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Abstrakt  

Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postiţením je v současnosti vysoce aktuální 

tématikou. Zaměstnání, respektive jeho aspekty ve větší či menší míře ovlivňují kvalitu ţivota. 

Vzhledem k aktuálním trendům v pojetí kvality ţivota, to znamená především chápání kvality ţivota 

jako multidimenzionálního konstruktu se vzrůstajícím akcentem na subjektivní vnímání kvality 

ţivota, můţeme slovní spojení kvalita pracovního ţivota nahradit pojmem spokojenost, a to ve 

vztahu k práci, k pracovnímu místu. Předkládaný příspěvek je představením jedné z aktivit projektu 

Výzkum kvality ţivota jedinců se specifickými potřebami (IGA_PdF_2013_006), která je zaměřena 

na kvalitu pracovního ţivota těchto osob. Hlavním záměrem stati je seznámit čtenáře s dizajnem 

výzkumu, který by měl potvrdit hypotézu vyuţitelnosti vybraných poţadavků normy ISO 9001 

(souvislost implementované normy v organizaci a kvality pracovního ţivota) ke zlepšování kvality 

pracovního ţivota (spokojenosti) osob se zdravotním postiţením.  

 

Klíčová slova  
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Abstract  

The employment of people with disabilities is very topical issue, currently. Work and its aspects, 

more or less, influence the quality of life of people with disabilities. According to the current view 

on the quality of life, which means particularly understanding the quality of life as a 

multidimensional construct with increasing accent on subjective perceiving of it, we can replace the 

phrase quality of working life by the term satisfaction concerning the relationship to a work or 

working place. This paper presents one of the research activities of the project called Research on 

quality of people with special needs life (IGA_PdF_2013_006). This activity focuses especially on 

the quality of life in work of those people. The main purpose of this paper is to introduce the design 
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of research focus, which should verify the hypotheses - possibilities to take advantage of selected 

requirements of ISO 9001 (the relation between implementing ISO 9001 in the organization and 

quality of life) to improve the quality of working life (satisfaction) of people with disabilities. 

 

Keywords 
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ÚVOD 

Aktuální ekonomická situace v České republice není pro zaměstnávání právě ideální. 

Netřeba zdŧrazņovat, ņe specifika osob se zdravotním postiņením, činí tuto skupinu nańich 

spoluobčanŧ (z hlediska hledání a udrņení si práce) velice „zranitelnou―. Má-li osoba se 

zdravotním postiņením to ńtěstí, ņe nalezne uplatnění na volném trhu práce, v mnoha případech 

dochází k určitému „rozčarování―, a to jak na straně zaměstnavatele, tak nezřídka, na straně 

zaměstnance. Nabízí se tedy otázka, zda existují nějaké postupy či metody, jeņ by případným 

disproporcím v očekáváních zúčastněných stran předeńly. Odpovíme-li na daný dotaz kladně, 

poloņíme si otázku dalńí. Mŧņe být jednou z moņností eliminace, či zmírnění negativních faktorŧ 

ovlivņujících kvalitu pracovního ņivota, implementace normy ISO 9001? Následující text budiņ 

prostorem pro hledání východisek pro vyřčení odpovědi. 

 

Kvalita ţivota 

Problematika kvality ņivota (QOL) v posledních desetiletích proniká do mnoha vědních 

disciplín, zmiņme například medicínu, psychologii či sociologii. Pohled do novodobých dějin vńak 

přisuzuje první pouņití slovního spojení kvalita ņivota jiné vědní disciplíně, a to ekonomii. V roce 

1920 se o kvalitě ņivota v díle Ekonomie blahobytu, která se mimo jiné zabývá i úlohou státu coby 

poskytovatele materiální podpory sociálně slabým, zmiņuje Pigou (1920, s. 14). Je zřejmé, ņe 

kaņdý vědní obor v pojímání kvality ņivota akcentuje trochu jiný pohled a přístup. Z toho pramení i 

nejednotnost při hledání univerzální definice kvality ņivota. Tento stav nejlépe ilustruje Payne, 

který v souvislosti s definováním kvality ņivota tvrdí: „V literatuře existuje celá řada definic 

„kvality ţivota“. Neexistuje však ani jedna, která by byla v průběhu posledních třiceti let 

všeobecně akceptována“(Payne, 2005, s. 207). Z výńe uvedeného je zřejmé, ņe kvalita ņivota je 

kategorií multidimenzionální, vnímající jak objektivní tak subjektivní rovinu daného fenoménu. 

Proto se pro popis dané problematiky jeví jako nejvhodnějńí rŧzné koncepty (teoretické rámce) 

kvality ņivota, jejichņ snahou je zachytit vńechny dimenze kvality ņivota.  Jedním z 
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nejcitovanějńích rámcŧ je „Conceptual QOL framework of Centre for Health Promotion“, který 

pojímá kvalitu ņivota komplexně, a to ve třech základních a devíti dílčích doménách (Tabulka 1). 

 

Tabulka 1 Koncepční rámec kvality ņivota Centra pro podporu zdraví Univerzity Toronto. 

BÝT                                       jaký člověk je 

Fyzické bytí Zdraví, hygiena, výņiva, pohyb, odívání, celkový vzhled 

Psychologické bytí Psychologické zdraví, vnímání, cítění, sebeúcta, sebekontrola 

Spirituální bytí Osobní hodnoty, přesvědčení, víra 

PATŘIT NĚKAM               spojení s konkrétním prostředím 

Fyzické napojení Domov, ńkola, pracovińtě, sousedství, komunita 

Sociální napojení Rodina, přátelé, spolupracovníci, sousedé (uņńí napojení) 

Komunitní napojení 

Pracovní příleņitosti, odpovídající finanční příjmy, zdravotní  

a sociální sluņby, vzdělávací, rekreační moņnosti a příleņitosti, 

společenské aktivity (ńirńí napojení) 

REALIZOVAT SE             dosahování osobních cílů; naděje a aspirace 

Praktická realizace 
Domácí aktivity, placená práce, ńkolní a zájmové aktivity, péče 

o zdraví, sociální začleņování  

Volnočasové realizace Relaxační aktivity podporující redukci stresu 

Rŧstová realizace 
Aktivity podporující zachování a rozvoj znalostí a dovedností, 

adaptace na změny 

Zdroj: vlastní zpracování dle The Quality of Life Model ( http://www.utoronto.ca/qol/qol_model.htm) 

 

Kvalita pracovního ņivota (QOWL) je větńinou vnímána jako součást (podmnoņina) kvality 

ņivota. Dvořáková tvrdí, ņe „kvalita pracovního ţivota je spojována s vysokou úrovní pracovní 

spokojenosti, fyzickým a duševním zdravím, vyhlídkou na delší ţivot (nadějí na doţití) a celkovým 

smyslem pohody (pocitu zdraví)“ (Dvořáková, 2005, s. 19).  

 

Osoby se zdravotním postiţením a kvalita ţivota 

„Zdravotně postiţenou je osoba, jejíţ tělesné, smyslové a/nebo duševní schopnosti či 

duševní zdraví jsou odlišné od typického stavu pro odpovídající věk a lze oprávněně předpokládat, 

ţe tento nepříznivý stav potrvá déle neţ 1 rok. Odlišnost od typického stavu pro odpovídající věk 

musí být takového druhu či rozsahu, ţe obvykle způsobuje omezení nebo faktické znemoţnění 

společenského uplatnění dané osoby.“ (Novák, Kalnická, 2008, 

http://panda.hyperlink.cz/cestapdf/pdf08c6/novak.pdf). Tato definice byla vymezena mezirezortní 

skupinou, v souvislosti s prvním statistickým ńetřením o zdravotně postiņených osobách v České 

republice (2007), jehoņ dílčím cílem bylo zjistit, které překáņky v procesu zlepńování kvality 

ņivota je moņno eliminovat. Zdravotní postiņení ovlivņuje nejenom kaņdodenní ņivot dané osoby, 

http://panda.hyperlink.cz/cestapdf/pdf08c6/novak.pdf
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ale i proces vzdělávací, seberealizaci a v neposlední řadě její profesní uplatnění (Finková, 2012). 

Přestoņe autorka se zabývala ve své práci osobami se zrakovým postiņením, je moņnost tuto tezi 

zobecnit na valnou větńinu osob se zdravotním postiņením. 

 

Kvalita pracovního ţivota a manaţment systému kvality (QMS) 

Přestoņe, díky výzkumŧ a aplikaci získaných poznatkŧ dochází k pozitivním posunŧm 

v oblasti QOL osob se zdravotním postiņením (předevńím ve vztahu ke zdraví osob se zdravotním 

postiņením či k poskytovaným sluņbám), v oblast QOWL osob se zdravotním postiņením 

k markantním změnám nedochází. Jedním z omezujících faktorŧ jsou omezené zdroje (prostředky, 

lidé). Tento fakt nás, ať chceme či nikoli nutí hledat nové, inovativní přístupy, které mají, bez 

nutnosti dodatečných nákladŧ, potenciál ke zlepńování QOWL osob se zdravotním postiņením. 

Jednou z poměrně perspektivních moņností, jak zvyńovat QOL v práci se jeví vyuņití QMS. QMS 

je systém, podle kterého si organizace klade za cíl sníņit a nakonec odstranit neshody poņadavky a 

očekáváním zákazníkŧ z hlediska nákladŧ, a to účinným a efektivním zpŧsobem 

(www.businessdictionary.com). V předkládaném textu není prostor věnovat se ekonomickým 

dopadŧm implementovaného QMS v organizacích (konkurenční výhoda, spokojenost zákazníkŧ a 

podobně). Zaměříme se na předpokládané dopady implementovaného QMS ve vztahu 

k zaměstnancŧm, k jejich QOWL. 

 

Norma ISO 9001 

Tato norma není jedinou moņností zavedení a udrņování QMS. Zvolena byla z dŧvodu 

toho, ņe je vyuņívána nejčastěji. Pro následující text není potřeba rozepisovat se o detailech této 

normy. Pro nańi potřebu postačí, kdyņ budou nastíněny její základní principy. Jedním ze stěņejních 

znakŧ normy je dŧraz na procesní přístup. Výhodou normy je její univerzálnost:„ Všechny 

poţadavky této mezinárodní normy jsou generické a jsou aplikovatelné ve všech organizacích bez 

ohledu na jejich typ, velikost a na poskytované produkty“ (ISO 9001, 2009, s. 15). 

Velice zjednoduńeně, norma dává „návod― jak dosahovat prostřednictvím řízení procesŧ co 

nejlepńích výsledkŧ. Na první pohled by se mohlo zdát, ņe se norma soustředí jen na vnějńí okolí, 

na zákazníky. Vzhledem k tomu, ņe je v normě respektována provázanost procesŧ, je logické, ņe se 

norma zabývá i vnitřním prostředím organizace. Formálně je norma rozdělena do osmi kapitol, ve 

větńině z nich lze najít odkaz na činnosti, které mají na zaměstnance bezprostřední vliv. V kapitole 

6. 2 Lidské zdroje se norma věnuje zaměstnancŧm přímo (viz blíņe v normě ISO 9001) 

Norma, respektive její poņadavky tak usnadņují zaměstnancŧm orientaci ve struktuře 

organizace (nadřízení, kolegové, odpovědné osoby), komunikaci, dík přesně popsaným procesŧm 
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jsou minimalizovány situace, kdy je zaměstnanec nucen improvizovat. Přínosŧ lze vńak nalézt 

mnohem víc. 

Výńe uvedené skutečnosti naznačují, ņe zaměstnanec v organizaci, kde je implementována 

norma ISO 9001, by měl být ve svém zaměstnání spokojenějńí, dá se tedy předpokládat, ņe bude 

vyńńí i jeho QOWL. Otázka tedy zní, je-li tomu tak. Následující řádky jsou věnovány nástinu 

plánovaného výzkumu daného tématu. 

 

DIZAJN PLÁNOVANÉHO VÝZKUMU 

Cílem plánovaného výzkumu je ověřit fakt, ņe implementovaný model procesního řízení dle 

normy ISO 9001 má pozitivní dopady na zaměstnance. Vzhledem k tomu, ņe norma přesně 

vymezuje a definuje oblasti, kterým se má takováto organizace věnovat, existuje oprávněný 

předpoklad, ņe dodrņování poņadavkŧ normy má pro zaměstnance – osoby se zdravotním 

postiņením, přínosy jeńtě větńí (srovnáváno s populací bez zdravotního posiņení).  

V porovnání s „intaktní― populací mají osoby se zdravotním postiņením ztíņenou pozici jak 

v procesu adaptace na nové pracovní místo, tak i v samotném kaņdodenním pracovním ņivotě. 

Jsou-li vńak vńechny procesy spojené s výkonem dané pracovní pozice popsány (jak mimo jiné 

norma poņaduje), je orientace zaměstnance v dané organizaci jednoduńńí, coņ vede k větńí 

spokojenosti zaměstnance, potaņmo k jeho efektivnějńímu pracovnímu výkonu.  

Výńe uvedené skutečnosti vedou k vyřčení této hypotézy: 

Subjektivně vnímaná kvalita pracovního ņivota zaměstnancŧ - osob se zdravotním 

postiņením - v organizaci, jeņ má implementován systém řízení kvality dle normy ISO 9001 je 

vyńńí neņ u zaměstnancŧ - osob se zdravotním postiņením - v organizaci, která daný systém 

implementován nemá. 

Dizajn výzkumu, respektive jeho pilotní fáze, není nijak sloņitý. Nejvhodnějńí metodou pro 

sběr potřebných dat se jeví dotazník. Dotazovány budou dvě skupiny respondentŧ. První skupina- 

OZP v organizacích, kde není norma implementována, druhou budou OZP zaměstnaní 

v organizacích, kde norma implementována je. Výsledky pak budou komparovány.  

Sloņitějńím prvkem v popisovaném výzkumu bylo hledání vhodného nástroje – dotazníku. 

Primárně byla vedena diskuse, zda sledovat obě roviny kvality ņivota, tedy objektivní i subjektivní, 

či se soustředit pouze na jednu. 

Vzhledem k rozmanitosti moņných specifik vyplývajících z rŧzných typŧ zdravotního 

postiņení, jsme se rozhodli pro výzkum vyuņít subjektivní hledisko QOWL. Domníváme se, ņe toto 

pojetí bude přesněji ilustrovat daný stav. Pro vysvětlení uvádíme tento příklad. Osvětlení na daném 

pracovińti odpovídá vńem legislativním poņadavkŧm – je tedy objektivně kvalitní. Osoba se 
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zrakovým postiņením vńak tento stav mŧņe vnímat (subjektivně) jako nedostatečný- je tedy 

nespokojena, coņ implikuje niņńí QOWL. 

Pro dotazování byl tedy zvolen koncept subjektivně vnímané QOWL vytvořený 

Sociologickým ústavem Akademie věd České republiky. Koncept pro měření subjektivně vnímané 

QOWL je postaven na třech základních pilířích: (1) Duální koncepci QOWL , (2) konceptualizaci 

subjektivního vnímaní QOWL jakoņto kombinace dimenzí dŧleņitosti a spokojenosti, (3) definici 

struktury věcných domén a aspektŧ pracovního ņivota a jejich pokrytí adekvátními indikátory 

(Vinopal, 2011, s. 939).  

Jak jiņ bylo zmíněno, pro získání potřebných dat verifikujících / falzifikujících danou 

hypotézu bude vyuņito empirického nástroje, konkrétně dotazníku. Základ tohoto dotazníku 

(baterie dŧleņitosti a spokojenosti) byl vytvořen Sociologickým ústavem Akademie věd České 

republiky, a bude pouņit v nezměněné podobě. Jádro samotného dotazníku se skládá ze dvou 

baterií po 18 otázkách. V první baterii respondent hodnotí spokojenost s daným aspektem, ve druhé 

hodnotí jeho dŧleņitost. Jednotlivé aspekty jsou uvedeny v tabulce 2. 

 

Tabulka 2 Struktura dotazníku 

Domény Aspekty 

Plat 

 Plat  

 Spravedlnost 

 Nefinanční benefity 

Seberealizace 

 Samostatnost 

 Vzdělávání 

 zajímavost 

Vztahy 

 S kolegy 

 S nadřízenými 

 Ńikana 

Čas 

 Rozloņení pracovní doby 

 Časová náročnost 

 Sladění s mimopracovními aktivitami 

Podmínky 

 Vybavení 

 Čistota 

 Bezpečnost 

Jistota 

 Typ pracovního poměru 

 Jistota místa 

 Ńance na trhu práce 
Zdroj: Zpracování dle Vinopala (Vinopal, 2011, s. 945) 

  

V závěrečné části dotazníku pak budou poloņky zjińťující fakta. Budou zjińťována tato 

demografická data: 

 Věk 

 Pohlaví 
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 Profese (druh vykonávané činnosti v zaměstnání) 

 Délka zaměstnaneckého poměru 

 Typ postiņení 

Posledními údaji, které budou zjińťovány je existence implementované normy v organizaci, rok 

certifikačního auditu, velikost organizace, počet osob se zdravotním postiņením, hlavní obor 

činnosti organizace. (Tyto údaje poskytne zaměstnavatel v samostatném dotazníku). 

 

Analýza dat 

 Jednotlivé poloņky z obou baterií budou analyzovány separátně, poté budou konstruovány 

jednotlivé indexy subjektivně vnímané kvality pracovního ņivota (SQWL Index). Poloņkám 

spokojenosti jsou přiřazovány hodnoty -3 aņ +3 (velmi nespokojen–velmi spokojen). Poloņkám 

dŧleņitosti pak hodnoty 1-6 (1. Nejmenńí dŧleņitost, 6 dŧleņitost nejvyńńí). Přísluńné hodnoty 

odpovídající stejné oblasti v obou bateriích jsou pak násobeny. Sečtením vńech těchto hodnot pak 

vzniká hrubý skór, čistý skór je pak podílem skóru hrubého a počtu skutečně sečtených poloņek 

(poloņky „nezodpovězeno―, „nevím―, „netýká se― nejsou započítávány). 

K verifikaci hypotézy pak bude pouņita komparace SQWL indexŧ v obou skupinách respondentŧ, 

které budou stejně velké („ISO organizace― x „Organizace bez ISO―). Získaná data jistě nabídnou i 

mnoho dalńích moņností analýz (závislost indexu na postiņení, pohlaví, délce trvání 

implementované normy apod.) Detailní informace o popisovaném empirickém nastroji, jako 

o klíčové metodě připravovaného výzkumu, je moņno nastudovat ve stati Jiřího Vinopala (Vinopal, 

2011). 

Komparace získaných dat (organizace s implementovanou normou versus organizace bez 

normy) by měla potvrdit předpoklad pozitivních dopadŧ normy na zaměstnance, respektive na 

jejich spokojenost (subjektivně vnímanou kvalitu ņivota). Potvrzení daného předpokladu (v coņ 

doufáme) je vńak z pohledu vyuņitelnosti tohoto faktu málo. Je naprosto legitimní ptát se, zda mají 

předpokládané výsledky zkoumání i potenciál praktického vyuņití. Odpověď zní, dle nańeho 

mínění, ano. Jednou z moņností praktického vyuņití je vytvoření metodiky vycházející z normy, 

která by zaměstnavatelŧm OZP (současným i budoucím) pomohla v rŧzných oblastech pracovního 

ņivota zvyńovat spokojenost svých zaměstnancŧ (tím i výkon své organizace). Druhou, snad jeńtě 

dŧleņitějńí moņností vyuņití je poukázat na připravenost organizací s implementovanou normou 

k zaměstnávání OZP. Prokazatelná data mohou napomoct k bourání bariér a stereotypŧ 

v přístupech k zaměstnávání těchto osob. Pro mnoho firem (organizací) by jistě bylo přínosem 

zjińtění, ņe implementací normy a jejím dodrņováním v duchu neustálého zlepńování jsou 

připraveny bez nějakých zásadních změn či dodatečných nákladŧ zaměstnat OZP, ke spokojenosti 
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obou stran. (Irelevantní se pak stává potřeba speciálních programŧ, úprav pracovińtě, 

specializovaných odborníkŧ na komunikaci a podobně.  

 

ZÁVĚR 

Dynamika doby nás nutí přemýńlet v ńirńích souvislostech, nutí nás hledat netradiční řeńení, 

vyuņívat synergií zdánlivě nesouvisejících vědních disciplín. V tomto duchu je i předkládaný 

příspěvek. Jeho snahou je hledání nových metod a přístupŧ ke zvyńování QOL OZP. Omezené 

finanční zdroje nám ani jinou moņnost nedávají. Přestoņe větńina textu je zaměřena na subjektivní 

vnímání kvality ņivota, bylo by chybou nezmínit závěrem i pohled respektující objektivní rozměr 

QOL. „Jediným měřítkem kvality ţivota (nazíráno v obecném makrospolečenském úhlu pohledu – 

odhlédnuto od subjektivních faktorů proţíváni) skupiny i jednotlivců se zdravotním postiţením je 

schopnost a ochota většinové společnosti redistribuovat část vytvořeného společenského produktu 

pro saturaci objektivních potřeb této skupiny občanů!“ (Michalík in E-pedagogium, 2009, s. 96). 

Opět se tak dostáváme ke zdrojŧm a opět se mŧņeme vydat na cestu hledání řeńení – ne jen 

efektních, ale předevńím efektivních. 
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