 

socio-environmentální otázka 

 Zdroj: National Institute on Disability and Rehabilitation Research´s, 1999 in Brown 2001: 157 

 

Výzkumy diskriminace bývají součástí teoretických a empirických výzkumů 
zaměřených na rovné příležitosti a lidská práva. S ohledem na historický a politický 
vývoj jsou v odborné literatuře hojně zastoupeny práce amerických a britských 
autorů, zejména Barnese, Bartona, Mercera,  Olivera, Shakespearea, Frenchové, 
Swaina a dalších. V České republice se tématy diskriminace lidí s postižením zabývá 
především Michalík, Novosad , Vysokajová. 

V roce 2006 byly Evropskou komisí provedeny dva výzkumy zaměřené na 
diskriminaci a nerovnosti v Evropě a následně na vnímání těchto nerovností 
obyvateli Evropské unie. (Discrimination 2007, Diskriminace 2007) Rozsáhlé 
výzkumy ve dvaceti pěti zemích zkoumaly názorovou hladinu obyvatel Evropské 
unie na různé aspekty šesti zákonně zakázaných forem diskriminace, tj. na základě 
pohlaví, etnického původu, víry nebo náboženství, zdravotního postižení, věku, 
sexuální orientace. Z výsledků výzkumů vyjímáme (Diskriminace 2007): 

79% občanů Evropské unie  s domnívá, že mít zdravotní postižení nebo  být 
Rómem (77%)  nebo být člověkem starším 50 let (69%) let je v jejich zemi 
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nevýhodou.73 Ze šesti forem diskriminace je jako nejrozšířenější vnímána 
diskriminace na základě etnického původu. Diskriminace na základě 
zdravotního postižení je nevíce pociťována v Itálii (68%) a Francii (66%), 
nejméně v Dánsku (32%). Názory na existenci diskriminace lidí s postižením 
se liší podle pohlaví a věku respondentů. Ženy cítí tuto formu diskriminace 
silněji (56% oproti 49%). Starší lidé ji vnímají méně než mladší (48% 
respondentů starších 55 let oproti 57% respondentů mezi 15 – 24 lety). Za 
faktory působící lidem znevýhodnění v zaměstnání (výběr mezi dvěma 
uchazeči o zaměstnání s rovnocennou kvalifikací) považují občané EU 
v nejvyšší míře zdravotní postižení (49%) a věk (49%). 

 

Z hlediska tématu předkládané práce je důležitá zejména jedna z posledních 
otázek výzkumu, a sice, kdo z dále vyjmenovaných aktérů by měl hrát důležitou roli 
v zamezování prevenci diskriminace. Z odpovědí vyplynulo, že nejvyšší počet 
respondentů (42%) se domnívá, že by to měly být školy a univerzity, dále rodina 
(40%), média (34%) a národní vlády (31%). Viz Graf 1. 

 

Graf 1       Názorová preference občanů EU – aktéři  pro zamezování diskriminace 

  

  

 

 
                                Zdroj: Evropská komise 2007 

 

                                                 
73 V praktickém životě se tyto diskriminační důvody často vyskytují  najednou.   
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Výsledky výzkumu naznačují, že mladí lidé jsou považováni (v Evropské unii) za 
hlavní cílovou skupinu v procesu  zamezování a prevence diskriminace.  Je to jeden 
z důvodů, proč téma diskriminace má, podle našeho názoru, své místo ve vzdělávání 
(nejen) studentů sociální práce.  
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3. Sociální práce  

 

3.1 Co je sociální práce 

 

Sociální práce s potýká s nejednoznačností svého vymezení. Současné pojetí 
sociální práce je charakterizováno množstvím definic různých autorů, které  se 
pokoušejí vymezit  její obsah, pojetí a cíle. Širší pojednání v intencích teoretického 
diskurzu pojetí sociální práce přesahuje rámec předkládané práce. Pokusím se proto -  
při vědomí značné redukce - o její základní rámcové vymezení, a to s ohledem na 
účel a cíle předkládané práce. Vycházím především z prací Chytila (2002, 2003, 
2006), Matouška a Šustové (2001),  Musila (2004) a  Navrátila (2001). 

Chytil (2002: 81) konstatuje, že „ problémem, který se při vymezování termínu 
sociální práce objevuje v české literatuře o sociální práci je to, že autoři definic 
neuvádějí cíle definování pojmu sociální práce.“ Právě ona neujasněnost cílů 
definování způsobuje pojmovou dezorientaci. Autor  uvádí možnosti třídění definic 
sociální práce s ohledem na definování cílů, obsahu, úkolů, kategorií a metodiky 
podle Striežence, který rozlišuje sociální práci jako (1) praktickou činnost; (2) vědní 
obor; (3) samostatnou profesi; (4) akademickou disciplínu. Chytil dále považuje 
z hlediska didaktického jako efektivní třídění definic sociální práce v úrovních : (1) 
definice sociální práce vycházející z teoretického konceptu; (2) definice sociální 
práce jako profese; (3) definice sociální práce  z hlediska obsahu vzdělávání 
v sociální práci. (Chytil  2002: 82) 

Obecné vnímání sociální práce veřejností, ale i samotných sociálních pracovníků 
bývá polaritní - zatímco jedni chápou cíle sociální práci především v oblasti pomoci, 
jiní je vnímají  především v oblasti sociální kontroly. Jak konstatuje Navrátil (2001: 
183) „nejasností týkající se povahy, účelu i kompetencí sociální práce nadále 
přetrvávají“.   

Uvádíme dále některé z definic sociální práce, které ji přibližují z různých úhlů 
pohledu  definování. 

Navrátil v úvodu k teoriím sociální práce (2001: 183-265) předesílá, že 
„formulace poslání a cílů sociální práce se liší jak v různých dobách, tak v závislosti 
na teoretickém, společenském a kulturním kontextu.“ Uvádí jedno z časných 
vymezení sociální práce, které tvrdí, že „sociální práce je prostě to, co dělají sociální 
pracovníci“. Inverzní podoba této definice autorů Hanveye a Philpota (in Navrátil 
2001: 184) naopak tvrdí, že „sociální práce je často to, co jiní – zdravotní sestry, 
lékaři, policie atd. – nedělají.“ Současné vymezení cílů sociální práce se podle 
Navrátila opírá o koncept  sociálního fungování, které je Barkerem definováno jako : 

 

naplnění rolí člověka ve společnosti, ve vztahu k lidem v bezprostředním 
sociálním okolí i ve vztahu k sobě samému. Toto fungování zahrnuje 
uspokojování potřeb jak základních, tak těch, na kterých závisí jeho uplatnění 
ve společnosti. Lidské potřeby zahrnují tělesné aspekty (jídlo, přístřeší, 
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bezpečí, zdravotní péče a ochrana), osobní naplnění (vzdělání, odpočinek, 
hodnoty, estetika, náboženství, dosažení úspěchu, emocionální potřeby (pocit 
sounáležitosti, vzájemná péče, společenství) a adekvátní sebepojetí 
(sebedůvěra, sebeúcta a osobní identita). (Barker in Navrátil 2001: 186) 

 

Sociální pracovníci podle uvedeného konceptu  pak považují za jednu ze svých 
nejvýznamnějších rolí pomáhat jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo 
obnovit jejich schopnost sociálního fungování.  

Matouškova definice má dvě základní dimenze pojetí sociální práce, a sice jako 
(společensko) vědní disciplína a dále jako oblast praktické činnosti: 

 

cílem je odhalování, vysvětlování, zmírňování a řešení sociálních problémů 
(např. chudoby, zanedbávání výchovy dětí, diskriminace určitých skupin, 
delikvence mládeže, nezaměstnanosti). Sociální práce se opírá jednak o rámec 
společenské solidarity, jednak o ideál naplňování individuálního lidského 
potenciálu. Sociální pracovníci pomáhají jednotlivcům, rodinám, skupinám i 
komunitám dosáhnout způsobilosti k sociálnímu uplatnění nebo ji získat zpět. 
Kromě toho pomáhají vytvářet pro jejich uplatnění příznivé společenské 
podmínky. (Matoušek 2001:  10,  2003: 213) 

 

Musil na základě otázky - co je sociální práce a čím se liší od ostatních 
pomáhajících oborů - vymezuje sociální práci pomocí některých společných a 
rozdílných znaků tzv. pomáhajících profesí (Musil 2004: 15)74: 

 

Společným znakem sociální práce a ostatních pomáhajících oborů je 
poskytování pomoci lidem v obtížných životních situacích.75 Na rozdíl od 
dalších pomáhajících oborů se sociální práce zabývá především interakcemi 
mezi člověkem a jeho sociálním prostředím. Její pomoc je zaměřena na 
dosahování rovnováhy mezi očekáváním sociálního prostředí, v němž lidé 
uspokojují svoje potřeby, a jejich schopností toto očekávání zvládat.“ 

 

Chytil (2006: 330-340) klade vývoj sociální práce v obou základních dimenzích 
(věda a praxe) v ČR do úzké spojitosti s vývojem vzdělávání v sociální práci. Jeho 
náhled na pojetí sociální práce reflektuje kromě teoreticko-vědecké76 a praktické 

                                                 
74 Bližší  vymezení pomáhajících oborů ve smyslu profesí a vzájemných vztahů se sociální prací viz  
Musil 2004: 13-18. 
75 Životní situaci míní Musil komplex různorodých okolností, a to jak charakteristiky jedinců nebo 
skupin,  tak charakteristiky (sociálního) prostředí, ve kterém lidé a skupiny žijí. (Musil 2004: 17) 
Navrátil 2001: 186) hovoří v tomto smyslu o „individuální konfiguraci okolností a předpokladů 
sociálního fungování“.  
76 Pro vývoj sociální práce jako vědecké disciplíny a pro vývoj teorií a metod sociální práce je 
klíčovým faktorem realizace výzkumu. Chytil upozorňuje, že výzkum v sociální práci byl v 
 mezidobí, kdy pro něj neexistovalo vysokoškolské zázemí v podobě specializovaných oborů sociální 
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dimenze sociální práce další rovinu jejího vymezení, a sice sociální práce jako 
akademické disciplíny. 

Sociální práce jako akademická disciplína se dotýká znalostí v rámci širokého 
spektra vědních oborů počínaje filozofií  (témata dobra a zla, etiky, smyslu lidské 
existence aj.),  sociologií  (sociální stratifikace, teorie konfliktů, teorie deviace aj.) 
psychologií (teorie sociálního učení), přes religionistiku, politologii, pedagogiu dětí i 
dospělých, kriminologii, psychiatrií, sociální pediatrii, právo a dalších. Matoušek 
podotýká, že „trestní právo, občanské právo a zejména tzv. lidská práva jsou pro 
sociálního pracovníka obory, ve kterých se musí bezpečně orientovat.“ (Matoušek 
2001: 10) 

Pro charakteristiku sociální práce a její vzdělávací kontext je nezbytné dále 
zmínit tři odlišné přístupy v sociální práci, které se liší svými filozofickými 
východisky, důsledky uplatňovanými v praxi sociální práce a v neposlední řadě 
profesně vzdělanostní výbavou. V teorii sociální práce jsou tyto přístupy označovány 
jako tzv. malá paradigmata  (Navrátil 2001: 187-188, Musil 2004: 184-185):  (1) 
sociální práce jako terapeutická pomoc – terapeutické paradigma; (2) sociální práce 
jako reforma společenského prostředí – reformní paradigma; (3) sociální práce jako 
sociálně-právní pomoc - poradenské paradigma. 

Podle Navrátila (2001: 187) je v prvním, terapeutickém paradigmatu sociální 
práce chápána jako terapeutická intervence, která si klade za cíl pomoci 
jednotlivcům, skupinám i komunitám zabezpečit psychosociální pohodu. 
„Terapeutické paradigma zdůrazňuje změnu klienta.“ (Musil 2004: 184) Principiální 
důraz je kladen na komunikaci a budování vztahu. Profesní výbava sociálního 
pracovníka se opírá o psychologické znalosti a terapeutický výcvik. Druhé, reformní 
paradigma je orientováno na pojetí sociální práce založené na vizi společenské 
rovnosti v různých dimenzích společenského života. „Klient je z tohoto hlediska 
vnímán jako člen znevýhodněné skupiny.“ (Musil 2004: 184) Sociální práce se zde 
zaměřuje na zmocňování (empowerment) jednotlivců i skupin, usiluje o zvýšení 
podílu klientů na tvorbě a změnách společenských institucí. Vzdělanostní výbava 
sociálního pracovníka osciluje kolem politologie, sociální filozofie a sociologie. V 
posledním, poradenském paradigmatu je sociální práce chápána jako jeden z aspektů 
systému sociálních služeb, jehož je součástí. Jde především o pomoc klientům 
prostřednictvím poskytování informací, kvalifikovaným poradenstvím, 
zpřístupňováním zdrojů a mediací. Vzdělanostní základna je situována do oblasti 
psychologie, sociologie a práva. 

Sociální pracovník, jak výše poznamenává Matoušek, se musí „bezpečně 
orientovat“. v tématu lidských práv. Tento požadavek podtrhuje skutečnost, že 
sociální práce se v kontextu mezinárodního i českého etického kodexu sociálních 
pracovníků vymezuje jako profese lidských práv. (viz dále)  Z výše uvedené 
Matouškovy definice sociální práce lze dovodit, že jedním z cílů sociální práce  je … 
odhalování, vysvětlování, zmírňování … diskriminace určitých skupin, a to jak 

                                                                                                                                          
práce, realizován v jiných institucích jako např. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Výzkumný 
ústav kriminalistiky, Výzkumný ústav vězeňství  nebo v rámci jiných oborových disciplín. (Chytil 
2006:  334) 
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v intencích sociální práce jako společenskovědní (a akademické) disciplíny, tak 
v oblasti praktické činnosti.   

Téma lidských práv a diskriminace se tak dostává, či by se dostávat mělo, do 
profesní výbavy zastánců všech tří paradigmat, neboť každým z nich svým 
způsobem a v různé intenzitě  prolíná.  

 

3.2 Sociální práce jako profese lidských práv  

 

Koncept sociální práce jako profese lidských práv má  kořeny již ve Všeobecné 
deklaraci lidských práv z roku 1948, na niž se odkazuje  Mezinárodní etický kodex 
sociálních pracovníků přijatý v roce 1994 (The Ethics of Social Work Principles and 
Standards). K principům sociální spravedlnosti, nediskriminace a lidských práv se 
hlásí v ustanoveních  (The Etics, 1994): 

 

2.2.4.  Sociální pracovníci se zavazují k principům sociální spravedlnosti. 

2.2.6. Od sociálních pracovníků se očekává poskytování kvalitní podpory 
  těm, kdo ji potřebují, bez diskriminace  na základě rodu, věku,  
  zdravotního postižení,  barvy pleti,  společenského postavení,   
  náboženství, jazyka, politické přesvědčení, nebo sexuální   
  orientace.  

2.2.7. Sociální pracovníci respektují základní lidská práva jednotlivců a  
  skupin  vyjádřených ve Všeobecné deklaraci lidských práv a  
  dalších souvisejících mezinárodních konvencí.  

 

Koncept lidských  práv je v této verzi kodexu transponován do vymezení oblasti 
působení sociálních pracovníků (sociální pracovníci se zavazují – poskytují – 
respektují).  

V roce 2004 byl Mezinárodní kodex sociální práce revidován a zásadním 
způsoben přepracován (Ethics in Social Work, Statement of Principles)77  Kodex 
obsahuje definici sociální práce, v níž je (v kontextu lidských práv) učiněn 
principiální posun - sama sociální práce je zde deklarována jako profese lidských 
práv formulací  základních principů: 

 

Profese sociální práce podporuje sociální změnu, řešení problémů v lidských 
vztazích, a také zmocnění a osvobození lidí v zájmu zvýšení blaha. Sociální 
práce zasahuje v oblastech, kde dochází k interakci lidí a jejich prostředí a 
využívá k tomu teorii lidského chování a sociálních systémů. Základními 
principy sociální práce jsou lidská práva a sociální spravedlnost. (Ethics 2004)  

                                                 
77 V seznamu mezinárodních úmluv není uvedena Úmluva o právech lidí se zdravotním postižením, 
která byla přijata OSN  v prosinci 2006,  dva roky  po revizi kodexu. 



Diskriminace z důvodu zdravotního postižení  
v kontextu vzdělávání v sociální práci 

 
 

Ostravská univerzita v Ostravě, Dizertační práce 
Mgr. Lenka Krhutová 2008 

60 

Sociální práce je zde definována z hlediska principů hodnot (sociální 
spravedlnost) a práva (lidská práva). 

Profesní etické kodexy  obvykle  nastavují primárně (1) způsoby jednání v rámci 
jednotlivých profesí. Podle našeho názoru je možné funkci etických kodexů (v ČR) 
vnímat i z hlediska dalších perspektiv. Důležitou funkcí kodexu, s níž  se například 
lékařská profese, profese sester, pedagogů a další historicky etablované profese  
potýkat  nemusí, je podpora (2) sebeurčení profese, které ji ukotvuje v rámci 
společenského systému. Z hlediska každodenní práce je pro sociálního pracovníka 
dále etický kodex  jedním ze základních (3) nástrojů používaných při aplikaci metod 
sociální práce. Pro pedagogy sociální práce je či může být důležitým (4) didaktickým 
prostředkem pro vzdělávání zejména v rámci témat etika, právo, menšiny a většiny 
dalších disciplín.  Kodex sociálních pracovníků do jisté míry a svým způsobem může 
nastavovat také (5) kvalifikační rámec profese. (Viz kapitola 8.2) 

V roce 1994 byl publikován manuál Lidská práva a sociální práce – manuál pro 
školy a profese sociální práce, (Human 1994) který vydalo společně Centrum OSN 
pro lidská práva v Ženevě (Centre of Human Rights of United Nations in Geneva), 
Mezinárodní federace sociálních pracovníků IFSW (International Federation of 
Social Workers) a mezinárodní asociace škol sociální práce IASSW (International 
Association of Schools of Social Work).  Manuál zahrnuje jednak základní otázky a 
filozofické pozadí konceptu lidských práv, praktické otázky pro realizaci sociální 
práce v oblasti lidských práv, a také základní dokumenty a návrhy pro mezinárodní 
komunikaci mezi pracovníky v sociální oblasti. Jedním z doporučení manuálu je, aby 
se téma lidských práv stalo  nedílnou součástí vzdělávání v sociální práci. 
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NĚKTERÉ OBLASTI  NEROVNÉHO POSTAVENÍ OSOB                                          
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

 

 

Dosud jsme se zabývali tématem diskriminace z důvodu zdravotního postižení na 
úrovni teorie. Diskriminace je však především otázkou praxe. Zasahuje 
bezprostředně do lidských životů, a to nejen samotných lidí s postižením, ale také 
jejich rodin i širšího prostředí.  Diskriminace úzce  souvisí s konceptem kvality 
života.  

 

4.   Kvalita života  

 

Kvalita života je složitým komplexem faktorů, její dimenzi lze nahlížet z mnoha 
různorodých hledisek.78 Koncept kvality života přináší otázku jejího měření a s ním i 
rozvoj výzkumů v této oblasti.79  V r. 1961 OSN přijala dvanáct faktorů označila je 
jako „podmínky života“: stav ochrany zdraví; životní prostředky; vzdělání; pracovní 
podmínky; stav zaměstnanosti; uspokojování potřeb a zásoby; doprava a 
komunikace;  byty a jejich výstavba; odpočinek a zábava;  oblékání;  sociální jistoty;  
osobní svoboda. (Mühlpachr, Vaďurová 2006: 86)  

 

Objektivní kvalita života  sleduje materiální zabezpečení, sociální podmínky 
života, sociální status a fyzické zdraví. Lze ji tedy vymezit jako souhrn 
ekonomických, sociálních, zdravotních a environmentálních podmínek, které 
ovlivňují život člověka. Kvalitu života lze vidět také jako míru, v níž jedinec 
využívá možnosti svého života. Subjektivní kvalita života se týká jedincova 
vnímání svého postavení ve společnosti v kontextu jeho kultury a 
hodnotového systému. Výsledná spokojenost je závislá na jeho osobních 
cílech, očekáváních a zájmech. (Mühlpachr, Vaďurová 2006: 88) 

 

Jesenský (2000: 8) rozlišuje ve vztahu k lidem s postižením faktory kvality života 
v jiné úrovni členění  - na vnitřní a vnější: 

 

                                                 
78 „Pojem ´kvalita života´ poprvé zmínil Pigou v roce 1920 v práci zabývající se ekonomií a sociálním 
zabezpečením. […] Po druhé světové válce WHO rozšířila definici zdraví, která zahrnovala fyzickou, 
duševní a sociální pohodu (ne pouze absenci zdraví […], což vedlo k diskusím o měřitelnosti tohoto 
konceptu. (Mühlpachr, Vaďurová 2006: 85)  
79 Společným znakem diskusí o kvalitě života života (QOL – quality of life) od sedmdesátých let 
dvacátého století do současnosti je nejednotnost ve stanovení indikátorů pro měření kvality, jejich 
důležitosti a volby nejvhodnějšího měřicího nástroje. 
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Vnitřní činitele – somatické a psychické vybavení ovlivněné onemocněním, 
poruchou, defektem či defektivitami. Mezi vnitřní činitele patří všechny 
aspekty ovlivňující rozvoj a integritu osobnosti handicapovaného. Vnější 
činitele – představují podmínky jejich existence. Jedná se o ekologické, 
společensko-kulturní, výchovně-vzdělávací, pracovní, ekonomické a 
materiálně-technické faktory. Tato oblast koresponduje s objektivní dimenzí 
kvality života.  

 

Mühlpachr a Vaďurová (2006:  88 ) uvádějí, že v České republice je k měření 
kvality života používán dotazník SQUALA, který považuje kvalitu života jako 
veškeré vnímání spokojenosti či nespokojenosti v celém jeho životě, přičemž 
spokojenost s různými aspekty má také různou důležitost. Autoři představují koncept 
Halečky, který zdůrazňuje, že kvalita života jako taková neexistuje, význam nabývá 
jedině je-li vymezeno konkrétní prostředí, ve kterém je měřena. QOL musí být vždy 
ve spojení s řešením otázky „jaká kvalita a pro koho“. Pouze takovým logicko-
konkrétním přístupem je možné zabezpečit orientační funkci tohoto pojmu a jeho 
využitelnost ve společenské praxi. 

Máme-li hovořit o kvalitě života ve vztahu k lidem s postižením, musíme se 
nejdříve vrátit k tématu první kapitoly tohoto textu,  a sice pojetí definice 
zdravotního postižení WHO z roku 1980 (ICIDH).  Svou orientací na medicínský 
aspekt zdraví, nemoci a normality, vyvolala silný odpor z řad lidí s postižením. 
Současně byl jimi kritizován i (tehdejší) koncept kvality života, který nepočítal s tím, 
že lidé s postižením vedou kvalitní životy. Jak koncept ICIDH, tak koncept QQL 
odkazovaly svým pojetím život s postižením automaticky do kategorie snížené 
kvality života, aniž by byl brán zřetel na to, že kvalita života není utvářena (jen) 
samotnou přítomností zdraví nebo nemoci či zdravotního postižení, ale také 
environmentálními aspekty jako je přístupnost prostředí, možnost seberealizace a 
vzdělání atd. (Silvers, Wasserman, Mahowald 1998, Barnes, Mercer, Shakespeare  
1999, Swain, French, Barnes, Oliver, Barton  2002, Cameron, 2003, Barnes, May, 
Raske, 2005 ad.) Tyto diskuse byly zesíleny nástupem „novodobých“ genetických 
témat spojených s právem na život s postižením, jakož i etickými aspekty práva na 
důstojné ukončení života. (Shakespeare 2006) 

Ve světle konceptu kvality života tak nabývá existence diskriminace z důvodu 
zdravotního postižení další dimenzi - diskriminace je jednou z příčin snížení kvality 
života. Lze na ni nahlížet z mnoha úrovní, mezi jinými jak z perspektivy 
„diskriminované skupiny“, tak z pohledu sociálního modelu disability, který lze 
aplikovat na individuální každodenní životní podmínky jednotlivců  První pohled 
implikuje pojetí „každý člen skupiny je diskriminovaný“, druhý pohled - který 
v předkládané práci preferujeme - umožňuje individuální rozlišení konkrétních 
podmínek a konkrétních sociálních situací, v nichž člověk s postižením je či může 
být nebo naopak není diskriminován.  

Soubor životních podmínek a faktorů (individuálních – institucionálních – 
faktorů prostředí),  které spoluvytvářejí kvalitu života označíme výrazem 
„komplexita“ životních podmínek. 
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5. Individuální a institucionální diskriminace 

 

Na otázku, zda (vůbec) existuje diskriminace lidí s postižením a jak vypadá, je 
nejlépe uvést konkrétní příklady. O diskriminaci  lidí  z důvodu zdravotního 
postižení jako  sociálním  jevu  je  možné  uvažovat na základě řady výzkumů a 
průzkumů promítajících se do statistických údajů zejména v oblasti zaměstnávání, 
příjmů, úrovně vzdělanosti apod. Téměř denně se však lze setkat s osobními 
výpověďmi lidí, kteří znevýhodňování zakoušejí nebo se domnívají, že jsou oběťmi 
diskriminace. Zkušenosti s diskriminací či domněnky o diskriminaci bývají 
sdělovány mezi jednotlivci v rámci svépomocných a jiných skupin nebo veřejně 
prostřednictvím médií jako je internet, tištěná média, rozhas, televize. Svébytným 
způsobem sdělení je pak umělecká tvorba -  filmy, výtvarné umění (například 
fotografie),  v literární oblasti beletrie apod. 

Navrátil (2003: 21-23) ve svém pojednání o předsudcích a diskriminaci uvádí dvě 
úrovně diskriminace autorů Soydana a Williamsové –  diskriminaci osobní a 
diskriminaci institucionální. Pokud se diskriminace odehrává jako projev osobního 
postoje jednotlivce vůči členům určité skupiny, hovoří se o osobní diskriminaci. 
Pokud je důsledkem systematicky uplatňovaných principů (hodnot, norem, 
předpokladů) a z nich odvozených zákonů, systémů a struktur společnosti, lze 
hovořit o diskriminaci institucionální. Navrátil (tamtéž) odkazuje rovněž na 
upozornění Sheafora, Horejsiho  a Horejsiho, a sice, že je účelné rozlišovat 
předsudky a vlastní diskriminaci (znevýhodnění). Předsudek se podle něj vztahuje 
k nepříznivým představám a postojům vůči konkrétní skupině nebo kategorii. 
Diskriminace se pak týká chování a jednání, které je nepříznivé vůči skupině a které 
ji zbavují určitých základních práv a příležitostí.80  Rozlišení předsudku a 
znevýhodnění umožňuje, podle  Navrátila, vzít na zřetel,  že ne každý předsudek 
musí vyústit v diskriminaci a ne každé znevýhodnění musí být způsobeno 
předsudečným postojem. Některé projevy diskriminace nejsou důsledkem předsudku, 
nýbrž neznalosti a necitlivého přístupu. 

V následujícím textu se pokusíme přiblížit téma diskriminace z důvodu 
zdravotního postižení na příkladech. Budeme přitom vycházet z následujících tezí: 
(1) charakter pojmu  diskriminace či znevýhodnění principiálně obsahuje 
poměřování;81 (2) o znevýhodnění lze hovořit zejména tam, kde jsou mezi lidmi 
činěny neodůvodněné rozdíly; (3) tyto neodůvodněné rozdíly zakládají nerovnost 

                                                 
80 Giddens (2004: 231), jako předsudky označuje názory nebo postoje jedné skupiny vůči druhé, 
zatímco diskriminace spočívá ve skutečném jednání s druhými. Předsudky lze definovat jako apriorní 
představ o jedinci nebo skupině, které jsou založeny spíše na informacích „z doslechu“  než na 
skutečných poznatcích. Jejich typickou vlastností je odolnost vůči změnám; nové informace 
předsudkem obvykle neotřesou. Kdo má vůči určité skupině předsudky, ten nebývá ochoten nestranně 
vyslechnout její argumenty. Kromě negativních předsudků vůči druhým mívají ovšem lidé také 
„pozitivní předsudky“ o těch skupinách, s nimiž se ztotožňují. Za diskriminaci považujeme stav, kdy 
jsou jedné skupině upírána práva a příležitosti, jimiž disponují druzí. […]  Velmi často jsou sice 
příčinou diskriminace předsudky, ale přesto je mezi těmito dvěma kategoriemi nutno rozlišovat, 
protože mohou existovat nezávisle na sobě.   
81 Koncept znevýhodnění v sobě zahrnuje zamlčený předpoklad porovnávání a posuzování někoho 
vůči někomu, něčí situace vůči situaci někoho jiného.   
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subjektů, subjekty pak jsou vůči sobě v nerovném postavení. (4) Při stanovení 
rozdílu je klíčovým prvkem referenční osoba či referenční situace - komparátor.  

 

Diskriminace vždy předpokládá srovnání s jednáním vůči jiné osobě, tedy 
vůči referenční osobě neboli komparátorovi. Není-li srovnání, nemůže se 
jednat o diskriminaci. S obětí diskriminace tedy diskriminující musel zacházet 
méně výhodně než s nějakou jinou osobou. Na druhou stranu nelze 
diskriminaci bezpodmínečně vylučovat, nenajde-li se žádná konkrétní osoba, 
se kterou diskriminující jednal výhodněji než s diskriminovaným. Někdy stačí 
prokázat, že diskriminující by zacházel s touto osobou výhodněji než jednal s 
diskriminovaným, což často není problémem zjistit (komparátor pak není 
konkrétní). V komplikovanějších případech diskriminace je volba 
komparátora stěžejní věcí pro posouzení celého případu, a spor tak může 
spočívat právě v neshodě o tom, s čím nebo s kým je třeba porovnávat daný 
případ. (Čižinský 2006: 11) 

 

S ohledem na problematický koncept rovnosti lze předpokládat, že z pohledu 
zejména ne-právně orientovaných sociálních věd  budou některé oblasti nerovného 
postavení lidí s postižením více diskutabilní  (například zaměstnávání, viz teorie 
sociální stratifikace a legitimace nerovností), v jiných oblastech budou pohledy spíše 
konsensuální (lidská důstojnost nebo oblast architektonických bariér apod.). 

Naskýtá se tak dále několik úrovní náhledu na téma „diskriminace v praxi“. Při 
pokusu o jeho přiblížení budeme postupovat v jednotlivých oblastech podle 
jednotícího schématu: (1) identifikace tématu → (2) vymezení objektu komparace → 
(3) stanovení subjektu komparace → (4) stanovení komparátora → (5) uvedení 
modelových situací → (6) komentář.   

Modelové situace, které v textu uvádíme, mají jasně definovaný účel, a to 
ilustrovat na krátkých příkladech, jak může konkrétně vypadat znevýhodnění lidí 
s postižením v každodenním životě. V žádném případě se nejedná o účelovou  
argumentaci typu  „vždycky“ je tomu tak,  „všichni“ tak jednají , „jenom“ těmto 
situacím jsou lidé s postižením vystaveni.   

Primárním cílem není analýza a diskuse uváděných situací, ta by vyžadovala jiné 
tématické  zaměření práce. Smyslem následujícího textu je - jednoznačně a 
především - pokus o deskripci některých oblastí a konkrétních situací, s nimiž se lidé 
se zdravotním postižením reálně setkávají  a které lze podle našeho názoru ve smyslu 
výše uvedených tezí označit za diskriminující.  

Jsme si vědomi, že přestože se ve většině uváděných příkladů jedná o reálné a 
konkrétní situace, které lidé s postižením skutečně zažívají, jejich kumulovaná 
prezentace na nevelkém prostoru může psychologicky působit jako jednostranný sled 
(jen) negativních stránek jejich života.  Život lidí se zdravotním postižením není (jen) 
sledem negativ a v předkládané práci se důrazně distancujeme od pojetí modelu 
osobní tragédie v náhledu na životy lidí s postižením.  
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5. 1  Postoje vůči lidem se zdravotním postižením  

 

Téma:    rovnost v důstojnosti 82 

Objekt komparace: postoje  vůči jednotlivci a/nebo skupině 

Subjekt komparace: lidé se zjevným zdravotním postižením všech věkových  
   kategorií  

Komparátor:  lidé bez postižení všech věkových kategorií – intaktní; lidé s 
   „neviditelným“ zdravotním postižením všech věkových  
   kategorií;  lidé s postižením v rámci subjektivní  „estetické 
   toleranční normy“ všech věkových  kategorií 

 

Příklad 1   Muž z Osla 

 

Vybavuji si […]muže ve venkovní restauraci v Oslu. Měl velmi těžké 
postižení a opustil své kolečkové křeslo, aby mohl vystoupat na poměrně 
příkré schodiště na terasu s jídelními stoly. Protože mu nohy nebyly k ničemu, 
musel lézt po kolenou, a jak začal tímhle neobvyklým způsobem šplhat 
nahoru, rozběhli se k němu číšníci, ne však proto, aby mu pomohli, ale aby 
mu řekli, že tu nemohou obsloužit člověka, jako je on, neboť lidé se sem 
přicházejí bavit, a ne upadat do deprese při pohledu na mrzáky. (Goffman 
2003: 140) 

 

V tomto poměrně emočně nabitém popisu situace lze identifikovat řadu věcných 
prvků. Předmětem srovnání - objektem komparace jsou v tomto případě postoje a 
přístupy zaměstnanců restaurace k platícím zákazníkům. Komparátorem bude (1) 
platící zákazník, který zdravotní postižení nemá; (2)  platící zákazník, který postižení 
má, ale buďto není zjevně viditelné  - například neslyšící člověk, který dobře hovoří, 
dobře odezírá a nepoužívá za této situace znakovou řeč nebo kardiak nebo člověk 
s amputovanou nohou kompenzovanou bionickou protézou apod.; (3) nebo zjevně 
viditelné být může, ale jen do „únosné  míry“  na hranici tolerance obecného vkusu 
(například slabozraký člověk se silnějšími dioptrickými skly). 

Jak intaktní, tak imobilní zákazník mají stejné právo na nákup služeb. Ke 
stejnému cíli (terasa s jídelními stoly) jsou schopni „dojít“ oba, byť odlišným 
způsobem, objednat si, zaplatit. Předpokládáme,  že je-li intaktní a imobilní zákazník 
čistě oblečen, není agresivní atd. a neexistují-li jiné objektivní důvody pro odmítnutí 
služby ( v restauraci není volné místo),  měli by oba mít stejné právo službu využít.  

Příklad nás uvádí  do oblasti (jednoho z)  osobních postojů a přístupů intaktních 
ve vztahu k lidem s postižením, které lze charakterizovat jako nedůstojné nebo 
ponižující.83 Identifikačním prvkem tohoto přístupu  je ne/tolerance k odlišnosti.  

                                                 
82 čl. 1 Všeobecné deklarace lidských práv,OSN;  čl. 1 Listiny základních práv a svobod, ČR 
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Lidé velmi často docházejí ke stejným cílům různými cestami. V tomto případě 
sám Goffman hovoří o „neobvyklém“ způsobu pohybu. Neobvyklý je natolik, že 
vzbuzuje u číšníků (s odvoláním na hosty) odpor a je pro ně nepřijatelný a zákazníka 
odmítnou. „Muž z Osla“ je v důsledku tohoto subjektivně podmíněného jednání 
neoprávněně a diskriminujícím způsobem vyloučen z možnosti užívání veřejných 
služeb, možnosti relaxace v této restauraci a – řečeno novodobým slovníkem - 
rovněž je vyloučen z účasti na společenském životě. 

 

Příklad 2     Nebude ho to bolet 

 

Ležím na zubařském lehátku na pohotovosti a trpím. Lékař má snad obě ruce 
celé v mých ústech a hraje nějakou podivnou hru s obnaženým zubním 
nervem a přitom mluví. Vysvětluje, co mě čeká a co bude nutné. Hlavu však 
neustále odvrací ode mne směrem k mé ženě, u které se domáhá schválení 
radikálního zákroku. Pronáší něco jako „musí si…“, „budeme mu… a „ 
nebude ho to bolet…“, ačkoliv to bolí nesnesitelně. Ten „on“, o kterém je řeč, 
je vmáčknut pod jeho pazoury do lůžka a poslouchá zvláštní monolog 
směřovaný k manželce, která má být speciálním informačním překladištěm na 
cestě zprávy ke konečnému adresátovi. „Nevidím, ale myslím“,  mám chuť 
pronést vážným hlasem, ale vydám jen zasténání při dalším natažení nervu na 
skřipci zubařových nástrojů. Manželka už tuto situaci zná, a proto zubaři 
taktně naznačuje: „Můžete to říkat přímo manželovi“. Jenže toto vyjádření je 
příliš jemné do prostředí zubních vrtaček, a tak onen přesměrovaný monolog 
pokračuje.  (Michálek 2007) 

 

Podobnou zkušenost nevidomého kolegy zažívá mnoho lidí s postižením zejména 
napříč zjevným těžším zdravotním postižením.  Lidé s tímto postižením často hovoří 
o tom, že je s nimi zacházeno způsobem, jako kdyby nemysleli. Přijde-li k lékaři, na 
úřad, do obchodu nevidomý či neslyšící člověk, člověk na vozíku, případně člověk 
s mentálním postižením a má-li s sebou doprovod, bývá častým jevem, že dotyčným 
lékařem, úředníkem, prodavačem atd. bývá primárně kontaktována osoba, která 
člověka s postižením doprovází. Fakt, že doprovod obvykle skutečně jen doprovází, 
a ten, kdo si záležitost osobně vyřizuje, je samotný člověk s postižením, nebývá brán 
na zřetel. Lidé s postižením pak slyší obdobné „zubařovy věty“ typu „Co je pánovi?“  
„Má pán občanku?“ „Ať si pán sedne.“  „Může se pán podepsat?“ apod. 84 Záležitost, 
se kterou tento člověk přichází, pak bývá projednávána s doprovodem přinejmenším 

                                                                                                                                          
83 Odráží se zde mimo jiné historický vývoj vztahu společností k lidem s postižením jako skupině ve 
smyslu minority.   
84 I v případě lidí s mentálním postižením je vůči nim nedůstojné, když se mluví „o nich bez nich“. 
Lidé s mentálním postižením stejně jako ostatní slyší a myslí a obvykle vědí, že se mluví o nich. Řada 
z nich o této zkušenosti hovoří jako o  záležitosti, která je pro ně zraňující. Je zřejmé, že v případě lidí 
s mentálním postižením v mnoha situacích (například na úřadu) doprovod záležitost i přímo vyřizuje, 
je však důležité člověka s mentálním postižením nevynechávat z rozhovoru a nečinit jej 
„neviditelným“.  
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do doby než se ozve buďto doprovázející85 nebo člověk s postižením samotný. 
Mnohdy ale nastává situace, kdy člověk s postižením není z různých důvodů 
dostatečně schopen vyjádřit své přání, aby se jednalo přímo s ním a má-li nadto jako 
doprovod  ještě věci neznalého (například) sociálního pracovníka, může se stát, že 
sociální pracovník bude na tomto nedůstojném jednání aktivně byť nevědomě 
spolupracovat. 

Uvedené  jednání lidé stěží identifikují jako diskriminaci. Bývá vnímáno v lepším 
případě  spíše jako „neslušné“, i když se de facto o diskriminaci skutečně jednat 
může. Zpochybnění svéprávnosti člověka s postižením a ponižující jednání vůči 
němu  v těchto individuálních interakcích však prakticky není nijak nevymahatelné, 
přestože se jedná o nehmotnou újmu.  

 

Příklad 3    Invalidé pod dozorem   

 

Předchozí modelové situace probíhaly v rámci přímé komunikace mezi 
jednotlivci. Komunikovat (i znevýhodňovat) však lze i bez přítomnosti osobního 
prvku. Příkladem mohou být pokyny pro cestující nad eskalátory ve vstupní hale 
vlakového nádraží Ostrava hlavní nádraží86 , které vypadají takto. viz Obr. 1. 

 

Obr. 1           Pokyny pro cestující na hlavním vlakovém nádraží v Ostravě 

 

 

Je zřejmé, že při formulací pokynu, jak postupovat v případě přepravy skupiny 
osob se sníženou schopností pohybu a orientace neměl autor v úmyslu někoho 
„diskriminovat“, ale že záměrem byla nepochybně potřeba pomoci především  
imobilním lidem z hlediska zajištění jejich bezpečnosti i potřeba ochrany 
technického zařízení eskalátoru při případné neodborné  manipulaci.  Pomineme-li 
fakt, že při formulaci „skupina invalidů“ by se musel pokyn týkat (bezdůvodně) 
například i skupiny neslyšících nebo nevidomých cestujících, je zde zcela zřetelné 
umístění pozice lidí s postižením vedle kategorie dětí.  Lidé s  postižením sami někdy 

                                                 
85Manželka pana V.K. odpovídá na podobné dotazy s nadhledem: „Zeptejte se manžela přímo, 
nekouše.“ 
86 Aktuální  k 21. 2. 2008 
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hovoří o tom, že přístupy a jednání vůči nim ze strany intaktních mívají charakter 
jednání s dětmi,87 což v tomto případě svým způsobem dokazuje i užívání direktivní 
formulace „pod dozorem“ a nikoliv třeba neutrálnější „za přítomnosti zaměstnance 
Českých drah“.88 Uplatňuje se zde mimo jiné i úloha jazyka, o níž je pojednáno 
v kapitole 6. Obdobně lze posuzovat návod na obsluhu kávovaru, výrobku 
nejmenované firmy XY, kde se v bezpečnostních pokynech můžeme dočíst:  

 

Nikdy nenechávejte přístroj fungovat bez dozoru.  
Nenechávejte ho v dosahu dětí nebo invalidních osob. 

 

Příklad 4     Rodičovská kompetence   

 

V roce 2006 byla na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje řešena žádost 
nevidomé žadatelky o pěstounskou péči. Paní P. G. je  nevidomá od narození. 
Ráda by přijala do své péče dítě s těžkým zrakovým postižením. Její žádost 
byla v první instanci zamítnuta s odvoláním na vyjádření posudkové lékařky, 
která jako důvod uvedla, že „žadatelka není schopna pečovat o dítě, protože je 
nevidomá.“ 

 

Lékařka vyjádřila subjektivní stanovisko, aniž by zvážila okolnosti, které jsou pro 
posudek  stěžejní. Nezohlednila fakt, že těžké zdravotní postižení  jako takové není 
apriorní  kontraindikací při péči o dítě. Kontraindikací je neschopnost péče o sebe 
sama, neschopnost řešit běžné i méně standardní životní situace s ohledem na 
předpokládanou  péči o druhou osobu atd. (Krhutová  2006b) Pro posouzení 
schopnosti pečovat o dítě by mělo být objektivním kritériem reálné zjištění běžných 
dovedností nevidomé žadatelky, které se stejným způsobem předpokládají u žadatelů 
vidících. Zjišťování předpokladu rodičovských kompetencí u nevidomé žadatelky by 
se nemělo lišit od téhož u vidících žadatelů. Teprve na základě tohoto zjištění by 
bylo možné podat kvalifikované vyjádření k důvodům, pro které bude/nebude dítě 
svěřeno do péče.  

                                                 
87 Obdobná situace se vyskytuje u některých mladších lidí  při jednání se seniory.  V případě lidí na 
vozíku tomuto jednání fakticky, i když latentně napomáhá fyzicky nižší poloha sedícího člověka vůči 
stojícímu „nepostiženému“. Jde zpravidla o nevědomou interakci v rámci neverbální komunikace, při 
níž se uplatňují  hierarchizující prvky „vyššího postavení“. Nižší postavení je zde zobrazeno nejen 
fakticky nižší (sedící) pozicí, ale také symbolem vozíku, který jakoby samozřejmě „invalidizuje“ 
svého majitele. Bývá někdy zajímavé pozorovat komunikaci mezi (například) sociální pracovnicí na 
úřadu a mužem na vozíku, při níž se stojící žena sklání, aby bylo možno lépe komunikovat tváří 
v tvář.  Při tomto fyzickém sklánění  však někdy dochází k jakémusi současnému „mentálnímu 
sklánění“ a jejímu naladění na nižší mentální polohu. Výsledkem je, že žena hovoří s mužem již ne 
jako s rovnocenným partnerem tváří v tvář, ale s příměsí  ochranitelského přístupu vůči dítěti. Roli 
zde může dozajista hrát tradičně pojímaná rodová role ženy. Každá genderová kombinace aktérů mívá  
pak různé situační kontexty. 
88 Formulace „pod dozorem“ jako projev  medicínského přístupu. 
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Lékařka zde jednala z pozice předsudečného postoje. Nejen pro ni, ale i pro 
mnoho dalších lidí, kteří se nikdy přímo nesetkali s pozitivními příklady nevidomých 
rodičů, je nepředstavitelné, že by nevidomá žena měla dostat do péče (ještě k tomu 
cizí) dítě. Rodičovská kompetence se u vidících potenciálních rodičů jakoby 
předpokládá, u nevidomých (i s jiným typem postižení) bývá naopak  
zpochybňována. Řada příkladů z praxe dokládá, že mnohdy jsou to právě vidící lidé, 
kteří nedovedou dát svým vlastním dětem či dětem v náhradní rodinné péči kvalitní 
péči a zázemí, přestože jim zrak funguje výborně.89  

Z pohledu posouzení předpokladu rodičovské kompetence nevidomé žadatelky o 
pěstounskou péči bude v tomto případě komparátorem nejen vidící žena - žadatelka o 
pěstounskou péči, ale také nevidomá žena – matka dítěte, které sama porodila. 
Zatímco u nevidomé žadatelky o pěstounskou péči se předpoklady potenciální 
rodičovské kompetence z legitimních důvodů zjišťují, u nevidomé „přirozené matky“ 
rovněž z legitimních důvodů nikoliv. Otázka může znít takto:  je-li podle posudkové 
lékařky slepota kontraindikací pro péči o dítě,  měly by z této „logiky“ vyplývat i 
povinnost (koho?)  zjišťovat předpoklady rodičovské kompetence u nevidomých 
potenciálních matek?  

 

5. 2 Mobilita 

 

Téma:    právo na svobodu pohybu90  

Objekt komparace: prostorová mobilita   

Subjekt komparace: lidé se zdravotním postižením všech věkových kategorií  

Komparátor:  lidé bez postižení všech věkových kategorií 

 

Pojem „mobilita“ ( z lat. mobilita = pohyblivost, rychlost) bývá užíván nejméně 
ve dvou významech. Jako mobilita prostorová,91 kdy se jedná o „pohyb obyvatel 
v geografickém prostoru  z důvodu uspokojování potřeb v nejširším významu tohoto 
pojmu“ a jako mobilita sociální, „vyjadřující možnost jednotlivců či celých skupin 
měnit svůj sociální status uvnitř daného sociálního systému.“ (Drbohlav 1996: 638-
639) Je evidentní, že oba typy mobility spolu úzce souvisí neboť přístupné 
geografické prostředí vytváří podmínky pro lepší profesní mobilitu (a s ní spojenou 
mobilitu bydlení), a tím také lepší podmínky pro potenciální zvýšení mobility 
sociální.  

Vyjdeme-li ze základního významu slova, tj. pohyblivost a rychlost, je zřejmé, že 
podmínkou mobility sine qua non je přístupnost (uměle) vytvořeného prostředí, tj.  
zejména architektonické prostředí, odpovídající doprava, možnost kvalitního bydlení 

                                                 
89 „Selže-li“ ve výchově a péči  vidící  rodič, tak se to „prostě stává“. „Selže-li“ však nevidomý, pak   
„se to dalo čekat“.  Tato optika nebývá vzácná mimo jiné i proto, že „selže-li“ nevidomý, je to 
z důvodu relativně malého počtu  nevidomých „více vidět“.  
90 čl. 13 Všeobecné deklarace lidských práv, OSN; čl. 14 Listiny základních práv a svobod, ČR 
91Prostorová mobilita zahrnuje nejen prosté fyzické přemístění, ale též proces výběru místa.  
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atd. Volný pohyb je základní podmínkou aktivního zapojení člověka do života 
společnosti a do života vůbec. Svoboda pohybu je pro všechny lidi předpokladem 
k dalším svobodám jako je přístup ke vzdělání, svoboda shromažďování, navazování 
partnerských vztahů, možnosti pracovat, možnosti  léčby, kulturního a jiného 
společenského vyžití atd.  Bariérovost92  prostředí lze chápat ve smyslu omezení 
práva na svobodný pohyb lidí s postižením jako typ institucionální diskriminace.  

Architektonické bariéry se projevují nejen v každodenním životě lidí na vozíku, 
lidí nevidomých či neslyšících, ale také u dalších skupin  lidí. S bariérami prostředí 
se lze setkat všude tam, kde nejsou zohledněny přirozené vývojové životní etapy 
každého jednotlivce.93 V praktickém životě de facto každý člověk zažije dočasně, 
dlouhodobě nebo trvale určitý stupeň pohybového omezení.94 Zatímco intaktní lidé 
mohou vnímat bariéry spíše jako nepohodlí, u lidí s postižením s existencí bariér 
dochází přímo k omezování práva na svobodu pohybu v nejširším slova smyslu a 
v řadě případů také k ohrožení jejich bezpečnosti, zdraví nebo života.   

Součástí problému přístupnosti prostředí pro lidi se zdravotním postižením je 
dostupnost dopravy v obcích i mimo ně. Patří sem nejen bariérové dopravní 
prostředky jako takové, ale i současný trend omezování až útlumu spojů veřejné 
hromadné  dopravy. Lidé s postižením se tak ve  zvýšené míře dostávají do vážných 
problémů. Většinová populace se s  problémem dostupnosti dopravy „vyrovnává“ 
tak, že omezování spojů veřejné dopravy mnozí řeší přesunem k osobní 
automobilové dopravě. Lidé s postižením často tuto možnost nemají, což reálně  
zvyšuje  možnost  jejich sociálního vyloučení. 

Problematika přístupnosti prostředí je velmi široká a provázaná. Bezbariérovost 
infrastruktury a dopravních řetězců je důležitým faktorem kvality života (nejen) lidí 
s postižením.95 Například existence samotné bezbariérové budovy úřadu v konkrétní 
obci sama o sobě nestačí k tomu, aby byla zajištěna její skutečná přístupnost. Není-li 
před budovou úřadu  dostatečný počet parkovacích míst pro imobilní návštěvníky 
úřadu či potenciální imobilní zaměstnance úřadu, nevedou-li k úřadu  - na ostatní 
části obce napojené - bezbariérové komunikace a bezbariérová doprava 
(bezbariérové dopravní řetězce), je celé úsilí o přístupnost úřadu do značné míry 
znehodnoceno. Potenciální imobilní zaměstnanec zde nebude moci pracovat i přesto, 
že je samotná budova z hlediska bariérovosti bezchybná. V praxi jsou tato „solitérní 
řešení“ velmi rozšířená přesto, že jsou pro realizaci systémových řešení v ČR 
k dispozici nemalé finanční  prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 96  

                                                 
92Má se na mysli zejména bariérovost, která je odstranitelná a k jejímuž odstraňování existují 
prostředky. 
93 Těhotná žena porodí dítě → rodič vozí  kojence v kočárku → tříletý „chodec“  → předškolní věk → 
dospívání → dospělost (úrazy, nemoci pohybového aparátu, poruchy zraku, mentální postižení aj.) → 
seniorský věk (fyziologické snížení rychlosti a orientace pohybu) 
94 Ať již jde o chvilkovou nevolnost, zlomenou nohu až po skutečnost, že právě neseme několik 
těžkých nákupních tašek nebo objemných cestovních zavazadel. 
95 V České republice po roce 1989 realizován z podnětu Vládního výboru pro zdravotně postižené 
občany Národní rozvojový plán mobility pro všechny (2008). Prostředky Programu mobility jsou  
uvolňovány na realizaci ucelených bezbariérových tras, tzn. celkové propojení budov a dopravy na 
určitém území. 
96 Vytváření komplexního řešení systému bezbariérové infrastruktury a dopravních řetězců je z řady 
důvodů přirozeně mnohem složitější a náročnější než parciální řešení jednotlivých prvků tohoto 
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Příklad 5     Dvanáct schodů k sociální síti 

 

Vedoucí pracovník úřadu, který byl v rámci tohoto úřadu odpovědný za 
plnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním (tehdy 
s tzv. změněnou pracovní schopností) se podivoval nad skutečností, že o 
volná místa na úřadu  není ze strany lidí s postižením zájem: „Proč se k nám ti 
postižení nehlásí, když máme bezbariérový úřad?!?“ Odpověď je 
mnohovrstevná, do jisté míry tvoří pomyslný uzavřený kruh a mohla by znít 
takto: Nehlásí se proto, že obvykle  nemají kvalifikaci. Kvalifikaci nemají 
proto, že obvykle nemají potřebné vzdělání. Vzdělání nemají proto, že 
obvykle neexistuje dostatečné množství bezbariérových škol. …I dvanáct 
schodů může být v konečném důsledku reálným odříznutím možnosti chodit 
do vybrané školy… Najde-li se ředitel/ka, který/á vytvoří podmínky pro 
fyzické zpřístupnění školy žákům/studentům s postižením, obvykle narazí na 
bariéry psychologické v podobě obavy či neochoty vyučujících (nebo rodičů 
dětí bez postižení, popřípadě samotného ředitele školy, je-li   iniciátorem 
řadový učitel) přijmout do třídy takové dítě/studenta. Podaří-li se  řediteli 
překonat i tyto nástrahy integračního procesu (zajistí učitele, konzultace, 
pedagogického asistenta atd.), objeví se téměř neřešitelný problém bariérové 
infrastruktury. Nepřístupné komunikační trasy a nepřístupná doprava vyžadují 
obvykle vysoké individuální nasazení rodičů a komplikace v jejich 
 zaměstnání. (Ne každý zaměstnavatel bude či může permanentně akceptovat 
každodenní svoz a odvoz dítěte/studenta  do školy.) Kruh se uzavírá. 
Uchazeč/ka volí  školu, která neodpovídá potřebám, zájmům a schopnostem 
budoucího zaměstnance, nýbrž tu, která je (v lepším případě jako jediná 
v okolí) přístupná. V případě, že taková škola je daleko a uchazeč nemá 
ekonomické a/nebo jiné zázemí, rezignuje na vzdělání, které by odpovídalo 
jeho skutečným schopnostem, popřípadě rezignuje na vzdělání zcela. 
Důsledky se pak projeví ve zvýšené míře čerpání sociálních dávek a dalších 
systémů sociální sítě. (Krhutová 2005c: 70) 

 

 V České republice existuje v současné době velmi dobré legislativní 
prostředí, které má vzniku bariér předcházet.97 Problémem však je mnohdy 
nedodržování těchto právních norem98 a nutno dodat, že i nepříliš funkční  systém 
sankcí. 

                                                                                                                                          
systému. Dokladem toho je nepochybně fakt, že každoročně zůstávají nevyčerpány k tomu určené 
mnohamilionové státní dotace. 
97 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, stavební zákon, 
který ukládá subjektům včetně správních orgánů zúčastněným v procesu výstavby (nové stavby a 
rekonstrukce objektů)  postupovat při navrhování a projektování staveb, při rozhodování o nich a při 
jejich realizaci tak, aby stavby mohly využívat také lidé s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Prováděcí vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění pak stanoví, kterých 
staveb se tato povinnost týká a jaké technické požadavky jsou na stavby kladeny. 
98 Včetně samotných orgánů vykonávajících dozorovou činnost v působnosti stavebního zákona. Srov. 
Krhutová 2005c: 68. 
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Při řešení bariér architektonického prostředí může paradoxně docházet i ke 
„znevýhodňování“ uvnitř jednotlivých skupin lidí s postižením:  

 

Příklad 6     Kdo má přednost?  

 

Při rekonstrukci městské komunikace byly odstraněny vysoké obrubníky 
v místě přechodů pro chodce na jedné z rušných křižovatek tak, že chodník  
přecházel plynule na úroveň vozovky. Pro člověka na vozíku se jedná o 
ideální stav. Přes křižovatku chodívala i nevidomá starší paní, která za pomoci 
bílé hole podle určitého orientačního bodu na chodníku vždy poznala, že se 
nachází před přechodem pro chodce. Ujištěním pro ni byl právě obrubník, 
tvořící bezpečně  identifikovatelný  předěl mezi chodníkem a vozovkou. Zcela 
neočekávaně však obrubník nebo jakýkoli jiný náhradní orientační bod chyběl 
a nevidomá žena se ocitla přímo v křižovatce. (Krhutová 2005c: 71) 99 

 

 Příčinou této reálné situace  byla nedostatečná znalost příslušných právních 
norem včetně jejich opomenutí, neodborné provedení stavebních úprav a 
nedůslednost zodpovědných osob. Nikoliv dostatečně vnímaly fakt, že odstraní-li se 
uvedeným nesprávným způsobem bariéra pro člověka na vozíku, vytvoří se tím  
život ohrožující bariéra pro nevidomého člověka. Pro tento i další případy přitom 
existuje zcela jednoznačné technické řešení, které  bezpečnost situace pro oba 
účastníky silničního provozu legislativně upravuje.100   

Vymezení přednosti „vozíčkář nebo nevidomý“ platné právní předpisy tedy 
neobsahují a obsahovat z principu ani nemohou, neboť by tím získaly 
diskriminatorní charakter a zakládaly by tak skutečnou právní nerovnost jedněch 
vůči druhým. Komparátorem by v tomto fiktivním právním rámci byl pro 
nevidomého člověk na vozíku a naopak. 

Posuzoval-li by se tento případ právní cestou, dozajista by nebyl kvalifikován 
jako diskriminace, přestože i opomenutí učinit opatření zamezující diskriminaci se 
řadí mezi diskriminační jednání. Současná antidiskriminační legislativa je v ČR 
řešena v zásadě pouze v rámci právních norem v oblasti zaměstnávání a tento případ 
by byl posuzován pravděpodobně v rovině  nedbalostní. 

 

 

                                                 
99 Autorka dizertační práce působila v letech 1994 – 2002 jako konzultantka subjektů účastných 
v procesu výstavby (stavební úřady, projektanti) v oblasti provádění stavebního zákona a 
„bezbariérové“ vyhlášky. Příklady zde uvedené jsou součástí osobního archivu a byly publikovány 
v rámci uváděných citací. 
100 Orientační bod pro nevidomého člověka pro rozlišení konce chodníku a začátku vozovky je 
vytvořen nízkým obrubníkem ve výši cca 3 cm,  který člověku na vozíku (staršímu člověku, mamince 
s kočárkem atd.) nepřekáží. Každý prostor před vstupem na vozovku musí být navíc v určité části 
vybaven tzv. signálním pásem z reliéfní dlažby a s kontrastem, aby byl pro nevidomého člověka 
hmatově identifikovatelný.  
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Příklad dobré  praxe - Univerzální plánování 

 

V posledních letech se situace v oblasti odstraňování bariér prostředí ve vztahu  
k lidem s postižením obecně mění výrazně k lepšímu. I když bude pravděpodobně i 
nadále možné setkávat se s názory vyjadřujícími přesvědčení, že lidé s postižením 
chtějí s úpravami prostředí  vlastně něco „navíc“. Něco, co je (možná až zbytečně) 
nákladné a  komplikované (například zpřístupnění  historických budov).  Tento názor 
opomíjí  fakt,  že lidé s postižením mají v tomto směru potřeby identické s potřebami 
lidí intaktních - potřebují svobodný pohyb, přístup do budov, přístupnou dopravu, 
přístup k informacím, přístup ke vzdělání atd. Výše uvedené přesvědčení nebere na 
zřetel ani fakt, že přístupné prostředí, jak bylo několikrát zmíněno, není jen otázkou 
lidí s postižením.101 

Počet obyvatel, kteří mají sníženou schopnost pohybu či orientace, a to jak 
krátkodobě či dlouhodobě, je odhadnut na jednu třetinu  populace ČR. Významně 
pozitivním trendem současnosti je důraz na tzv. univerzální plánování,  které 
představuje cílenou snahu o vytváření bezbariérového prostředí pro všechny 
obyvatele a pro všechny životní situace člověka. Tento směr je znám rovněž pod 
názvy „univerzální designe“ (Universal designe) nebo “prostředí pro všechny“ 
(Designe for all). Formulaci změny přístupu a identifikaci „stigmatizace speciálních 
opatření“ lze nalézt v Aragallově textu Evropská koncepce přístupnosti/2003:  

 

V minulosti jsme problematiku přístupnosti (ve vztahu k lidem s postižením, 
pozn. LK) vnímali jako odchýlení jednotlivce od „normy“. Dotyčný člověk 
byl „výjimkou“, tím pádem i „problémem“. Po změně přístupu k dané 
problematice  je nejčastějším řešením přidání speciálních zařízení 
k existujícím stavbám, např. rampy nebo rozšíření dveří. Takováto řešení však 
podporují smýšlení, že určití jednotlivci jsou „výjimkou z pravidla“. Tato 
řešení, která nutí osoby se zdravotním postižením používat například 
oddělené vchody, které jsou často ze zadní části budovy, tyto osoby 
stigmatizují. Navíc jsou tyto modifikace doplňkovým vybavením, vzešlým 
z dodatečné myšlenky, nikoli jako výsledek plánování ve fázi návrhu. Cílem 
nového integrovaného přístupu zahrnujícího i koncepci univerzálního designu 
je, abychom řešili  problémy každého jednotlivce se stejnou důsledností … 
Měli  bychom rozšířit kritéria „normality“, aby výstavba životního prostředí 
postupovala v souladu s principy univerzálního designu (Aragall 2003: 38)  

 

I když je existence absolutně bezbariérové prostředí považována za utopickou, 
má myšlenka trvalého rozšiřování prostředí bez bariér v konečném důsledku kromě 

                                                 
101 „Osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“ jsou podle vyhlášky lidé s tělesným a/nebo 
smyslovým postižením; senioři; těhotné ženy; doprovod dítěte, které je v kočárku; doprovod dítěte 
mladšího tří let a doprovod člověka s mentálním postižením. Nejedná se tedy pouze a výhradně o lidi 
s postižením., jak bývá mnohdy mylně chápáno. Připomeňme dále dočasnou mobilitu (zlomená noha, 
nutnost nosit páteřní korzet, bolesti zad nebo kloubů, nevolnost apod.) 
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volného pohybu i nezanedbatelný ekonomický efekt - snižuje u mnoha lidí 
s postižením potřebu technické i lidské asistence. 

 

5. 3 Vzdělávání   

 

Téma:    právo na vzdělání a rovný přístup ke vzdělání 102 

Objekt komparace:  možnost zvolit školu 

Subjekt komparace: dítě, žák, student se zdravotním postižením včetně  jeho  
   zákonného zástupce 

Komparátor:  dítě, žák, student bez zdravotního postižení včetně jeho  
   zákonného zástupce 

 

Primární a sekundární vzdělávání  

 

Naše školy jsou obrovskou laboratoří, v níž se střetávají děti směřující 
k pozdější plnohodnotné účasti na lidském společenském konání. V minulých 
desetiletích se osudy dětí s postižením dostaly mimo „hlavní laboratorní 
místnost“ a byly pěstovány ve speciálních institucích, v prostředí upraveném, 
nekonfliktním a slovy laboratorní terminologie řečeno, značně sterilním. 
(Michalík 2005c: 5) 

 

Pro vzdělávání lidí s postižením v České republice byl do devadesátých let  
minulého století typický přístup, který dnes bývá  označován  jako segregační 
(Michalík 2005d: 60) nebo selektivní (Barton, Armstrong 2000: 702). Jeho hlavním 
rysem byla cílená koncentrace dětí, žáků a studentů v tehdejších speciálních školách 
zaměřených na jednotlivé typy zdravotního postižení bez možnosti volby vzdělávání 
v hlavním vzdělávacím proudu.103 Jednalo se převážně o internátní školy, takže 
velmi mnoho dětí, žáků, studentů stejného druhu zdravotního postižení spolu trávilo 
nejen čas ve škole, ale prakticky i veškerý další čas. Nedocházelo k přirozeným 
kontaktům s intaktní populací a výsledkem bylo, že se lidé s postižením jen obtížně 
orientovali v prakticky neznámém prostředí „zdravých“ a pro intaktní byl kontakt 
s nimi obvykle setkáním s „raritou“. 

Vzdělávání ve speciálních vzdělávacích zařízeních (dříve speciální školy) má své   
místo v systému vzdělávání lidí s postižením a jeho úroveň je s ohledem na 
dlouholetou tradici v naší zemi vysoká.  Je-li tento způsob vzdělávání označován 
jako „segregační“, pak by mělo být pojmenováno, v jakém kontextu se o segregaci 
hovoří. Podle našeho názoru oním „segregačním“ není samotný typ „speciálního“ 
                                                 
102 Čl. 26 Všeobecné deklarace lidských práv a svobod, OSN; Listina základních práv a svobod, ČR 
103 Před rokem 1989 bylo zařazení dítěte s těžším zdravotním postižením do běžného typu školy zcela 
výjimečné a bylo v zásadě výsledkem osobního přesvědčování rodičů směrem k zástupcům školy a 
v té době svým způsobem i výsledkem odvahy vedení školy.  
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vzdělávání jako takový, ale fakt, že není dána možnost volby jiné vzdělávací cesty a 
že ono  segregované vzdělávání je (či bylo)  považováno za jediné možné, správné a 
přirozené.  Klíčovým pojmem  je zde právě ona možnost volby. Je pravděpodobné, 
že vždy budou existovat děti, žáci, studenti, pro které je z řady důvodů příznivější 
absolvovat vzdělávání ve speciálních vzdělávacích zařízeních,  hovořit v tomto 
případě o segregaci by tedy bylo, bez dalšího,  zavádějící. Tam, kde není důvod pro 
zařazení dítěte, žáka, studenta s postižením do speciálního vzdělávacího zařízení, by 
však měla existovat primární možnost volby vzdělávání v hlavním vzdělávacím 
proudu, které je označováno jako integrované104: 

 

Vzdělávání dětí, žáků a studentů ve speciálních školských zařízeních (dříve 
označovaných jako speciální školy), má na našem území velkou tradici. 
Činnost těchto  škol je dlouhodobě dobře organizačně, metodicky, personálně 
i finančně zajišťována. Přesto bývá tento způsob vzdělávání někdy označován 
jako segregační, a tedy v rozporu s pravidly a principy sociálního začleňování. 
Tomu naopak odpovídá vzdělávání obecně označované jako integrované, tedy 
přítomnost dětí, žáků a studentů v hlavním vzdělávacím proudu tzv. běžných 
škol. To však dosud nebylo po stránce legislativní, personální, organizační a 
ekonomické zajištěno na takové úrovni jako vzdělávání téhož dítěte, žáka a 
studenta  v prostředí škol speciálních. Tento stav přináší problémy všem 
aktérům procesu, zákonným zástupcům, školám, učitelům, orgánům správy 
školství, ale především samotným dětem se zdravotním postižením.  
…Uvedené problémy řešila většina zemí v Evropě … před dvaceti – třiceti 
lety. (Michalík, 2005d: 60) 

  

Ve školním roce 2003/2004 navštěvovalo tato zařízení celkem (zaokr.) 71 000 
žáků a studentů, z toho 7 000 v rámci individuální integrace, 9 000 ve speciálních 
třídách v běžných školách a 55 000 ve (tehdejších) speciálních školách. (Michalík 
2005c: 6) 

Integrované vzdělávání má v ČR řadu příznivců, ale i odpůrců.105 Společná školní 
docházka  však z logiky věci představuje důležitý faktor  prevence sociálního 
vyloučení a účinný nástroj sociálního učení ve vztazích lidí s postižením a intaktních. 
Do budoucna se předpokládá „postupný průnik speciálního školství a školství tzv. 
obecného (který) bude řešen mj. rozvojem kooperativních forem vyučování a 
ostatních forem spolupráce.“ (Střednědobá 2004: 84) 

                                                 
104 Tématem školské integrace se u nás zabývá především J. Michalík, který je  mimo jiné autorem a 
spoluautorem  řady  zákonodárných iniciativ  v oblasti prosazování rovného přístupu ve vzdělávání 
lidí s postižením. V roce 2005 Michalík (2005c) publikoval dosud nejrozsáhlejší výzkum stavu 
školské integrace dětí s postižením v ČR, z něhož mj. vyplynuly počty dětí umístěných na tzv. 
běžných školách a ve speciálních vzdělávacích zařízeních (mateřské, základní a střední školy) viz 
výše.  
105 Zejména v případě integrace dětí s mentálním postižením. 



Diskriminace z důvodu zdravotního postižení  
v kontextu vzdělávání v sociální práci 

 
 

Ostravská univerzita v Ostravě, Dizertační práce 
Mgr. Lenka Krhutová 2008 

76 

Průlom v českém školství představuje školský zákon z roku 2004106 (dále jen 
zákon), jehož záměrem je  nastavit  podmínky  pro nediskriminaci a rovný  přístup ve 
volbě vzdělávací cesty. Praxe je však jako u řady jiných zákonů velmi různorodá 
včetně paradoxního rozporu v samotných právních normách.107 

 

Příklad 7    Nepovinná povinnost 

 

 Integrované vzdělávání podporuje zachování přirozeného komunitního prostředí 
dítěte. Školský zákon ukládá řediteli spádové školy povinnost přednostně přijmout 
žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (§36 zákona). Tedy i 
žáka se zdravotním postižením, pokud rodič nebo jiný zákonný zástupce žáka 
nezvolí jinou školu. Přitom se mu ze zákona musí poskytnout vzdělávání způsobem a 
formami, které  respektují jeho speciální vzdělávací potřeby. Přestože dnes již 
existuje řada normativních i finančních nástrojů k zajištění této povinnosti,  
prováděcí vyhláška 108 ředitele této povinnosti de facto může zprostit, neboť: 

 

v případě, že ředitel běžné školy či speciální školy nezařadí žáka se 
zdravotním postižením, který má povinnost plnit školní docházku, do některé 
z forem speciálního vzdělávání, oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci 
žáka se zdravotním postižením, krajskému úřadu a obci, v níž má žák trvalý 
pobyt“( § 9 odst. 4 ). 

 

 „Povinnost přijmout“ dítě do spádové školy v průběhu legislativního procesu 
sublimovala a objevila se „povinnosti oznámit“ nezařazení dítěte. Jak upozorňuje 
Michalík, uvedenou situaci předjímala už důvodová zpráva k návrhu zákona, v níž se 
objevuje následující konstatování (Michalík 2005d: 62): 

 

děti, žáci a studenti se zdravotním postižením budou integrováni v případech, 
kdy to bude možné a žádoucí, do běžných škol, v jednotlivých školách však 
mohou být zřizovány i jednotlivé třídy, v nichž se bude uskutečňovat 
vzdělávání těchto jedinců s využitím zejména forem a metod vzdělávání 

                                                 
106 Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, včetně příslušných prováděcích právních norem. Zákon mj. vytváří 
podmínky pro integrované vzdělávání dětí s postižením (jako jedna z kategorií žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami),  při němž se uplatňuje právo na vzdělání pomocí specifických forem a 
metod vzdělávání a právo na vytvoření zvláštních podmínek, které jejich vzdělávání umožní (tzv. 
podpůrné prostředky - kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, poskytování pedagogicko – 
psychologických služeb, asistent pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě nebo jiná úprava organizace 
vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka.)  
107 Sporadicky se lze setkat i s aktivním odporem rodičů dětí bez postižení k zařazení dítěte 
s postižením do konkrétní třídy běžné školy, kterou navštěvuje jejich dítě. 
108 Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění  
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přizpůsobených jejich potřebám nebo mohou být zřizovány celé školy, které 
budou specializovány na jejich vzdělávání. 

 

Michalík zde kritizuje užívání pojmů „ kdy to bude možné a žádoucí“, které podle 
něj „představují subjektivní představy tvůrců norem o fenoménu školské integrace a 
nejsou způsobilé podat žádoucí a svého druhu přesný výklad úmyslu zákonodárce!“ 
(tamtéž) 

Praktickým dopadem je, že ředitel školy může odmítnout žáka ze svého 
spádového obvodu, který má zdravotní postižení, a to jen ze svého vlastního 
subjektivního rozhodnutí, aniž by musel reálně učinil jakýkoliv krok k zajištění 
přístupnosti školy. V zásadě jako důvod postačuje konstatování, že „škola není pro 
takové žáky uzpůsobena“  vzhledem  ke zdravotnímu stavu žáka, školnímu prostředí, 
v němž  nelze zaručit soběstačnost žáka nebo to, že nedojde  k jeho úrazu, popřípadě 
že škola nemá prostředky na dalšího pracovníka, který by plnil úlohu pedagogického 
asistenta apod. 

 

Příklad 8     „Osvobození“ od vzdělání 

 

Některé skupiny dětí a žáků nemohou vzhledem ke stupni (hloubce) svého 
postižení absolvovat plnou školní docházku v jejím běžném pojetí. V minulosti 
existoval institut "osvobození od povinné školní docházky", kdy „…nejdříve národní 
výbory, poté ředitelé škol a ještě později školské úřady mnohdy ´osvobozovaly´ děti 
od povinné školní docházky bez ohledu na jejich skutečné možnosti vzdělávání.“ 
(Michalík 2005: 63) Týkalo se to nejen dětí s těžšími formami mentálního postižení, 
ale mnohdy také dětí neslyšících. Tento institut de facto vyčleňoval děti z účasti na 
vzdělání.  Před několika lety byl nahrazen institutem „jiného způsobu plnění této 
docházky“109, který se týká i individuálního vzdělávání a  měl by tak naplňovat právo 
na vzdělání zejména dětí s těžkým mentálním postižením. V praxi však dochází 
k velmi odlišné interpretaci toho „jiného způsobu plnění“: 

 

Již v prvních měsících roku 2005 jsme řešili zcela odlišný přístup v případě 
kraje Zlínského a Středočeského. V prvním z nich pracovnice speciálně 
pedagogického centra sdělila matce chlapce s mentálním postižením že „to 
spočívá v tom, že tak jednou za dva měsíce se zastavím na kafe“ a v případě 
jiného chlapce z B. ve Středních Čechách otci dítěte vysvětlovali, že jeho na 
invalidní vozík upoutaný syn s hlubokým stupněm mentální retardace do 
školy musí docházet pravidelně. (Michalík 2005d: 64) 

 

                                                 
109 Povinná školní docházka byla transformována do pojetí "osvobození od povinnosti docházet do 
školy", není-li ve výjimečných případech přítomnost dítěte ve škole možná. 



Diskriminace z důvodu zdravotního postižení  
v kontextu vzdělávání v sociální práci 

 
 

Ostravská univerzita v Ostravě, Dizertační práce 
Mgr. Lenka Krhutová 2008 

78 

Uvedený příklad zpochybňuje naplnění požadavku právní jistoty, kterým by mělo 
být zajištění shodných vzdělávacích podmínek dětí s postižením na celém území 
České republiky. 

 

Terciární vzdělávání 

 

Získání vysokoškolského diplomu bylo pro lidi s postižením do konce 
osmdesátých a začátku devadesátých let možné víceméně jen v řádu jednotlivců, 
kteří měli pro studium buďto mimořádně příhodné osobní podmínky a/nebo jej 
získali  s mimořádným vypětím.  Vysoké školy byly téměř bez výjimky bariérové a 
prakticky neexistovaly podpůrné nástroje pro tento typ vzdělávání. Úspěšné 
zakončení studia bylo tak do značné míry (vyšší než dnes) otázkou individuální vůle 
a míry vstřícnosti pedagogů. Dnes je přes řadu obtíží situace významně příznivější, 
mimo jiné proto, že se téma stalo součástí některých systémových opatření  na úrovni 
vládních dokumentů (normativní a finanční akty) a počet studentů a absolventů se 
zdravotním postižením se tak každoročně  v ČR zvyšuje.  

V neposlední řadě je důležité zmínit otázku dalšího vzdělávání lidí s postižením 
jako způsobu řešení jejich vzdělávacího deficitu v minulosti, kdy nabídka škol a 
možnosti vzdělávání k profesnímu uplatnění byly orientovány převážně na výkon 
manuálních činností. V řadě případů byl základ  „deficitního vzdělávání“ položen již 
na základní škole. Zejména prelingválně neslyšící110 děti byly před rokem 1989 
reálně diskriminovány přímo ve speciálních školách pro neslyšící tím, že jim nebylo 
umožněno vzdělávat se v pro ně přirozeném znakovém jazyce. Byly povinně 
vzdělávány orální metodou (mluvenou řečí), což mělo, s ohledem na objektivně dané 
problémy s pojmovou abstrakcí prelingválně neslyšících, devastující účinky na 
porozumění obsahu výkladu a následně na celkovou kvalitu vzdělávání i jejich 
profesní uplatnění.  

Při řešení uvedeného deficitu a při  dalším vzdělávání lidí s postižením sehrává 
významnou úlohu distanční a e-learningové vzdělávání, které umožňuje za pomoci 
moderních  informačních technologií do značné míry a efektivním způsobem 
překonávat fyzické i lidské bariéry klasického školského systému. 

 

Příklad  dobré praxe  

 

Pro zpřístupnění vysokoškolského vzdělávání lidem se zdravotním postižením 
vznikala po roce 1989 první vysokoškolská poradenská centra  na Univerzitě 
Palackého v Olomouci (od roku 1996, zakladatel Doc. Mgr. PaedDr. Jan. Michalík, 
Ph.D)., Masarykově univerzitě v Brně (od roku  2000, PhDr. Petr Peňáz),  Technické 
univerzitě v Liberci Mgr. PhDr. Libor Novosad, Ph.D), na Univerzitě Karlově 
v Praze a na dalších vysokých  školách. Počátkem roku roce 2008 bylo na Ostravské 

                                                 
110 Prelingválně neslyšící jsou děti nebo dospělí, kteří ztratili sluch ještě před dokončením vývoje řeči 
včetně vrozeně neslyšících.  
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univerzitě v Ostravě otevřeno Centrum podpory studentům se speciálními potřebami 
Pyramida. 

 

5. 4 Zaměstnávání 

 

Téma:    právo na práci, rovné zacházení v zaměstnání a povolání 111 

Objekt komparace:  přijímání do zaměstnání, odměňování zaměstnanců, kariérní 
   postup 

Subjekt komparace: uchazeč o zaměstnání/zaměstnanec se zdravotním postižením 

Komparátor:  uchazeč o zaměstnání/zaměstnanec bez zdravotního postižení 
 

 Zaměstnávání je jedním z klíčových a nevyčerpatelných témat zdravotního 
postižení. Jedni na  něj pohlížejí s notnou dávkou skepticismu s tím, že jakákoliv 
opatření vedoucí ke snaze  zvyšování zaměstnanosti lidí s postižením jsou v zásadě 
odsouzena k neúspěchu, neboť společenský  a ekonomický vývoj má objektivně za 
následek její neustálé snižování. Druzí vidí v  systémových opatřeních a dalších 
aktivitách reálnou naději na zlepšení situace lidí s postižením na trhu práce. 

Je prokazatelným faktem, že přes všechna systémová opatření, která jsou v tomto 
směru realizována, se zaměstnanost lidí s postižením nezvyšuje a že je to právě 
naopak. Práce a pracovní uplatnění nepochybně náleží k základním atributům 
člověka. Je určující pro ekonomický i sociální status jedinců i  rodin a v podstatě také 
pro stabilitu a prosperitu celé společnosti.  Zaměstnaný člověk s postižením v tomto 
kontextu  není tím, kdo „jen“ nebo „hlavně“ odčerpává finance státu v rámci 
přerozdělování, ale tím, kdo daněmi a odvody do systému v celkovém měřítku 
snižuje ekonomickou náročnost systému.112 

 

Podle […]  oficiálních statistických odhadů mají osoby se zdravotním 
postižením dvakrát až třikrát větší pravděpodobnost, že budou nezaměstnané. 
Dále mají vyšší pravděpodobnost, že se stanou dlouhodobě nezaměstnanými a 
že jimi zůstanou po mnohem delší období než osoby bez zdravotního 
postižení.“ (Víšková 2007)  

 

Jak konstatuje Niederle (2004: 575)  „podpora zdravotně postiženým byla, a stále 
ještě do značné míry je, chápána jako sociální záležitost, často podmalována snahou 
o dobročinnost.“  Poukazuje na to, že místo toho, aby byly postupně odstraňovány 
                                                 
111 Čl. 23 Všeobecné deklarace lidských práv a svobod, OSN; Směrnice č. 2000/78, kterou se stanoví 
obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, EU; zákon č. 65/1965 Sb., v platném 
znění, ČR; Zákoník práce, zákon č.  č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, ČR. 
112 „Rekvalifikace postižených mění člověka z příjemce dávek v daňového poplatníka, a to může 
přinést  stovky […] úspory veřejných výdajů – mnohokrát vyšší než činí náklady na jeho vzdělání. 
[…] handicapovaní jsou schopni dosáhnout plné ekonomické závislosti v míře, již by většina lidí 
pokládala za nemožnou.“ (Murphy 2003: 113) 
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bariéry (architektonické, v dopravě, v myšlení lidí ad.) a vyrovnávaly se tak 
příležitosti  lidí s postižením s ostatní populací,  „rozšiřovala se a poskytovala baterie 
sociálních dávek, daňových zvýhodnění apod., což vedlo do značné míry k jejich 
pasivitě  a k závislosti  na podpoře státu.“ (tamtéž)   

Po rozpadu systému zajištěného odběru výrobků výrobních družstev invalidů a 
také po rozpadu velkých podniků s tradiční péčí o tyto zaměstnance, a dále 
v důsledku zániku tradičních profesí obsazovaných lidmi s postižením (hlídači, 
manipulanti v telefonních ústřednách apod.) se po roce 1989 výrazně snížily 
vyhlídky lidí s postižením na získání a udržení vhodného zaměstnání. Negativní 
nastavení vůči přijímání lidí s postižením do zaměstnání je  navíc argumentováno 
tím, že  

 

mnozí mají nižší výkonnost, vyšší absenci, některá zdravotní postižení 
vyžadují zvláštní úpravu pracoviště apod. Mezi občany se zdravotním 
postižením převládají osoby starší, méně kvalifikované a s nižším vzděláním, 
jejichž uplatnění na trhu práce je vždy obtížné. (Kotýnková  2005: 126) 

 

Přes všechny nepříliš optimistické výhledy nelze na řešení otázek zaměstnávání 
lidí s postižením rezignovat. Jde o problém napříč všemi civilizovanými zeměmi 
související s tématy  ekonomického potenciálu, 113 sociálního smíru, kvality života, 
sebeurčení jednotlivců atd. S ohledem na téma a rozsah předkládané práce nelze 
věnovat tématu obsáhlejší diskusi, která mu jinak právem náleží. Zaměříme se zde 
proto jen na některé dílčí  aspekty zaměstnávání lidí s postižením s uvedením 
příkladů z praxe. 

 Pracovní potenciál lidí s postižením je ovlivněn druhem a stupněm (hloubkou) 
zdravotního postižení, dosaženým vzděláním, podmínkami prostředí, motivací 
k práci atd. Mnoho lidí s postižením je schopno vykonávat řadu zaměstnání, 
majoritní společnost však považuje víceméně za přirozené a obvyklé, když nepracují. 
114  V tomto smyslu se lze setkat  s přístupy, které Novosad (2005: 70) označuje jako 
diskriminující šablonovitě-institucionální  přístupy: 

 

Zdravotně postižený absolvent oboru sociální práce se ucházel o adekvátní 
zaměstnání a ředitel oslovené instituce mu sdělil: „Ale my jsme tu od toho, 
abychom o postižené pečovali, ne abychom je zaměstnávali.“  Nebo: 
„Zdravotně postižený zájemce o práci, se dotazoval na MPSV, zda si může 

                                                 
113 Podle údajů Eurostatu dokonce 78% osob s vážným zdravotním postižením nespadá do kategorie 
pracovní síly, oproti 27% , kteří zdravotní postižení nemají.  Mezinárodní organizace práce odhaduje, 
že na světě je 610 miliónů lidí s postižením, z toho 386 miliónů v produktivním věku. (Percentual 
2005) 
114 Michalík (2005e: 58)  upozorňuje, že lidé s postižením jsou obvykle představováni jako „oběť“ 
tržních sil a jako lidé s vysokou motivací získat práci, přičemž je známým faktem, že „jistá část 
občanů ztratila zájem realizovat svůj pracovní potenciál“ a  pracovat nechce. Na druhé straně nelze 
opominout, že pro mnoho jiných je důležitá možnost pracovat nikoliv z důvodu ekonomické potřeby, 
ale z důvodu seberealizace a sociální komunikace. 
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jako příjemce plného invalidního důchodu přivydělat. MPSV odpovědělo „u 
příjemců invalidního důchodu se nepředpokládá výdělečná činnost, ačkoli ji 
zákon výslovně nezakazuje, […]  lze soudit, že při využití zbytkového 
funkčního potenciálu postiženého a za specifických pracovních podmínek je 
výdělek možný.  

 

Podle Krebse (2005:  210) je invalidní důchody v sociálním pojištění, stejně jako 
ostatní dávky tohoto systému,  nutno považovat za náhradu ztráty pravidelných 
příjmů, nikoliv za kompenzaci všech případů vrozeného nebo získaného zdravotního 
postižení. „Důchodové pojištění občanů s nepříznivým zdravotním stavem je 
koncipováno tak, aby motivovalo jejich návrat do pracovního procesu, který by 
neohrožoval jejich zdraví a umožnil jim opatřit si dostatečné finanční prostředky 
vlastním přičiněním.“ (Krebs, 2005:  210) V kontrastu s tímto sdělením uvádíme 
Příklad  9. 

 

Příklad 9     Bez komentáře  

 

V současném zaměstnání se […] cítím diskriminována. Zaměstnavatel mi krátí 
mzdu o 25% proto, že pobírám částečný invalidní důchod. […]  Mzdu pobírám 
za vykonanou práci. V zaměstnání nemám žádné úlevy a výhody oproti 
ostatním kolegům […]  V mém zaměstnání jsou zdravotně postižení obecně 
diskriminováni v oblasti příjmu. […]  zaměstnancům s plným invalidním 
důchodem krátí zaměstnavatel mzdu dokonce o 50%.“ (Pavlíčková 2005: 3) 

  

Výslovný zákaz diskriminace z důvodu zdravotního postižení je v ČR právně 
upraven v současné době výhradně ve dvou  předpisech týkajících se zaměstnávání. 

V Zákoníku práce i v zákoně o zaměstnanosti jsou rozlišeny dva druhy diskriminace 
– přímá a nepřímá diskriminace. Obě právní definice vymezují, že diskriminací je jak 
„jednání“, tak „opomenutí“: 

 

Přímou diskriminací se rozumí jednání nebo opomenutí, kdy je, bylo nebo by 
bylo, na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů,115 se 
zaměstnancem zacházeno nevýhodněji či výhodněji než s jiným 
zaměstnancem. (§1, odst. 6, zákoník práce) 

                                                 
115 V pracovněprávních vztazích je zakázána přímá i nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální 
orientace, rasového  nebo etnického původu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, 
majetku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, 
členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo 
organizacích zaměstnavatelů; diskriminace z důvodu těhotenství nebo mateřství se považuje za 
diskriminaci z důvodu pohlaví. Za diskriminaci se považuje i jednání zahrnující podněcování, 
navádění nebo vyvolávání nátlaku směřujícího k diskriminaci.“ (§1, odst 4 Zákoníku práce, platné 
k 21. 2. 2008) 
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Nepřímou diskriminací se rozumí jednání nebo opomenutí, kdy zdánlivě 
neutrální rozhodnutí, rozlišování nebo postup zaměstnavatele znevýhodňuje či 
zvýhodňuje zaměstnance vůči jinému na základě rozlišování podle 
vymezených diskriminačních důvodů. (tamtéž §1, odst. 7) 

 

Nepřímá (skrytá) diskriminace bývá obvykle obtížně zjistitelná a prokazatelná. 
Víšková (2007) uvádí dva příklady (zde jako příklad 10 a 11) nepřímé diskriminace 
včetně jejich rozborů, přičemž podle ní u nepřímé diskriminace je „.stanoveno nějaké 
kritérium, které platí pro všechny (tj. působí neutrálně), přitom ale ve skutečnosti 
znevýhodňuje právě (především) příslušníky některé z chráněných skupin. Navíc toto 
pravidlo nemá ospravedlnitelný rozumný účel a prostředky k dosažení tohoto účelu 
nejsou přiměřené.“  

 

Příklad 10     Stejný metr 

 

Ve firmě XY platí povinnost nástupu do práce v 8 hod. Z toho důvodu 
odmítne zaměstnavatel přijmout do zaměstnání tělesně postiženou uchazečku 
na invalidním vozíku, protože bezbariérový autobus, kterým by mohla do 
zaměstnání dojíždět, jezdí až v 9 hod. a ona by tak nemohla být v zaměstnání 
ve stanovenou hodinu nástupu do práce.“ (Víšková 2007) 

 

Komentář (tamtéž): 

Otázka:1 V čem je zde jednotné pravidlo?  

Odpověď:  Jednotný nástup do práce na 8 hod platí pro všechny bez rozdílu. 

Otázka 2: Je stanovené pravidlo neutrální? 

Odpověď: Nikoliv, znevýhodňuje imobilní osoby odkázané na dopravu  
  speciálním  dopravním prostředkem. 

Otázka 3: Má stanovené pravidlo ospravedlnitelný rozumný účel? 

Odpověď:  To by záleželo na posouzení konkrétní situace zaměstnavatele: Např. 
  pokud by  bylo nutné, vzhledem k výrobnímu postupu či dodávkám 
  energie, zahájit provoz všech strojů současně v určitou hodinu, tzn. že 
  by nebylo možné individuálně jednotlivým zaměstnancům upravovat 
  pracovní dobu, mohlo by se takové  pravidlo zdát jako odůvodněné. 
  Zároveň je nezbytné vždy posoudit, zda jsou prostředky k dosažení 
  určitého účelu potřebné a přiměřené. Pro paní na invalidním vozíku 
  lze z tohoto pravidla jistě udělat výjimku, např. ji převést na práci, 
  která může být zahájena později. Vždy je nezbytné posoudit konkrétní 
  situaci  u daného zaměstnavatele. 
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U definice nepřímé diskriminace je (v zákoníku práce) výslovně uvedeno, co se 
považuje z právního hlediska za nepřímou diskriminaci z důvodu zdravotního stavu:  

 

odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, která jsou 
v konkrétním případě nezbytná, aby fyzická osoba se zdravotním postižením 
měla přístup k výkonu pracovní činnosti a funkčnímu nebo jinému postupu 
v zaměstnání“( tamtéž §1, odst. 7) 

 

Důležitá je zde formulace o „přiměřenosti opatření“. Zaměstnavatel podle 
Víškové (2007) „nemůže tvrdit, že zátěž, včetně finanční, na zajištění přizpůsobení 
pracovních podmínek osobě se zdravotním postižením je ´nepřiměřená´, poskytuje-li 
právní řád daného státu opatření na pomoc zaměstnavatelům v těchto situacích.“ 

 

Příklad 11     Přiměřenost opatření 

 

Vozíčkář odepíše na inzerát na administrativního asistenta. Místo je ve           
4. poschodí bez výtahu. Uchazeč na vozíku je odmítnut z důvodu 
nepřístupného architektonického prostředí.“ (Víšková 2007) 

 

Víšková analyzuje situaci, kdy by se mohlo jednat o diskriminaci a za jakých 
okolností nikoliv: má-li zaměstnavatel kanceláře v několika poschodích včetně 
přízemí, mohl by práci tohoto asistenta umístit do přízemí a jiného zaměstnance, 
schopného vyjít do 4. poschodí, tam přesunout. Má-li však zaměstnavatel kanceláře 
pouze ve 4. poschodí bez výtahu, potom je možné, že neexistují žádná přiměřená 
opatření (bez nepřiměřené zátěže), která může zaměstnavatel přijmout, aby umožnil 
této osobě práci vykonávat. 

V praxi se lze setkat s různorodými příklady diskriminujících přístupů 
v zaměstnávání lidí s postižením. Obvykle je však velmi obtížné je prokázat a 
precedentní judikatury prakticky neexistují. Poškození žalobu nepodají, neboť bývají 
na taková jednání buďto v zásadě zvyklí, rezignovali  nebo na soudní jednání nemají 
kapacitu, a tak tyto případy i z důvodu neexistence relevantních  výzkumů často 
zůstávají v rovině subjektivních vyjádření a sdělení. Novosad (2005: 70) uvádí 
například tato sdělená vyjádření pro typové situace: 

 

Přijímací řízení  uchazeč o zaměstnání splňuje všechny profesní či kvalifikační 
   předpoklady, avšak na místo je přijat jiný uchazeč – sice bez 
   kvalifikace, ale také bez postižení; 116 

                                                 
116 Například někteří zaměstnavatelé považují za snížení prestiže firmy,  pokud by s klienty jednal 
„vozíčkář“. 
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Odměňování   zaměstnanec s postižením dobře zvládá své úkoly, je  
   spolehlivý a iniciativní, přesto má nižší plat než jeho kolegové, 
   nedostane osobní hodnocení ap. – zde bývá častým  
   argumentem fakt, že  dotyčný pobírá ještě invalidní důchod; 

Kariérní postup adaptovaný, pracovitý a úspěšný zaměstnanec s postižením 
   není povýšen, lepší místo dostane zdravý kolega, ačkoli jsou 
   jeho pracovní výsledky horší, 

Ostatní  zacházení  zaměstnanec s postižením podá a zrealizuje úspěšný projekt, 
   jeho prezentací na veřejnosti je však pověřen jiný zaměstnanec 
   bez postižení - kvůli reprezentativnější vizáži 

Organizační změny při snižování počtu pracovníků v organizaci zpravidla dochází 
   nejprve k propuštění pracovníků se změněnou pracovní  
   schopností  nebo jim není prodloužena pracovní smlouva,  
   třebaže neporušují pracovní kázeň, mají dobré výsledky a jsou 
   loajální  k organizaci 

 

Tato subjektivní sdělení mohou podat kromě věcné informace rovněž nikoliv 
nepodstatnou informaci  o tom, jak se řada  lidí  s postižením v pracovně právních 
vztazích cítí. 

 

5. 5 Sociální oblast 

 

Téma:    rovný přístup k sociálnímu zabezpečení 117 

Objekt komparace: rovnost uživatelů sociálních služeb  

Subjekt komparace: a) lidé s duševním onemocněním 

   b) závislé osoby v  pobytových zařízeních sociálních služeb 

Komparátor:  k  a) lidé se zdravotním postižením mimo duševní onemocnění  

   k  b) závislé osoby v domácí péči  

 

Bezesporu nejdůležitější změnou v sociální oblasti za posledních dvacet let se 
stalo přijetí zákona o sociálních službách,118 který je účinný od 1.1. 2007. Hlavním 
důvodem pro vypracování nové a dlouho očekávané právní normy byla potřeba 
změnit systém sociálních služeb, který fungoval od konce osmdesátých let minulého 
století a nevyhovoval požadavkům společenského vývoje. Tento systém služeb 
rovněž nezohledňoval proces sociálního začleňování jako základní myšlenku 
moderní sociální politiky a vykazoval řadu systémových nerovností. 

                                                 
117 Čl. 22 Všeobecné deklarace lidských práv a svobod, OSN; Listina základních práv a svobod, ČR. 
118 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění 
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Jedním z klíčových momentů  nové právní normy je zavedení tzv. příspěvku na 
péči, jehož výše se odvíjí od stupně závislosti jedince na pomoci druhé osoby.  
Zákon mimo to legitimizuje různorodé typy sociálních služeb a nastavuje systém 
jejich poskytování včetně financování.119  

Základem financování pobytových sociálních služeb je podle uvedeného zákona 
příspěvek na péči. Ten je přiznáván lidem závislým na pomoci druhé osoby ve 
čtyřech stupních (lehká – střední – těžká – úplná závislost).  Zařazení do některého 
ze stupňů probíhá pomocí hodnocení, při němž se posuzuje, zda žadatel o příspěvek 
zvládne provést 36 vybraných úkonů sebeobsluhy, péče o domácnost a vyřizování 
běžných záležitostí.  

Ani nový zákon však nedokázal odstranit některé systémové nerovnosti v rámci 
skupin uživatelů služeb: 

 

Příklad 12     Služba z vůle poskytovatele  

 

Během prvního roku fungování tohoto nového systému se ukázalo, že zvolený 
způsob posuzování míry závislosti dokáže postihnout omezení lidí s tělesným, 
smyslovým i mentálním postižením. Nedokáže však ohodnotit specifickou 
situaci lidí s duševním onemocněním. V důsledku toho není této skupině osob 
přiznáván příspěvek na péči. To znamená, že ačkoliv mnozí lidé s duševním 
onemocněním objektivně potřebují např. pobytovou službu chráněné bydlení, 
mohou být jejími klienty pouze tehdy, jestliže se jim její poskytovatel ji 
rozhodne (ze své vůle) poskytnout, ačkoliv „nemají na zaplacení“.  

 

Smyslem zavedení příspěvku na péči bylo mj. zrovnoprávnit občany, kteří se 
nacházejí v nepříznivé sociální situaci, v přístupu k pomoci státu. Nerovnost 
přetrvává i nadále mezi občany v domácí a institucionální péči: 

Příkladem individuálního znevýhodňování při zacházení s klienty v oblasti služeb 
sociální práce je situace nerovného zacházení s klienty na základě předsudků. Musil 
(2004: 82-89) pojednává v širším kontextu různých dilemat sociálních pracovníků o 
favoritismu klientů, pomocí něhož pracovníci řeší dilema mezi (všudypřítomným) 
požadavkem rovného přístupu a předsudečným rozlišováním. Mezi jinými uvádí 
příklad s odkazem na autory Cyphera a Howea (Musil  2004: 87): 

 

Příklad 13     „Přirozený“ předsudek 

 

Pracovníci úřadů sociálních služeb v Británii dávali v sedmdesátých letech  
20. století přednost práci s dětmi a jejich rodinami. Problémy péče o děti 
zabíraly větší část náplně práce sociálních pracovníků přesto, že těchto 

                                                 
119 Součástí návrhu zákona je i úprava předpokladů pro výkon povolání v sociálních službách a pro 
výkon povolání sociálního pracovníka jako předpoklad  kvalitního poskytování  sociálních služeb.   
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případů bylo méně než případů seniorů a lidí s handicapem. Na úřadech 
sociálních služeb, které v té době zaměstnávaly sedmdesát pět procent všech 
sociálních pracovníků v Británii, existovala (nepsaná, pozn. L.K.) hierarchie 
případů a pracovníků. Na jejím vrcholu byly případy dětí, které řešil 
kvalifikovaný a zkušený personál, na opačné straně hierarchie byly případy 
seniorů a lidí s handicapem, kterým se věnovali méně kvalifikovaní, pomocní 
sociální pracovníci nebo dobrovolníci. […]kterým byla […] věnována 
převážně rutinní péče. 

 

Předsudkem v uvedeném případě nebylo posuzování lidí s postižením a seniorů 
z hlediska „sympatie – antipatie“ nebo „sociální hodnotnosti“ klientů (jak uvádí na 
jiném místě citované publikace Musil), ale předsudečné posuzování v tom, že 
případy problémových rodin byly v kontextu tehdejších události vnímány jako 
„riskantní“ a byly proto svěřovány odborně zdatnějším pracovníkům. „Předsudek o 
větší ´rizikovosti´ případů dětí pro úřad a z něj plynoucí důraz odborně zdatnějších 
pracovníků na případy problémových rodin byl pracovníky postupně přijat ´jako 
přirozený´“. (Musil 2004: 87-88)  

 

5. 6 Zdravotní oblast 

 

Téma:    právo na přístupnou  zdravotní péči  

Objekt komparace: přístup a kvalita v poskytování zdravotní péče, právo na  
   informace  

Subjekt komparace: lidé se zdravotním postižením všech věkových kategorií  

Komparátor:  lidé bez postižení všech věkových kategorií 

 

Snaha o formulaci diskriminace v českém zdravotnictví ve vztahu k lidem se 
zdravotním postižením může vypadat jako uměle konstruovaný problém. Lidé s 
postižením jako celek jsou z přirozených důvodů obvykle vyššími konzumenty 
zdravotní péče než ostatní, přičemž charakteristickým rysem je, že zdravotní péče 
jim poskytovaná je součástí jednotného systému veřejného zdravotního pojištění a 
významně se zde uplatňuje princip solidarity.120  

V českém zdravotnickém systému se otázka znevýhodňování lidí s postižením 
jeví spíše jako selhání jednotlivců, kteří je na základě svých předsudků či neznalosti 
či z jiných důvodů  znevýhodňují. Nicméně lze identifikovat i prvky systémového 
znevýhodňování, s nímž se někteří lidé s postižením setkávají v situacích, kdy jim 

                                                 
120 Z údajů o věku lze  zjistit objem spotřeby zdravotní péče například o seniory - obvykle se uvádí, že 
občané starší 65 let věku „konzumují“ tři čtvrtiny nákladů na zdravotní péči. (Střednědobá 2004) 
Údaje o nákladech na poskytování zdravotní péče lidem se zdravotním postižením však známy nejsou, 
neboť primárně nejsou známy statistické údaje o počtu lidí s postižením.  



Diskriminace z důvodu zdravotního postižení  
v kontextu vzdělávání v sociální práci 

 
 

Ostravská univerzita v Ostravě, Dizertační práce 
Mgr. Lenka Krhutová 2008 

87 

není poskytnuta péče ve stejném rozsahu a kvalitě jako intaktním, neboť se má za to, 
že „ už nemá cenu do toho investovat, protože se to stejně nezlepší“.  

Z pohledu individuální diskriminace lze uvést některé příklady porušování práv 
pacientů, které jsou formulovány jednak v zákonných normách a jednak v profesních 
etických kodexech zdravotnických profesí a kodexech pacientů. 121 Jedná se o 
poučení a souhlas nemocného, tzv. informovaný souhlas (poučit pacienta vhodným 
způsobem, pacientovi srozumitelným způsobem), právo znát jméno lékaře, sestry a 
dalšího zdravotnického personálu, bezpečí zdravotnické péče atd. Obvykle jde 
v těchto případech spíše o neznalost nebo opomenutí zdravotníků než o záměrný čin, 
důsledky se však projevují například v redukci informací pro neslyšící, nevidomé 
nebo hluchoslepé pacienty ve srovnání se slyšícími a vidícími pacienty apod.   

 

Příklad 14     Nerovná anonymita 

 

Nevidomá paní P.S. při hospitalizaci jako nejtěžší pro sebe uvádí nikoliv to, 
že nezná fyzické prostředí nemocnice (orientace se dá po zácviku zvládnout), 
ale to, že sestry i lékaři s ní manipulují a dotýkají se jí bez upozornění, strkají 
ji před sebou a vtlačují do židle nebo na lůžko, neinformují ji o průběhu 
zákroku (který vidící pacient může pozorovat),  nepředstaví se jí jménem, 
takže vůbec neví, kdo ji ošetřuje. Pokud se lékař nebo sestra nepředstaví  
vidícímu pacientovi, může si  pacient jméno ošetřujícího přečíst na visačce. 
Pro paní P.S. by to ovšem znamenalo pokaždé se každého člena personálu 
zeptat na jméno. Identifikace personálu je důležitá z mnoha důvodů, nejen 
etických, ale i praktických -  potřebuje-li se paní P.S. odkázat na informaci 
podanou „od pana doktora“, nedokáže říci, který to byl.                     
(Krhutová 200d: 35-36)  

 

Pokud zdravotník nepoučí pacienta jemu srozumitelným způsobem, může dojít 
k ohrožení zdraví nebo bezpečnosti pacienta.  Neúplné, chybějící nebo odporující si 
informace od různých zdravotníků při podávání léčiv mohou mít pro každého 
pacienta závažné následky, u pacientů s postižením (zejména smyslů) navíc 
přistupují obtíže spojené s informačním deficitem. Neslyšící pacient potřebuje zcela 
zřetelnou informaci, jaký lék, jak často a v jakém dávkování má brát  a měla by mu 
být poskytnuta  „jemu srozumitelným způsobem“. Zdravotník by si měl být zcela 
jist, zda neslyšící pacient rozumí, viz příklad 16.122 

                                                 
121 Úmluva o lidských právech a biomedicíně (2001), Zákon č. 20/1966 Sb.,  o péči o zdraví lidu 
v platném znění,  zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění. Z etických 
kodexů Etický kodex České lékařské komory, Profesní řád České lékárnické komory, Etický kodex 
sester atd. 
122 Písemná komunikace nebývá ve všech případech účinná, zejména u prelingválně neslyšících Při 
dopomoci s využitím gestikulace může dojít k poškození pacienta. Například vztyčené tři  prsty lékaře 
na znamení, že má pacient brát lék třikrát denně může být neslyšícím pacientem pochopeno tak, že si 
má vzít  tři tablety najednou. 
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Příklad 15     Recept      

  

Neslyšící pacienti uvádějí časté potíže v situaci, kdy jim je předepisován 
recept na léčiva. Nerozumí postupu z důvodů, že zdravotník buďto hovoří 
rychle a tím pádem ne-srozumitelně a pacient tak nerozumí postupu, 
neidentifikuje druhy léků – zda se jedná o roztok, tablety, mast apod. a plete 
jej způsob užívání. Recepty bývají psány pro pacienta ne-srozumitelným 
způsobem (zkratky, latinské názvy) nebo nečitelně, takže výtěžnost podávané 
informace neslyšícím přímo přes recept  - bez dalšího vysvětlení - bývá nízká. 
V rámci průzkumu zabývajícího se standardizací péče o pacienty s těžkým 
zdravotním postižením v českých nemocnicích (Krhutová 2006c)  uvedlo 
54% lékařů, že se zabývá neslyšícím pacientem individuálně s vysvětlením 
receptu  a 46% odkáže pacienta na recept.  

 

V praxi jde také o využitelnost poskytované zdravotní péče lidmi s postižením, 
například o přizpůsobení provozu nemocnic nebo lázeňských a rehabilitačních 
zařízení potřebám pacientů s postižením smyslů nebo těžkým postižením hybnosti, či 
o přístup k léčebné péči vůbec: 

 

Příklad 16     Nečisté zvíře v lázních 

 

Šestadvacetiletá studentka Daniela z Mostu jako malá prodělala mozkovou 
obrnu a od té doby se pohybuje pouze na vozíku. Potřebuje pomoc dvacet 
čtyři hodin denně. Je jí 26 let a studuje práva na Západočeské univerzitě. 
Dvacet tři let se o ní starala pouze její matka, poslední tři roky část jejích 
povinností přebral asistenční pes, fenka Elbi, která jí nahrazuje pomoc 
dospělé osoby. Dvakrát už si ji vzala do Lázní Teplice, které jsou jako jedny 
z mála bezbariérově uzpůsobeny pro pobyt imobilních hostů a nebyl s tím 
problém. Letos ji vedení odmítlo. Daniela dostala dopis ředitele 
s odůvodněním, že pes je pro jejich arabskou klientelu nečisté zvíře a v době 
od 1. dubna do 30. září se pobyt klientům se psy neumožňuje. Daniela by tak 
mohla do lázní nastoupit se psem až po sezóně, což by ovšem z důvodu velké 
časové prodlevy znamenalo zhoršení jejího stavu (operace proběhla v únoru). 
Autor reportáže se ptal několika lázeňských hostů muslimské národnosti  na 
názory ohledně psa jako nečistého zvířete z hlediska víry a bylo mu 
potvrzeno, že se ze strany hostů - muslimů se o žádné takové omezení 
nejedná. V lázních v době, ve které vedení odmítlo Danielu přijmout 
s asistenčním psem, pobývali se psem – nikoliv asistenčním - lázeňští hosté 
ruské národnosti. Daniela musela nakonec podstoupit léčbu  ambulantně, kdy 
ji každý den vozila do lázní a zpět její matka, která měla rovněž závažné 
postižení mobility. (Wimmerová, Wollner 2007, kráceno)  

 
 Hutař (tamtéž) tuto kauzu označuje za diskriminaci, neboť „osoba používající 
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určitý typ pomůcky, například tedy konkrétně vodícího psa, nemá přístup ke 
zdravotní péči  v určitém období.“ 

 

Příklad dobré praxe    Porodnice pro neslyšící matky 

 

Jednou ze situací, která vyžaduje cílený aktivní a simultánní kontakt „pacienta“ a 
zdravotníka je spontánní porod dítěte. V případě přijetí do nemocnice se jedná o 
(obvykle zdravou) ženu - rodičku. Hluchota není nemoc, rodička tedy není nemocná 
a není v tomto smyslu ani pacientkou. Přesto je obvykle krátkodobou uživatelkou 
zdravotní péče ona i její dítě. Komunikace při porodu a spolupráce s porodníky je ve 
všech dobách porodních nesmírně důležitá pro zdárný porod dítěte. Mnoho 
neslyšících matek vzpomíná na porod jako vysoce traumatizující záležitost právě 
kvůli obtížím při vzájemné komunikaci s porodníky. 

Od června 2004 je v Ústavu pro matku a dítě v Praze v Podolí (ÚPMD) 
v provozu Centrum pro neslyšící maminky ÚPMD, které poskytuje neslyšícím 
rodičkám a matkám v porodnici nestresující prostředí. Mohou zde rodit matky se 
sluchovým postižením z celé ČR. Působí zde čtyři asistenti, kteří ovládají základy 
znakového jazyka a dokáží rodičkám i odborně poradit. Pokud si rodička  přeje, 
může mít tlumočníka po celou dobu porodu. Pro maminky je k dispozici jeden pokoj 
vybavený speciálními pomůckami - počítačem, světelnou a vibrační signalizací pláče 
dítěte, signalizací klepání na dveře. V porodnici je upřednostňován systém rooming 
in – tj., matka má dítě stále u sebe. Zdravotníci mají k dispozici Slovník porodnické 
terminologie ve znakovém jazyce/českém jazyce. Po pražském Ústavu pro matku a 
dítě je druhým místem, kde mohou bez obav rodit neslyšící porodnice Fakultní 
nemocnice v Olomouci.  

 

5. 7 Informace a informační technologie 

 

Téma:    přístup k informacím a informačním technologiím 123 

Objekt komparace: dostupnost webových stránek a elektronických kompenzačních 
   pomůcek 

Subjekt komparace: lidé se zrakovým, tělesným, řečovým  a mentálním postižením 

Komparátor:  lidé bez zdravotního postižení  

 

Přístup k informacím (mluveným, tištěným, psaným, elektronickým a jiným) je 
jednou ze základních podmínek orientace člověka v prostředí a společnosti. Všichni 
se v době současné informační exploze ocitáme v situacích, kdy mnohdy není 
problém se samotným získáním informací, ale spíše s jejich optimálním výběrem.  

                                                 
123Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy 
prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) 
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Internet a zdokonalující se softwarové produkty přinášejí významné možnosti 
k překonávání informačního deficitu téměř všech skupin lidí s postižením.124 Jsou 
nástrojem pro získání nebo doplnění vzdělání (distanční formy vzdělávání) i 
důležitým prostředkem komunikace, který eliminuje překážky architektonických 
bariér. V neposlední řadě umožňují některé formy zaměstnávání  „na dálku“.  

Rozvoj nových informačních technologií s sebou však paradoxně přináší pro 
některé skupiny lidí s postižením i nový typ „elektronických“ bariér. Těmi je 
přístupnost k informacím prezentovaným na internetu zejména veřejnými subjekty 
jako jsou úřady státní a místní  správy, úřady práce, školy, zdravotnická zařízení atd. 

 

Příklad 17     Němý internet 

 

Zákonná norma125 stanoví, že povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat 
informace též způsobem umožňujícím dálkový přístup (tj. internet). Příslušný 
„povinný subjekt“ (například úřad, ministerstvo, obec) přitom nemá přístupné 
internetové stránky pro občany se zrakovým postižením.126 Mnohé informace 
jsou dnes dostupné již jen elektronicky - například na některých vysokých 
školách nelze jinak než elektronicky podat přihlášku ke studiu.  

 

Podle údajů Evropského hospodářského a sociálního výboru více než 80% 
internetových stránek veřejných institucí včetně evropských institucí, není 
přístupných lidem se zrakovým postižením. Internetové stránky, na nichž jsou 
nabízeny či poskytovány služby veřejnosti v převážné většině případů rovněž nejsou 
dostupné.127 (Evropský 2006) 

Přístupnost internetu a elektronických informací je problémem pro uživatele 
s těžkým zrakovým postižením, ale  jak podotýkají  Bubeníčková a Pavlíček (2008)  
„nejen pro ně. Také sluchově postižení mají specifické problémy při práci 
s internetem (porozumění textu, zvukové efekty či soubory s hlasovými 
nahrávkami).“ Autoři zmiňují taktéž důležitost přístupnosti internetových informací 
pro uživatele s těžkým postižením motoriky horních končetin.  

Vyhláška o přístupnosti poskytuje úřadům možnost volby mezi primárně 
přístupnými webovými stránkami a sekundárně přístupnými, tj. vytvoření samostatné  
informační verze výhradně jen pro uživatele se zdravotním postižením. Bubeníčková 
a Pavlíček považují toto opatření za „velký krok zpátky“. Pro laika se toto řešení 
může zdát optimální nebo dokonce ideální, jenže „mnohdy jsou za tzv. přístupné 

                                                 
124 Lidé na vozíku nejsou odkázáni jen na „kamenné“ zdroje informací – bariérové knihovny atd.,  
internet je velkým přínosem v komunikaci a při snižování jazykového a informačního deficitu 
neslyšících, nové technologie umožňují elektronické četní nevidomým lidem, existuje řada 
počítačových programů pro alternativní komunikaci lidí s narušenou komunikační schopností nebo 
komunikaci lidí s mentálním postižením. 
125 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
126 Přístupnost webových stránek upravuje od února 2008 výše uvedená vyhláška o přístupnosti. 
127 Evropský hospodářský a sociální výbor. Stanovisko ČR k tématu Rovné příležitosti pro osoby se 
zdravotním postižením. Prosinec 2006. Osobní archiv L.K. 
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stránky prohlašovány textové verze s minimem grafiky a menší informační 
hodnotou, která  nemusí  odpovídat verzi primární.“ (Bubeníčková, Pavlíček 2008)  
Jinými slovy  „někdo“ provádí výběr informací, které (on sám) považuje za „ty 
důležité“ pro „postižené“, a teprve tyto redukované informace jsou pro uživatele 
s postižením přístupné. Máme zde tedy opět co do činění s medicínským modelem 
přístupu vůči lidem s postižením. Nutno však dodat, že povinnost jediné verze (tj. 
bez možnosti vytvářet separátní verzi) se vztahuje na nově vytvářené weby úřadů 
veřejné správy. 

Pro mnoho lidí s postižením  stále představuje závažný problém samotná možnost 
pořízení potřebné výpočetní a komunikační techniky. V současné době sice mohou 
využívat státní příspěvky na její pořízení lidé s postižením zraku a sluchu, ostatní 
skupiny lidí s postižením si však podle platné legislativy požádat o tyto příspěvky 
nemohou.128 Jedná se o počítačové  pomůcky podporujících alternativní komunikaci 
lidí  postižených afázií či autismem nebo osob s mentálním postižením. Přistupuje 
zde i problém „spotřebitelský“, jako celek představují lidé s postižením malou 
spotřebitelskou skupinu, na jejich potřeby 129  proto reagují spíše malé nebo střední 
firmy s limitovanými zdroji. To vede často k inkompatibilitě výrobků a následnému 
neefektivnímu využívání financí. (Střednědobá 2004: 49) 

 

5. 8 Přístup ke zboží a službám 

 

Téma:    přístup ke zboží a službám  

Objekt komparace: přístup do zařízení veřejných služeb 

Subjekt komparace: lidé se smyslovým a tělesným postižením  

Komparátor:  lidé bez zdravotního postižení  

 

Lidé s postižením tvoří značnou část spotřebitelů veřejných služeb a zboží. 
Kromě toho, že přístup ke službám a zboží umožňuje jejich vyšší začlenění do 
společnosti, jde i o nepopiratelný ekonomický význam.130 Přístupnost služeb a zboží 
bývá v řadě případů ztížena tím, že nejsou přizpůsobeny pro využití různými 
skupinami lidí  s postižením.  

 

 

                                                 
128 Výši fakultativních příspěvků stanoví vyhláška č.182/ 1991 Sb., kterou se provádí zákon o 
sociálním zabezpečení, v platném zněni 
129 Specifický software (pro uživatele s postižením zraku), přizpůsobený hardware (pro uživatele 
s postižením motoriky horních končetin aj.) 
130  Běžně se uvádí, že lidí s postižením je asi 10% v populaci. Poslední evropské studie ukazují nárůst 
k 15% populace, což z ekonomického hlediska představuje nezanedbatelný ekonomický potenciál 
odbytu služeb a zboží. 
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Příklad 18     Pošty, banky, úřady, obchody 131 

 

Mnohé nové nebo rekonstruované moderní stavby bank, pošt, pojišťoven a 
dalších veřejných institucí jsou vybaveny elektronickými displeji, na nichž se 
zobrazuje pořadí čekatele a místo poskytnutí služby (číslo bankovní nebo 
poštovní přepážky apod.) Z toho systému jsou de facto vyřazeni lidé se 
závažným postižením zraku.  

Nevidomí lidé se dále  na poštách setkávají s problémem uznání legitimity 
jejich podpisu – panu K.K. poštovní úředník odmítl vydat peněžní hotovost, 
dokud s ním nepřijde vidící doprovod.  

Z důvodu architektonické nepřístupnosti pošty je panu L.M., který je na 
vozíku, vyplácena finanční hotovost venku na ulici. Z téhož důvodu si 
úřednice městského úřadu nese šanony s dokumentací na jednání s panem 
L.M. na chodbu do průvanu vstupní haly úřadu. Nikoliv neobvyklá jsou také 
úřední jednání  v osobním vozidle imobilního návštěvníka před budovou 
úřadu.  

Jiným případem nepřístupnosti veřejných služeb je „bezbariérové“ řešení 
Masarykovy třídy v Karlových Varech, která byla v nedávné době 
rekonstruována nákladem 45 mil. Kč. Bezbariérová pěší zóna plná obchodů 
má pouze jedinou „chybu“ - do (úplně) každého obchodu vedou dva schody. 
Imobilní  návštěvník na vozíku se tak může projíždět po třídě tam a zpět, ale 
potřebuje-li si koupit například košili, je závislý na tom, nakolik je neznámý 
kolemjdoucí ochoten zajít do prodejny a přivolat prodavačku a na tom, 
nakolik je prodavačka ochotna vyjít se zbožím ven. Kavárnu k relaxaci pak na 
této „bezbariérové“ relaxační a nákupní třídě navštívit nemůže vůbec.  

 

Někdy jsou taková zařízení i bezbariérově přístupná, člověk s postižením však 
narazí na přístup personálu: 

 

Příklad 19     Špinavý koberec, boty a vozík      

 

Imobilní pan T.D. na vozíku měl v úmyslu navštívit restauraci. Majitelem 
restaurace byl však striktně vykázán, protože „v restauraci je koberec a kola 
vozíku by jej ušpinila.“ Ostatní návštěvníci restaurace měli špinavé boty, proti 
nim však nebyly ze strany majitele restaurace námitky. Pan T.D. se obrátil na 
Českou obchodní inspekci se stížností na diskriminační jednání majitele. 
Kauza byla vyhodnocena jako přestupek proti mravnosti. (Osobní archiv 
L.K.) 

 

 
                                                 
131 Z osobního archivu L.K. 
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5. 9 Kultura 

 

Téma:    svobodná účast na kulturním životě společnosti 132 

Objekt komparace: užívat plody hmotné a nehmotné kultury, uspokojovat duševní 
   a estetické potřeby 

Subjekt komparace: lidé se zdravotním postižením, zejména smyslovým a tělesným 

Komparátor:  lidé bez zdravotního postižení  

 

Kultura je velmi široký pojem. Zde máme na mysli kulturu jako produkci 
duchovních a materiálních hodnot ve smyslu divadelní, filmové, hudební a výtvarné 
produkce a hmotné kultury v podobě kulturních aj. památek. Lidem s postižením, 
stejně jako lidem intaktním  zprostředkovávají kulturní aktivity nejen možnosti 
upokojení duševních a estetických potřeb a seberealizace, ale jsou také nesmírně 
důležité při prožívání pospolitosti.  

Lidé s postižením (jako celek) mívají obvykle více volného času, jsou tedy 
potenciálně perspektivními „spotřebiteli“ či uživateli kultury. Problém je v tom, že 
řada kulturních zařízení a akcí pro ně není přístupná zejména z hlediska 
architektonické a informační bariérovosti prostředí. Netýká se to jen imobilních 
návštěvníků,133  ale také neslyšících či hluchoslepých lidí (v zařízeních chybí 
indukční smyčky apod.).  

Bohaté kulturní akce pro veřejnost probíhají v mnoha historických objektech, 
v případě jejich nepřístupnosti je část veřejnosti s postižením vyloučena. Mezi 
tradiční  spory  pracovníků stavebních odborů příslušných úřadů a pracovníků 
odborů památkové péče patří možnosti přizpůsobení přístupnosti chráněných 
historických objektů potřebám lidí se sníženou mobilitou zejména v případě jejich 
rekonstrukcí. Argumentem „historiků“ je potřeba maximálně zachovat budovu 
v původním stavu, argumentem „stavebníků“ je dostát  právním normám o 
rekonstrukcích staveb (ve smyslu přístupnosti), které se vztahují i na historické 
objekty.  

Zajisté není žádoucí rozšiřovat původní úzký gotický portál tak, aby jím projel 
návštěvník na vozíku. Při zpřístupnění historických objektů vždy půjde o 
kompromisní řešení toho, co je žádoucí a co je možné. Úpravy těchto objektů 
vyžadují zpravidla velmi  citlivé individuální řešení, které koresponduje s povahou 
objektu, aby mohlo dojít k přijatelné míře přístupnosti s přijatelnou mírou narušení 
objektu.   Braniek a Krause (2003: 110) na příkladu zpřístupnění zámku Kromsdorf v 
durynském Výmaru z roku 1580 hovoří o dvou úrovních zpřístupnění památek -  
první nazývají „vhodná pro zdravotně postižené“ a druhou „ke zdravotně postiženým 

                                                 
132 Čl. 27 Všeobecné deklarace práv a svobod, OSN. 
133  Stává se, že pojmem „zpřístupnit kulturní zařízení“ se myslí – vybudovat bezbariérový vjezd do 
budovy. Často i takový  „detail“ jako je absence bezbariérové toalety způsobí značně problémovou 
situaci a řadu imobilních lidí od návštěvy kulturního zařízení odradí. 
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vstřícně upravená památka“.  I zde jako v jiných případech platí – kdo nechce, hledá 
důvody, kdo chce, hledá řešení. 

 

Příklady dobré praxe 

 

V mnoha oblastech došlo z hlediska přístupnosti oproti minulosti k výraznému 
zlepšení. Neslyšícím lidem je zajišťováno v povinném podílu televizního vysílání  
veřejnoprávní televize titulkování a  tlumočení do znakové řeči.  Nevidomí lidé mají 
dnes k dispozici možnost shlédnout  komentované filmy.  

 

5.10 Rodičovství, genetická diskriminace 

 

Právo na rodičovství 

 

Diskutovanou  a do značné míry kontroverzně vnímanou otázkou je, nakolik mají 
lidé, zejména s těžkým zdravotním postižením, právo mít děti, a právo rodičů (nejen 
s postižením) rozhodovat o ukončení těhotenství z důvodu rizika budoucího 
zdravotního postižení dítěte. Jak podotýká Rotter (1999: 33) „rozvoj moderní 
medicíny i léčba a přežívání osob s dědičnými chorobami vedl k posílení 
eugenického vědomí.“ Dříve umírali lidé s dědičným onemocněním většinou již jako 
děti, málokdy dosáhli dospělého věku a stěží mohli zplodit potomky.  Moderní 
medicínský pokrok však prakticky  odstranil všechna tato omezení.  Mnoho lidí 
s (vrozeným) těžkým zdravotním postižením se vědomě rozhodne k bezdětnému 
partnerství, mnoho lidí s (vrozeným) těžkým zdravotním postižením dá/nedá život 
zcela zdravým dětem a mnoho lidí s těžkým (vrozeným) zdravotním postižením 
dá/nedá  život dětem s těžkým zdravotním postižením stejně tak jako mnoho rodičů 
bez postižení. Jakýkoliv „zákaz rodičovství“ by v tomto světle byl jen jinou formou 
pokračování „zákona“ o prevenci dědičně zatíženého potomstva z třicátých let 
minulého století  (viz kapitola 2.4). 

Veřejné mínění  se většinou staví k právu lidí s těžkým zdravotním postižením na 
rodinný život  spíše negativně. V odborné i laické diskusi se střetávají etické, 
medicínské i ekonomické a další aspekty „práva na život s postižením“.134 Je možné 
setkat se jak s názory Seela  

 

                                                 
134 „U nedonošených či těžce zdravotně postižených novorozenců je lékař vždy povinen postupovat 
lege artis a poskytovat těmto lidem náležitou zdravotní péči. […] V případech těžce zdravotně 
postižených novorozenců zde vždy proti sobě stojí snaha o zachování života na straně jedné, na straně 
druhé však bolest a utrpení samotného dítěte s touto snahou někdy spojené, budoucí následky 
vedlejších účinů terapie, zejména psychické, neurologické a pneumologické, a konečně obrovské 
náklady spojené s intenzivní péčí na novorozeneckém oddělení.“ (Mach 2000: 375) 
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všichni mají totéž základní právo účastnit se osobního života a je zcela 
lhostejné, v jaké míře (zda vůbec nebo alespoň dočasně) mají schopnost 
sebeurčující účasti. Jádrem morálky může být jen to nejjednodušší – zacházet 
se všemi lidmi jakožto s lidmi. (Seel in Habermas, 2003: 45) 

 

tak s názory „novodobých sociálních darwinistů“, kteří zastávají názor svých 
historických předchůdců z přelomu devatenáctého a dvacátého století :  

 

humánnější z nich chtěli pouze podporovat porodnost u vlastníků hodnotných 
genotypů a snížit ji u osob s dědičnými zátěžemi […] Druhá skupina se naproti 
tomu zasazovala o důsledné hubení „nositelů nehodnotného genetického 
dědictví“. (Rotter 1999: 33) 135 

 

Jen málo budoucích (tzv. zdravých) rodičů je připraveno na eventualitu, že se jim 
narodí dítě s postižením nebo že se jejich dítě postiženým stane. Otázka rozhodnutí o 
životě či nebytí dítěte s prenatálně zjištěným vrozeným těžkým zdravotním 
postižením či ponechání si narozeného dítěte s postižením (či s postižením získaným) 
v domácí péči je v konečném důsledku otázkou individuálního rozhodnutí rodičů. 136 
Roli zde hraje řada faktorů jako je vlastní postoj rodičů k otázce hodnoty života 
dítěte (dospělého člověka) s těžkým zdravotním postižením,137 zkušenost rodiče 
s tímto nebo jiným druhem  postižení (sám na sobě, jeho rodiče, sourozenec, apod.),  
ekonomická a sociální situace rodiny nebo zdravotní stav rodičů atd.  

K právu  na rozhodování o vlastním rodičovství se v obecném náhledu vyjadřují 
příslušné pasáže Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním 
postižením (2004): 

 

Z mezinárodně uznávaného zákazu  jakékoliv  diskriminace  osoby  z  důvodu  
jejího genetického dědictví vyplývá i do budoucna zachování současného 

                                                 
135  Nad zděděným zdravím se zamýšlí již Platon  (Ústava, 5. kniha) a dělá si starosti s biologickou 
kvalitou potomstva, především u stavu strážců. Přichází s myšlenkou biologického výběru 
umožňujícího rozmnožování nejlepších a vyřazení zdegenerovaných jedinců (Rotter, 1999) 
136 Rodiče se v ČR v éře socialismu již krátce po narození dítěte s postižením setkávali 
s přesvědčováním, že jeho přenechání ústavní péči je pro něj i pro rodinu nejlepší řešení. Často tento 
názor přijali, neboť hned poté se dodávalo, že rodičům chybí psychologická a odborná příprava na 
péči a výchovu dítěte s postižením, zatímco personál ústavních zařízení tyto předpoklady má.  
137 Nad otázkou absolutizace hodnoty života s postižením se zamýšlí Rotter,  podle jehož názoru: 
„Tělesné a duševní zdraví […] nesmí být absolutizováno tak, jako by lidský život ztratil hodnotu, 
pokud se lze obávat zdravotních poškození. Postižené děti mohou často díky vhodné péči a výchově 
najít v životě hodně radosti a smyslu. V mnoha ohledech se také rodina, ve které takové dítě vyrůstá, 
stane právě péčí o ně zralejší a šťastnější. […] Pokládá-li se již pouhá pravděpodobnost výskytu 
poškození u plodu za ospravedlnění umělého potratu, je na místě se obávat velmi nebezpečných 
následků. Při jistých podezřeních by pak mohla být vedle jednoho poškozeného usmrcena řada zcela 
zdravých dětí.“ 
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stavu řešení práva budoucích rodičů na rozhodování o vlastním rodičovství. 
Toto právo nelze žádným způsobem omezit, byť lze i v naší společnosti 
vystopovat názory a postupy, které by k takovému omezení v budoucnu 
mohly vést.  

 

Pozitivní opatření lze spatřovat v preventivních programech, jejichž primárním 
cílem není zvýšit počet případů přerušení těhotenství z důvodu rizika budoucího 
zdravotního postižení dítěte, ale snížit riziko výskytu genetického postižení orientací 
na zdravý životní styl, jež může výskytu některých onemocnění předejít. Velký 
význam budou do budoucna mít, podle Střednědobé koncepce, i  programy podpory 
uvědomělého rodičovství, které rodičům umožní převzít hlavní odpovědnost za 
budoucí život jejich dětí s odpovídající mírou podpory. Právní úprava, jak se 
konstatuje v uvedeném dokumentu, bude i do budoucna respektovat přirozené právo 
rodiče rozhodovat o tak závažném kroku, jakým je rozhodnutí o ukončení  
těhotenství.  

 

Genetická diskriminace  

 

S rozvojem novodobých technologií v medicíně a zejména genetice dochází ke 
kvalitativně zcela novému fenoménu potenciální „genetické diskriminace“. Zcela 
vážně se diskutuje o tom, že lidé s rizikem genetické zátěže, se mohou v budoucnu 
dočkat  (a to aniž by  u nich nemoc skutečně nastala), zcela  odlišných, tj. méně 
výhodných podmínek při využívání různých finančních produktů  (životního a jiných 
typů pojištění, půjček apod.) V současné době jsou diskutovány také otázky, týkající 
se tzv. genetického screeningu před nástupem do zaměstnání a jeho vliv na vyloučení 
některých lidí z trhu práce (Schwarz 2000: 43 in  Mach) 138 

 

5.11    Diskriminace naruby 

 

Kapitolu příkladů z praxe zakončíme poněkud netypicky poukázáním na situace, 
které se pro svůj charakter dají nazvat „diskriminací naruby“.  Čižinský (2006: 28)  
používá  tento výraz při popisu případů, kdy jsou diskriminováni příslušníci 
majoritní skupiny. Uvádí příklad  „bílých“ v prostředí  etnických menšin ve 
vietnamských obchodních centrech, při vstupu na kulturní akce etnických menšin 
apod. a konstatuje,  že v ČR již padla odsouzení za tzv. rasismus naruby, tedy za 
nadávání do „bílých sviní“. Jedná se o případy sice méně obvyklé, nicméně reálné.  

O lidech s postižením se obvykle předpokládá, že jsou bezbrannou obětí 
například agrese. Mnoho rodinných příslušníků i sociálních či zdravotnických 
pracovníků se však setkává s projevy agrese lidí s postižením vůči nim. Tato agrese  
má různorodé příčiny, od organického poškození mozkových struktur přes potřebu 

                                                 
138 Více viz Thomasma a Kushnerová 2000. 
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ventilace negativních pocitů bezmoci a vzteku až po záměrné schválnosti, psychické 
týrání, či emoční vydírání rodinných příslušníků a další důvody. O těchto (mnohdy 
pochopitelných) projevech lidí s postižením se v odborné literatuře mnoho nepíše, a 
tak vzniká v budoucích (sociálních a jiných)  pracovnících mnohdy zkreslený  
jednostranný obraz „neškodného bezmocného“. V praxi pak bývají překvapeni a 
nepřipraveni na jejich výbuchy afektu  nebo i fyzické útoky.139 

Poněkud netypicky  je možné ilustrovat  znevýhodňující  přístup vůči lidem bez 
postižení na příkladu posuzování trestné činnosti.  Málokoho běžně napadne, že by 
například nevidomý člověk nebo člověk na vozíku mohl být vrahem, natož masovým 
či sériovým vrahem. Jde však o stejný druh z rodiny předsudků, které se opírají o 
přesvědčení, že lidé s postižením jsou automaticky závislí na druhých  a automaticky 
(všichni) z principu  potřebují  jen pomoc a péči.  

Drbohlav (2005: 17-23) popisuje konkrétní kauzy, kdy byl člověk s těžkým 
zdravotním postižením  vyčleněn z okruhu podezřelých osob jen pro (předsudečný) 
předpoklad, že „by násilí nebyl schopen a dokonce v jisté naivitě, že by k násilí 
zřídka kdy měl důvod a i kdyby ano, tak by patrně spáchal pouze jeden vražedný 
atak.“ Autor  uvádí, že „odborný profiling masových a sériových vrahů míval do 
nedávné doby  charakteristiky,  které  těžké zdravotní postižení v podstatě 
nepřipouštěly.“ 140 Mylnost takových  charakteristik, se podle Drbohlava projevuje 
„v desítkách případů mnohonásobných vražd z devadesátých let dvacátého století, u 
nichž byl pachatelem tělesně postižený člověk.“ Na vybraných kazuistických 
případech pak ilustruje promyšlené akce masového vraha na vozíku (26 obětí), 
nevidomé brutální sadistky (6 prokázaných obětí a několik dalších, neprokázaných) a 
imobilní ženy, která „se z lůžka vzdalovala jen o speciálně upravených berlích a byla 
v domácí péči státem hrazené ošetřovatelky“ (5 prokázaných obětí).   

Tento neobvyklý nicméně rovněž reálný pohled na schopnosti lidí s postižením je 
potvrzením funkce Gaussovy křivky rozložení četnosti. Jakékoliv šablonovité vidění  
znemožňuje vnímat rozmanité spektrum reálných možností a bývá příčinou i 
důsledkem předsudků „s opačnými znaménky“. 

 

5.12    Poznámka nakonec  - kategorie „APOD.“ 

 

Téma zdravotního postižení má jednu v minulosti i současnosti relativně typickou 
„vlastnost“. Ve výčtech různorodých skupin lidí, klientů, témat se vyskytuje pod  
zkratkou „apod.“, popřípadě  „aj.“,  „ad.“ , „atd.“, „atp.“, případně ve slovních  
spojeních  „z jiného důvodu“,  nebo mimo určení předchozích skupin uvedených 
jako „zejména“. Příkladem je již zmiňovaný Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina 
základních práv a svobod, kde se v článku 3 stanoví, komu se zaručují základní práva 
a svobody: 

                                                 
139 Autorka dizertační práce byla před lety napadena nevidomým klientem, který při  nečekaném útoku 
použil těžký kovový předmět.  
140 U masového vraha se obvykle předpokládá rychlost a neočekávanost útoku, u sériového vraha síla, 
dominance, manipulace, kontrola, v obou případech však především „přirozeně rostlý člověk“.    
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Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy 
pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního 
nebo sociálního původu, příslušnosti k národní nebo etnické menšině, 
majetku, rodu  nebo jiného postavení. 

 

Michalík konstatuje (2005a: 47),  že „z čistě právního hlediska nemá přímé 
neuvedení zdravotního postižení mezi tituly vylučujícími diskriminaci žádný 
bezprostřední záporný vliv. Zdravotně postižení jsou totiž stejně, jako všichni ostatní 
občané zahrnuti pod označení ´ani z jiného důvodu´.“ Dodává však, že  „případné 
začlenění skupiny zdravotně postižených do znění čl. 3 […]  se tak stává spíše otázkou 
[…]  společenského uznání této skupiny občanů.“   

Mohlo by se zdát, že jde o zbytečnou přecitlivělost na slova. Ono „nebo jiného 
postavení“ má však řadu praktických důsledků.  

Způsob zmínky o (jakýchkoliv) lidech nebo (jakémkoliv) tématu tam, kde „není 
vyloučeno“, či „může být zahrnuto“ označím kategorií „APOD.“  V praxi nebývá  
“apodům“ přirozeně věnována stejná pozornost jako vyjmenovaným (třídění by tak 
ztratilo význam).   

V kontextu komplexity zdravotního postižení a životních podmínek lidí 
s postižením tak, jak byly nastíněny v předchozí kapitole, klade zařazení těchto témat 
pod APOD. při studiu nároky na motivaci studenta ve  smyslu –  chtít najít –  
souvislost  textu před „apod.“ s tématem zdravotního postižení,  ale také - umět 
aplikovat - obecné poznatky (poznatky obecných disciplín) na témata  zdravotního 
postižení.  Zda je ono „umět aplikovat“ možné, pokud absolvent oboru sociální práce 
nemá rámcové znalosti multidimenzionálního tématu zdravotního postižení a 
životních podmínek lidí s postižením, se pak ovšem  stává  klíčovou otázkou. Je-li 
aplikovat co, ale není-li na co, pak absolventovi nezbude nic jiného, než „si“ (resp. 
vůči klientovi)  vystačit s parciální  znalostí, která však v kontextu celkové situace 
klienta „nemusí fungovat“. Tato pouze parciální znalost systémově vylučuje možnost 
vidět situaci klienta v celkovém kontextu jeho životní situace, jak píše Musil  (2004: 
13): 

 

služby poskytované sociálními pracovníky bývají zpravidla tím lepší, čím 
více se jim daří vidět situaci klienta v jejich celku. Předmětem intervence 
sociálních pracovníků by měla být situace klienta jako celek. Sociální 
pracovník by měl rozpoznat všechny (zdravotní, […]  psychologické, […] 
hodnotové a kulturní […]  vztahové a případně další) bariéry zvládání situace 
klientem a promýšlet souvislosti mezi nimi. Právě toto zaměření na 
vzájemnou podmíněnost různorodých okolností klientova života vyvolává 
potřebu spolupráce s pracovníky jiných pomáhajících oborů. Těm jejich 
specializace umožňuje proniknout do hloubky a složitosti dílčích dimenzí 
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životních situací a současně jim brání věnovat pozornost jejich celku. Sociální 
pracovník by se měl zabývat tímto celkem.“141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
141 Zároveň však Musil podotýká, že „z uvedeného nutně nevyplývá, že všichni sociální pracovníci 
jsou nebo mají být naprostí „univerzalisté“. […] Mohou lépe než ostatní rozumět struktuře celku, 
těžko však mohou být specialisty na každou jeho dílčí část. […] S určitou opatrností lze říci, že se 
většina pomáhajících profesí přednostně (ne vždy výhradně) zabývá některou z dílčích překážek 
zvládání životní situace člověkem […] (případně) se pomáhající specialista zaměřuje na kompenzaci 
nebo nápravu některé z dílčích bariér zvládání života jedincem nebo skupinou. Překážky, které nejsou 
primárním předmětem jeho odbornosti, bere sice v úvahu, zpravidla je však považuje za vnější faktor 
potíží, které nejsou předmětem jeho specializace, necítí se být povoláni se jimi zabývat.“  Musil 
(2004: 17) 
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VYBRANÉ ASPEKTY                                                                               
DISKRIMINACE Z DŮVODU ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ 

 

 

 

V předchozí části práce jsme pojednali o teoretických východiscích a některých 
praktických projevech nerovného postavení lidí se zdravotním postižením. Toto 
nerovné postavení, které mívá za následek diskriminaci, nevzniká z ničeho. Má své 
historické a psychologické kořeny, sociální, politické a právní i další souvislosti. 
Vertikálně vnímaná historie postojů vůči lidem s postižením úzce souvisí 
s horizontálními podmínkami v té které historické etapě vývoje společnosti;142 
psychologická rovina diskriminace souvisí s předsudky, negativními stereotypy, 
užívaným jazykem;143 mezi sociální aspekty diskriminace lze kromě jiného zařadit i 
úroveň vzdělanosti a osvěty lidí ve společnosti včetně angažovanosti médií144; 
politické a právní aktivity145 pak mají přímý vliv na  řešení stavu diskriminace ve 
společnosti. Pod všechny uvedené souvislosti lze uvést společného jmenovatele, a 
tím je stav vědění ve společnosti.  

Analýza všech těchto aspektů není v rámci předkládané práce účelná ani možná. 
V následujících dvou kapitolách zmíníme proto alespoň ty, které považujeme 
v kontextu tématu disertační práce ve vztahu ke vzdělávání v sociální práci za zvláště 
důležité.  

 

6.  Úloha jazyka  a  jazykové stereotypy 

      Mostem mezi biografickou zkušeností […] a 
      historickou tradicí je jazyk. (Hubík 1999: 184) 

 

Jazyk je nástrojem dorozumívání, komunikace, výměny informací, vzdělávání, je 
základním prvkem procesu myšlení. Samotným nástrojem myšlení je řeč. Je 
mluvenou nebo písemnou formou jazyka, který utváří člověka ve smyslu 
psychologickém, sociálním i kulturním. Tak, jak mluvíme/píšeme, tak i myslíme. 
Tak, jak myslíme, tak i jednáme, komunikujeme, cítíme. Každý ze své vlastní 
zkušenosti víme, jakou moc má slovo. Dokáže pohladit, povzbudit, ale i rozzuřit 
nebo zabít. Jeho základní vlastností je, že něco označuje. Dává informaci. O věcech, 
o lidech, o dění, o sobě samých.  „Jazyk je […] skladištěm ohromného množství 
nahromaděných významů a zkušeností, které může zachovat v čase a 

                                                 
142 srov. například Titzl 2000, Michalík 2004a, Braddock, Parish 2000 ad. 
143 srov. například Allport. 2004, Vágnerová  1992,  Novosad 2005 ad. 
144 srov. například Temkin 2004 ad. 
145 srov. například Komenda 2005 ad.   
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zprostředkovávat dalším generacím“ (Berger, Luckman 1999: 42). Vyvíjí se a jeho 
změny se  odráží ve slovníku, který je poplatný své době.146 

Ve vztahu k lidem s postižením dnes již například není společensky přípustné 
hovořit o mrzácích, úchylné mládeži, debilech,  imbecilech a idiotech, kretenismu 
apod. přesto, že se ještě  v polovině dvacátého století jednalo (v České republice) o 
zcela legitimní pojmy.147 Terminologie a obsahové vymezení „zdravotně 
postiženého“ je spjato do značné míry s úrovní vývoje společnosti včetně úrovně 
vědění a s celkovým postavením lidí s postižením ve společnosti. Uvedené dobově 
poplatné termíny vždy po určitý čas pozitivně plnily svou odbornou funkci – 
pojmenovávaly, třídily, pomáhaly poznávat.  S vývojem vědění se z nich postupně 
staly  pojmy  s výrazně negativní emocionální konotací - staly se z nich pojmy 
pejorativní, hanlivé až urážlivé.148   

Otázka terminologie není zdaleka jen akademickým tématem. Jazyk ať už ve své 
písemné či mluvené podobě může určitou skupinu lidí reálně stigmatizovat, může 
posilovat negativní stereotypy ve vnímání, a tím významně přispívat k uplatňování 
marginalizace a sociálnímu vyloučení.149 Stejně tak může jazyk působit pozitivním 
směrem ke zvýšení individuálního i společenského respektu k odlišnosti, 
odstraňování předsudků a k posílení rovného přístupu vůči  této skupině.    

Jazykové stereotypy a stereotypy ve vnímání jsou v lidské mysli hluboce 
zakořeněné, působit na jejich změnu  je obecně velmi obtížné. To, co člověk vidí, čte 
a slyší, se mísí s jeho vlastními přímými zkušenostmi a formuje způsob, jak o věcech 
smýšlí a jak je vnímá. A také - jak o nich mluví nebo píše, jakým způsobem  
komunikuje. „I zdánlivě nepatrné změny v použití jazykových prostředků v řeči se 
mohou promítat v rozdílném působení řečových projevů na druhé lidi.“ (Austin in 
Hubík 1999: 165) 

V rámci našeho tématu může mít individuálně rozdílný dopad to, hovoříme-li o 
„postižených“ nebo o „zdravotně postižených“. Oba pojmy mají v zásadě podobný 
význam a zkrácený pojem je pro běžnou konverzaci obvykle praktičtější. Dodejme – 
z hlediska „úspory“ času a námahy. Liší se však v možném dopadu svého 
obsahového i emocionálního působení. Je důležité také rozlišovat, za jakých 
okolností jsou používány. 

                                                 
146 Jesenský se ještě v relativně nedávno vydané publikaci přiklání k soubornému označování 
postižený, handicapovaný, znevýhodněný, které zde považuje za „nejoperativnější ze všech, které 
dosud známe“. (2000: 57)  
147 Například název „Úchylná mládež“ byl název jednoho z prvních odborných časopisů v oblasti 
(dnešní) speciální pedagogiky ve 30. letech minulého století. Ve své době měl tento kdysi odborný 
termín pozitivní účelový význam. Terminologii je třeba posuzovat vždy v kontextu příslušné doby a 
stavu vědění ve společnosti. 
148 Michalík (2005f: 19) k odmítání pejorativních slov uvádí: „Jestliže dnes odmítáme tato slova, 
nečiníme tak jen z pouhé ´politické korektnosti´, jakéhosi charakteristického rysu postmoderní 
společnosti západního typu. Důraz na užívání správných pojmů a termínů souvisí se samotnou 
podstatou lidského bytí. […]Jí  rozumíme právo na plnohodnotný život,  právo na sociální  začlenění a 
právo na ochranu cti a lidské důstojnosti. Proto je nejen neslušné, ale doslova nepřípustné v oficiálním 
i neoficiálním styku používat pro značení zdravotně postižených termíny, které se v obecném slangu 
staly synonymy pro pohrdání, nadávky apod.“   
149 Dnes se z tohoto důvodu v ČR  například nehovoří o Cikánech, ale o Romech. 
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Pojem „postižený“ (zvláště bez dodatku „člověk“) může navozovat pocit, že 
takový člověk je hlavně (tzn. jen a jen) postižený, že je to jeho hlavní, zásadní a 
určující osobnostní charakteristika a ty ostatní, “pokud nějaké vůbec má“, jsou 
nepodstatné. Ono postižení a jeho limity překryje vše ostatní. Postižený je do slova a 
do písmene „definován“ postižením (viz medicínský model disability, model osobní 
tragédie nebo model sociální konstrukce disability, kapitola 1.4). Ve spojení 
„zdravotně postižený“ je postižení  částečně skryto za  adverbium “zdravotně“ a jeho 
dopad je tak do jisté míry neutralizován.150  

Pro někoho mohou být podobné úvahy vnímány jako zbytečná přecitlivělost na 
slova, podle interpretativního paradigmatu sociologie vědění mají však i jemné 
rozdíly jazykových významů vliv na sociální konstrukci reality.151 Sociální 
konstrukce reality souvisí s konceptem „definice situace“, formulovanou tezí známou 
jako „Thomasův teorém: jestliže je určitá situace lidmi definována jako reálná, pak je 
reálná ve svých důsledcích.“ (Petrusek 1996: 171) Odvozeně pak: definujeme-li 
pozici „postižených“ jako nemohoucích a závislých, pak se k nim jako nemohoucím 
a závislým chováme. Definujeme-li člověka s postižením jako „postiženého“ 
(definujeme-li jej postižením), pak se k němu chováme jako k postiženému a pozice 
partnerství bude téměř vyloučena.152  

Nesprávné pojmy vyvolávají nesprávné představy. Goffman na příkladu 
neslyšících ukazuje, jaký vliv může mít používání adekvátních slov na změnu 
přístupu vůči lidem s postižením. V rámci cíleného působení na změnu těchto 
přístupů: 

 

se zaměstnanci Newyorské ligy neslyšících rozhodli používat pouze termíny 
jako sluchově postižení, […]  se ztrátou sluchu, […]  a odstranit tak slovo 
hluchý ze svých rozhovorů, korespondence a dalších písemností, přednášek a 
veřejných promluv. Povedlo se. Celý New York začal používat tento nový 
slovník. Cesta k myšlení bez předsudků byla  otevřena. (Goffman 2003 : 35) 

 

Používání adekvátních pojmů ve vztahu k lidem s postižením je důležité jednak 
z důvodu osvěty a utváření jejich vnějšího obrazu jako rovnocenné součásti 
společnosti a jednak  má  významnou roli při utváření či posilování vnitřního sebe-
pojetí a sebe-uvědomění samotných lidí s postižením včetně jejich organizací. 

Již nejméně jedno desetiletí je mezi lidmi s postižením a velkou částí odborníků 
odmítán pojem „invalida“, který v překladu znamená doslova „ne-platný“, ne-
schopný (v přeneseném významu „k ničemu“). V povědomí řady lidí – většinou 
laiků, ale i pracovníků zdravotnických profesí  - však nadále přetrvává jako legitimní 
pojem,  který je jakoby samozřejmý.  Do jisté míry se tomu nelze divit - z historie 
naší země přetrvává v povědomí veřejnosti a mnohdy i odborníků zkušenost 

                                                 
150 Obdobně „zdravotně postižený“ a „zdravotně postižený člověk“.  
151 srov. interpretativní paradigma sociologie vědění (Hubík 1999) 
152 V obdobném smyslu píše Kozáková: „´prezentování lidí s postižením jako objektů ´láskyplné´péče 
a pomoci[…] Takoví lidé nám nemohou být nikdy rovnocenným partnerem. (2004: 665) 
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       postižený                    s postižením 
 

s oficiálními názvy celostátní organizace Svaz invalidů, známá byla výrobní družstva 
invalidů atd.  

Jak bylo již dříve zmíněno, každý pojem plní svoji funkci v určité době a 
v určitém kontextu. Přestane-li plnit svůj účel, nastupuje jiný. V současné době se 
vedle pojmu „zdravotně postižený“, kde je latentně přítomen akcent na postižení, 
stále častěji prosazují pojmy primárně zaměřené na člověka a jeho osobnost. Aspekty 
jazykové kultury a změny přístupů se odráží v národních i nadnárodních právních 
normách,153 a postupně dochází i v české legislativě k nahrazování pojmů „zdravotně 
postižený žák, student, zaměstnanec“, pojmy „žák, student, zaměstnanec se 
zdravotním postižením či se zdravotním znevýhodněním“154. Tyto pojmy lépe 
umožňují vystihnout fakt, že postižení je sice důležitou, nicméně jen jednou z řady 
charakteristik osobnosti člověka. Člověk tak není primárně (jen a jen) „postižený“ (tj. 
není definován postižením), nýbrž „má“ postižení, přičemž v této formulaci zbývá 
dostatek prostoru  pro další charakteristiky jeho osobnosti. Viz Obr. 2  

 

Obr. 2    Vnímání pojmu „postižený“ a  „člověk se zdravotním postižením“155 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
153 Na změnu  a posun výrazových prostředků měly a mají velký vliv celosvětové i evropské aktivity 
jako např. Mezinárodní rok lidí s postižením, Evropský rok osob se zdravotním postižením, Evropský 
rok rovných příležitostí pro všechny a dokumenty, které v souvislosti s těmito aktivitami vznikají a 
v nichž se jazykový vývoj promítá. Důležité při tom je, že se užívání pojmů ve vztahu k lidem s 
postižením stává uvědomělou záležitostí. Zdánlivé „slovíčkaření“ se tak v dlouhodobém horizontu 
podílí na změně přístupů k lidem s postižením v linii „od objektu péče → k subjektu práv“.   
154Můžeme se setkat s různými dalšími pojmy jako např. „studenti se specifickými či speciálními 
(vzdělávacími) potřebami“, se specifickými vzdělávacími nároky apod. Vnímání jazykového vlivu 
mělo za následek eliminaci výrazu „zvláštní škola“ z českého školského zákona i nahrazování pojmů  
jako „speciální škola pro zrakově postižené“ výrazem „základní škola pro žáky s postižením zraku“ 
(nebo pro zrakově postižené).  
155 Na začátku semestrální výuky děláme se studenty na semináři cvičení - na lístek papíru nadepíší 
„zdravotně postižený“ a mají  napsat všechna slova, na která si vzpomenou ve spojení s tímto 
termínem. První část zadání je, že mají napsat to, co vnímají „zvenku“ – co slyšeli (v rozhlase, 
televizi, u známých, na ulici apod.),  četli (noviny, časopisy, beletrie atd.). Jde tedy o rozpomenutí se 
na co nejvyšší počet pojmů, které se váží k synonymu termínu. V následné části zadání obrátí lístek a 
píší své subjektivní pocity a dojmy, které se jim vybaví při určité zadané modelové situaci kontaktu 
s člověkem s velmi těžkým zdravotním postižením.  Vše následně diskutujeme. Toto cvičení 
považujeme za klíčové pro další výuku,  neboť si na ní  studenti uvědomují své postoje vůči lidem 
s postižením. V závěru semestru cvičení zopakujeme. Výsledky bývají (zpravidla) oproti původnímu 
rozdílné. Uvedené schéma na Obr. 2 vzniklo na základě analýzy subjektivního vnímání studentů 
v těchto kurzech. 
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Výzkumy užívaných pojmů 

 

Ve vztahu  k lidem se zdravotním  postižením podává  Repková (2003: 266)  
informaci o třech  skupinách pojmů v obecně používaném názvosloví: (1) označení 
vyjadřující bezvládnost a závislost - oběť, nenormální, defektní, lazar, invalida, 
zmrzačený, označení s často medicínským nábojem - pacient, případ, nemocný s … 
trpící čím…; (2) tzv. eufemistická označení snažící se oslabit předsudky - speciální, 
speciální potřeby, atypický, výjimečný; (3) „politizující“ označení formulované 
samotnými lidmi s postižením snažící se překonat obraz „role handicapu“ a vytvořit 
novou alternativní sebeurčující sociální identitu.156  

Specifickou oblastí jazykové prezentace lidí s postižením je sedmá velmoc – 
média. Podle Kozákové (2004: 665) „tak, jak prezentujeme osoby s postižením  v 
médiích, vytváříme v lidech, kteří nemají možnost bližšího kontaktu s nimi, 
představu o tom, jací jsou. 

V jednom ze zahraničních výzkumů (Dajani in Repková  2003: 264-265) 
zaměřených na analýzu pojmů užívaných v médiích bylo zjištěno, že v běžném tisku 
se nejčastěji používá pojem „postižený“ (disabled, 25%). Významně jiná situace byla 
zjištěna v odborných časopisech, které se monotematicky zabývají službami lidem s 
postižením, kde byl výrazně nejčastěji používán pojem osoby/lidé se zdravotním 
postižením (people with disabilities, 60%).  

V ČR nebývají výzkumy tohoto druhu prováděny, v zahraničí jde však o téma, 
které je léta v popřední zájmu výzkumníků. Za všechny  uvádím alespoň výzkumy 
Halleyové, Bruceové a Rahnové (2006: 61-75) z prostředí USA a Gotliebové (2001: 
981-995) z Japonska. Ve svých pracích zkoumají terminologii a zaměřují  se na to, 
jak zprávy v médiích formují kulturní prezentaci lidí s postižením ve společnosti. 
Americká studie se zabývá také tím, jak sami lidé s postižením ovlivňují jazykový 
výběr a témata publicistů. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že na jedné straně mělo 
americké hnutí za nezávislost lidí s postižením ve druhé polovině minulého století   
velmi silný účinek na pozitivní změnu užívání pojmů (což v konečném důsledku 
urychlilo naplnění jeho cílů a  vytvoření identity „společenství lidí s postižením“), na 
druhé straně však studie poukázala na to, že někteří publicisté nadále pokračují 
v používání pojmů, které udržují stereotypní vnímání lidí s postižením jako „těch na 
druhé koleji“. V Japonsku měl pak posun v jazykové kultuře v osmdesátých letech za 
následek, že hlavní média přestala programově používat staré neodpovídající 
(hanlivé) termíny a byla rovněž zcela revidována veškerá legislativa a jiné právní 
dokumenty.  

Na podzim loňského roku (2007) uskutečnila autorka předkládané práce  
průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jaká slovní spojení jsou používána v českých 
tištěných a dálkových médiích (rozhlas, televize) ve vztahu k lidem s postižením.157 
                                                 
156 Repková ve své stati příklad neuvádí, nicméně lze sem zařadit například používání  malého a 
velkého písmene N u rozlišování skupin lidí  neslyšících - kteří se vnímají jako jedna ze skupin lidí 
s postižením a Neslyšících - kteří se vymezují jako svébytná kulturní  menšina  mimo skupiny lidí s 
postižením.  
157 Předmětem frekvenční analýzy bylo 2600 zpráv tištěných médií a přepisů zpráv a rozhovorů 
v rozhlase a televizi v letech 2005 - 2007. 
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(Krhutová 2007) Nejvyšší frekvence byla zjištěna u termínu „zdravotně postižený“. 
Rozdíly byly zaznamenány při analýze preference podle skupin autorů  sdělení, kdo 
jaký termín v hovoru či textu používá – jednalo se zejména o publicisty, představitele 
veřejné správy a odborníky. Publicisté preferovali ve výběrovém souboru kromě již 
zmíněného většinového pojmu dále termín „handicapovaný“ a „postižený“. Politici a 
úředníci „invalida, invalidní občan“158 a „postižený“ a odborníci „člověk se 
zdravotním postižením“ a přímá označení podle typu postižení  „vozíčkář, nevidomý, 
neslyšící“. Viz Tab. 4  

 

Tab. 4    Pojmy označující nositele zdravotního postižení v mediálních sděleních  

Autor sdělení Preference 1 Preference 2 Preference 3 

Publicisté zdravotně postižený handicapovaný postižený 

Představitelé organizací 
lidí  se zdravotním 
postižením* 

člověk se 
(zdravotním) 
postižením 

zdravotně postižený  
člověk se 
(zdravotním)  
handicapem 

Představitelé veřejné 
správy 

zdravotně postižený 
invalida, invalidní 
občan 

postižený 

Odborníci zdravotně postižený 
člověk se 
(zdravotním) 
postižením 

přímé označení 
(vozíčkář, nevidomý, 
neslyšící…) 

                                     Zdroj: Krhutová 2007a 

*   převážně mediálně známí představitelé organizací lidí s postižením, kteří  pojem v Preferenci 1 
 užívají  záměrně 

 

 

Odepsaní  -  příklad zneužití jazykových prostředků 

 

Diváci veřejnoprávního média České televize a diváci kin mohli po dobu 
kampaně Třicet dní pro neziskový sektor na podzim roku 2006 vídat v reklamním 
spotu na pouhých 45 vteřinách časové plochy většinu stereotypů mediálního 
zobrazení lidí s postižením v koncentrované podobě.159  V reklamě byl přítomen  
nevidomý – v pojetí „slepec-houslista“, vozíčkář, nemocný člověk na lůžku 

                                                 
158 Do  značné míry se zde zřejmě promítá fakt, že se v analyzovaných mediálních tématech poměrně 
často hovořilo o problematice invalidních důchodů. Pojem „invalidní důchod“ a „invalidní vozík“,  ale 
také „invalidní občan“ jsou platnými termíny české legislativy (invalidní občan - §39,  odst. 1 zákona 
č. 155/1995 Sb.,o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů) Úředníci i politikové se 
s těmito pojmy často v předpisech setkávají, mají tedy blíže k tomu, aby z pojmu „invalidní občan“ 
udělali zkráceně „invalidu“.     
159 „Komediální“ stereotyp (věci nebo člověk padají na zem),  stereotyp „neschopný chudý“ (žebrák 
ze záměrem vyvolat soucit a dojeti“, „tragická oběť“ (plná utrpení), „nevidomý houslista“  atd. Srov. 
Temkin 2004: 23-26.   
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s kanylou v ruce, člověk s protézou ruky, několik příslušníků etnických menšin 
asijského původu, žena s kabelkou a s lehce vyzývavými pohyby a několik dalších 
postav „chudinského“ vzezření. Prostředí reklamy bylo situováno do prostředí 
připomínající slumy a lidé s postižením se v reklamě chovali zmateně, jako 
nesvéprávní a vypadali fyzicky zanedbaně. „Vtip“ m ěl být zřejmě v „humorném“ 
spojení slova a obrazu.160 Zadavatel reklamy ICN - Informační centrum neziskových 
organizací 161 chtěl touto „humornou nadsázkou“ údajně upozornit, že pomocí darů 
je možné si v Česku snižovat daňový základ - odepsat daně. Na tom byla postavena 
zamýšlená „slovní hříčka“ - odepsaní. Lze ji vnímat jako zneužití jazykových 
prostředků.  

 

 Nápis otevírajícího se spotu je Odepsaní. Spot začíná záběrem na poměrně zanedbaný dům. 
 Další záběr ukazuje na nečistě působící místnost, kde jsou vidět aktéři scény: 

 

 Vozíčkář:  (Sedí sklesle v místnosti, v tom se probere.) „Tak já už du., Tady  
   chcíp´ pes .(Zakňučí pes v záběru.) Stejně už sem vodepsanej.  
   (Chystá se opustit místnost) 

 „Slepec“:  (Vchází do místnosti a mává kolem sebe do vzduchu zkřivenou  
   bílou holí. „Koukám, že bych ti měl zahrát ňákej marš na rozloučenou. 

 Vozíčkář:  „Ne, ne“. 

 „Slepec“: Škoda. (Něco hledá.) Tady sem měl někde housle. Ani nevím, jak sem 
   k nim přišel.(Hledá housle po místnosti, švihá holí kolem sebe, přitom 
   vytrhne nemocnému na lůžku kanylu a naráží do dveří skříně, které  
   vypadnou z pantů. Naskýtá se pohled na několik  vystrašených přikrčených 
   asijských pravděpodobně uprchlíků (?) namačkaných ve skříni.) 

 Vozíčkář:  Tak ahoj. (Podává ruku muži s protézou, přičemž vozíčkáři zůstane  protéza 
   v ruce a on se poleká. Pak opouští místnost.) 

 Žena:  Tak ať to době dopadne! 

 Všichni:  Tak ahoj. (Většina aktérů v záběru  mává  obdobným způsobem jako to 
   obvykle dělají lidé s těžším  mentálním postižením.)  

 Komentátor:  Zajímají vás další osudy odepsaných? (Záběr na „slepce“, který si  
   sedá a rozsedne přitom housle)  Odepište je taky. Jako peněžní dar  
   z daňového základu.  

 

Mnoho lidí s postižením – jednotlivců i organizací lidí s postižením proti reklamě 
protestovalo. Národní rada osob se zdravotním ČR,162 podala stížnost na Radu  pro 
rozhlasové a televizní vysílání. Nejenže však tato Rada zamítla stížnost jako 
neodůvodněnou, celou situaci završil fakt, že tento kontroverzní počin získal 
mediální ocenění Zlatá pecka.163  

                                                 
160 Videospot  je Přílohou 3 dizertační práce – pouze v elektronické verzi na CD.  
161 Organizace ICN je v současné přejmenována na Neziskovky, o.p.s. 
162 Zastřešující organizace lidí se zdravotním postižením v ČR. 
163 Nabízí se zde otázka – pokud by byli do sitkomu zahrnuti i Romové, zda  by šlo také o 
„humornou“ nadsázku. Zadavatel si  byl nepochybně vědom, že by se v tom případě  tato reklama 
projednávala  soudní cestou. 
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V závěru pojednání bychom rádi upozornili na používání některých slovních 
spojení jako je „problematika zdravotního postižení, problém zdravotního postižení“ 
nebo „problémy zdravotně postižených“. Velmi časté používání pojmu  
„problematika“ ve spojení se zdravotním postižením může posilovat  vědomí, že 
zdravotní postižení je jen-výhradně-a-permanentně problémová (a tudíž negativní) 
životní událost (model osobní tragédie). Přílišné zaměřování se na slovo PROBLÉM 
vede přímo k lidem s postižením pomyslnou linku negativního, nepříjemného, 
nežádoucího, „čemu je třeba se vyhnout“. Lidé, kteří zdravotní postižení nemají, 
bývají pak při jakémkoliv kontaktu s člověkem s postižením nastaveni na očekávání 
problému. Tento pojem je mnohdy zbytečně nadužíván a může napomáhat vytvářet  
obraz, že život s postižením je automaticky  životem bez radosti. Mnohdy než o 
„problém“ jde spíše o „téma“. Z PROBLEMATIKY se pak stává TÉMATIKA, což 
je neutrální výraz. Je proto podle našeho názoru na místě vyšší citlivost k používání a 
oddělování obou zmíněných pojmů a pojem „problém“ používat tam, kde chceme 
opravdu hovořit (psát) o problémech. Viz například: 

 
Obsahem dnešního diskusního klubu je problematika zdravotně postižených. 
Obsahem dnešního diskusního klubu je téma zdravotního postižení. 
 

Životy všech lidí se zdravotním postižením se neskládají  ze 100% jen 
z problémů, z mnoha sdělení a jazykových výrazů odborníků a/nebo samotných lidí 
s postižením,  se to však takto může jevit. 
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7.   Diskriminace z důvodu zdravotního postižení                                     
   z pohledu sociologie práva 

 
     Zatímco právo působí zevně, mravnost působí na člověka 

     vnitřně, útočí na jeho svědomí, všímá si jeho pohnutek.  
     Právo uklidňuje vytvářením právní jistoty, mravnost  
     zneklidňuje. (Večeřa, Urbanová 2002: 42) 

 

 V následujícím textu se zaměříme na stručný přehled klíčových  momentů, které 
stály u zrodu  právní ochrany před diskriminací z důvodu zdravotního postižení a na 
některé souvislosti s tématy sociální práce.164  

Právo plní řadu funkcí, jednou ze základních je organizovat život společnosti, 
jejích jednotlivých členů. Podle užití typu právní normy lze toto organizování 
provádět buďto způsobem, který určité jednání zakazuje nebo naopak přikazuje nebo 
jej legitimizuje.  Právní norma (jako jediná ze všech sociálních norem) „poskytuje 
sociálnímu subjektu současně i normativní oprávnění (subjektivní právo) jako 
možnost domáhat se pod tlakem legální sankce určitého právního jednání jiného 
sociálního subjektu.“ (Večeřa, Urbanová, 2002: 93) 

 Právní zákaz diskriminace je tedy normou, která výslovně zakazuje 
diskriminující jednání, ale samotnou diskriminaci ještě zastavit nemusí.  Nicméně už 
zavedení právní normy stanovuje určitý standard očekávaného chování nebo jednání, 
který  diskriminaci může  „držet na uzdě“.  Podle Allporta (2004: 486)  „člověk 
uposlechne zákon, který je v souladu s jeho svědomím; a když ne, je tu alespoň 
etická norma, která před něj staví obrázek toho, jak by se měl chovat.“ O vztahu 
zákonů, diskriminaci a předsudků dále (tamtéž)  píše: 

 

Zákony, pokud jsou skutečně uplatňovány, mohou být ostrou zbraní proti 
diskriminaci. […]Právní kroky však mají jen nepřímý vliv na zmírňování 
osobních předsudků. Nemohou nikomu vnutit jiný způsob myšlení ani mu 
vštípit osobní toleranci. Říkají v podstatě toto: „tvé postoje  předsudky jsou 
jen tvoje, ale nemůžeš jim dávat průchod do té míry, že by ohrožovaly životy, 
živobytí a duševní klid …občanů“. Zákon je určen pouze ke kontrole vnějších 
projevů nesnášenlivosti. Ale psychologie ví, že vnější činnost působí na 
vnitřní způsob myšlení a cítění. A to je důvod, proč legislativní kroky řadíme 
mezi důležité metody snižování nejen veřejné diskriminace, ale i osobních 
předsudků.  

 

 

                                                 
164 Při zpracování kapitoly vycházíme zejména z již dříve autorkou dizertační práce zpracovaných 
textů (Krhutová 2005a, 2005b), prací citovaných autorů a dále z  informací uvedených na 
www.diskriminace.cz  
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7.1 Lidská práva 

 

Mimo právnickou oblast bývá častým jevem, že nebývají zřetelněji rozlišovány 
pojmy  „občanská a lidská práva“, což je patrné z toho, že se mezi tyto výrazy klade 
spojka „a“.  Spojka jakoby říká, že jde o dva různé druhy práv.165 Stejné nepřesnosti 
se dopustil tvůrce zákona o sociálních službách v dikci §88: 

 

§88  Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni 

odst. c)  vytvářet při poskytování služeb takové podmínky, které umožňují 
  osobám, které poskytují sociální služby, naplňovat jejich lidská i  
  občanská práva […] 

 

Je proto potřebné tyto nepřesnosti objasnit (a studentům sociální práce zdůraznit).  

S řešením občanských práv se lidé setkávají, bývají jim proto bližší. Mohou si na 
ně „sáhnout“ v běžné denní praxi, například Občanský zákoník, Občanský soudní 
řád. Žádný podobný „Lidský zákoník, zákoník lidských práv“ nebo „Lidský soudní 
řád“ pod těmito názvy neexistuje a pojem lidská práva bývá obecné vnímán jako 
něco, „co se zas až tak přímo netýká“ každodenního běžného života. „Je to něco“, co 
lidé slýchají v jiných kontextech (norimberské soudní procesy, genocida Kurdů 
apod.) Důsledkem pak bývá určitá vágnost vnímání pojmu lidských práv a jejich 
obsahu v praxi a jeho „neviditelnost“ v praktických zákonech pro běžný život 
(například zákon o sociálních službách viz kapitola 9.3). 

Koncept lidských práv objasňuje Komenda (2005: 15-28): 

  

Pojem lidských práv se začíná užívat na počátku dvacátého století a má 
předchůdce v pojmu přirozených práv, který se odrazil v americké „Deklaraci 
nezávislosti“ z roku 1776, v níž se konstatuje: „Pokládáme za samozřejmé 
pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni a jsou nadáni jistými 
nezcizitelnými právy, mezi něž patří právo na život, svobodu a budování 
osobního štěstí“. 

I když moderní státy postupně zahrnovaly základní lidská práva do svých 
ústav, ke zlomu došlo až v souvislosti se zkušeností z hrůz 2. světové války. 
Prvním krokem k mezinárodnímu zakotvení lidských práv byla „Všeobecná 
deklarace lidských práv“ z roku 1948, která ve svém prvním článku stanovila, 
že: „Všichni lidé se rodí svobodni a rovni v důstojnosti i právech. Jsou nadáni 
rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.“ […]Na 
Všeobecnou deklaraci pak navazovaly další, dnes obecně známé dokumenty  
o lidských právech.  

Problém kategorizace […]spočívá v tom, že občanská práva jsou integrální 
součástí lidských práv a koexistují vedle dalších důležitých kategorií.  

                                                 
165 Jde o stejný typ nepřesnosti, jako když někdo hovoří o „státní správě a veřejné správě“.  
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[…] Marshal interpretuje vývoj moderní společnosti v kontextu tří dimenzí, 
které naplňují koncept občanství. Moderní společnost je […] tvořena třemi 
vrstvami práv – občanských, politických a sociálních.166 

Občanská práva tvoří historicky nejstarší vrstvu […] souvisejí s individuální 
svobodou – s ochranou osobnosti, svobodou projevu, myšlení a vyznání, 
s právem vlastnit majetek a svobodně uzavírat smlouvy či právem na 
spravedlnost chráněného nezávislým soudnictvím. Všem občanům je k těmto 
právům poskytován přístup i právní ochrana. 

Politická práva jsou mladší a umožňují občanům podílet se na výkonu 
politické moci prostřednictvím demokratických institucí.  

Sociální práva představují historicky nejmladší vrstvu. Jejich obsahem je 
zejména právo občana sociálního státu na sdílení určitého standardu 
sociálního minima a zabezpečení sociálních rizik, tzn. žít lidsky důstojně i 
v situacích, kdy jedinci scházejí prostředky na udržení životního standardu 
převažujícího v dané společnosti.  

Tato triáda práv je i základem občanství a sociálního státu. Občanství 
podmíněné existencí občanských, politických a sociálních práv vyjadřuje vzah 
jedince (občana) a společnosti (státu) a tím i definuje status člověka ve 
společnosti. jedná se tedy o jakousi smlouvu mezi občany a státem, jejímž 
prostřednictvím je respektována rovnost v právech a povinnostech. 

 

7.2  Historie právního konceptu diskriminace 

 

 Po druhé světové válce se na mezinárodní scéně i v řadě jednotlivých zemí 
rozvinulo silné hnutí proti rasismu a rasové diskriminaci. Vedle boje za rasovou 
rovnost pak v tomto období také nabírá na síle a vrcholí boj za zrovnoprávnění žen a 
mužů a odstranění diskriminace z důvodu pohlaví. V návaznosti na toto hnutí tak ve 
druhé polovině dvacátého století dochází k ohromnému vývoji práva na rovné 
zacházení a ochrany před diskriminací.  

 Konkrétní reakcí nejprve bylo stanovení obecného zákazu diskriminace v řadě 
mezinárodních dokumentů přijatých jak Organizací spojených národů, tak Radou 
Evropy. Tyto dokumenty sice stanovily zákaz diskriminace z celé řady důvodů, ale 
pojem diskriminace již nějak blížeji nevymezily ani nedefinovaly. Právní praxe v 
jednotlivých zemích postupně ukázala, že pouhé stanovení zákazu diskriminace bez 
vymezení pojmů s ní spojených, je nedostatečné. A tak byly v průběhu posledních 
desetiletí pojmy spojené s diskriminací postupně právně definovány, a to jako 
nezbytná odpověď na praktické zkušenosti s diskriminačním jednáním. Výsledkem 
tohoto vývoje však je, že v současné době neexistuje jedna definice a jedna koncepce 
diskriminace. Místo toho lze nalézt definice řady pojmů spojených s diskriminací, 

                                                 
166 „O těchto vrstvách se v teorii ústavního práva hovoří jako o právech tzv. první, druhé a třetí 
generace. V současné době se k nim ještě řadí práva čtvrté generace - mezi nimi jde zejména o právo 
na příznivé životní prostředí či na ochranu před zneužitím informací.“ (Komenda 2005: 16)  
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jako je přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, právo na rovné zacházení, 
pozitivní diskriminace apod.   

Samotný fakt, že v některých zemích, např. ve Velké Británii, USA, Austrálii, 
Francii, Portugalsku ad. existují specifické antidiskriminační právní normy pro oblast 
zdravotního postižení, potvrzuje  obecnou   společenskou   závažnost   a   potřebu  
řešení  tohoto  sociálního  jevu. V   souvislosti   se   vstupem   do   Evropské   unie  
byl  i  český  legislativní  systém  postaven před nutnost zavedení právních norem, 
které by měly zamezit diskriminaci různých skupin osob, specificky také lidí se 
zdravotním postižením, respektive zamezit diskriminaci „z důvodu nepříznivého 
zdravotního stavu“. Reakcí na tuto povinnost je mimo jiné český návrh zákona o 
rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 
(antidiskriminační zákon), který však dosud není přijat.167 Specifická ustanovení o 
zákazu diskriminace z důvodu zdravotního postižení v současné době obsahují v ČR 
pouze dvě, již dříve zmíněné právní normy – zákoník práce a zákon o zaměstnanosti.   

 

7.3 Antidiskriminační legislativa  

 

Mezinárodní úmluvy  

 

Ochrana lidských práv není pouze záležitostí jednotlivých států, ale probíhá také 
na mezinárodní úrovni. Mezinárodní smlouvy jsou vyjádřením shody řady národů a 
států o tom, co chápou pod pojmem lidská práva, a tak představují určitý standard 
těchto práv. Zákaz diskriminace na základě zdravotního postižení se v mezinárodních 
i vnitrostátních úpravách jednotlivých států objevuje jako poměrně nový institut.  
Žádné z  mezinárodních úmluv do roku 2006168 neobsahovaly výslovné ustanovení o 
zákazu diskriminace z důvodu zdravotního postižení. Tyto obecné mezinárodní 
úmluvy však bylo možné využívat i k ochraně osob se zdravotním postižením, neboť 
zákaz diskriminace z důvodu zdravotního postižení lze dovodit z dikce ("...nebo 
jiného postavení"). Veškerá práva a svobody, jež jsou těmito mezinárodními 
dokumenty zaručena, se tedy vztahují i na osoby se zdravotním postižením.  

Významnou událostí v oblasti lidských práv a nediskriminace lidí s postižením je 
přijetí mezinárodní Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením v prosinci 
roku 2006. Účelem této úmluvy je „podporovat, chránit a zajišťovat plné a rovné 
užívání všech lidských práv a základních svobod všemi osobami se zdravotním 
postižením a podporovat úctu k jejich přirozené důstojnosti.“ (Úmluva, 2006, čl. 1) 
Obsahem článku 5 Úmluvy jsou výslovná ustanovení o rovnosti a nediskriminaci 
osob se zdravotním postižením.  

 

                                                 
167 Slovensko má antidiskriminační zákon od roku 2004. 
168 Všeobecná deklarace lidských práv (OSN, New York 1948), Mezinárodní pakt o občanských a 
politických právech (OSN, New York 1968), Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a 
kulturních právech (OSN, New York, 1966) nebo Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem 
rasové diskriminace (OSN, NewYork,1966) apod. 
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Antidiskriminační legislativa v Evropském společenství  

 

V Evropském společenství byla ve vztahu ke zdravotnímu postižení přijata  
směrnice, která zásadním způsobem zasahuje v oblasti diskriminace do národních 
legislativ členských států (členské státy jsou povinny  směrnice včlenit do svých 
právních norem). Jedná se o Směrnice o rovném zacházení v zaměstnání a povolání 
(2000/78/ES), která  zakazuje diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo 
víry, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace v zaměstnání a vzdělávání 
(v textu dále označována  také jako Směrnice 78). Účelem směrnice  je vytvoření 
obecného zákonného rámce pro potírání diskriminace z uvedených důvodů, a tedy 
uplatnění zásady rovného zacházení. Směrnice právně chrání před přímou a 
nepřímou diskriminací  a uvádí, že za diskriminaci se považuje i navádění 
k diskriminaci. Zároveň stanoví výjimky ze zásady rovného zacházení. 

 

Ochrana a prosazování práv jednotlivce 

 

Ve většině členských států Evropské unie projednávají a rozhodují o případech 
porušení zákazu diskriminace civilní a pracovní soudy a někdy trestní soudy. 
V některých zemích existují alternativní řešení včetně správních řízení před subjekty 
pro rovné zacházení. Směrnice jasně stanoví, že každý, kdo se stane obětí 
diskriminace nebo kdo se domnívá, že se mu dostalo nespravedlivého zacházení 
kvůli jeho osobním charakteristikám, by měl mít odpovídající prostředky právní 
ochrany a efektivní právo na nápravu škod (tj. měl by být schopen dosáhnout 
nápravy věcí). Je ponecháno na vládě každé země, aby rozhodla, zda-li se tak stane 
soudními postupy - tj. prostřednictvím trestněprávní či občanskoprávní spravedlnosti 
- nebo administrativními prostředky, například tribunály. Soudy nebo jiný 
odpovědný orgán musejí jejich případ zvážit (podle vnitrostátních časových lhůt) a 
vydat příslušné opravné prostředky, pokud je zjištěno, že k diskriminaci došlo. 
(Equality 2005) 

 Vlády se rovněž mohou rozhodnout podporovat smírčí proces a vytvořit systém 
pro dobrovolné řešení případů nespravedlivého zacházení diskusí, dohodovacím 
řízením  (mediace) namísto právní cestou. Při postoupení případu soudu nebo jinému 
orgánu mají oběti diskriminace právo na podporu ze strany organizací, které mají 
legitimní zájem o prosazování zásady rovného zacházení, například odborové svazy 
nebo nevládní organizace zabývající se diskriminací. Oběti diskriminace musí 
s takovou podporou souhlasit. (Equality 2005) 

Porušení antidiskriminačních zákonů musí být spojeno s účinnými, přiměřenými 
a odrazujícími sankcemi, které mohou zahrnovat náhradu vyplacenou oběti. Podle 
Evropského soudního dvora musejí členské státy v precedenčním právu poskytovat 
opravné prostředky, které zajišťují „skutečnou a účinnou“ ochranu práv jednotlivců 
v Evropském společenství  a které mají na zaměstnavatele skutečný a odstrašující 
účinek. Kromě toho nesmějí členské státy stanovit horní hranici náhrad vyplácených 
obětem diskriminace.  Směrnice musí současně zajistit, že sankce, které se použijí v 
případech, kdy došlo k diskriminaci, budou efektivní, přiměřené a odradí od 
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opakování diskriminace. Jiným slovy postihy za diskriminaci by měly být v určitém 
vztahu vůči spáchané škodě a měly by působit jako odstrašující prostředek proti 
chování tohoto druhu. 

Zásadu rovného zacházení porušují nejen  zaměstnavatelé, ale i další osoby, na 
které se vztahuje směrnice o rovném zacházení v zaměstnání a povolání, například  
poskytovatelé odborného vzdělávání, kteří lidem se zdravotním postižením 
neposkytnou tzv. přiměřené uspořádání. V rámci uplatňování směrnice to znamená, 
že musejí přijmout vhodná opatření, která danému člověku s postižením umožní 
přístup k zaměstnání, jeho výkon nebo postup v zaměstnání nebo absolvování 
odborného vzdělávání. Zaměstnavatelé však nejsou povinni přijmout žádná opatření, 
která by pro ně znamenala neúměrné břemeno. To, co přesně představuje takové 
břemeno, se musí v každém případě uvážit individuálně, přičemž se musí vzít 
v úvahu okolnosti případu. Definitivně o tom rozhodují soudy. V každém případě 
není toto břemeno neúměrné, je-li dostatečně vyváženo opatřeními existujícími 
v dotyčném členském státě, například rozdělováním finančních prostředků na tento 
účel. 

Podle směrnic musejí být zaměstnanci, kteří podají stížnost na diskriminaci  nebo 
vyvolají soudní řízení zaměřené proti diskriminaci, rovněž chráněni před 
propuštěním nebo jiným nepříznivým zacházením ze strany zaměstnavatele, které je 
reakcí na stížnost. Jedná se o pronásledování, které je nezákonné.  

 

Klíčové téma - dovolání se spravedlnosti    

         

Téma „dovolání se spravedlnosti“ je v oblasti potírání diskriminace klíčové - 
zákony zakazující diskriminaci nemají žádný smysl, pokud lidé nejsou schopní si v 
praxi svá práva prosadit.169 Pokud se problém týká nerovného zacházení na základě 
osobní charakteristiky, oběti diskriminace často nepodniknou žádné kroky, protože 
mají strach, že by jejich případ bylo téměř nemožné dokázat, nebo protože nevěří, že 
by konečný výsledek byl uspokojivý. Těmto lidem  je proto nutno poskytnout 
podporu.  

Právní zástupci mohou rovněž potřebovat pomoc a školení – připravit spis k 
jednání, sestavit stížnost, vyvolat v soudci odpovědném za případ sympatizující 
postoj, to vše může být poměrně náročný úkol. Soudci, na druhé straně, se možná 
budou muset zabývat novými zákony a jednacím řádem nebo budou muset jednat s 
dalšími aktéry sporu, jako jsou odborové svazy nebo nevládni organizace. A tyto 
organizace potřebují dostatečné zdroje, aby své role mohly plnit účinně.  

Antidiskiminační směrnice přijaté v roce 2000 stanovily nová pravidla pro rovné 
zacházení s lidmi a zavázaly národní vlády k přijetí, obnově nebo zavedení 
legislativy v oblasti boje proti diskriminaci. Tento někdy skličující proces vyvolal a 
stimuloval v některých zemích dynamickou akademickou, kulturní a politickou 
diskusi. Směrnice ukazují, že lidé postižení diskriminací by měli mít dostatečné 
prostředky právní ochrany a účinné právo na odškodnění, aby mohli dosáhnout 

                                                 
169 Upraveno, kráceno podle Equal 2005. 
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nápravy. Účinná náprava v případech diskriminace je rozhodující nejen proto, aby 
bylo poskytnuto odškodnění jednotlivcům, ale také aby bylo zajištěno, že potenciální 
původci diskriminace berou tento zákon vážně.  

V některých zemích byly proto zavedeny prostředky jako telefonické horké linky, 
speciální dny proti diskriminací nebo internetové stránky,170 s cílem informovat 
občany o jejich právech a zaměřit se na otázky a pochybnosti, jež mohou v 
souvislosti s diskriminací lidé  mít, aby se posílilo povědomí a aby byly osloveny 
oběti diskriminace.  

Nutnost silně pociťovaná ze strany odborových svazů, nevládních organizací a 
dalších subjektů umožnit klíčovým aktérům, aby pomohli osobám postiženým 
diskriminací, vedla k množství důležitých iniciativ: produkci informačních materiálů 
a sad nástrojů; projektům zaměřeným na předávání znalostí lépe vybavených 
nevládních organizací méně zkušeným nebo hlavním základním organizacím; 
odborné přípravě soudců a právníků nebo k akcím zaměřeným na výměnu zkušeností 
mezi jednotlivými zeměmi. Při vědomí důležitostí účinné penalizace diskriminačního 
jednání nebo chování existují konkrétní příklady soudních řízení, která jsou klíčem k 
objasnění praktické aplikace abstraktních pravidel. Judikatura v oblasti zdravotního 
postižení však není příliš rozšířená.  

Směrnice zavazuje členské státy zajistit, aby se oběti diskriminace mohly dovolat 
spravedlnosti. Právní předpisy však mohou být účinné pouze tehdy, pokud si lidé 
budou vědomi svých práv a budou vědět, jak je prosazovat. Proto směrnice obsahují 
některá ustanovení, jež různým zainteresovaným subjektům umožňují lépe 
informovat a podporovat oběti diskriminace.  

Sdružení a organizace s oprávněným zájmem mohou nyní podat žalobu jménem 
nebo ve prospěch obětí diskriminace s jejich souhlasem. Odborové svazy, nevládní 
organizace a další relevantní sdružení mohou této příležitosti využít k podpoře svých 
cílů potírat diskriminaci a prosazovat rovnoprávnost. Nicméně úroveň zkušeností 
mezi organizacemi v oblasti informování a podporování obětí diskriminace se napříč 
Evropou výrazně liší.  

Směrnice požadují po členských státech učinit kroky k informovanosti lidí o 
relevantních právních předpisech. V některých zemích již taková opatření sice byla 
přijata, avšak povědomí veřejnosti o vnitrostátních právních předpisech týkajících se 
rovnoprávnosti je ve většině Evropy stále velmi nízké. Ve většině států jsou také 
zřízeny nebo jsou zřizovány subjekty pro rovné zacházení. (Viz Příloha 1) 

 

Jak se bránit diskriminaci v podmínkách ČR171 

 

Při absenci antidiskriminačního zákona  v České republice je t. č. možné využít 
(1) občanskoprávní (civilní) řízení; (2) šetření a správní řízení; (3) mediaci. 
S ohledem na působení sociálních pracovníků v rámci mediační a probační služby se 
dále zaměříme jen na tuto aktivitu. 
                                                 
170 V ČR zejména www.diskriminace.cz 
171 podle http://www.diskriminace.org/dt-poslanci/equalitybodies.phtml 
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Řada právních jurisdikcí stále více oceňuje výhody řešení sporů mediací.  
Mediace je mimosoudním způsobem řešení sporu nebo pokusem o řešení sporu 
dohodou stran; pokoušejí se o ni vlastními silami nebo za pomoci zvláště 
vyškolených mediátorů. Záleží jen na vůli a úvaze stran, zda dohoda bude uzavřena 
nebo zda mediace k dohodě nepovede a skončí neúspěšně. Je třeba odlišovat mediaci 
od jiných druhů mimosoudního řešení sporů, jako je např. arbitráž.172   

Mediací lze ovlivnit rychlé řešení sporů, protože procedurální pravidla jsou 
pružná a jednoduchá. Obě strany si zachovávají svou důstojnost, žádná z nich nenese 
stigma „porážky“. V mnoha případech diskriminace by měl formální vztah mezi 
stranami pokračovat, například vztah zaměstnavatele a zaměstnance, učitele a žáka, 
správy domu a nájemce; diskriminace a následná stížnost často zasahují do 
primárního účelu vztahu. Úspěšná mediace může napomoci obnovení vztahu, takže 
povolání, vzdělávání atp. může pokračovat bez diskriminace. 

Mediace ovšem už ze své povahy nemůže s konečnou platností rozhodnout o 
právech stran. Nemůže vést k rozhodnutí, že došlo k nezákonné diskriminaci, pokud 
údajně diskriminující není připraven sám to uznat. Mediace probíhá v soukromí. 
Mediační postup nabízí oběti diskriminace velmi slabou ochranu, ledaže, (jak - je 
tomu například v Irsku) - mediační procedura k řešení stížnosti na diskriminaci 
je upravena zákonem spolu s právem oběti domáhat se u soudu plnění podmínek 
dohodnutých mediací. 

Mnoho sporů mediací řešit nelze; proto by neměla být jediným prostředkem 
nápravy. Dále, pokud se strany dohodnou na mediaci, avšak v určité její fázi zjistí, že 
vyhlídky na dohodu jsou malé, oběť diskriminace by měla mít možnost domáhat se 
nápravy alternativně. 

 

7.4 Judikatura – příklady právní praxe  

                    

Judikatura  (z judikát = rozsudek soudu)  je vlastní rozhodovací činnost soudů 
v užším slova smyslu. Judikatura v oblasti diskriminace na základě zdravotního 
postižení není zatím nijak rozvinuta. Pokud se mezinárodní instituce zabývají 
postižením, je to obvykle z jiných důvodů než na základě diskriminace, například  
jde o porušení zákazu mučení a jiného krutého, ponižujícího nebo nelidského 
zacházení, držení lidí s postižením ve speciálních ústavech, jejich právo na 
spravedlivý proces nebo právo na získání důchodových a sociálních dávek. Časté 
jsou také případy, kdy byly děti s postižením odebrány rodičům nebo děti odebrány 
rodičům s postižením a segregace „postižených“ ve vzdělávacích zařízeních. Navíc 
jen v málo případech, kde byla diskriminace z důvodu postižení namítána soudy 
nebo výborem pro lidská práva, bylo v příslušných řízeních skutečně shledáno 
porušení práva na rovné zacházení. Na úrovni Evropského soudu pro lidská práva 
navíc často stížnosti, kde je tvrzena diskriminace z důvodu postižení, ani nebyly 
prohlášeny za přijatelné. Vybrané mezinárodní judikatury v oblasti diskriminace 
z důvodu zdravotního postižení uvádíme v Příloze 2. 
                                                 
172 Arbitráž je způsob rozhodování sporů upravený právním předpisem, v němž ten, kdo rozhoduje, je 
k tomu povolán dohodou stran, jež prohlásily, že se podřídí jeho výroku.  
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VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI 

 

 

 

Rodina a škola patří mezi nejdůležitější činitele formování hodnotového  systému 
většiny lidí.  Rozdíl mezi různými úrovněmi vzdělávacího systému spočívá mimo 
jiné v tom,  že zatímco na primárním a sekundárním stupni vzdělávání se žáci a 
studenti vzdělávat (učit)  musí , v terciárním stupni se  ve většině případů vzdělávat 
chtějí. Cílené zavádění (obecně pojímaných) antidiskiminačních témat do procesu 
základních a středních škol je v ČR na samém počátku, na úrovni terciárního 
vzdělávání záleží na tom, o jaký studijní obor se jedná a s ohledem na charakter  
vzniku jednotlivých oborů na  „ne/dobrovolnosti“ zařazení témat do obsahu 
vzdělávání.  Význam vzdělávání a jeho vlivu na změnu postojů (v našem případě 
možno aplikovat - vůči diskriminaci)  vystižně popisuje Allport, když píše: 

 

je mnohem snazší zavést nápravné programy do škol než do domácností. 
Školáci tvoří široké nedobrovolné posluchačstvo. Učí se to, co se jim 
předloží. Učit se předsudkům a učit se toleranci … jsou choulostivé procesy. 
Rodina je bezpochyby důležitější než škola. … A rodinná atmosféra je stejně 
důležitá jako to, co rodiče říkají svým dětem o menšinových skupinách – ne-li 
ještě důležitější. …Asi bychom chtěli příliš mnoho, kdybychom čekali, že 
učitelé vykompenzují vliv rodinného prostředí, přesto …lze dosáhnout 
mnohého. Stejně jako církev a zákony, i škola může předložit dítěti vyšší 
kodex než je ten, který zná z domova, i škola může formovat svědomí a 
vytvořit zdravý konflikt – i když nad rodinnou výchovou a předsudky 
nezvítězí úplně. (Allport 2004: 522) 

 

Formativní vliv školského (formálního) vzdělávání je nepochybný ať již 
pozitivním či negativním směrem. Podílí se na něm řada faktorů počínaje opatřeními 
v oblasti sociální politiky státu, základním filozofickým rámcem školské instituce, 
přes její materiální  vybavení až po kvalitu  vyučujících  atd.   

Dovolíme si tvrdit, že z mnoha důvodů (historických, zvykových, subjektivních 
ad.) je ve vztahu k výuce témat zdravotního postižení v ČR obecným trendem 
upozorňovat a zdůrazňovat spíše odlišnosti lidí s postižením a jejich životních 
podmínek než aspektů, které jsou pro všechny společné (pro lidi s postižením a bez 
postižení). Abychom mohli poznat, co je společné, je zcela legitimní a potřebné znát 
(a respektovat) odlišnosti. Na základě mnohaletých zkušeností máme však za to, že 
mnohdy se právě na onu závěrečnou syntézu „společného“ zapomíná, a to nejen 
v oblasti vzdělávání nebo osvěty.  Z úrovně teoretického náhledu lze pak hovořit o 
(obvykle) nevědomém uplatňování modelu disability jako deviace, který se promítá 
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do někdy zbytečného nadužívání různých „specifik“, „speciálností“, „zvláštností“ , 
„charakterističností“ apod. lidí s postižením a podmínek a okolností jejich života.173 

V následujících kapitolách se zaměříme na vzdělávání v oblasti sociální práce v 
kontextu diskriminace, znevýhodnění a předsudečných postojů vůči lidem se 
zdravotním postižením.  

 

8. Systém vzdělávání v sociální práci 

 

Vzdělávání v sociální práci je v současné době realizováno formou vyššího 
odborného a vysokoškolského bakalářského, magisterského a doktorského stupně 
vzdělávání. Vývoj a stav vzdělávání v ČR a komparace vzdělávání v sociální práci 
v jiných zemích je prezentován v pracích Chytila 2006, Tomeše 1997, Šiklové  
(2001), Castle-Kaněrové (1997),   Matouška, Šustové (2001) a dalších autorů.  

V ČR se v současné době školy sociální práce profilují se specializací na oblast 
teologie, zdravotnictví, sociální pedagogiku, sociální politiku, personalistiku, 
sociálně právní činnosti apod. Obsah studia sociální práce ovlivňuje mimo jiné to, o 
jakou specializaci mají zájem učitelé jednotlivých škol. Společným základem všech 
specializací je (však) sociální práce. (Minimální 2007) Stanovením základního 
obsahu studia sociální práce by měla být zajištěna minimálně nezbytná úroveň 
znalosti sociální práce pro všechny specializovaně zaměřené obory sociální práce.   

V předkládané práci se zaměříme na vysokoškolský stupeň vzdělávání v sociální 
práci zejména proto, že je v něm nejvíce propojeno získávání, zkoumání, 
zpracovávání  a aplikace poznatků, které se zpětně promítají do praxe vzdělávání 
v sociální práci.  

 

8.1 Historický exkurz vysokoškolského vzdělávání v sociální práci  

 

Samotná sociální práce a vzdělávání v sociální práci mají  v České republice 
pestrou  historii.174 Od vzniku první republiky v roce 1918175 se vzdělávání v sociální 
práci dynamicky vyvíjelo až do roku 1953, kdy bylo  zrušeno vysokoškolské 
vzdělávání. První vysokoškolská  instituce vznikla v roce 1935 jako Masarykova 
státní škola zdravotní a sociální péče. 
                                                 
173 Odkazujeme na již zmiňovanou reflexi této skutečnosti na příkladu nového školského zákona 
účinného od roku 2005, který  změnil  „specialismus“ základních škol (terminologii „speciální škola 
pro…“) na označení běžného typu školy „základní škola pro ….“. Znovu tak zdůrazňujeme úlohu 
jazyka v procesu individuální i společenské změny. 
174 Po roce 1948 se sociální péči se nevěnovala velká pozornost i proto, že se v souladu historickým 
materialismem předpokládalo, že všechny sociální problémy, od chudoby a nezaměstnanost, přes 
prostituci, kriminalitu a násilí…jsou dočasné a zmizí, jakmile zmizí třídní rozdíly. Sociální práce […] 
se tak stala […] nežádoucí disciplínou. (Šiklová 2001: 140)  
175 První škola sociální práce byla zřejmě založena ve Francii v roce 1905 (většinou se však uvádí 
datum 1910). (Castle-Kaněrová 1997: 89) 
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Po roce 1935 je možné identifikovat dva hlavní trendy ve vývoji sociální 
práce. První je reprezentován sociology a pedagogy, kteří se snažili 
koncipovat samostatnou profesi sociálního pracovníka a rozvíjet sociální práci 
jako vědeckou disciplínu. Druhý trend byl reprezentován lékaři, kteří 
zdůrazňovali potřebu vzdělaných sociálních pracovníků ve zdravotnictví, 
zejména v oblasti sociální medicíny. (Novotná, Schimmerlingová, Šálková in 
Chytil  2006)  

V roce 1945 byla založena Univerzita politických a společenských věd, jejíž 
součástí byla Fakulta sociálních věd a v roce 1948 vznikla Univerzita 
společenských věd v Brně. Tyto instituce poskytovaly univerzitní vzdělání 
v sociální práci v rozsahu osmi semestrů. Vznik vysokoškolského vzdělávání 
měl mimořádný význam nejen pro rozvoj sociální práce jako akademické 
disciplíny, ale primárně pro rozvoj sociální práce jako vědního oboru. (Chytil 
2006)  

Až do roku 1968 existovalo v ČR tzv. nástavbové studium jen na jediné škole 
s výukou sociální práce (v Praze). V roce 1968 a o rok později v roce 1969 
byly založeny střední školy sociální práce v Ostravě a v Brně. (Chytil a 
Popelková in Chytil 2006) 

Po okupaci Československa sovětskými vojsky bylo mnoho lidí 
s vysokoškolským vzděláním nuceno odejít ze svých funkcí. Pozoruhodným 
faktem bylo, že vysokoškolským  učitelům, psychologům, sociologům, 
právníkům patřících k této skupině bylo dovoleno začít pracovat jako sociální 
pracovníci. Tento fakt se ukázal jako velmi významný pro vývoj sociální 
práce v Československu. Dovednosti těchto profesionálů transformované do 
praxe sociální práce umožnily vytvoření nových sociálních programů, 
formulaci metod sociální práce a provádění výzkumů. […] Nedostatek 
vysokoškolsky vzdělaných sociálních pracovníků v sedmdesátých a 
osmdesátých letech byl vyvážen absolventy oborů psychologie, sociologie a 
pedagogiky, kteří pokračovali v provádění (sociálních) výzkumů. (Chytil 
2006) 

 

Stručná linie vývoje sociální práce jako vědní disciplíny je tak charakterizována  
obdobím (1) teoretické přípravy a výzkumu  na školách v letech 1935 – 1953; (2) 
obdobím  1968 – 1989, kdy příležitost k vývoji teorie a výzkumu poskytla praxe a 
(3) po roce 1989 se rozvoj  sociální práce a výzkumu v sociální práci vrací zpět na 
univerzity.  

Rozvoj sociální práce byl po roce 1989 v důsledku ne-možnosti systematického a 
kontinuálního vývoje sociální práce a vzdělávání v sociální práci  překotný a živelný.  

 

Školy velmi rychle pochopily, že v této oblasti bude po dlouhou dobu velká 
společenská potřeba vzdělání a se stejnou dychtivostí až překotností začaly 
rozvíjet systémy vzdělávání pro sociální práci , zpravidla jen jako zajímavý 
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doplněk k jejich již vybudovanému základnímu programu. Tak se nabízelo 
studium sociální práce v kombinaci s psychologií, sociologií, pedagogikou, 
ekonomií, právem a zdravotnictvím. […] Takové „přifařené“ studium mělo 
samozřejmě nejrůznější úroveň. Vznikala i jednooborová studia sociální práce 
s poměrně slušnou úrovní, srovnatelná s obdobnými studiemi na západ od nás. 
Tato situace nebyla dlouho udržitelná, a proto ti, kdo poskytovali slušnou 
úroveň vzdělání, jakož i Ministerstvo práce a sociálních věcí, iniciovali vznik 
Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP, pozn. L.K.) a Koordinační 
komise pro vytvoření minimálních standardů  pro vzdělávání v sociální práci. 
(Tomeš 1997: 8) 

 

Na počátku devadesátých let vedle sebe tak existovaly sociální a rodinné školy 
(sekundární studium), sociálně právní akademie, popřípadě jiné vzdělávací instituty 
(postsekundární studium), katedry sociální práce a jiné katedry, například sociální 
pedagogiky nebo sociálního lékařství (terciární studium), které nabízely částečnou 
nebo úplnou výuku sociální práce. (Minimální  2007) 

V souvislosti s tématem diskriminace a lidských práv lidí se zdravotním 
postižením je zajímavá historie sociální práce a vzdělávání v sociální práci ve Velké 
Británii, o níž píše Castle-Kaněrová (1997: 89-94) 

 

V Británii získala sociální práce silně profesionální status a nezávislost 
stanovené zákonem)… Británie nejjasněji symbolizuje napětí mezi odbornou 
přípravou a akademickým vzděláním. […]  zdůrazňuje (se zde) práce 
s jednotlivými případy, které se ocitly v nouzi, a je zde dlouhá tradice 
zaměřování se na pomoc v chudobě, nerovnosti a sociální nespravedlnosti, při 
rostoucí radikalizaci profese v letech 1960 až 1980.  

Odborná příprava směřuje k uspokojování potřeb klienta i proti zájmům státu a 
integrační koncepce je pojímána kriticky v tom smyslu, že úkolem sociálního 
pracovníka není vtlačit lidi do systému. Tato tradice nepochybně souvisí 
s filozofií individuálních práv a liberálních svobod, která považuje stát za 
vetřelce do soukromých záležitostí jednotlivců. Sociální práce proto není 
součástí nějakého širšího politického programu, nýbrž podporuje úctu 
k občanským právům.  

Záporný vliv tohoto přístupu se odráží v poměrně nevýhodném postavení 
rodiny v Británii ve srovnání s kontinentální Evropou, protože stát ponechává 
rodinu samu sobě a sociální pracovníci nemají  dostatek moci, aby ovlivnili 
sociální politiku.  

Určující charakteristikou výuky sociální práce v Británii je, že se téměř 
stoprocentně vyučuje na vysokých školách a že veškeré studijní programy 
usměrňuje a schvaluje CCETSW. Rada akredituje a monitoruje všechny 
programy. Pro schvalování programů je jedinečné mj. to, že požadavek 
zachování zásad rovných příležitostí a antidiskriminační praxe jsou zapsány 
v dokumentu, jímž se schvaluje studijní program, jsou tedy podmínkou pro 
udílení akreditace programu. (tamtéž:  92) 
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8.2 Kvalifikace sociálního pracovníka  

 

Kvalifikace  je definována jako 

  

souhrn odborných vědomostí, dovedností, návyků a zkušeností (získaných 
nějakou průpravou) potřebných k výkonu nějaké složité práce; stupeň 
vhodnosti osoby pro výkon určité práce, způsobilost, schopnost. (Akademický 
1995: 441) 

 

Kvalifikovaný (…sociální pracovník) je pak ten, kdo má „žádané předpoklady 
(znalosti, vzdělání) pro něco (…výkon povolání sociálního pracovníka), odborně 
vzdělaný, zaškolený,  způsobilý.“ (tamtéž) 

Kvalifikační rámec pro výkon povolání sociálního pracovníka je v ČR poprvé  
v historii legislativně vymezen v zákonu o sociálních službách z roku 2007.176 Tento  
rámec se vztahuje právě k výkonu povolání sociální pracovníka v oblasti sociálních 
služeb, což je zřejmé z definice výčtu  činností sociálního pracovníka podle §109, 177 
ale také (podle §1, odst. 2 zákona) upravuje předpoklady pro výkon povolání 
sociálního pracovníka: 

 

pokud vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních 
předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve 
školách a školských zařízeních, ve zdravotnických zařízeních, ve věznicích, v 
zařízeních pro zajištění cizinců a v azylových zařízeních.  

 

Minimální standard vzdělávání v sociální práci hovoří o  „odborné kvalifikaci 
(sociálního pracovníka) pro samostatný výkon sociální práce“. (Minimální 2007) 
Obecně se má obvykle za to, že výkon povolání sociálního pracovníka rovná se 
sociální pracovník situovaný v sociálních službách. Výkon povolání sociálního 
pracovníka se však realizuje v širokém komplexu služeb, který Musil označuje  
„služby sociální práce“ (Musil 2004: 13-18, Minimální 2007): 

 

Sociální pracovník cíle své intervence často uskutečňuje pomocí služeb, které 
neposkytuje, ale zprostředkovává. Podílí se dále na realizaci záměrů jiných 
specialistů, soudců, lékařů, psychologů, právníků, pedagogů, vychovatelů, 
poradců různého zaměření, ošetřovatelů, osobních asistentů, policistů, apod. 

                                                 
176 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále zákon), účinný od 1.1. 2007 
177 Sociální pracovník (podle zákona o sociálních službách je ten, kdo) „vykonává sociální šetření; 
zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálněprávních problémů v zařízeních poskytujících 
služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v 
sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní 
činnost, poskytování  krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace.“ (§109 zákona) 



Diskriminace z důvodu zdravotního postižení  
v kontextu vzdělávání v sociální práci 

 
 

Ostravská univerzita v Ostravě, Dizertační práce 
Mgr. Lenka Krhutová 2008 

121 

[…]  Činnost sociálních pracovníků je součástí těchto služeb. […]Termín 
„služby sociální práce“ (je) označení konkrétních v praxi existujících 
komplexů činností, které při práci na konkrétním místě a s konkrétními 
klienty přispívají k realizaci záměrů sociálních pracovníků.178 

 

Z důvodu absence jiného (širšího) právního vymezení výkonu povolání 
sociálního pracovníka je pak celá část zákona o odborné způsobilosti a vzdělávání 
sociálního pracovníka (v sociálních službách nebo podle zvláštních právních 
předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a 
školských zařízeních, ve zdravotnických zařízeních, ve věznicích, v zařízeních pro 
zajištění cizinců a v azylových zařízeních) obecně a podle našeho názoru věcně 
nesprávně považována jako kvalifikace pro výkon sociální práce.  

Diskuse k tomuto tématu  přesahuje rámec předkládané práce, dodejme tedy jen, 
že do „definice  sociálního pracovníka“ podle výčtu jeho činností se  podle 
uvedeného zákona „nevejde“ ten sociální pracovník, který nevykonává činnosti 
v definici uvedené. Například sociální pracovník angažující se při identifikaci a 
řešení širších společenských problémů, který vykonává činnosti skupinového 
advokáta, povzbuzovatele sociální iniciativy (pracovníci organizací, které 
neposkytují sociální služby, tj sociální poradenství, služby sociální péče, služby 
sociální prevence)  nebo sociálního pracovníka, který se angažuje ve správních a 
legislativních orgánech, popřípadě v politické oblasti v širším zájmu klientely a 
pomáhajících profesí apod. Podle Musila (2004: 190) například i tzv. „architekti 
vládních reforem.“  

Mezi požadavky pro výkon povolání sociálního pracovníka (v sociálních 
službách) je odborná způsobilost, vymezená v §110, odst. 4 jako vyšší odborné 
vzdělání, vysokoškolské vzdělání získané absolvováním některého z výčtu programů 
(mezi nimi programy sociální práce) a dále absolvování  příslušných akreditovaných  
vzdělávacích kurzů a výcviků ve vymezeném rozsahu hodin.179 S ohledem na výše 
uvedené je vzdělávání v sociálních službách na místě chápat jako vzdělávání pro 
jednu oblast sociální práce. Pro účel této práce však dále uvažujme jako by bylo 
platné pro celou oblast sociální práce.180 

Vzdělávání a profesní vzdělávání je záležitostí celoživotní.  

 

Kvalifikační vzdělání umožňuje studentům vstup do profese a jeho 
absolvováním se kvalifikují jako sociální pracovníci. Řádně ukončené 
kvalifikační studium je podmínkou výkonu profese „sociální pracovník. […]   
„Získané kompetence spočívají ve schopnosti správně rozpoznat a ukázat 
souvislosti problémové sociální situace, a to v jejích intrapsychických, 

                                                 
178 Musil zároveň zdůrazňuje náhled na formulaci termínu z pozice sociální práce -  neupírá právo na 
smysluplnou funkci ostatním účastníkům komplexů „služeb sociální práce“ mimo služby sociální 
práce  a tyto obory  sociální práci ani nepodřazuje. 
179 Zákon vymezuje také další vzdělávání sociálního pracovníka (§111) 
180 Obecné formulace požadavků pro výkon povolání sociálního pracovníka v zákoně tomuto 
zjednodušení a ve vztahu k účelu práce nejsou podle našeho názoru na překážku.  
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interpersonálních, skupinových a společenských i legislativních aspektech.“ 
(Tomeš 1997: 38, 41) 

 

Vzdělávání v sociální práci bylo v první polovině devadesátých let  v situaci, kdy 
nově vznikající a postupně dotvářené studijní programy nemohly díky dlouhodobé 
absenci pomaturitního vzdělávání v sociální práci navázat na živé a uznávané domácí 
vzory evropské úrovně.  Bylo proto potřebné stanovit základní měřítka kvality 
pomaturitního vzdělávání v sociální práci a zajistit, aby tato měřítka byla 
respektována při tvorbě poměrně velkého počtu nově vznikajících studijních 
programů škol různé specializace. Proto se Asociace vzdělavatelů v sociální práci v  
roce 1993, v době svého vzniku, rozhodla prosazovat minimální standard vzdělávání 
v sociální práci, s cílem podpořit zkvalitnění celého systému vzdělávání v sociální 
práci v ČR. (Minimální 2007) 

 

8.3 Standardizace vzdělávání v sociální práci  

 

Minimální standard vzdělávání v sociální práci byl a je zejména normou pro 
členy Asociace vzdělavatelů v sociální práci, kterou školy (členové ASVSP)  
„´uvalily´ v zájmu celkového zkvalitňování vzdělávání v sociální práci samy na 
sebe.“ (Minimální 2007) Později se stal základem pro akreditační řízení Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Obsah Minimálního standardu je 
v modifikované podobě začleněn do dokumentu MŠMT „Kritéria posuzování žádostí 
o re/akreditaci („Akreditační požadavky“) bakalářských a magisterských oborů 
studia sociální práce“. (Kritéria, 2006) (Dále Akreditační požadavky) 

Minimální standard je představen v materiálu ASVSP, (Minimální 2007), jeho 
stručnou charakteristiku podle tohoto materiálu podáváme v následujících čtyřech 
odstavcích (upraveno, kráceno). 

Základní požadavky na kvalifikaci absolventů studia sociální práce jsou 
v Minimálním standardu vymezeny pomocí zásad studia a minimálního souboru 
studijních předmětů.181 Minimální standard definuje základní výbavu potřebnou pro 
výkon profese. Většina členů ASVSP předpokládá, že způsobilost absolventů studia 
sociální práce k samostatnému výkonu individuální, skupinové a komunitní práce a k 
využití nebo výkonu potřebné výzkumné činnosti je podmíněna minimálně studiem 
(1) Teorií a metod sociální práce; (2) Sociální politiky; (3) Filosofie a etiky; (4) 
Sociologie; (5) Psychologie; (6) Metod sociálního výzkumu; (7) Práva; (8) Sociální 
patologie; (9) Problematiky etnických a menšinových skupin; (10) Otázek zdraví a 
nemoci. Podstatnou součástí studia sociální práce je praxe, která by měla podle 

                                                 
181 Na vzniku standardu se v letech 1991 - 1993 podíleli zástupci zaměstnavatelů sociálních 
pracovníků, Společnost sociálních pracovníků v České republice, vysokoškolská pracoviště a vyšší 
školy sociální práce v ČR, Nizozemí, Velké Británie a USA. (Chytil 2006)  
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doporučení ASVSP činit nejméně 25% (optimálně 30%) objemu výuky.182 Obsah 
většiny výše uvedených disciplín je Minimálním standardem vymezen rámcově. 

Součástí Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci je také požadavek, 
aby škola v rámci svého programu nabízela nejméně čtyři z dále uvedených 
specializovaných kurzů: (1) Sociální práce s rodinou a dětmi; (2) Sociální práce v 
oblasti zaměstnanosti; (3) Sociální práce s delikventy; (4) Sociální práce se starými 
občany; (5) Sociální práce v poradenských zařízeních; (6) Sociální práce se 
zdravotně postiženými osobami; (7) Sociální práce ve zdravotnictví; (8) Sociální 
práce s menšinami, národnostmi a uprchlíky; (9) Demografie; (10) Personalistika a 
řízení; (11) Psychoterapeutický výcvik.   

Absolventi škol sociální práce183 by měli mít takové teoretické znalosti z 
psychologie, sociologie, práva, sociální politiky, sociální filosofie, teorie řízení a 
výzkumné metodologie, takové komunikační a psychosociálně terapeutické 
dovednosti, takové organizační schopnosti a takový profesionální přehled o 
sociální problematice, aby byli způsobilí k výkonu individuální nebo skupinové 
klientské práce, aby po dvouleté praxi byli schopni manažerské činnosti 
přinejmenším na střední úrovni vedení, aby ve svém regionu dokázali provádět 
komunitní sociální práci (ovlivňovat sociální politiku) a aby se mohli věnovat 
výzkumné činnosti.  

Koncepce Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci dále 
předpokládá, že vedle obecně akceptovaného minima školy studentům nabízejí 
specifickou část svého studijního programu. V zájmu zajištění průhlednosti 
vztahu mezi disciplínami, které jsou dány Minimálním standardem, a osobitým 
profilem jednotlivých škol je třeba, aby každá škola sociální práce deklarovala 
své specifické zaměření v profilu absolventa.  

 

8.4 Pedagogové sociální práce  

 

V první polovině devadesátých let se velmi intenzivně a živelně rozvíjely 
chybějící formy zejména sociálních služeb. Akutní nedostatek profesionálních 
pracovníků, schopných provádět moderní sociální politiku a sociální práci byl 
zapříčiněn tím, že před rokem 1989  neexistovala v českých zemích odborná příprava 
k výkonu sociální práce. Původní vzdělávací systém, který zde byl před 
komunistickým režimem, byl v padesátých letech zcela zrušen. (Tomeš 1997: 12) 

                                                 
182 Ve srovnání se školami sociální práce v zahraničí se česká výuka sociální práce zatím zdá výrazně 
teoretizující a relativně odtažitá od reálných podmínek výkonu profese v praxi. Na Západě obnášejí 
terénní stáže a přednášky vázané k praxi více než polovinu času přípravy studentů. Obdobné 
podmínky lze nastolit […] teprve postupně, s prohlubováním vztahů mezi školami a zařízeními v 
terénu, přípravou supervize stáží zkušenými pracovnicemi z praxe a organizačním zajišťováním míst 
stáží. (Minimální 2007) 
183 Minimální koncepce obsahu studia sociální práce předpokládá, že odbornou kvalifikaci pro 
samostatný výkon sociální práce je možné získat minimálně tříletým pomaturitním studiem. Tento typ 
vzdělání je možné v současné době získat studiem na vyšších odborných školách a studiem 
bakalářských nebo magisterských programů vysokých škol. 
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V té době nešlo však jen o nedostatek odborníků schopných kvalitního  výkonu 
sociální práce. Logickým důsledkem vývoje sociální práce v  ČR popisovaného 
v předchozích kapitolách byl a zůstává i nedostatek pedagogů sociální práce.  

 

První katedry sociální práce zaměstnaly jako učitele pedagogy předtím 
působící v „sousedních“ disciplínách (v sociologii, pedagogice, psychologii, 
právu), a to z jednoduchého důvodu – vysokoškolsky vzdělaní sociální 
pracovníci u nás nebyli. […]  Příslušně vysokoškolsky kvalifikovaní učitelé 
jsou k dispozici teprve v posledních letech, ti však zase nemívají praktické 
zkušenosti. Obroda vzdělávání v sociální práci tedy začala neřízenou, 
individuální rekvalifikací pedagogů, bez kvalitních učebních textů, bez 
zpětných vazeb z praxe, s oporou v zahraničních modelech výuky, v teoriích, 
které jsou pro praxi sociální práce někdy dosti vzdálené, často metodou 
pokusu a omylu. (Matoušek 2001: 11) 

 

Potvrzením, že nedostatek pedagogů sociální práce je i nadále aktuálním tématem 
lze nalézt v konstatování ASVSP:  

 

Při koncipování těchto podkladů k akreditačnímu řízení (aktualizovaný 
Minimální standard z 16.11. 2007, pozn. L.K.) jsme si byli vědomi 
současného relativního nedostatku pedagogů sociální práce. Částečně jej lze 
jistě kompenzovat angažováním odborníků z praxe a pracovníků jiných 
kateder. Vzhledem ke známým problémům spojeným se zaměstnáváním 
externistů (absence, dočasné úvazky, fluktuace pracovníků) doporučujeme, 
aby podmínkou akreditace studijního programu sociální práce do blízké 
budoucnosti bylo, aby přinejmenším polovina přednášejících byli kmenoví 
učitelé školy. (Minimální 2007) 

 

Je však otázkou, nakolik je ona „blízká budoucnost“ možná, když zároveň 
existuje a nepochybně delší dobu bude existovat problém daný požadavkem, aby 
vysokoškolský pedagog sociální práce měl zároveň i praktické zkušenosti s výkonem 
sociální práce. Na školách se lze v současné (věřme že přechodné) době setkat s tím, 
že vyučujícím (například metod sociální práce) je absolvent oboru sociální práce bez 
praxe, anebo je vyučujícím praktik z terénu, který je sice uznávaným odborníkem ve 
své profesí praxi, nezná však širší souvislosti sociální práce.  Pokud je tento stav 
v řádu jedinců na pracovišti, je to do jisté míry akceptovatelné. Pokud však převažuje 
„praktické“ a/nebo „absolventské“ zastoupení, odráží se tento stav nepochybně na 
kvalitě výuky.   

Součástí vzdělávacího procesu  je kromě otázky „co“ se učí (obsah vzdělávání), 
„kdo“učí (oborová kompetentnost) „koho“učí, „kde“ (institucionální aspekt) a „za 
kolik“ (financování institucí) také „jak“ se učí (didaktika). Pro úplnost dodejme, že 
v první linii je také otázka „proč“ se co učí. Uvážíme-li absenci relevantního 
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publikovaného materiálu v ČR „jak vyučovat sociální práci“ na vysoké škole,184 lze 
předpokládat, že pedagogové-absolventi budou kopírovat své pedagogy-praktiky 
z terénu nebo jen ty didaktické postupy, které měli sami možnost vypozorovat v době 
svých studií.  Někdy je to dobré, vždy to však může být lepší. 

Výuka sociální práce je náročným procesem. Mají-li  (budoucí) sociální 
pracovníci nebo jiné profese možnost učit se znalostem, dovednostem a získávat 
odbornou kompetentnost ve svém oboru, není důvod domnívat se, že dovednost 
(kvalitně) učit-vyučovat sociální práci přichází „sama od sebe.“185 Pedagog sociální 
práce by měl být sice a především odborníkem ve svém oboru (obsah studia), do jeho 
kompetentnosti však spadá i úloha učitele. Pedagog na vysoké škole může využívat 
některé didaktické postupy a zásady uplatňované v primárním a sekundárním 
školství, s ohledem na charakter vysokoškolské výuky a s ohledem na některé 
specifické metody výuky sociální práce však uplatňuje či může uplatňovat řadu 
dalších.  Je proto podle našeho názoru na místě zabývat se i v  ČR cíleně a v širokém 
plénu otázkou podpory znalosti obecných i specifických didaktických otázek 
vzdělávání v sociální práci, jejichž diskuse by výuku sociální práce jistě pomohla 
zkvalitnit.186 (Krhutová 2007b)  

Je pochopitelné, že všechny věci se nedají řešit najednou. Současná situace  
vzdělávání v sociální práci s tradicí i břemenem jeho historického dědictví se však 
zvolna proměňuje, přibývají české odborné texty, rozšiřuje se výzkum, vznikají 
doktorské studijní obory sociální práce, přibývá vzdělaných sociálních pracovníků 
s praxí. K prioritám vzdělávání v sociální práci by se tak vedle zajištění kvality 
obsahu vzdělávání (vzdělávání vzdělavatelů o obsahu vzdělávání), institucionálního 
rámce vzdělávání atd. mohla či měla podle našeho názoru v blízké budoucnosti 
přiřadit i otázka “vzdělávání vzdělavatelů o způsobu vzdělávání“ v sociální práci, tj. 
zvyšování pedagogicko-didaktických kompetencí vysokoškolských pedagogů 
sociální práce. 

 

 

                                                 
184 Do oblasti „didaktiky“ lze do určité míry zařadit předmět supervize, který je zaměřen na reflexi 
výuky praxe – jak se učit z praxe.  
185 Domníváme se, že ani absolutoriem doktorského studia absolvent pedagogickou kompetentnost 
nezíská, byť Tomeš píše: „Doktorandské studium je určeno k přípravě […]osobností […], které se 
mohou uplatnit ve výzkumu, vývoji teorie, v přípravě a vyhodnocování sociálních koncepcí a 
programů na regionální, národní a mezinárodní úrovni a jako učitelé a supervizoři v odborných 
školách, na vysoké škole a v dalším vzdělávání sociálních pracovníků. (Tomeš 1997:  42) 
186 Univerzita v norském Trondheimu nabízí magisterský studijní program sociální práce, který je 
koncipován „především pro potřeby pedagogů v oboru sociální práce“. (Kamer 1997: 98) Pro praktika 
z terénu, který má ambici vyučovat na  vysoké škole sociální práce, může jít o optimální oborovou 
kombinaci. V ČR vyšlo v roce 2003 monotematicky zaměřené číslo časopisu Sociální práce/Sociálna 
práca (č. 1/2003), které však didaktické postupy nezmiňovalo. Ve Velké Británii existuje časopis 
cíleně zaměřený na vzdělávání v sociální práci, který se zabývá i didaktickými otázkami vzdělávání 
v sociální práci (Social 2008) V ČR u vysokoškolských pedagogů obecně, nejen s v sociální práci, 
podobné myšlenky obvykle narážejí na odpor nebo jsou přinejmenším ignorovány, jakoby otázka „jak 
učit“ (ve smyslu didaktickém, nikoli ve smyslu obsahu vzdělávání), měla patřit „pouze“ do pater 
primárního a sekundárního školství.  
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9. Diskriminace z důvodu zdravotního postižení                            
 v kontextu vzdělávání v sociální práci 

 

 

9.1 Vzdělávání v sociální práci a lidská práva 

 

V kapitole 3.2 jsme již zmínili vydání manuálu Lidská práva a sociální práce – 
manuál pro školy a profese sociální práce, který byl publikován v roce 1994. Manuál 
zahrnuje jednak základní otázky a filozofické pozadí konceptu lidských práv, 
praktické otázky pro realizaci sociální práce v oblasti lidských práv, a také základní 
dokumenty a návrhy pro mezinárodní komunikaci mezi pracovníky v sociální oblasti. 
Jedním z doporučení manuálu je, aby se téma lidských práv stalo  nedílnou součástí 
vzdělávání v sociální práci. Manuál zároveň poskytuje konceptuální rámec včetně 
konkrétních návrhů a postupů  pro realizaci  výuky.  (srov. Human 1994:  27-52)187   

Doporučení manuálu reflektuje skutečnost, že při působení sociálních pracovníků 
nelze spoléhat na obecnou úroveň vnímání lidských práv, ale že je nezbytné věnovat 
rozvoji vnímání lidských práv v kontextu teorie a praxe sociální práce cílenou 
vzdělávací aktivitu. Téma lidských práv by se tedy přirozeně mělo promítat do 
obsahu vzdělávání v sociální práci.  

Podle Kovaříka (2003: 4) vzdělávací osnovy ani učebnice pro sociální práci 
„nepotvrzují propojení sociální práce a lidských práv“ a  „ve většině učebnic sociální 
práce nenajdeme v rejstříku […] heslo […] ´lidská práva´. “ (psáno v roce 2003, 
pozn. L.K.)  Kovařík upozorňuje na jednu z mála prací, která se (v té době) zabývá 
lidskými práv na úrovni etiky  – učebnice  Ashmanové a Hulla  Understanding 
Generalist Practice, v níž lze nalézt v samostatné kapitole sedm hierarchicky 
uspořádaných  principů vyjádřených zkráceně akronymen ETHIC for U (zkratky 
priorit podle pořadí  v originále anglického textu).188 Autor současně konstatuje, že 
„ať již s naznačenými principy a jejich hierarchií souhlasíme, či nikoliv, jsou 
každopádně podnětnou ukázkou praktického etického průvodce při rozhodování 
složitých etických otázek praxe sociální práce.“  

V témže roce je v českém odborném písemnictví publikována práce Jankovského 
Etika pro pomáhající profese (Jankovský 2003), která zakotvuje teorii a etiku 
pomáhajících profesí v étosu lidských hodnot, otázku dodržování lidských práv jako 

                                                 
187 Části věnované vzdělávání v oblasti lidských práv lidí se zdravotním  postižením jsou v manuálu 
uvedeny na s. 37-38. 
188 Podle těchto principů lidé mají právo: (1) Exit with their basic needs met (aby byly naplňovány 
jejich základní potřeby); (2) Treatment that is fair and equal (aby s nimi bylo nakládáno spravedlivě a 
bez rozdílů); (3) Have free choice and fredom (aby byli svobodní a měli možnost svobodné volby); 
(4) Injury that is a minimal or nonexistent (aby případná újma byla minimální či spíše žádná); (5) 
Cultivate a good quality of life (aby mohli vést a kultivovat dobrý a kvalitní život); (6) Secure their 
privacy and confidientiality (aby bylo zaručeno jejich soukromí a ochráněna jejich důvěrná sdělení;  
for (aby) (7) Understand the truth an all available information  (mohli pochopit pravdu a měli 
k dispozici veškeré dostupní informace. (Kovařík 2003: 5) 
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étosu práce pomáhajících profesí však nezmiňuje. V příloze uvedené publikace je 
uvedena řada profesních etických kodexů, kodex sociální  práce zde však chybí. 

Z hlediska obsahu vzdělávání v sociální práci byl do vzdělávacích standardů 
v sociální práci v roce 1997  manuál Lidská práva a sociální práce (z roku 1994) 
zřejmě zakomponován, neboť téma lidských práv se zřetelně objevuje ve vymezení 
některých standardních okruhů pro vyšší odborné školy a bakalářské studium 
sociální práce včetně prvního cyklu (neděleného) magisterského studia. V rámci 
například studijního okruhu etiky se (v roce 1997)  objevuje formulace „[…]obsahem 
výuky by měla být problematika lidských práv “, okruh problematika menšin 
vyžaduje znalost „mezinárodních  smluv o lidských právech […], jejich dodržování, 
porušování, možnost kontroly a naplňování úmluv“, principálně lze předpokládat 
téma lidských práv jako součást vzdělávacího okruhu právo, i když zde není přímo 
vymezeno. (Tomeš 1997: 54, 57, 58)  

Hovoří-li Kovařík v roce 2003 o tom, že „vzdělávací osnovy […] pro sociální 
práci nepotvrzují propojení sociální práce a lidských práv“, mohl reflektovat 
skutečnost, že ani Minimální standard vzdělávání v sociální práci z roku 1993, ani 
Kritéria posuzování žádosti o re/akreditaci bakalářských oborů studia sociální práce 
Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z roku 2003 
neobsahovala a neobsahují zmínku o lidských právech. Téma lidských práv jako 
explicitně vymezená formulace v obou klíčových dokumentech pro vzdělávání 
sociálních pracovníků není obsaženo v žádném z požadovaných obsahů disciplín. 
Jako součást obsahu výuky sociální politiky se objevuje jen zmínka o teorii 
sociálních práv (jako jedné z historických a dílčích vrstev lidských práv). Téma 
lidských práv není zmíněno ani v Minimálním standardu vzdělávání v sociální práci 
Asociace vzdělavatelů v sociální práci, který byl aktualizován koncem roku 2006. 
Opět se zde objevuje jen teorie sociálních práv jako jedna z mnoha entit výuky 
sociální politiky.  

Výsledným efektem tohoto stavu je, že na jedné straně sociální práce samu sebe 
vymezuje jako profesi lidských práv  a na druhé straně není výuka tématu lidských 
práv v ČR v oficiálně požadovaném obsahu vzdělávání v sociální práci vůbec 
formulována. Pravděpodobně je pojímána jako zamlčený předpoklad v rámci výuky 
práva, která je vymezena takto:  

 

Obsahem předmětu (právo) jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého 
práva a práva EU. Oblast veřejného práva je zaměřena zejména na právo 
ústavní, správní a trestní. Výklad z oblasti soukromého práva je zaměřen na 
právo občanské, rodinné a pracovní. Kapitoly z práva EU seznamují se 
základními zásadami právního systému EU. Zvláštní místo zaujímá 
problematika práva sociálního zabezpečení. (Minimální 2007) 

 
 Máme za to, že pro pochopení kontextu – sociální práce jako profese lidských 
práv - nestačí jen věcná znalost obsahu právních norem typu Listina základních práv 
a svobod atd., jejichž odborná výuka náleží právníkům. Pro plné porozumění 
uvedenému kontextu nemusí být, podle našeho názoru, dostačující ani solitérní 
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výuka etiky, tak jak je formulována v současném pojetí požadavků na obsah 
vzdělávání v sociální práci, kde chybí uvedení propojení tématu etika-právo: 

 

Cílem disciplíny etika je seznámení s teoretickými a praktickými předpoklady 
etiky a se základními metodami a výsledky práce nejvýznamnějších etiků a 
axiologů z hlediska jejich relevance pro sociální pracovníky. Vymezení 
základních pojmů a vztahů: mravnost, morálka, etika - vztahy náboženství a 
morálky, filozofie a morálky, ideologie a morálky, politiky a morálky. 
Aplikace základních etických kategorií a morálních pojmů v těchto vztazích: 
dobro, zlo, povinnost, služba, svědomí, hřích, úcta, prostředek, účel, život, 
oběť, smysl, solidarita, charita, vyšší celek/ cíl. Koncepce soudobé krize a 
krize humanity. (Minimální 2007) 

 

Přikláníme se tak k názoru Graçy a Walze (2003: 112)  kteří rozlišují dvě roviny 
vzdělávání v oblasti lidských práv v sociální práci:  (1) výuka reflexe etických 
přístupů k lidským právům a  (2) výuka vlastního obsahu v rámci jednotlivých 
oblastí lidských práv. Podle autorů by dále mělo být úkolem ve výuce studentů 
sociální práce nikoliv jen poskytovat přednášky o obsahu oblastí lidských práv, „ale 
zejména a především umožnit reflexi zkušeností týkajících se postojů k lidským 
právům formou cvičení v rámci skupinové práce.“  

Obecná formulace Graçy a Walze předjímá schopnost aplikovat obě roviny  na 
jednotlivé cílové skupiny v oblasti působení sociální práce, což předpokládá alespoň 
základní znalost problémových okruhů,  týkajících se jejich životních podmínek,  
situací a sociálního fungování.  

O diskriminaci z důvodu zdravotního postižení budeme v následujícím textu 
uvažovat jako o tématu vzdělávání v sociální práci.189  

Ptejme se tedy  znovu, nyní optikou  procesu vzdělávání, a pokusme se  postupně 
odpovědět: (1) Kdo? by se měl učit (2) co? a (3) proč? (4) Kdo by měl téma a (5) jak 
učit;  (5) kde  a  (6) za kolik? 

V předkládané práci se zaměříme, jak bylo již uvedeno v kapitole 8, na 
vysokoškolský stupeň vzdělávání v sociální práci zejména proto, že je v něm úzce 
propojeno získávání, zkoumání, zpracovávání a aplikace poznatků, které se zpětně 
promítají do praxe vzdělávání v sociální práci.  

Odpověď na otázku „co“ je (v kontextu práce) předmětem vzdělávání je z výše 
uvedeného známa – téma ne/diskriminace a lidských práv lidí se zdravotním 
postižením. „Kdo“ by měl být vzděláván v rámci tématu je rovněž z předchozího 
textu zřejmé – studenti oborů sociální práce na bakalářském, případně magisterském 
stupni vzdělávání.190 Tím zároveň může být odpovězeno „kde“ – na vysoké škole a  
(principiálně) i otázka „za kolik“– v rámci běžného rozpočtu instituce, případně 
formou rozvojových projektů vysoké školy. 

                                                 
189 Kapitoly o diskriminaci z důvodu zdravotního postižení jako sociálním jevu a textů souvisejících 
pak mohou být z této perspektivy vnímány jako možný obsah vzdělávání v rámci  tématu. 
190 Doktorský stupeň neuvádíme z důvodu vysoce individualizovaného typu  studia.  
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Pokus o odpověď na otázku „proč“ by mělo téma ne/diskriminace a lidských práv 
lidí se zdravotním postižením být cíleným předmětem výuky sociálních pracovníků, 
je předmětem následujícího textu. 

 

9.2 Etické kodexy sociální práce, lidská práva  a diskriminace 

 

V kapitole 3.2 Sociální práce jako profese lidských práv jsme pojednali o 
možných funkcích etických kodexů v sociální práci. Zaměříme se na dva z nich, a to: 

(3) Pro sociálního pracovníka je etický kodex jedním ze základních  nástrojů 
 používaných při aplikaci metod sociální práce.  

(5)  Kodex sociálních pracovníků do jisté míry a svým způsobem nastavuje  či 
 může nastavovat kvalifikační rámec profese. (…předpokládá odborné 
 vědomosti, dovednosti…) 

Jsou-li  základními principy sociální práce jako profese  lidská práva a sociální 
spravedlnost,191 pak se u sociálních pracovníků předpokládá nejen jejich znalost, ale 
také dovednost aplikovat je v rámci metod sociální práce užívaných v každodenní 
praxi.   

Etický kodex nastavuje a „očekává“ předpokládanou kvalifikační způsobilost 
všech sociálních pracovníků ve službách sociální práce (včetně sociálních služeb).  

Kvalifikovaný (…sociální) pracovník je „odborně vzdělaný, zaškolený,  
způsobilý“ pracovník. (Akademický 1995: 441) Jaká kvalifikace či odborná 
způsobilost se tedy předpokládá dikcí etického kodexu v oblasti lidských práv a 
ne/diskriminace, kterou můžeme aplikovat na oblast lidských práv a ne/diskriminace 
lidí se zdravotním postižením? Pokusme se o analýzu na příkladu vybraných oddílů 
českého etického kodexu z roku 1995. (Etický 1995) 

 

 Etické zásady 

1.1 Sociální práce je založena na hodnotách demokracie a lidských práv.  
 Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských právu skupin i  
 jednotlivců tak, jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Organizace  
 spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte. 

 

V kodexu z roku 1995 se nevyskytuje uvedení nově přijaté Úmluvy o právech 
osob se zdravotním postižením z roku 2006, avšak za předpokladu, že by byl kodex 
aktualizován, předpokládala by  se formulací „dbají na dodržování lidských práv“  u 
sociálního pracovníka znalost jednotlivých ustanovení Úmluvy a dovednost její 

                                                 
191 Profese sociální práce podporuje sociální změnu, řešení problémů v lidských vztazích, a také 
zmocnění a osvobození lidí v zájmu zvýšení blaha. Sociální práce zasahuje v oblastech, kde dochází k 
interakci lidí a jejich prostředí a využívá k tomu teorii lidského chování a sociálních systémů. 
Základními principy sociální práce jsou lidská práva a sociální spravedlnost. (Ethics 2004)  
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aplikace v praxi životních podmínek lidí s postižením. To znamená především 
znalost komplexu provázaných podmínek jednotlivých oblastí života lidí s 
postižením v intencích zejména kapitoly 4 (Kvalita života) a 5 (Individuální a 
institucionální diskriminace) této práce a dále znalost situací, či situačních kontextů, 
za jakých může k porušování práv v těchto oblastech  docházet. 

Následující Pravidla etického chování sociálního pracovníka konkrétněji aplikují 
základní  zásadu z bodu 1.1: 

 

Pravidla etického chování sociálního pracovníka 

 2.1.2 Sociální pracovník pomáhá a jedná tak, aby chránil důstojnost a  
  lidská  práva svých klientů. 

 2.1.3 Sociální pracovník pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy 
  diskriminace všem klientům. Při žádné formě diskriminace  
  nespolupracuje a neúčastní se jí. 

Formulací sociální pracovník „chrání důstojnost a lidská práva“ klientů / se 
zdravotním postižením se předpokládá kromě již uvedených znalostí také cílená a 
hlubší znalost právních aspektů diskriminace z důvodu zdravotního postižení 
nastíněných v kapitole , neboť pojem „chránit“  je aktivnější než pojem „dodržovat“, 
předpokládá skutečně aktivní ochranu klientovy důstojnosti a lidských práv. 

Formulací „při žádné formě diskriminace nespolupracuje a neúčastní se jí“ se 
předpokládá, že sociální pracovník dovede identifikovat situaci diskriminace tak, aby 
se na ní byť nevědomě nepodílel. Kromě všech uvedených znalostí jde jmenovitě o 
některé situační kontexty kapitoly 5.1 (Postoje vůči lidem s zdravotním postižením, 
komentáře k Příkladu 2 Nebude ho to bolet a  k Příkladu 4 Rodičovská kompetence)  

 

 Ve vztahu ke společnosti  

 2.5.1 Sociální pracovník má právo a povinnost upozorňovat širokou  
  veřejnost a příslušné orgány na způsoby, kterými společnost, vláda 
  nebo organizace přispívají k obtížím a utrpení a nesnaží se o jejich 
  ukončení.  

 2.5.2 Zasazuje se o zlepšení sociálních podmínek a sociální spravedlnosti 
  tím, že podněcuje změny v zákonech, politice státu i v politice  
  mezinárodní. 

 2.5.3 Působí na rozšíření možnosti a příležitosti ke zlepšení kvality života 
  pro všechny lidi, a to se zvláštním zřetelem ke znevýhodněným a  
  postiženým jedincům a skupinám. 

 

Uvedené formulace etického kodexu ve vztahu k makrosystémům předpokládají 
aktivní znalost sociální politiky v rámci řešení otázek zdravotního postižení a znalost 
globálních kontextů mezinárodní politiky vůči lidem s postižení včetně odpovídající 
legislativy. Viz Příklad 5 Dvanáct schodů k sociální síti.  
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Odpověď na otázku, proč by se měla tématu ne/diskriminace a lidských práv lidí 
s postižením věnovat při vzdělávání sociálních pracovníků zvýšená pozornost leží v 
reflektování skutečnosti, že zkušenost těžkého zdravotního postižení není sdělná, 
řada důsledků postižení, které se promítají do porušování práv a důstojnosti lidí 
s postižením není na první pohled zjevná ani obecně známá, a proto je potřebné je 
nahradit systematicky vnějšími znalostmi. Jako si umíme do jisté míry představit 
alespoň základní obrysy situace týrané matky s dítětem a dovedli bychom 
identifikovat a analyzovat kritická místa porušování jejích práv  (všichni jsme byli 
dětmi, většina z nás jsou (potenciálními) rodiči, u zdravotního postižení a lidí se 
zdravotním postižením však ona schopnost „vidět svět klienta, jako kdyby v něm 
pracovník sám byl“ naráží na ztíženou možnost, či spíše nemožnost podobného 
způsobu náhledu (nelze „žít“ zdravotní postižení, pokud člověk nemá vlastní 
nezprostředkovanou zkušenost). 192 

 

Sociální pracovníci se zabývají životními situacemi lidí a jimi poskytované 
 služby bývají zpravidla tím lepší, čím více se jim daří vidět situaci klienta 
 v jejím celku. Mohou lépe než ostatní rozumět struktuře tohoto celku, těžko 
 však mohou být specialisty na každou jeho dílčí část. (Musil 2004: 17) 

 

Ona  schopnost rozumět struktuře celku životních podmínek lidí s postižením a 
schopnost identifikace porušování jejich důstojnosti a lidských práv předpokládá u 
sociálního pracovníka znalost situací a situačních kontextů, jejichž „běžná“  znalost 
není  „běžné“ populaci  běžně zjevná. Zůstane-li absolvent oboru sociální práce  bez 
těchto základních znalostí, zůstane také v rovině „běžné znalosti běžné populace“.   

Pro pedagogy sociální práce může etický kodex podle našeho názoru 
představovat důležitý didaktický prostředek jednak jako možné vodítko pro 
strukturování obsahu vzdělávání o lidských právech a ne/diskriminaci lidí 
s postižením a jednak jako  základ výuky reflexe zkušeností studentů a jejich postojů 
k lidským právům v kontextu zdravotního postižení.193  

 

 

 

 

 

 

                                                 
192 Zavážeme-li si oči šátkem, abychom „zjistili“ jaké to je „nevidět“,  není to možno považovat za 
zkušenost nevidomého člověka.    
193 Tj. nejen přednášky o obsahu, lidských práv a ne/diskriminace, ale také reflexe zkušeností studentů 
(a vyučujících) týkají se postojů k lidským právům - například formou cvičení v rámci skupinové 
práce, jak bylo zmíněno v kapitole 3.3. 
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9.3 Zákon o sociálních službách a lidská práva 

 

Přestože jsou lidská práva zmíněna vyjma §40 (pečovatelská služba), §63 
(noclehárny), §67 (sociálně terapeutické dílny) v okruhu vymezení činností při 
poskytování všech druhů sociálních služeb, jsou obvykle brána jako samozřejmost, 
které není potřebné věnovat zvláštní pozornost  - viz kapitola 7 a „neviditelnost“ 
lidských práv v „praktických“ zákonech. Právě tato „neviditelnost“ však zakládá 
potřebu cílené pozornosti ve vzdělávání studentů sociální práce, neboť zákonem o 
sociálních službách je sociálním a jiným pracovníkům při poskytování sociálních 
služeb nařízeno:  

 

§2   Základní zásady 

odst. 2  rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím  
  sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob […]  
  Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité  
  kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno  
  dodržování lidských práv a základních svobod osob. 

 

§35   Základní činnosti při poskytování sociálních služeb 

odst. 1, písm. j)  

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

§ 38  Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a 
  psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře 
  zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto  
  vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. 

 

§88  Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni 

odst. c)  vytvářet při poskytování služeb takové podmínky, které umožňují 
  osobám, které poskytují sociální služby, naplňovat jejich lidská i  
  občanská práva […] 

 

Znovu se, stejně jako u etických kodexů, setkáváme s „očekávaným“ explicitně 
nevysloveným požadavkem, že sociální pracovník (dobře) zná obsah pojmů lidská 
práva, dovede je odlišit od pojmu občanská práva, zná obsah pojmu lidská 
důstojnost, důstojné zacházení, základní svobody a dále, nejen že obsah pojmů zná, 
ale hlavně – umí je aplikovat v běžném každodenním profesním působení.  

Ve vztahu k lidem s postižením lze říci, že tato ne/schopnost aplikace se projeví 
již ve chvíli prvního kontaktu s klientem, kdy sociální pracovník hovoří primárně 
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s tlumočníkem znakové řeči nebo s jiným doprovodem člověka s postižením. Viz 
„zubařovy věty“ uvedené pod Příkladem 2 Nebude ho to bolet apod. (kapitola 5.1) 

 

9.4 Vzdělávací standardy, zdravotní postižení, lidská práva a diskriminace 

 

Standardy vzdělávání  v sociální práci mohou částečně odpovědět na otázku „jak“ 
jakým způsobem  se může téma ne/diskriminace a lidských práv ve vztahu k lidem se 
zdravotním postižením vyučovat na vysoké škole. Částečně proto, že  standardy se 
primárně zabývají  obsahem vzdělávání, nikoliv druhou stranou mince onoho „jak“ , 
tj. způsoby a  metodami, jimiž má či může být vzdělávání o lidských právech a 
ne/diskriminaci uskutečňováno v přímé práci se studenty. Didakticko-metodickou 
polohu však ponecháváme v této práci stranou, neboť jde o téma k samostatnému 
zpracování.  

Zaměříme se tedy na zkoumání toho, kde a v jaké podobě a rozsahu se studenti 
sociální práce (na vysoké škole) mohou setkat s tématem zdravotního postižení a 
ne/diskriminace lidí s postižením  za předpokladu, že škola uskutečňuje akreditovaný 
vzdělávací program podle Minimálního standardu ASVSP (dále Standard) 194 a/nebo 
podle Kritérií posuzování žádostí o re/akreditaci („Akreditační požadavky“) 
bakalářských a magisterských oborů studia sociální práce MŠMT. Využijeme přitom 
konstatování o kontinuálním procesu tvorby standardů a výzvy obsažené 
v Minimálním standardu ASVSP: 

 

Stanovování standardů pro výuku sociální práce chápeme jako dlouhodobý 
proces, na němž se budou zainteresované školy účastnit formulováním 
vlastních představ a kritikou nebo připomínkami k představám jiným. Navíc 
počítáme, že se na něm budou podílet v rámci činnosti Koordinační rady i 
zaměstnavatelé a odborníci z praxe. (Minimální 2007) 

 

Kamer (1977: 99)  charakterizuje dilema základních programů výuky oborů 
sociální práce otázkou „kde je optimální rovnováha mezi obecnou a specializovanou 
průpravou“? A dodává, že v posledních letech převládá tendence k obecnějším 
studijním osnovám sociální práce, což znamená širší odbornou kvalifikaci.   

V ČR se  školy sociální práce profilují se specializací na oblast teologie, 
zdravotnictví, sociální pedagogiku, sociální politiku, personalistiku, sociálně právní 
činnosti apod. Obsah studia sociální práce ovlivňuje mimo jiné to, o jakou 
specializaci mají zájem učitelé jednotlivých škol. Společným základem všech 
specializací je (však) sociální práce. (Minimální 2007) Stanovením základního penza 

                                                 
194 Aktualizovaného ASVSP k 16.11.2007. Rozdíl  mezi Minimálním standardem a Akreditačními 
požadavky je v tom,  že Standard  je doporučením (pro členy ASVSP závazným), kdežto Akreditační 
požadavky musí splnit každý vzdělávací subjekt (i mimo ASVSP), požaduje-li akreditaci na MŠMT. 
Dokumenty se liší strukturací témat a v procedurálním popisu  s ohledem na odlišné účely dokumentů. 
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studia sociální práce je zajištěna „minimálně nezbytná“ úroveň znalosti sociální 
práce pro všechny specializovaně zaměřené obory sociální práce.  (Viz kapitola 8.3) 

V následujícím textu se pokusíme analyzovat možnosti studenta seznámit se 
s tématem zdravotního postižení, ne/diskriminace a lidských práv s možností 
aplikace na jedince a skupiny lidí se zdravotním postižením, a to za předpokladu, že 
akreditovaná instituce splní podmínky Akreditačních požadavků. Následně 
provedeme obdobnou analýzu u Standardů (povinnost pro členské subjekty ASVSP). 
Krátce pak zmíníme verzi Vzdělávacích standardů z roku 1997. V závěru pak 
provedeme stručnou komparaci výstupů uvedených dokumentů. 

 

Akreditační požadavky MŠMT 

 

Přímý pojem (druhů) zdravotního postižení je v Akreditačních požadavcích 
uveden jedenkrát, a to ve  zmínce o tělesných, smyslových a duševních vadách  v 
rámci obsahových požadavků pro okruh 16 Zdraví a nemoc. Tento okruh může, 
avšak nemusí být do studia zařazen, neboť „kromě splnění požadavků […] v povinné 
části oboru195 vzdělávací subjekt dále nabízí […] jednu ze tří disciplín“: (1) Rizikové 
skupiny a rizikové chování; (2) Problémy menšinových skupin; (3) Zdraví a nemoc. 
Obsah okruhu 16 Zdraví a nemoc: 

 

16. Zdraví a nemoc. 

Vzhledem k tomu, že sociální problematika bývá často spojena s nemocností, 
tělesnými, smyslovými nebo duševními vadami, jsou požadována relevantní 
témata např. ze sociálního lékařství, psychiatrie, psychosomatické medicíny, 
epidemiologie, veřejné hygieny, problematiky nevyléčitelných chorob, a 
thanatologie. Studenti se s jejich pomocí seznámí se sociálními aspekty zdraví 
a nemoci, se společenskou úlohou sektoru zdravotnictví a s postavením 
nemocného v rodině, ve společnosti a v léčebných institucích. 

 

Obsah studia sociální práce ovlivňuje mimo jiné to, o jakou specializaci mají 
zájem učitelé jednotlivých škol. Není-li téma v okruhu zájmu vyučujících konkrétní 
školy, nemusí jej do kurikula oboru zařadit.  

Pokud škola téma 16 Zdraví a nemoc do svého programu (oboru) sociální práce 
zařadí, vzniká dále otázka, nakolik ten, kdo disciplínu vyučuje, rozlišuje zdravotní 
postižení a nemoc – impairment, tj. aspekt, který je jednou, i když klíčovou,  
z determinant zdravotního postižení. Bude-li disciplínu vyučovat někdo, komu oba 
pojmy splývají (což se velmi často stává zdravotnickým pracovníkům), může ve 
studentech vzbudit dojem, pocit nebo přesvědčení, že nemocný člověk a člověk 

                                                 
195 Tj. (1) Filozofie a etika v sociální práci; (2) Teorie sociální práce; (3) Metody sociální práce; (4) 
Praxe v terénu a supervize; (5) Sociální politika; (6) Úvod do právní teorie a praxe; (7) Metody a 
techniky sociálního výzkumu; (8) Práce se specifickou cílovou populací; (9) Jazykové kompetence. 
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s postižením „jedno jsou“.196  Proto bychom považovali za vhodné, aby pojem 
zdravotní postižení byl explicitně vyjmenován v této disciplíně, pokud obor nenabízí 
specializovaný předmět k tématu zdravotního postižení, v němž by  byl prostor pro 
objasnění rozdílu „nemocný – „postižený“ a některých dalších aspektů v intencích 
této práce. 

Přímo se může (ale opět nemusí) student při dodržení Akreditačních požadavků 
oboru seznámit s tématem zdravotního postižení v rámci povinného okruhu  8 Práce 
se specifickou cílovou populací, a to pouze za předpokladu, že zájem některého z 
vyučujících je „specifická cílová skupina lidí se zdravotním postižením“: 

 

8. Práce se specifickou cílovou populací. 

Povinnou součástí studia je alespoň jeden kurs práce197 se specifickou cílovou 
populací (např. nezaměstnaní). V rámci tohoto kursu nebo v rámci kursů, které 
se touto cílovou populací zabývají, má student možnost seznámit se alespoň se 
dvěma přístupy k práci s danou cílovou populací (např. humanistický a 
úkolově orientovaný).  

 

Nepřímo se může (ale opět nemusí) student seznámit s tématem zdravotního 
postižení  v rámci povinně volitelného (tj. jednoho ze tří) okruhu 15 Problémy 
menšinových skupin, a to pouze v případě, zmíní-li vyučující zdravotní postižení 
alespoň jako „jednu z entit“. Obsah okruhu 15 Problémy menšinových skupin: 

 

15. Problémy menšinových skupin. 

V rámci této disciplíny se studenti seznámí s teorií menšin a jejich postavením 
ve společnosti. Účelem je pomocí etnologických, historických, 
sociologických, psychologických, kulturně srovnávacích nebo dalších 
poznatků posílit schopnost studentů reflektovat s odstupem od sociálních 
mýtů a předsudků vztahy mezi majoritní populací a etnickými i jinými 
menšinami. Klíčová pozornost by měla být věnována pojmu kulturní 
relativismus, vztahům mezi specifickými kulturami různých skupin, rozlišení 
mezi autoritativním, paternalistickým a partnerským pojetím těchto vztahů a 
odpovídajícími technikami intervence do situace menšin. 

                                                 
196Nevidomý člověk má těžké zrakové postižení, ale není nemocný, dokud neonemocní. Příklad: 
Vrozeně nevidomý člověk se setkal s lékařem-oftalmologem při svém narození, a pak již nikdy nebyl 
k tomuto setkání důvod. Po celý svůj život kromě dětského věku (očkování, preventivní prohlídky) až 
do věku 60 let nebyl u lékaře, protože byl zcela zdráv - nebral léky a kromě preventivních prohlídek  
nevyužíval zdravotní péči. V 60 letech byl dopraven do nemocnice  se zlomeninou nohy a bylo s ním 
zacházeno jako  s „dvakrát nemocným“.  Jiná situace bude například u diabetika, který je dobře 
kompenzován a v zásadě není v běžném životě příliš limitován. Diabetes v tomto případě nevyvolává 
automaticky „postižení z důvodu zdravotního stavu“. (viz imairment – disabilty – handicap, kapitola 
1.1) 
197 Na jiném místě v bodě 2.1 Akreditačních požadavků je stanoven odlišný požadavek „ Více než 
jeden kurs práce se specifickou cílovou populací“. 
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Téma lidé se zdravotním postižením jako menšina se zde ocitá v pozici APOD., 
zde „... a jinými“. (viz kapitola 5.12) 

Poměrně problematické  - bez jasného vymezení vztahu k cíli zařazení tématu 
zdravotního postižení – se jeví možné zařazení tématu do povinně volitelného (tj. 
jednoho ze tří)  okruhu 14 Rizikové skupiny.  

 

14  Rizikové skupiny a rizikové chování (tzv. „sociální patologie“) 

V rámci této disciplíny se studenti seznámí s teorií rizikového jednání a 
s problémy jedinců a skupin stojících na okraji společnosti, dále s problémy 
kriminality, násilí v rodině, závislosti na alkoholu, drogách, apod.  

 

Lidé s postižením se ocitají v pozici jedinců a skupin stojících na okraji 
společnosti, přičemž by však bylo zavádějící přiřazovat je jako celek k rizikovým 
skupinám ve smyslu sociální patologie.198  Nicméně téma zdravotního postižení by 
se i v této disciplíně podle našeho názoru objevit mělo, a to v rámci tématu  „násilí 
v rodině“, či násilí obecně, neboť lidé s postižením patří mezi  skupinu vysoce  
ohroženou (nejen domácím) násilím.199  

 

Závěr  

Obsah základních povinných teoretických disciplín může student (bez přímého 
vedení vyučujícím) aplikovat  na  práci s klientem či skupinou klientů se zdravotním 
postižením za podmínky, že témata zdravotního postižení zná v celém 
multidimenzionálním komplexu.   

V opačném případě může dojít, podle našeho názoru, k situaci, kdy – vytrženě 
z kontextu celkové životní situace klienta či skupin klientů s postižením – vnímá 
absolvent oboru sociální práce  téma zdravotního postižení pouze v úzkém pohledu 
rezortu sociálních věcí případně zdravotnictví, jak jsme tomu v mnoha případech 
z vlastní pedagogické i terénní praxe svědky. Totéž platí o tématu ne/diskriminace a 
lidských práv ve vztahu ke zdravotnímu postižení.200  

Studenti sami, pokud nemají silnou osobní motivaci,201 obvykle nedovedou (z 
objektivních systémových důvodů) obsah základních teoretických disciplín 
nezkresleně transponovat do prostředí životních podmínek lidí s postižením a ve 
                                                 
198 Z pohledu speciální pedagogiky patří téma sociální deviace do oboru etopedie. 
199 Viz například sborník příspěvků Domácí násilí a zdravotně postižení (2005) nebo sborník 
příspěvků Ochrana zdravotně postižených před sexuálním zneužitím (2002). Pro úplnost dodejme, že 
ani závislost na alkoholu a jiných drogách se některým lidem s postižením nevyhýbá v rámci 
„copingových strategií“ adaptace například  na získané zdravotní postižení. Student sociální práce a 
následně pracovník ve službách sociální práce bude v tomto případě v kontaktu s oběma (nebo 
dalšími) entitami skutečnosti práce s klientem (nezaměstnanost, případně bezdomovectví atd.) 
200 Pojem lidská práva se v okruzích Akreditačních požadavků explicitně nevyskytuje. V okruhu 5 
Sociální politika je zmíněna pouze parciální část - teorie sociálních práv. 
201 Někdo v rodině či v blízkosti studenta má zdravotní postižení. 
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vnímání studentů se projevují poměrně často (i když ne ve všech případech) tendence 
odpovídající modelu osobní tragédie202. Přesto, že by student „měl být schopen“ 
aplikace teorií a metod sociální práce a znalostí obecných disciplín týkajících se 
lidských práv a ne/diskriminace. Pro schopnost aplikace zde chybí, podle našeho 
názoru, ona základní znalostní opora multidimenzionality zdravotního postižení tak, 
jak byla částečně představena v rámci kapitol  1 až 7 této práce. 

 

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP 

dokument Minimální akreditační standard pro výuku sociální práce na úrovni 
vyššího odborného a vysokoškolského vzdělávání  (obsah studia), aktualizace k       
16. 11. 2007 (dále Standard) 

 

ASVSP navrhuje, aby studijní programy, které usilují o akreditaci studia sociální 
práce závazně zavedly následující obecné disciplíny pro první fázi nejméně tříletého 
pomaturitního studia: (1) Filozofie a etika; (2) Úvod do sociologické teorie; (3) Úvod 
do psychologické teorie; (4) Teorie a metody sociální práce; (5) Praxe v terénu, 
Supervize v odborné praxi; (6) Metody a techniky sociálního výzkumu; (7) Úvod do 
právní teorie a praxe; (8) Sociální politika; (9) Sociální patologie; (10) Problémy 
etnických a menšinových skupin; (11) Zdraví a nemoc. 

Pro druhou fázi minimálně tříletého pomaturitního studia navrhuje ASVSP  
specializované výběrové přednášky, které by studentům umožnily užší profesní 
orientaci. Podmínkou akreditace je nabídka nejméně čtyř (ASVSP doporučuje šesti) 
specializovaných kurzů z následujícího předběžného a neuzavřeného seznamu:  

 

• sociální problematika rodin (Sociální práce s rodinou a dětmi)  
• pracovní trh a nezaměstnanost (Sociální práce v oblasti zaměstnanosti)  
• kriminologie (Sociální práce s delikventy)  
• sociální gerontologie (Sociální práce se starými občany)  
• demografie  
• personalistika a řízení  
• ekonomie sociální sféry  
• psychoterapeutický výcvik (Sociální práce v poradenských zařízeních a  
 psychiatrických léčebnách)  
• sociální práce s postiženými osobami  
• sociální práce ve zdravotnictví  
• sociální práce s menšinami, národnostmi, uprchlíky  
• komunitní sociální práce  
 

Z podrobné analýzy obsahu okruhů vyplývá, že pojem  (zdravotní)  postižení je 
uveden pouze u  výběrových (ne-všech-povinných) přednášek kurzu sociální práce s 

                                                 
202 Opět záleží na tom, zda student má/nemá blízkou zkušenost s člověkem s postižením a jakého je 
(zkušenost) druhu. 
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„postiženými“  osobami. 203  Student se tak může (opět však nemusí) s tématem 
sociální práce a lidé s postižením v rámci svého studia setkat.   

Setkání s pojmem a tématem zdravotního postižení není zaručeno ani v okruhu 9 
Sociální patologie (jinak podle našeho názoru velmi dobře přepracovaný okruh 14 
Rizikové skupiny z Akreditačních požadavků), a překvapivě ani v jinak důsledně 
přepracovaném okruhu 11 Zdraví a nemoc.  

 

9 Sociální patologie  

[…] student zná vybrané sociální deviace a sociálně patologické jevy, jejich 
strukturu, dynamiku, příčiny, důsledky a možnost prevence vč. organizací a 
institucí, které ji zajišťují. Jde zejména o tyto jevy: 

• kriminalita  
• násilí, zejm. domácí násilí, násilí na dětech a starých lidech, šikana  
• závislosti (např. látkové - nelátkové)  
• bezdomovectví  
• prostituce  
• rasizmus, nacionalizmus, interetnické konflikty  
• sekty, extremizmus a terorismus  
• sebevražedné jednání  
 

Téma násilí na lidech se zdravotním postižením je zde v pozici APOD., zde pod  
slovem „zejména“.  Je-li upozorněno „zejména“ na děti a seniory, může být 
pravděpodobné,  že  se téma násilí na lidech s postižením z okruhu osob ohrožených 
násilím při vlastní výuce (byť nezáměrně)  vytratí. (viz Akreditační požadavky okruh 
14 Rizikové skupiny a rizikové chování) 

Cílem obecné disciplíny 11 Zdraví a nemoc je „poskytnutí studentům potřebných 
znalostí pro syntézu poznatků z anatomie, fyziologie, patofyziologie s informacemi o 
zdraví a přirozeném vývoji fyzických i psychických nemocí s následnou schopností 
vysvětlit principy a možnosti prevence a léčby vybraných onemocnění s důrazem na 
dopad v sociální oblasti. Studenti budou mít potřebné znalosti a dovednosti pro 
poskytování laické první pomoci.“  

Z formulace se dozvídáme, že by měly být studentovi poskytnuty informace o 
zdraví a přirozeném vývoji fyzických i psychických nemocí. Otázka může znít, co je 
„přirozený“ vývoj nemoci a proč se student nedozvídá o „nepřirozeném“ vývoji 
nemocí.  

Zdravotní postižení je latentně přítomno ve formulaci: „jsou doporučena témata 
z oblasti […] psychiatrie […] vybraných nemocí jednotlivých tělesných soustav, 
které vedou ke ztíženému sociálnímu uplatnění nebo invalidizaci: 

 

                                                 
203 Předpokládáme, že se „postiženými osobami“ myslí lidé s postižením a ne lidé postižení například 
živelnou přírodní pohromou a následnými problémy s bydlením či ekonomickými a jinými problémy. 
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Pojetí předmětu, obsah (Zdraví a nemoc) 

• Předmět zdravotní nauky se zaměřuje na pochopení člověka jako 
 biopsychosociální jednotky, zaměřuje se na vnímání člověka v kontextu 
 se sociálním a přírodním prostředím, přičemž neopomíjí ani otázku 
 primární, sekundární i terciární prevence.  

• K naplnění tohoto cíle jsou doporučena témata z oblasti základů anatomie, 
 fyziologie a patofyziologie, hygieny a epidemiologie, psychiatrie, 
 multifaktoriální a multikauzální problematiky psychosomatické medicíny a 
 vybraných nemocí jednotlivých tělesných soustav, které vedou ke 
 ztíženému sociálnímu uplatnění nebo invalidizaci.  

 

Z celkového pojetí obecné disciplíny 11 Zdraví a nemoc se jeví, že téma 
zdravotního postižení je zde obsaženo pouze latentně, a to v rovině impairment, 
přestože je deklarováno, že „předmět zdravotní nauky se zaměřuje na pochopení 
člověka jako biopsychosociální jednotky (a) […] na vnímání člověka v kontextu se 
sociálním a přírodním prostředím“. Z celkové koncepce disciplíny se zřejmý akcent 
na „nemoc“ a  fungování nemocného (či zdravého) člověka v prostředí: 

 

Dovednosti studenta – student 

• umí navrhnout vhodná řešení sociální situace ve spojení se zdravotním 
 stavem klienta 

• dokáže poskytnout konkrétní radu a podporu nemocnému klientovi i jeho 
 okolí  

 

V případě, že student není obeznámen alespoň v základním rozsahu se všemi 
třemi dimenzemi zdravotního postižení (obsah disciplíny to nepožaduje), je otázkou, 
nakolik bude schopen dosáhnout na výše uvedené dovednosti při práci s klienty, kteří 
mají zdravotní postižení. Absolvování zdravotnické disciplíny bez jasného rozlišení 
obou pojmů „zdravotní postižení a nemoc“ a důsledků ze záměny pojmů plynoucích, 
může zapříčinit, že tzv. „znalost o zdravotním postižení“ zůstane či může zůstat u 
studenta  pouze v rovině „znalosti o diagnózách“ a člověku jako bio-psycho-sociální 
jednotce. Řešením by podle našeho názoru bylo explicitní začlenění tématu 
„zdravotní postižení a nemoc“ do obsahu disciplíny. 

Ústředním zájmem disciplíny je, jak ostatně název disciplíny explicitně 
pojmenovává „zdraví a nemoc“. Obsah disciplíny bude v tom případě využitelný pro 
porozumění zdravotnímu postižení typu vnitřní nemoci (kardiak, astmatik, diabetik, 
psoriatik, onkologicky  či jinak nemocný člověk),  nebude však – bez explicitního 
začlenění tématu „zdravotní postižení a nemoc“ –  (příliš) využitelný pro  
porozumění  problematiky například zcela zdravých nevidomých lidí, zcela zdravých  
neslyšících lidí, zcela zdravých hluchoslepých lidí, zcela zdravých lidí na vozíku,  
zcela zdravých lidí s dětskou mozkovou obrnou, tedy potenciálních a relativně 
častých  uživatelů služeb sociální práce. Je reálné, resp. nedá se vyloučit, že z těchto 
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zcela zdravých lidí s postižením mohou být v důsledku pojetí disciplíny (v obou 
dokumentech) automaticky  „vytvořeni“ pacienti.   

Pojem a téma lidská práva a ne/diskriminace Standard explicitně v žádné části 
neobsahuje.   

 

Vzdělávací standardy 1997 

 

Stručně zmíníme vybraná témata vzdělávacích standardů z roku 1997 ve vztahu 
ke zdravotnímu postižení a (obecně) lidským právům a ne/diskriminace tak, jak byly 
vytvořeny kolektivem autorů a publikovány  s uvedením editora publikace Tomeše 
(1997).  

V okruhu Etika sociální práce (s. 54) je explicitně uvedena „problematika 
lidských práv“ a požadovaným  výstupem je znalost dokumentů týkající se lidských 
práv a svobod. V okruhu Rizikové skupiny (s. 55) je explicitně pojmenováno 
v požadovaných výstupech porozumění „mechanismu a příčinám diskriminace“, 
znalost strategií proti diskriminaci“ . V okruhu Problematika menšin (s. 56) je 
explicitně uvedeno „zdravotní znevýhodnění“, dále pak spojení tématu menšin 
s mezinárodními smlouvami o lidských právech včetně uvedení pojmu 
„antidiskriminační praxe“. Okruh Sociální aspekty zdraví a nemoci (s. 66) obsahuje 
explicitně pojem „práce s lidmi, kteří jsou zdravotně oslabeni“, „komunikace 
s postiženými dospělými a jejich příbuznými“, „komunikace s postiženými dětmi a 
jejich rodiči“, „jednání s postiženými, jejich současnými nebo budoucími rodiči“, ve 
formulaci schopností studenta se objevuje „analyzovat socioekonomické podmínky 
postižených a poskytnout jim kvalifikovanou radu“.    

 

Závěr 

Z hlediska současného pojetí Akreditačních požadavků a Standardu není 
zajištěno, že se student sociální práce o zdravotním postižení a lidech s postižením 
včetně témat ne/diskriminace a lidských práv v  rámci  studia dozví alespoň základní 
skutečně relevantní informace minimálně nezbytné pro práci s klienty, pokud 
konkrétní obor sociální práce není na sociální práci s lidmi s postižením výslovně 
zaměřen. Tato možnost je podle současného pojetí obou dokumentů navíc legitimní – 
viz předchozí rozbory disciplín. 

S ohledem na „největší menšinu“ lidí se zdravotním postižením v ČR, tj. cca 
jeden milion obyvatel (viz dále) vidíme tuto situaci t.č. jako nesystémovou.  

Je velmi vysoká pravděpodobnost, že se absolvent oboru sociální práce ve své 
profesní praxi setká či bude setkávat s klienty s postižením nebo tématem 
zdravotního postižení v rámci služeb sociální práce  

 

kromě klasických sociálních služeb určených přímo lidem se zdravotním 
postižením dále  pro a při práci s příslušníky etnických menšin, kteří mají 
zdravotní postižení; pro a při práci s vězni se zdravotním postižením; pro a při 
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práci  s rodinou, v níž je člen se zdravotním postižením; pro a při  práci se 
seniory se zdravotním postižením; pro a při  práci s lidmi závislými na 
omamných látkách, kteří mají zdravotní postižení; pro a při  práci 
s bezdomovci, kteří mají zdravotní postižení;  pro a při práci s týranými nebo 
zneužívanými matkami, ženami nebo muži se zdravotním postižením; pro a 
při práci s týranými nebo zneužívanými dětmi se zdravotním postižením; pro 
a při práci s nezaměstnanými  se zdravotním postižením atd., včetně práce pro 
a s oborníky, kteří se primárně nebo v rámci meziborové spolupráce podílejí 
na řešení situací uvedených a dalších jednotlivců a skupin lidí. 

   

Bude přitom v mnoha případech postaven před nutnost zabývat se situací klienta 
v celkovém kontextu jeho životní situace (zabývat se celkem, viz Musil 2004: 17), a 
to bez ohledu na to, že nevystudoval obor sociální práce zaměřený na sociální práci 
s lidmi s postižením. Budou-li tomuto absolventu oboru sociální práce chybět zcela 
základní relevantní informace pro možnost porozumění komplexitě životních 
podmínek lidí s postižením částečně nastíněné v této práci, nutně bude v praxi  
postaven před  nezbytnost parciálních „řešení“.  Tato „nutná nezbytnost“ bude (je)  
způsobena systémově absencí relevantních témat v obsahu kvalifikačního  
vzdělávání. Analýzu důsledků či pokus o analýzu důsledků podáváme dále v části  
Sociotechnické výstupy práce. 

 

9.5 Analýza Vzorového sylabu 1997 

 

V následujícím textu provedeme analýzu sylabu Sociální problémy člověka se 
zdravotním postižením, který byl prezentován v publikaci Vzdělávací standardy  
v sociální práci (Tomeš 1997) jako jeden ze tří vzorových sylabů k okruhu Sociální 
aspekty zdraví a nemoci pro  školy sociální práce.  Je nutné uvést základní okolnost 
vzniku sylabu – sylabus byl součástí návrhů systému vzdělávání v sociální práci 
v devadesátých letech (viz historický kontext sociální práce a vzdělávání v sociální 
práci v ČR), není jej možné vnímat jako schválenou doporučenou „normu“. Jde o 
návrh poplatný účelu svého vzniku, který se ovšem tím, že byl veřejně publikován, 
zároveň stává možným vodítkem pro ty, kteří „neví jak začít“ nebo hledají inspiraci.  
Jako další dva vzorové sylaby pro okruh Sociální aspekty zdraví a nemoci jsou 
v publikaci uvedeny sylabus Zdraví a nemoc, který je zpracován v intencích rozboru 
disciplín Zdraví a nemoc v rámci Akreditačních požadavků a Minimálního standardu 
viz výše a dále sylabus Úvod do problematiky duševních nemocí, který obsahuje 
pojmové rozlišení „zdravotní postižení a nemoc“. 
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Text sylabu: 204 

………………………………………………………………………………….. 

12. okruh pro VOŠ a bakalářské studium, resp. I. cyklus magisterského studia 
 

SOCIÁLNÍ ASPEKTY ZDRAVÍ A NEMOCI 
 
Vzorový sylabus 

 
SOCIÁLNÍ PROBLÉMY ČLOVĚKA SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
 
Cíl 
 
Hlavním cílem výběrového semináře Sociální problémy člověka se zdravotním 

postižením je uchopení a pochopení sociálních problémů lidí s různým typem 
postižení v jejich hluboké dimenzi. 

 
K porozumění bytostnosti problému a k volbě vhodné metody sociálního působení 

by měl student získat: 
• porozumění problému odlišnosti, kdy překážka postižení je překážkou sociálních    
   vztahů, 
• poznání zákonitostí zvláštního způsobu existence člověka s postižením, 
• porozumění pro vlastní osobnost ve vztahu k motivaci sociálního jednání, 
• porozumění vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem jako setkávání   
  individualit s variabilností postojů. 
 
Obsah 
 
Sociální impuls, sociální motivace 
 
Vyhasínání sociálních instinktů a nutnost vědomého sociálního úsilí, otázka po 

smyslu utrpení z postižení, od životní úzkosti k vědomě řízenému činu, sociální 
vztah jako forma terapeutické kultury. 
 

Osamělý jedinec – sociální problém člověka s tělesným postižením 
 

Zvláštnosti emocionálních reakcí v sociálních interakcích, emancipace fyzické 
existence jako předpoklad duševní svébytnosti, porucha harmonie mezi motorickou 
expanzí a koncentrací vědomí, krize z přizpůsobování se novým sociálním nárokům. 
 

Uvězněný jedinec – sociální problém člověka se záchvatovitým postižením 
 

Bariéra mezi vnějším a vnitřním světem, záchvat jako patologický způsob navázání 
vztahu se světem, snížená schopnost vrůstání do společenství. 
 
                                                 
204 text sylabu je přesnou kopií  textu v  publikaci Vzdělávací standardy v sociální práci  na s. 243 – 
245 a pro jeho důležitost jej uvádíme v hlavním textu, nikoliv v příloze předkládané práce. 
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Izolovaný jedinec – sociální problém člověka se sluchovým postižením 
 

Co sebou nese neúčast na auditivní podobě ideje řeči, obtížnost při získávání 
morálních pojmů, proměny sociálních vztahů. 
 

Odloučený jedinec – sociální problém člověka se zrakovým postižením 
 

Odloučenost od smyslově vnímatelného světa, odlišnost vnímání prostoru a času, 
překážka ovládnutí trojrozměrnosti jako předpoklad sociální integrace. 
 

Extrémní osamělost – sociální problém člověka s autismem 
 

Neživé tvoří sociální jistotu, mechanistické pojetí světa, řeč neplní funkci navázání 
sociálních vztahů, neschopnost a akceptace proměnlivosti sociálních vztahů, sociální 
rigidita. 
 

Oddaný jedinec – sociální problém člověka s mentálním postižením 
 

Intuice místo intelektu, silná závislost na sociálním prostředí, „opožděnost“ 
sociálních vztahů, sociální naivita, sociální dialog místo manipulace. 
 

Sociální věda nebo sociální umění? 
 

Naplnění sociálních potřeb při obtížných podmínkách, otevřenost současných 
sociálních struktur, sociální architektura, sociální aktivita a odvaha, oddanost a 
sebeprosazení, sociální pracovník jako tvůrce, organizátor, inovátor a integrátor. 

 
 
Doporučení 

 
Uskutečnění cílů výběrového semináře Sociální problémy člověka se zdravotním 

postižením je závislé na předchozím získáním poznatků psychologie, sociologie, 
speciální pedagogiky, metod sociální práce. 
 

Rozborem kazuistik, beletristicky zpracovaných kazuistik, bude student schopen 
nejenom aplikovat poznatky těchto předmětů, ale především je v hlubší rovině 
integrovat. 

 
Výběrový seminář byl zařazen do 5. semestru v rozsahu 2 hodiny týdně. 

Hodnocení je formou zápočtu. Předpokladem pro aktivní vnitřní účast je malá 
seminární skupina – maximálně 8 studentů. 
 

Literatura*  
 
Bernee, E.: Jak si lidé hrají, Svoboda, Praha 1970 
Blažek-Olmrová: Krása a bolest, Panorama, Praha 7985 
Buber, M.: Já a ty, Votobia, Praha 1995 



Diskriminace z důvodu zdravotního postižení  
v kontextu vzdělávání v sociální práci 

 
 

Ostravská univerzita v Ostravě, Dizertační práce 
Mgr. Lenka Krhutová 2008 

144 

Dušková, M.: Společně na cestu, Porozumění, 1996 
Fischerová, T.: Lýdiiny dveře, Porozumění, 1994 
Lievegoed, B.: Sociální realita a věčné ideje, Baltazar, 1990 
Riean, P.: Cesta životem, Panorama, Praha 1990 
Steiner, R.: Hlavní body sociální otázky, Baltazar, 1993 
Treichler, R.: Die soziale Entwicklung der menschlichen Seele (Sociální vývoj lidské 
duše), Verlag Freies Geistesleben, 1992 
Williemsová, D.: Nikdo nikde, Svoboda, Praha 1995 
*Literatura uvedena ve znění dodaném autorem 
 
Zpracovala: Mgr. Naďa Štruksová 
  Evangelická akademie, VOŠ sociálněprávní a střední sociální škola 

……………………………………………………………………………….. 

 

Analýza sylabu 

 

Autorka v názvu sylabu používá - v roce 1997 ne zcela rozšířenou terminologii - 
„člověk se zdravotním postižením“. Pojetí názvu sylabu a formulace cíle  ukazuje 
primární zaměřenost disciplíny na problémové aspekty  zdravotního postižení.  Cíl je 
deklarován v rovině poznání a porozumění, autorka vyslovuje záměr - aby student 
získal  „porozumění a poznání k volbě vhodné metody sociálního působení“. 
Doporučením pro (dle slov autorky) - možnost aplikace poznatků předmětů 
psychologie, sociologie, speciální pedagogiky, metod sociální práce a možnost 
v hlubší rovině tyto poznatky integrovat – jsou rozbory kasuistik, beletristicky 
zpracovaných kasuistik.“ Výběrová disciplína je doplněna o deset titulů literatury, 
mezi nimiž se tři vztahují přímo k oblasti života lidí se zdravotním postižením,  
z toho dva jsou z oblasti beletrie a jeden je dialogem odborníků a rodičů dětí s 
postižením. 

Domníváme se, že již formulace cíle, zejména v intencích dalšího „zpřesnění“ 
cíle, hned v počátku znemožňuje „pochopení … problémů … v jejich hluboké 
dimenzi“, neboť a mezi jiným: 

(1) autorka v zásadě nepřipouští, že „překážka postižení“ nemusí nutně 
 znamenat „překážku sociálních vztahů“ a nepřipouští ani možnost, že 
 samotné postižení nemusí být vždy a nutně „překážkou“.  

(2) Formulace „zákonitosti zvláštního způsobu existence“  ukazuje na 
 přesvědčení autorky, že člověk s postižením je natolik „zvláštní“, a jeho 
 způsob existence je natolik „zvláštní“, že musí „zákonitě“ platit pro všechny, 
 kdo mají  zdravotní postižení, čímž nastavuje subjektivní generalizaci a 
 posiluje negativní stereotypizaci vnímání lidí se zdravotním postižením.  (viz 
 model disabilita jako sociální deviace) 

(3) Zcela nesrozumitelná je formulace „porozumění pro vlastní osobnost ve 
 vztahu k motivaci sociálního jednání“ . Čí osobnost a ve vztahu k jednání 
 koho má autorka na mysli?  
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(4) Aniž by autorka sylabu vyjádřila objektivní nezbytnost rozlišit  adaptační 
 mechanismy lidí s vrozeným postižením či postižením získaným (například) 
 v dospělosti, automaticky předpokládá: ztrátu - „vyhasínání“, „utrpení“, 
 „životní úzkost“.   

(5) „Rozvíjející“ přívlastky „jedinců“ s jednotlivými druhy zdravotního postižení 
 kumuluje do tragických poloh: „(extrémně) osamělý“, „uv ězněný“,  
 „izolovaný“, „odloučený“,  „oddaný“, čímž definuje člověka generalizovanou 
 situací, kterou pojímá ze svého subjektivního náhledu.    

(6) V sylabu zřetelně vystupuje akcent na patologii a  nedostatky: „patologický 
 způsob … vztahu se světem,“ „snížená schopnost“, „neschopnost“, „neplnění 
 funkce“, „neúčast“, „závislost“, opožděnost“.  

(7) Logicky i obsahově chybné jsou konstrukce „neúčast na auditivní podobě 
 ideje  řeči“, a „překážka ovládnutí trojrozměrnosti jako předpoklad sociální 
 integrace.“ Pro slovní spojení  „auditivní podoba ideje řeči“ neexistuje obsah,  
 neboť „idea“ řeči nemá a nemůže mít „auditivní podobu“ (řeč ano, idea ne). 
 Nesmyslný je i obsah slovního spojení „překážka ovládnutí trojrozměrnosti 
 jako předpoklad sociální integrace“. Dosadíme-li za „překážku“ (pro „lepší“ 
 srozumitelnost textu autorky) pojem „nemožnost“, pak  „nemožnost ovládnutí 
 trojrozměrnosti jako předpoklad sociální integrace“ je obsahově 
 protismyslný. … To, že člověk se zrakovým postižením má „překážku“  (tj. 
 nemůže nebo může s obtížemi) ovládnout trojrozměrný prostor – to mu 
 vytváří předpoklad pro sociální integraci… ? Autorka zřejmě z nedostatku 
 odborných znalostí  předpokládá, že člověk se zrakovým postižením 
 „nemůže“ ovládnout  trojrozměrný prostor, přičemž opomíjí a nebere na 
 zřetel, že lidé s postižením zraku nejsou jen (samí) lidé nevidomí, ale také 
 lidé slabozrací, pro něž „překážka ovládnutí trojrozměrnosti“ nemusí být 
 relevantní. Nevidomí lidé navíc obvykle disponují vlastními 
 kompenzačními  taktikami „ovládnutí trojrozměrnosti“ a zcela zavádějící by 
 bylo tvrzení (měla–li jej autorka sylabu na mysli?), že nemožnost, překážka 
 ovládnout trojrozměrnost je na překážku sociální integraci. 

 (8) Z hlediska výukových metod autorka sylabu doporučuje rozbor kasuistik, 
 „beletristicky zpracovaných kasuistik“, přičemž předpokládá, že na základě 
 jejich rozborů bude „student schopen nejenom aplikovat poznatky 
 (vyjmenovaných)… disciplín“,  ale  „především je v hlubší rovině 
 integrovat.“ Mezi odborníky je známým faktem, že právě beletristicky 
 zpracované „kasuistiky“, bývají kritickými místy vyváření obrazu o lidech 
 s postižením. Jejich případný výběr do výuky není vyloučen, klade však 
 zvýšené nároky na vyučujícího nejen z hlediska  pečlivě zváženého výběru, 
 svých odborných znalostí o zdravotním postižení, ale také na schopnost 
 sebereflexe vlastních projekcí a schopnost důsledné analýzy různých aspektů 
 beletristického zpracování obrazu lidí s postižením. (viz příklady 
 stereotypizací v umění a médiích, kapitola 6) 

(9) Skladba literatury odpovídá pojetí sylabu a jen stěží ji lze považovat za 
 vyhovující v  prostoru vysokoškolské vzdělávací instituce.  Autorka sylabu se 
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 opírá o literaturu, mezi níž nenajdeme ani jeden relevantní odborný titul 
 z oblasti zdravotního postižení. 

(10) Věcně ne-možné je naplnění požadavku „aplikovat poznatky speciální 
 pedagogiky“v koncipovaném studiu vysokoškolského stupně vzdělání, 
 neboť absolvování disciplíny speciální pedagogika se objevuje pouze 
 v návrhu předmětů pro vyšší odborné školy, ale nikoliv již pro bakalářské 
 obory sociální práce.   

 

Použití vhodné terminologie „člověk se zdravotním postižením“ je tedy prvním a 
zároveň posledním pozitivním aspektem sylabu.205 Akcent na osobnost člověka a 
jeho důstojnost se zcela ztrácí v aspektu životní tragédie, který je sylabem do 
osobnosti člověka s postižením vetknut jako určující znak – stigma. V sylabu chybí 
jakýkoliv náznak skutečnosti, že život se zdravotním postižením není jen a výhradně 
(sociální) problém. Původní pozitivní vklad nadpisu výběrové disciplíny je vlastním 
obsahem sylabu vzápětí zcela popřen. 

Uvedený „vzorový“ sylabus se jeví jako přínosný v tom, že velmi zřetelně 
znázorňuje nežádoucí uplatnění modelu osobní tragédie disability (jako varianty 
medicínského modelu) a modelu sociální deviace ve vzdělávací praxi tak, jak byl 
popsán v úvodních částech předkládané práce. V tomto smyslu je využitelný jako 
příklad špatné praxe, který má z hlediska didaktického stejně důležitý význam  jako 
příklady dobré praxe (víme, jak ne a proč). 

Stejně zřetelná je však i druhá stránka věci, a sice devastační účinek sylabu vůči 
snahám lidí s postižením, odborníků, laiků, rodinných příslušníků,  vyučujících  a 
dalších, kteří usilují o vývoj vztahů lidí s postižením a bez postižení na bázi 
partnerské pozice, důstojnosti a lidských práv, které se pak promítají i do praxe ve 
službách sociální práce.  Domníváme se, že byl-li, či je-li tento sylabus, který je 
nepochybně v dobrém záměru autorů pojmenován jako „vzorový“,  aplikován ve 
výuce škol sociální práce, bude téměř nemožné, aby byl člověk s postižením studenty 
vnímán jinak než (jen) jako oběť nešťastné životní události.  

Sylabus podává informaci o stavu odborné základny ve vztahu ke zdravotnímu 
postižení ve vzdělávání v sociální práci v době před jedenácti, dvanácti lety. Nutno 
říci, obdobně jako byl počátkem devadesátých letech v sociální práci obecně 
nedostatek odborné literatury (a výzkumu), že i zde je že kritickým místem  (a 
v období vzniku sylabu byl ještě zřetelnější ) nedostatek odborné literatury včetně 
výzkumu o komplexitě životních podmínek lidí se zdravotním postižením takové, 
která by odpovídala potřebám (výuky) sociální práce a o níž by mohl pedagog, 
student nebo praktik „v terénu“ opřít.206 Lépe řečeno, takováto relevantní literatura 

                                                 
205 Pozitivní je však skutečnost, že autoři projektu a publikace téma sociálních aspektů zdravotního 
postižení zařadili mezi vzorové sylaby vzdělávání pro sociální práci, čímž potvrdili jeho legitimitu a 
důležitost. 
206 Ve zdravotnické oblasti může být inspirací například publikace Respektování lidské důstojnosti 
příručka pro odbornou výuku studentů lékařských, zdravotnických a zdravotně-sociálních oborů 
(Respektování 2004), která se zaměřuje na témata stáří a paliativní péče (Co to znamená být 
seniorem? Co je to důstojnost? Pojetí důstojnosti. Důstojnost při péči.) a obsahuje výklady a cvičení. 
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v českém odborném písemnictví  sociální práce dosud neexistuje207 . Existuje sice 
nepřeberné množství parciálně zaměřených textů na jednotlivé oblasti (s různými 
účely jejich vzniku), ale pro pedagoga i studenta, ale zejména pak pracovníka ve 
službách sociální práce je bez cílené motivace obtížné až nemožné nacházet vztahy, 
souvislosti, podmíněnosti a provázanosti jednotlivých oblastí životních podmínek lidí 
se zdravotním postižením. Jsme přesvědčeni, že bez komplexního náhledu na tyto 
podmínky musí každá snaha o naplnění základního požadavku působení v sociální 
práci „vidět klientovu životní situaci v celku“ nutně narazit na systémovou bariéru 
neznalosti této komplexity.    

Literatura zahraniční  (přesněji řečeno anglo-americká) může být inspirací,  
nevyhovuje však historickému a společenskému kontextu v naší zemi. Literatura 
z oblasti české speciální pedagogiky může být rovněž velmi cennou inspirací, pro 
některá témata a jejich aplikaci na sociální práci však z objektivních důvodů nenabízí 
základní a systémová ukotvení  relevantní pro charakter teoretického zázemí  sociální 
práce (teorie a metody sociální práce, ad.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
207 Jedním z prvních pokusů – ovšem transponovaných cíleně do prostředí vzdělávání ve veřejné 
správě - je učebnice Občané se zdravotním postižením a veřejná správa z roku 2005, která byla 
zpracována kolektivem autorů ze tří univerzit v ČR (Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská 
univerzita v Ostravě, Technická univerzita v Liberci) a Výzkumného centra integrace zdravotně 
postižených  v Olomouci, na níž se podílela autorka této dizertační práce spolu s autory: Doc. Mgr. 
PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.,  Doc. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D., Doc. PhDr. PaedDr. Miloň 
Potměšil, Ph.D., PhDr. Mgr. Libor Novosad, Ph.D.  
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SOCIOTECHNICKÉ VÝSTUPY PRÁCE 

 

 

 

Absolvent oboru sociální práce se ve své profesní praxi bude setkávat s klienty se 
zdravotním postižením napříč spektrem služeb sociální práce. Bude přitom v mnoha 
případech postaven před nutnost zabývat se situací klienta v celkovém kontextu jeho 
životní situace, a to přesto, že neabsolvoval obor sociální práce se specializací na 
sociální práci s lidmi se zdravotním  postižením. Budou-li absolventu oboru sociální 
práce chybět zcela základní relevantní informace pro možnost porozumění 
komplexitě životních podmínek lidí s postižením (včetně tématu ne/diskriminace a 
lidských práv), nutně bude, a to systémově, postaven před nezbytnost parciálních 
„ řešení“.   

Důsledky  parciálních řešení se v praxi projevují tak, že absolvent má nebo může 
mít relativně dobré znalosti z oblasti témat sociálních (sociální zabezpečení -
invalidní důchody, sociální dávky atd.,  sociální služby – osobní asistence, raná péče, 
domovy a stacionáře pro lidi s postižením atd.), ale již nedohlédne na souvislost 
například s faktory prostředí, protože je – běžně –  nezná a ve škole mu informace a 
vzdělání v tomto smyslu poskytnuto není.  

 

V roce 2005 provedla Katedra sociální práce Zdravotně sociální fakulty 
Ostravské univerzity výzkum pro Město Frýdek-Místek v rámci přípravy 
(tehdy s názvem) komunitního plánu sociálních služeb. Mezi jinými byl 
proveden výzkum potřeb lidí se zdravotním postižením žijících na území 
města. Cílem bylo zjistit, jaké služby lidem s postižením chybí. Pro mnohé 
bylo překvapením, že se na prvním místě objevil požadavek přístupnosti 
prostředí, teprve poté výčet služeb. Sociální pracovník, který nemá znalosti 
komplexity životních podmínek lidí s postižením, bude tímto zjištěním 
překvapen nebo „zklamán“, neboť „zdravotně postižení“ „přeci potřebují 
především“ sociální služby?!? (o nichž se v zásadě jako jediném možném 
řešení v době svého studia učil). Sociální pracovník, který má znalosti 
komplexity, má vyšší šanci vnímat, že lidé s postižením často nechtějí 
speciální služby, které by jim byly „doneseny“, ale chtějí si k běžným 
službám naopak „dojít“, aby nebyli závislí například na tom, kdy má někdo 
čas nebo aby měli větší výběr možností nebo aby mohli být v - přirozeném -  
kontaktu s jinými lidmi atd. K tomu někteří potřebují spíše úpravy prostředí 
než sociální péči. 

 

Za závažnou skutečnost pro praxi budoucích sociálních pracovníků považujeme 
rovněž fakt, že absolvent oboru (mimo profilaci oboru na zdravotní postižení, jak 
doufáme) nemusí znát základy kontaktu a komunikace s klienty s těžším a těžkým 
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postižením sluchu, zraku, sluchu a zraku současně208, s lidmi na vozíku a poruchou 
hybnosti, obrnou mluvidel, s mentálním postižením a to přesto, že se s nimi  v praxi 
zcela určitě setká (viz závěrečná část kapitoly 9.4).   

Situaci znesnadňuje fakt, který jsme zmínili v předcházející kapitole, a sice stav 
odborné literatury a rovněž kapacita vyučujících, kteří by v současné době mohli 
takovému  komplexnímu pojetí výuky dostát. Existuje bezpochyby mnoho kvalitních 
pedagogů s jednou nebo dvěma hlubokými odbornými profilacemi na jednotlivá 
zdravotní postižení. Měla-li by však škola sociální práce nabízet kurzy pro všechny 
druhové  oblasti zdravotního postižení, nebylo by to účelné ani efektivní a nakonec 
ani možné. Hluboká komplexní znalost problematiky každého z druhů zdravotního 
postižení a jeho nositelů je referenčním polem speciální pedagogiky. Sociální 
pracovník nemusí znát témata každého zdravotního postižení do hloubky, není to ani 
nutné ani možné. Měl by ale podle našeho názoru mít základní přehled minimálně o 
komplexitě životních podmínek potenciálních i reálných budoucích nebo stávajících 
klientů. Student oboru sociální práce by měl mít možnost se na setkání s realitou 
komplexity připravit v době studia včetně odborných praxí, neboť na praxích se 
s klienty se zdravotním postižením v průběhu studia obvykle již setkají.  

 

10. Návrhy opatření  - vzdělávání v sociální práci a zdravotní postižení 

 

10.1 Kategorie 1 Návrhy systémových opatření 

 

A Akreditační požadavky:  

  dokument Kritéria posuzování žádostí o re/akreditaci („Akreditační 
  požadavky“) bakalářských  a magisterských oborů studia  sociální 
  práce, elektronická veřejná verze MŠMT ke dni 22. 3. 2008: 

(1) Do  témat povinné disciplíny 1 Filozofie a etika v sociální práci explicitně 
 zařadit téma „lidská práva“ a do témat povinné disciplíny 6 Úvod do právní 
 teorie a praxe téma ne/diskriminace a antidiskriminace. 

 Odůvodnění: 

 (a) Etické kodexy sociální práce zdůrazňují principy lidských práv,   
  sociální spravedlnosti a nediskriminace. Tato témata nejsou  
  v současném   pojetí požadavků vůbec zmíněna, absence jejich  
  explicitní zmínky v povinných disciplínách vzdělávání tak  
  nekoresponduje s aktuálními dokumenty, o něž se sociální práce v ČR 
  opírá. 

                                                 
208Záměrně užíváme v této práci opisný pojem pro hluchoslepotu, neboť obvyklou reakcí na fenomén 
hluchoslepoty je vnímání v její totální variantě. Hluchoslepým je však každý, kdo má současné 
postižení sluchu a zraku v různé úrovni postižení.  
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 (b) Znalost lidských práv, dovednost odlišit pojmy lidská práva, občanská 
  práva atd. zná obsah pojmu lidská důstojnost, důstojné zacházení, 
  základní svobody předpokládá dikce zákona o sociálních službách. 

 (c) Pouze latentní přítomnost tématu lidských práv v povinné disciplíně 6 
  Úvod  do právní teorie a praxe není pro pochopení kontextu lidských 
  práv a  etiky profese relevantní.  

 (d) Zařazení tématu teorie sociálních práv v povinné disciplíně 5 Sociální 
  politika není pro pochopení kontextu lidských práv a etiky profese 
  relevantní. 

 (e) Téma „lidská práva“ je podstatné pro porozumění eticko-právní  
  roviny práv a také povinností jak u (potenciálních) klientů sociálních 
  pracovníků,  tak i svých vlastních. 

 

(2) Za systémové opatření v úrovni makrozměny ve vztahu k tématu 
 zdravotního postižení považujeme: vypracovat  a začlenit do Akreditačních 
 požadavků MŠMT disciplínu s vhodným názvem a obsahem zaměřeným na 
 komplexitu zdravotního postižení včetně základů komunikace s neslyšícími, 
 nevidomými lidmi, lidmi s postižením obou smyslů jakož i lidmi 
 s postižením pohybových a/nebo mentálních funkcí do povinné části 
 vzdělávání.  

 Jde  o  poměrně ambiciózní návrh, který může být zpochybněn tvrzením, že 
 obdobně by musely být začleněny jako povinné i další možné „cílové 
 skupiny“. Dále je otázkou, nakolik by takovýto zásah setkal s podporou 
 v prostředí s různou mírou znalosti tématu.  

 Argumentem  pro posun z roviny volitelných do roviny povinných je   

 (a) „průnikovost“ tématu napříč všemi cílovými skupinami, které je dáno  

 (b) početním zastoupením lidí se zdravotním postižením v populaci v ČR 
  (největší menšina), takže lze za  velmi reálný považovat předpoklad 
  setkání absolventa s klientem s postižením v rámci všech služeb  
  sociální práce. 

 Toto opatření přepokládá vytvořit  

 (c) souběžný systém podpory vyučujícím vypracováním relevantní  
  odborné literatury  pro potřeby sociální práce (aplikace teorií a metod 
  sociální práce, aplikace témat lidských práv a ne/diskriminace apod.) a 
  dále například vypracování podpůrného sylabu včetně  pedagogicko-
  didaktické části.  

(3) Doplnění mezinárodní Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením 
 (2006) k relevantně odkazovaným právním dokumentům v sociální práci 
 (Charta lidských práv OSN, Úmluva o právech dítěte)  

(4) Doplnění Úmluvy do českého etického kodexu sociální práce. 
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10.2 Kategorie 2 Návrhy dílčích opatření   

   v rámci již existujících disciplín   

 

B Akreditační požadavky 

  

(1) začlenit téma „zdravotní postižení“ jako samostatné téma do stávající 
 disciplíny 16 Zdraví  a  nemoc jako explicitně vyjmenovanou součást témat 
 vedle témat nemoci.   

 Odůvodnění: 

 (a) Z pojetí obsahu disciplíny není zřetelné odlišení obou různých pojmů, 
  které mají různé obsahy. Může tak docházet k jejich nežádoucímu 
  významovému překrývání. 

  

 C Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP 

  dokument Minimální akreditační standard pro výuku sociální práce na 
  úrovni  vyššího odborného a vysokoškolského vzdělávání  [obsah  
  studia ], aktualizace k 16.11. 2007 (dále Standard), elektronická  
  veřejná verze ke dni  22. 3. 2008: 

 

(1) Do závazně požadované obecné  disciplíny 1 Filozofie a etika zařadit 
 explicitně pojem „lidská práva“ a do závazně požadované obecné  disciplíny 
 7 Úvod  do právní teorie a praxe zařadit téma ne/diskriminace a 
 antidiskriminace. 

 Odůvodnění:  viz A1 a – e 

(2)  Do závazně požadované obecné disciplíny 11 Zdraví a nemoc explicitně 
 začlenit téma „zdravotní postižení“ jako samostatnou součást témat. 

 Odůvodnění:  viz B1 a 

(3) Ve výčtu výběrových přednášek specializovaných kurzů změnit „sociální 
 práce s postiženými osobami“ na „sociální práce s lidmi se zdravotním 
 postižením“ 

 Odůvodnění: 

 Doporučený posun výrazových prostředků odpovídá současnému vývoji 
 odborné terminologie a zamezuje pojetí „definování člověka postižením“ 

(4) Do výčtu témat závazně požadované obecné disciplíny 9 Sociální patologie 
 doplnit k tématu „násilí, zejm. domácí násilí, násilí na dětech a starých lidech, 
 šikana“ kategorii „násilí na lidech se zdravotním postižením“. 
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ZÁVĚR 

 

 

 

Sociální pracovníci jsou jak z úrovně etiky profese (etické kodexy v sociální 
práci), tak z úrovně „profesní legislativy“ (zákon o sociálních službách) vázáni 
dodržováním lidských práv a nediskriminace při poskytování služeb sociální práce. 

V předkládané práci jsme se pokusili nastínit téma diskriminace z důvodu 
zdravotního prostředí a jeho souvislosti s obsahem a způsobem vzdělávání v sociální 
práci na pozadí konceptu lidských práv.   

V úvodu jsme definovali cíle dizertační práce ve třech úrovních náhledu.  
Z makroúrovně lze konstatovat, že vzdělávání se svým formativním účinkem podílí 
na schopnosti (budoucích) sociálních pracovníků aplikovat etické a právní aspekty 
lidských práv do praxe spolu/práce s klienty či dalšími odborníky zainteresovanými 
ve službách sociální práce. Vycházíme-li z teze, že sociální práce se vymezuje jako 
profese lidských práv a téma ne/diskriminace je svou podstatou součástí tématu 
lidských práv, pak je z tohoto pohledu vzdělávání v tématech lidských práv lidí 
s postižením a jejich porušování legitimním požadavkem na zacílení tématu 
do obsahu vzdělávacích disciplín oborů sociální práce. Vzdělávání v sociální práci 
v tomto kontextu vnímáme jako významnou součást subsystému vzdělávání, který se 
vedle právních institutů podílí na prevenci a řešení diskriminace z důvodu 
zdravotního postižení.  

Odpověď na otázku „jakým způsobem se vzdělávání v sociální práci podílí či 
může podílet na prevenci a řešení diskriminace z důvodu zdravotního postižení?“  lze 
podat jak ve smyslu pozitivním, tak negativním. Vycházíme přitom z poznatku, že 
pro schopnost porozumění a aplikace tématu lidských práv a ne/diskriminace 
na oblast životních podmínek lidí se zdravotním postižením je nezbytná základní 
znalost komplexity životních podmínek lidí s postižením včetně znalosti kontaktu a 
komunikace s některými skupinami lidí s postižením. Tento požadavek je dán 
samotným charakterem sociální práce, pro niž je podstatné umění sociálního 
pracovníka „vidět situaci klienta vcelku“.209 Tam, kde je tento poznatek dostatečně 
vnímán, mohou být vytvářeny pozitivní podmínky pro to, aby studenti/absolventi   
sociální práce dovedli zapojovat dílčí teoretické znalosti do praxe se znalostí 
kontextů životní situace klienta.  V opačném případě budou či jsou postaveni před 
nutnost parciálních izolovaných řešení.  

 V aktuální dálkovým způsobem zveřejněné podobě210 základních dokumentů pro 
vzdělávání v sociální práci, za něž považujeme Akreditační požadavky MŠMT  a 
Minimální standardy vzdělávání v sociální práci ASVSP, není téma lidských práv 
v obsahu vzdělávacích disciplín nikde explicitně zmíněno. Dikce obou dokumentů 
rovněž legitimně umožňuje, aby absolventi oboru sociální práce ne-zaměřených na 

                                                 
209 Reprezentativním příkladem schopnosti či umění sociálního pracovníka může být Příklad 5  
Dvanáct schodů k sociální síti v kapitole 5.2. 
210 k datu 28. 3. 2008  
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sociální práci s lidmi s postižením v průběhu studia  n e z í s k a l i  relevantní 
minimálně nezbytné informace pro pochopení celkové životní situace klienta (s 
postižením), s nímž se budou setkávat ve všech oblastech výkonu služeb sociální 
práce.  

Tyto skutečnosti vnímáme jako přímý důsledek chybějící odborné literatury, 
která by vhodným způsobem odpovídala potřebám vzdělávání v sociální práci se 
zaměřením na témata zdravotního postižení a lidí s postižením v kontextu lidských 
práv a ne/diskriminace a dále jako důsledek nedostatku  pedagogů sociální práce 
schopných prezentovat uvedená témata „v celku“ a prosazovat jejich začlenění do 
normativních dokumentů pro vzdělávání v sociální práci v ČR.  

V předložené dizertační práci byla představena relevantní témata zabývající se 
diskriminací z důvodu zdravotního postižení v rámci různých oborových paradigmat, 
byly uvedeny příklady z praxe, při nichž může docházet k diskriminujícímu jednání 
lidí s postižením na úrovni individuální – institucionální – prostředí. Zabývali jsme 
se tématem sociální práce jako profese lidských práv a sociální práce jako 
akademické disciplíny z hlediska formativního působení v rámci vzdělávání o 
lidských právech a ne/diskriminace ve vztahu k lidem se zdravotním postižením. 
Provedli jsme analýzu relevantních dokumentů, které základním způsobem nastavují 
kvalitu a obsah vzdělávání v sociální práci v ČR a na příkladu rozboru konkrétního 
sylabu jsme ukázali možné (tj. nikoliv  nutné) dopady absence témat lidských práv a 
témat zdravotního postižení v obsahu výběrové disciplíny.  

V tomto kontextu lze vnímat obsah dizertační práce jako příspěvek do diskuse o 
vývoji vzdělávacích standardů v sociální práci, k níž vyzývá Asociace vzdělavatelů 
v sociální práci.  
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Příloha 1 

 
Subjekty pro rovné zacházení (nebo podobné orgány) v EU,  stav v roce 2005 

 
 Důvody diskriminace podle:    
 
 Směrnice o rovném zacházení bez ohledu na rasu (2000/43/ES):  
 zákaz diskriminace na  základě rasy a etnického původu 

 
 Směrnice o rovném zacházení v zaměstnání a povolání  (2000/78/ES):  
 zákaz  diskriminace v zaměstnání a vzdělávání na základě náboženského vyznání 
 nebo víry, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace  

 

 Subjekt pro rovné zacházení Důvody 

Belgie  Centrum pro rovné příležitosti a odpor 
vůči rasismu. 

všechny důvody specifikované v obou 
směrnicích plus další důvody 

Česká 
republika 

Veřejný ochránce práv. všechny důvody specifikované v obou 
směrnicích plus pohlaví 

Dánsko Dánský institut pro lidská práva. rasový a etnický původ 
Estonsko Úřad justičního kancléře Estonska. všechny důvody specifikované v obou 

směrnicích plus pohlaví plus další důvody 
Finsko Ombudsman pro menšiny. rasový a etnický původ 
Francie  Vysoký úřad pro potírání 

diskriminace. 
všechny důvody specifikované v obou 
směrnicích plus pohlaví plus další důvody 

Irsko Úřad pro rovné zacházení. všechny důvody specifikované v obou 
směrnicích plus další důvody 

Itálie Národní úřad proti rasové 
diskriminaci. 

rasový a etnický původ 

Kypr Úřad komisaře pro správu. rasový a etnický původ plus náboženské 
vyznání nebo jiná víra, jazyk, státní 
příslušnost 

Litva Kancelář ombudsmana pro rovné 
příležitosti. 

všechny důvody specifikované v obou 
směrnicích 

Lotyšsko  Lotyšská národní kancelář pro lidská 
práva. 

všechny důvody 

Lucembursko Zvláštní stálá komise proti rasové 
diskriminaci. 

rasový a etnický původ 

Maďarsko Úřad pro rovné zacházení. všechny důvody specifikované v obou 
směrnicích plus pohlaví plus další důvody 

Malta Ještě nezřízen. Možná bude rozšířeno 
poslání Národní komise pro podporu 
rovnosti mužů a žen. 

 

Německo Komisař spolkové vlády pro migraci, 
uprchlíky a integraci.  
Komisař spolkové vlády pro potřeby 
zdravotně postižených osob. 

rasový a etnický původ                                  
 
zdravotní postižení 

Nizozemsko Komise pro rovné zacházení. všechny důvody specifikované v obou 
směrnicích plus pohlaví plus další důvody 

Polsko Komisař pro ochranu lidských práv. 
Vládní zmocněnec pro rovné 
postavení mužů a žen. 

všechny důvody 
všechny důvody specifikované v obou 
směrnicích kromě zdravotního postižení, 
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Vládní zmocněnec pro zdravotně 
postižené. 

plus pohlaví 
zdravotní postižení 

Portugalsko Vysoký komisař pro imigraci a etnické 
menšiny. 

rasový a etnický původ 

Rakousko Úřad pro rovné zacházení. všechny důvody specifikované v obou 
směrnicích kromě zdravotního postižení, 
plus pohlaví 

Řecko Řecký ombudsman. všechny důvody 
Slovenská 
republika 

Slovenské národní středisko pro lidská 
práva. 

všechny důvody 

Slovinsko Úřad pro rovné příležitosti. všechny důvody 
Spojené 
království 

Komise pro práva zdravotně 
postižených osob. 
Komise pro rovné zacházení pro 
Severní Irsko. 
 
 
Komise pro rovné zacházení bez 
ohledu na rasu. 

zdravotní postižení 
 
rasový a etnický původ, náboženská víra a 
politický názor, pohlaví, zdravotní 
postižení, sexuální orientace 
rasový a etnický původ 

Španělsko Národní rada pro zdravotně postižené. 
Ombudsman. 

zdravotní postižení 
 
všechny důvody 

Švédsko Ombudsman proti diskriminaci na 
základě etnického původu. 
Ombudsman pro zdravotně postižené 
osoby. 

rasový a etnický původ 
 
zdravotní postižení 

Rumunsko 
není členem 
EU 

Rumunská národní rada pro potírání 
diskriminace 

všechny důvody 

 

Zdroj:  Equality And Non-discrimination. Annual Report 2005. Luxembourg: Office for Official Publications of 
the European Communities, 2005. ISBN 92-894-9446-8. 
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Příloha 2 

Vybrané mezinárodní judikatury 
 v oblasti diskriminace z důvodu zdravotního postižení  
 
Zdroj: http://www.diskriminace.cz/do-postizeni/judikatura.phtml [online]  
2008-03-28 
 
 
1. Botta v. Itálie  
 
Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva č. 153/1996/772/973 ze dne 24.února 
1998 
 Stěžovatel, osoba s tělesným postižením (upoutaný na ortopedický vozík) v 
roce 1990 cestoval do přímořského letoviska Lido degli Estensi nedaleko města 
Comacchio. Zde zjistil, že pro postižené jako on, nejsou plovárenská zařízení 
dostupná. Pro nedostatek (mimo jiné) speciálních přístupových ramp a speciálně 
upravených toaletních zařízení (WC + koupelny) se nemohl pan Botta dostat na pláž 
a k moři, což bylo v přímém rozporu s italskou legislativou, která stanovila, že 
koncesní smlouvy na soukromé pláže musí obsahovat ustanovení o tom, že soukromé 
pláže zajistí jejich dostupnost pro postižené. Pan Botta podal v této věci několik 
opakovaných stížností a urgencí k místním orgánům, ale tyto neučinily žádné kroky 
pro odstranění situace a dostupnost pláží nezajistily. Botta se také pokusil iniciovat 
trestní řízení vůči místním orgánům, ale případ se neposunul dál než po jeho trestní 
oznámení.  
 Pan Botta proto podal stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva, ve které 
tvrdil, že fyzické bariéry znemožnily jeho přístup k pláži, co představovalo porušení 
jeho práva na soukromý a rodinný život (zaručen článkem 8 Úmluvy), přičemž v 
souvislosti s ním byl porušen i zákaz diskriminace (článek 14 Úmluvy). Botta tvrdil, 
že tyto bariéry způsobily "nemožnost mít normální sociální život, který by mu 
umožnil plně participovat na životě komunity".  
 
Výsledek řízení: 
 
Evropský soud stížnost s ohledem na oba články zamítnul. Rozhodnutí odůvodnil 
tím, že cílem článku 8 je ochrana jednotlivce před neoprávněnými zásahy státu. V 
rámci toho má stát za povinnost přijmout opatření určené k zajištění respektu na 
soukromý život i ve sféře vztahů mezi jednotlivci. Neschopnost odstranit bariéry by 
mohla v některých případech způsobit porušení povinností státu dle článku 8 
Úmluvy, přičemž rozsah této povinnosti závisí na tom, jestli může být stanovena 
"přímá a okamžitá souvislost" mezi "opatřeními požadovanými ze strany stěžovatele 
a jeho soukromým a rodinným životem". Soud se tedy ptal, jak závažné byly 
následky nečinnosti státu pro pana Bottu a konstatoval, že "právo získat přístup na 
pláž a k moři na místě vzdáleném jeho běžnému místu pobytu po dobu jeho dovolené 
zahrnuje tak široké interpersonální vztahy a blíže neurčený rozsah, že v něm nelze 
shledávat vztah mezi opatřeními, které byl stát povinen přijmout". Jelikož Soud 
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rozhodl, že nejde o porušení článku 7, nelze konstatovat porušení článku 14, protože 
článek 14 nelze porušit sám osobě, jen ve spojení s jiným článkem. 
 
 
Toto rozhodnutí je významné v tom, že Evropský soud přijal názor, že bezdůvodné 
bariéry (fyzické nebo jiné) mohou porušit právo postižené osoby zakotvené v článku 
8. Každý případ ale vyžaduje posouzení toho, jestli následky na život stěžovatele 
jsou tak závažné, že vyžadují pozitivní povinnost státu sjednat nápravu situace.  
 
 
2.  P. a L.D. v. Spojené království 
  
Rozhodnutí Evropského Komise pro lidská práva č. 14135/88 ze dne 2.října 1989 
 
 Stěžovatelé měli dceru Lydii, která měla poškozený mozek a zaostávala ve 
vývoji. Lydia byla umístěna do speciální mateřské školky pro postižené děti, ale její 
rodiče si nepřáli, aby se trvale vzdělávala v systému pro postižené a domnívali se, že 
její umístění do běžné školy, kde by byla smíšená skupina dětí, by představovalo pro 
ní vhodnější a lepší vzdělávací prostředí.  
 Místní školní správa nabídla, aby Lydia navštěvovala běžnou školu dvakrát 
týdně a speciální školu třikrát týdně. Její rodiče toto opatření přijali jako dočasné, ale 
žádali odlišné trvalé řešení. Také žádali, aby bylo v běžném vzdělávacím systému k 
dispozici více podpůrných služeb pro postižené, což ale bylo Školní správou 
zamítnuto.   
 Stěžovatelé podali žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva, kde namítali 
porušení práva na vzdělání (zaručeném v článku 2 Protokolu 1 Úmluvy), které podle 
jejich názoru obsahuje  poskytování přiměřeného rozsahu praktických možností v 
rámci státního školního systému pro rodiče týkající se školního vzdělávání jejich 
dětí. Namítali také porušení zákazu diskriminace (článek 14 Úmluvy) ve spojení s 
článkem 2 Protokolu 1, protože rodiče postižených dětí měli na výběr méně 
vzdělávacích možností ve srovnání s rodiči ostatních dětí. Lydiina výchova jí 
nabízela méně intelektuálních a sociálních stimulů než ty, které mělo v školním 
systému Spojeného království dítě bez postižení. Nakonec namítali porušení práva na 
soukromý a rodinný život (článek 8 Úmluvy), který měl být porušen tím, jak školní 
správa nakládala s jejich případem.  
 
Výsledek řízení: 
 
Případem se zabývala Evropská Komise, která konstatovala, že při umísťování 
duševně postižených dětí do systému běžného školství mají mít místní úřady širokou 
možnost diskrece (tj. uvážení) ohledně toho, jak nejlépe přerozdělovat omezené 
prostředky na vzdělávání v různých případech. Komise rozhodla, že školní správa 
respektovala přání Lydiiných rodičů a snažila se přijmout kompromis a 
zakomponovat jejich požadavky. Proto podle názoru Komise nešlo o porušení článku 
2 Protokolu 1. Komise také rozhodla, že stížnosti na porušení článku 14 nejsou 
důvodná a že článek 8 nepokrývá Lýdiinu situaci. Stížnost byla prohlášena za 
nepřípustnou.  
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  3.  Zehnalová a Zehnal v. Česká republika  
 
Žaloba no. 38621/97, rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 
19.2.2002 
 
 Stěžovatelé žijí ve městě Přerov, kde není řada budov veřejného charakteru a 
budov pro veřejnost dostupná pro osoby s fyzickým postižením, např. pošta, městský 
úřad apod. Manželé Zehnalovi na tuto skutečnost upozorňovali městský úřad, ale 
žádné potřebné změny pro dostupnost budov nebyly učiněny. Za určitou dobu byly 
některé namítané překážky odstraněny, ale stěžovatelé měli za to, že se tak nestalo v 
důsledku opatření a tlaku odpovědných orgánů. V listopadu 1995 proto podali žalobu 
ke Krajskému soudu v Ostravě, která byla zamítnuta. Po zamítnutí odvolání Vrchním 
soudem v Olomouci se stěžovatelé obrátili na Ústavní soud, který případ také zamítl 
a následně pak podali žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva. S odvoláním se 
na článek 8 a 14 Úmluvy stěžovatelé namítali diskriminaci při výkonu jejich práv s 
ohledem na postižení paní Zehnalové.  
 
Výsledek řízení: 
 
Evropský soud, s odvoláním se na případ Botta, prohlásil, že "článek 8 Úmluvy 
nemůže být obecně aplikovatelný v každém případě, kdy je stěžovatelův každodenní 
život narušen, vztahuje se jen na výjimečné případy". Soud dále pokračoval, že 
stěžovatelé byli ve stížnosti a ohledně svých problémů moc vágní na to, aby bylo 
možné jejich případ považovat za výjimečnou situaci. Proto nelze na případ 
aplikovat článek 8. podobně jako v případe Botta. Protože nebylo možné aplikovat 
článek 8, nebylo možné aplikovat ani článek 14, a tak pro nedostatek jakéhokoliv 
porušení Úmluvy byla stížnost prohlášena za nepřípustnou.  
 
 
4. McIntyre v. Spojené Království  
 
Rozhodnutí Evropské Komise soudu pro lidská práva ze dne 21.října 1998, č. 
29046/95  
 
 Stěžovatelka trpěla svalovou dystrofií, nemocí, která vede k rostoucímu 
omezení mobility. Na žádost matky navštěvovala běžnou základní školu, nikoliv 
školu speciální, a škola jí poskytovala různé úlevy a služby související s jejím 
postižením. Avšak stěžovatelka v důsledku postižení ztratila schopnost pohybovat se 
po schodech, načež ztratila přístup do knihovny a školních laboratoří, které byly 
umístěny ve druhém patře budovy školy. Stěžovatelka a její rodina opakovaně žádali 
školní správu, aby byl ve škole zřízen výtah a aby tak stěžovatelka mohla mít přístup 
do školních zařízení ve druhém patře. Školní správa však rozhodla, že náklady na 
instalaci výtahu by nebyly efektivní a žádost zamítla. Místo toho správa zajistila, aby 
byly stěžovatelce přinášeny knihy z knihovny a aby jí byly hodiny vědeckých 
předmětů poskytovány v přízemí, nemohla-li se účastnit ve výuce se svou třídou. 
Stěžovatelka a její matka iniciovali soudní spor, aby školu donutily výtah instalovat, 
ale jejich žaloba i odvolání byly zamítnuty s tvrzením, že školní správa není povinna 
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zajistit instalaci výtahu a že její rozhodnutí nebylo nepřiměřené. Stěžovatelka podala 
žalobu k Evropskému soudu, ve které namítala porušení práva na plný přístup ke 
vzdělání (článek 2 Protokolu 1 Úmluvy), které mělo být porušeno zamítnutím její 
žádosti školní správou. Namítala také diskriminaci na základě jejího postižení 
(porušení článku 14 Úmluvy).  
 
Výsledek řízení: 
 
Evropská komise rozhodla, že finanční důvody, které vedly školní správu k zamítnutí 
instalace výtahu, byly přiměřené a důvodné a v rámci diskrece jim přiznané k úvaze 
o tom, jak budou přerozdělovány finanční prostředky. Komise také rozhodla, že 
školní správa se snažila a poskytla mnoho úlev v souvislosti s postižením 
stěžovatelky, aby jí zajistila nejlepší možné vzdělání a nelze tvrdit, že jí bylo upřeno 
právo na vzdělání. Také rozhodla, že stěžovatelka nebyla obětí diskriminace, protože 
jediný případ, kdy s ní bylo zacházeno odlišně ve srovnání s jejími vrstevníky, byl 
tehdy, kdy se škola snažila vyrovnat podmínky související s jejím postižením. 
Stížnost byla proto vyhlášena za nepřípustnou. 
 
 
5. Priceová v. Spojené Království  
 
Rozhodnutí Evropského soud č. 34 EHRR 53 (2002) ze dne 10. června 2001 
 
Případ se týkal stěžovatelky, která měla tělesné postižení a byla odkázána na 
ortopedický vozík (nebyla schopna používat ani jednu ze čtyř končetin a měla 
problémy s ledvinami). Paní Priceová v občanském soudním řízení týkající se dluhů, 
za které byla odpovědna, odmítla odpovědět na položený dotaz a byla odsouzena k 
trestu odnětí svobody na 7 dní pro urážku soudu. Po tuto dobu byla umístěna do cely, 
která nebyla uzpůsobena pro osoby s postižením, a proto musela celou dobu spát ve 
svém vozíku, přičemž nemohla dosáhnout na pohotovostní knoflíky, které byly 
umístěny v cele a na spínače světla, stejně tak nemohla použít WC v cele. Když jí 
bylo konečně umožněno jít na toaletu, byla tam opuštěna po dobu několik hodin a 
svlečena před dozorci mužského pohlaví. Ve stížnosti k Evropskému soudu následně 
namítala porušení zákazu ponižujícího zacházení (článek 3 Úmluvy).   
 
Výsledek řízení: 
 
Spojené království nepopíralo, že by stěžovatelka byla vystavena nepohodlí, ale 
tvrdilo, že toto nedosahovalo minimální úrovně závažnosti, která je požadována 
článkem 3 Úmluvy. Evropský soud ale konstatoval, že hranice závažnosti závisí na 
"všech okolnostech případu, jako délka zacházení, jeho fyzické a psychické 
následky, a v některých případech také pohlaví, věk a zdravotní stav oběti" a po 
prozkoumání případu konstatoval, že "vazba těžce postižené osoby v podmínkách, 
kde byla vystavena nebezpečnému chladu, riziku vzniku otoků v důsledku toho, že 
její postel byla tvrdá nebo fyzicky nedostupná, a nemožnost použít toaletu nebo se 
udržet v čistotě bez největších možných obtíží, představuje ponižující zacházení v 
rozporu s článkem 3 Úmluvy". S ohledem na postižení stěžovatelky je zajímavé také 
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votum separatum (tj. mínění menší části senátu) soudce Greva, který se vyslovil, že 
"je jasné, že omezení jakékoliv nepostižené osoby na úroveň schopnosti pohybu 
stěžovatelky a možnosti se o sebe postarat, dokonce i na omezenou dobu, by 
dosahovalo úrovně nelidského a ponižujícího zacházení, dokonce možno mučení. V 
civilizovaných zemích, jako je Spojené království, považuje společnost nejen za 
vhodné, ale za základní lidské právo, snahu zmenšit a kompenzovat postižení, 
kterým trpí osoba jako stěžovatelka. Podle mého názoru, tato kompenzační opatření 
tvoří součást tělesné integrity postižených osob".   
 
 
6. Kutzner v. Německo  
 
Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva č. 46544/99 ze dne 26.února 2002 
 
 Případ se týkal odebrání dětí postiženým rodičům. Dcery stěžovatelů (ve věku 
pět a sedm let) byly rodičům odebrány orgány sociální péče s tvrzením, že jejich 
"oslabený duševní vývoj je činil neschopnými vychovávat jejich děti". Odebrání však 
nebylo ani v nejmenším založeno na zanedbání péče nebo na špatném zacházení. 
Děti byly od sebe rozděleny a umístěny do pěstounské péče. Po dobu prvních šesti 
měsíců neměly žádný kontakt s rodiči a posléze byl jejich kontakt omezen na hodinu 
měsíčně.  
 V německém řízení o umístění do náhradní péče několik odborníků namítalo 
vůči rozhodnutí orgánů sociální péče a zdůrazňovalo význam, který pro děti vyplýval 
ze vztahu s rodiči. Odborníci tvrdili, že rodiče jsou schopni pečovat řádně o svoje 
děti, a to jak po citové i intelektuální stránce, za podmínek, že dětem bude 
poskytována zvláštní výchovná péče ze 
strany orgánů.  
 
Výsledek řízení: 
 
Evropský soud shledal v tomto případe porušení práva na soukromý a rodinný život 
(zaručen článkem 8 Úmluvy) přičemž Soud poukázal na pozitivní povinnost státu v 
takových případech přijmout opatření, která umožní sloučení rodiny co nejdříve to 
bude možné, přičemž taková opatření by měla zahrnovat poskytování podpůrných 
výchovných a jiných opatření pro podporu rodiny. Podle Soudu se porušení práva na 
rodinný život týkalo nejen původního odebrání dětí, ale také jejich separaci po dobu 
pěstounské péče, a omezení kontaktů rodičů a dětí.  
 Toto rozhodnutí stojí za pozornost s ohledem na zákaz diskriminace 
postižených, protože jde o první rozhodnutí Evropského soudu, který konstatuje 
povinnost smluvního států poskytovat podporu postiženým rodičům, aby bylo 
zajištěno jejich právo na rodinný život.  
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Příloha 3 

 

Videospot Odepsaní 

přístupný pouze v elektronické verzi dizertační práce na CD. 
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