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Anotace: Česká republika je jedním z hlavních hráčů v oblasti vývoje aplikací a poskytování služeb v oblasti 

informačních a telekomunikačních technologií. Je tu místo i pro handicapované? Mohou v České republice sami 

handicapovaní zrealizovat své velké plány a sny? 

 

Vývojářské společnosti a informační technologie 

V České republice existuje řada více či méně úspěšných společností, které se zabývají vývojem aplikací 

– ať už na zakázku, nebo vlastních. V poslední době se zdá, že jsme jakousi antivirovou velmocí, ale spousta 

dalších zajímavých projektů vznikla právě u nás. V dnešní době pro úspěch není klíčové místo podnikání, 

kamenný obchod či cokoliv dalšího. Můžete vytvořit extrémně zajímavý projekt „z obýváku“ a mohou ho 

používat lidé po celém světě. 

Zaměstnávání handicapovaných vývojářů - zkušenosti 

Některé firmy si již uvědomují, že najít špičkové programátory nebo jiné pracovníky zapálené pro svou 

věc je možné najít i mezi postiženými. Není to jednoduché, ale jde to a výsledek někdy stojí za to. Jaké jsou 

hlavní nástroje, které lze používat, když pracujete s lidmi po celé republice a celá firma je postavena na 

virtuálních základech? Najít kvalifikované pracovníky není jednoduché a za chvíli zjistíte, že máte pracovníky 

po celé republice. Potřebujete ale společně vést projekty, porady, komunikovat uvnitř firmy nebo s klienty. 

Opravdu žijeme v době, kdy lze všechno dělat „online“? Budete k takovému fungování potřebovat drahý 

software a technologie? 

Ano, žijeme ve světě, kde lze většinu aktivit zrealizovat bez toho, abychom se museli někam dostavit 

„na živo“, žijeme ve světě, kde není nutné se scházet v kanceláři a dělat, že pracujeme. Pracujme odkudkoliv, 

s kvalitní podporou aplikací pro řizení projektů a komunikace to lze a možná efektivněji, než v kamenné 

kanceláři, kde se každý den ráno sejdeme u kávy. 

Ne, nebudete potřebovat velké prostředky na pořizování drahého softwaru či hardwaru, většinu činností 

lze realizovat pomocí open-source aplikací a dalších online služeb, které jsou k dispozici na internetu zdarma. 

Zaměstnávání handicapovaných se věnuji již téměř 8 let, díky tomu se nám podařilo vypracovat 

poměrně dobře fungující systém elektronické komunikace, vedení projektů, porad a celé firmy „online“. 

Nezaměřujeme se pouze na zkušené vývojáře, protože těch je v ČR velice málo, vždy se nám vyplatilo spíše 

hledat lidi, kteří mají zájem se učit něco nového a tato oblast je baví. Věnujeme se proto vzdělávání těchto lidí  

a snažíme se je posunout dále. K tomu nám v minulosti přispěly i prostředky z Evropského sociální fondu  

a jiných zdrojů. Snažíme se pro kohokoliv, kdo je zapálený pro svoji práci, najít vhodné uplatnění, protože 

každý, koho něco opravdu baví, v sobě drží obrovský potenciál. Před nějakým časem jsme například narazili na 

naši současnou kolegyni na vozíku, která ráda cestuje. Výsledek: provozujeme portál o cestování Poznavat.cz. 

Takto můžeme dát lidem práci, která je opravdu baví a zároveň na ni maximálně obchodně těžit, protože každý, 

kdo dělá něco, co ho baví, to dělá dobře. 

A jaké aplikace a nástroje používáme pro komunikaci a vedení projektů? 

Vedení projektů – ActiveCollab.com. 

Komunikace – Skype (textová komunikace, audio konference, video konference, sdílení obrazovky). 

Firemní wiki server postavený na Apple MacOS X Server – firemní blog, tipy, články, interní 

informace... 

Pravidelné porady nahráváme a dostáváme mezi zaměstnance prostřednictvím podcastů. 

 

 



Projekt CzechGeeks 

Tento unikátní projekt nemá v České republice obdoby. Cílem projektu je vytvoření platformy pro 

vývoj moderních webových a mobilních aplikací a zároveň platformy pro vzdělávání handicapovaných v oblasti 

informačních technologií. Chceme vychovat nebo najít nejlepší IT odborníky v ČR a společně realizovat 

zajímavé projekty, které budou mít celospolečenský dopad nejen v ČR, ale v celém světě. 

Některé aktivity projektu: 

 Hledání talentovaných handicapovaných lidí, kteří chtějí něco dokázat a pomoci jim 

zrealizovat jejich sny nebo je zapojit do našich projektů. 

 Vzdělávat handicapované v oblasti ICT a posouvat je tak blíže k samotné realizací svých 

nápadů. 

 Zajistit konzultace handicapovaným IT specialistům, aby mohli zrealizovat své vlastní nápady 

a sny. 

 Zajistit handicapovaným práci na společných projektech a zapojit je tak do opravdového 

„businessu“. 

 Investice do některých projektů handicapovaných. 
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Obr.1: Schéma základních principů projektu 

V projektu CzechGeeks chceme najít výjimečné lidi, kteří mají své plány, mají chuť a sílu je zrealizovat 

a dokázat, že i taková malá země, jako je Česko, může vytvořit projekty s globálním dopadem. S CzechGeeks 

dostávají handicapovaní možnost splnit si své sny. 

 

 

 

 

 

 

 

 


