
   
 

Workshop k projektu 

TL02000286 Řízení psychosociálních rizik pro praxi 
u zaměstnanců se zdravotním postižením 

16. října 2019, 14-15 h 

Hotel OLŠANKA, Táboritská 23, Praha 3, jednací místnost M1 

 

ZÁPIS Z WORSKHOPU 

 
Ve středu 16. října 2019 se konal workshop na téma „Řízení psychosociálních rizik pro praxi 
u zaměstnanců se zdravotním postižením“, který organizoval Výzkumný ústav bezpečnosti práce 
spolu se Státním zdravotním ústavem v rámci projektu grantu TAČR – TL02000286.  

Workshop proběhl jako paralelní sekce v rámci mezinárodní odborné konference NOVÉ TRENDY 
V BOZP A KVALITA ŽIVOTA 2019 v Hotelu Olšanka v Praze. 

Semináře se účastnili zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Výzkumný ústav bezpečnosti 
práce, v. v. i., a Státní zdravotní ústav, zástupci odborů, Českého statistického úřadu a Střední 
odborné školy a Vyšší odborné školy Hollarova. 

Náplní workshopu bylo představení projektu, přehled dosavadních poznatků, prezentace dosud 
nepublikovaných dat o Výběrovém šetření postižených osob a prezentace návrhů loga projektu. 

Úvodní slovo přednesl Josef Senčík (VÚBP – představení projektu), poté následovala prezentace 
Vladimíry Lipšové (SZÚ – psychosociální rizika na pracovišti a zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením), prezentace Heleny Chodounské (ČSÚ – výběrové šetření postižených osob) a prezentace 
Ondřeje Šmerdy (SOŠ a VOŠ Hollarova – návrhy loga pro projekt). 

Během jednotlivých přednášek probíhala i odborná diskuse nad přednesenými poznatky. 

 

Zapsala: V. Lipšová, 23. 10. 2019 

 

Přílohy: 

Pozvánka 

Program 

Prezenční listina  

Prezentace 

http://www.vubp.cz/


   
 

 

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

 

rád bych Vás pozval na workshop/diskusní panel zaměřený na problematiku  

 

Řízení psychosociálních rizik pro praxi u zaměstnanců se zdravotním postižením. 

 

V rámci workshopu bude představen projekt podpořený z prostředků TA ČR.  

 

Náměty vzešlé z workshopu budou dále využity k dosažení cílů projektu. Jedním ze stěžejních cílů 
projektu je certifikovaná metodika pro monitorování a řízení psychosociálních rizik u zaměstnanců se 
zdravotním postižením. Tento nástroj by měl sloužit především zaměstnavatelům ke zvýšení řízení 
práce svých zaměstnanců a také ke zkvalitnění pracovních podmínek zaměstnanců.  

 

Workshop se bude konat dne 16. 10. 2019 od 14:00 do 15:00 hodin v hotelu OLŠANKA, Táboritská 23, 
Praha 3, jednací místnost M1.  

 

V případě, že máte zájem se workshopu účastnit, prosím, dejte mi obratem vědět. Tuto pozvánku je 
možné distribuovat i mezi Vaše další kontakty. Jen upozorňuji, že kapacita jednací místnosti je 
omezená.  

 

Děkuji a s pozdravem  

 

Mgr. et Mgr. Josef Senčík  

Oddělení prevence rizik a ergonomie  

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.  

Jeruzalémská 1283/9, Praha 1, 110 00 

e-mail: sencikj@vubp-praha.cz 

tel.: 608 813 800 / 221 015 867  

www.vubp.cz 

 

http://www.vubp.cz/


   
 

 

Workshop k projektu 

TL02000286 Řízení psychosociálních rizik pro praxi 
u zaměstnanců se zdravotním postižením 

16. října 2019, 14-15 h 

Hotel OLŠANKA, Táboritská 23, Praha 3, jednací místnost M1 

 

PROGRAM 

  

14.00 – 14.15  Zahájení workshopu 

Představení projektu TL02000286 Řízení psychosociálních 
rizik pro praxi u zaměstnanců se zdravotním postižením 

Mgr. et Mgr. Josef Senčík, Výzkumný ústav bezpečnosti 
práce, v. v. i. 

14.15 – 14.35 Problematika psychosociálních rizik a zpráva o výběrovém 
šetření OZP 

MUDr. Vladimíra Lipšová, Státní zdravotní ústav 

Helena Chodounská, Český statistický úřad 

14.35 – 14.45 Prezentace loga projektu 

Ak. mal. Ondřej Šmerda, SUŠ a VOŠ Václava Hollara  
v Praze 

14.45 – 15.00 Diskuze a závěr 

 

 

http://www.vubp.cz/


   
 

 

Workshop k výzkumnému úkolu 

TL02000286 Řízení psychosociálních rizik pro praxi 
u zaměstnanců se zdravotním postižením 

16. října 2019, 14-15 h 

Hotel OLŠANKA, Táboritská 23, Praha 3, jednací místnost M1 

 

PREZENČNÍ LISTINA 

 

Počet Jméno Organizace Podpis 

1.  Mgr. Bc. Lucie Kyselová MPSV  

2.  Mgr. et Mgr. Josef Senčík VÚBP  

3.  MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ  

4.  Ing. Marek Nechvátal VÚBP  

5.  Mgr. Pavlína Sedláčková EUC  

6.  Ing. Andrea Macháčková VÚBP  

7.  Mgr. Kateřina Bátrlová SZÚ  

8.  Ing. Tomáš Vašina Emerge, a. s.  

9.  JUDr. Eva Dandová ČMKOS  

10.  Ing. Jana Zónová SZÚ  

11.  Ing. Jiří Vala, PhD. VÚBP  

12.  Ak. mal. Ondřej Šmerda SUŠ a VOŠ Václava Hollara v Praze  

13.     

14.     

15.     

 

http://www.vubp.cz/


ŘÍZENÍ PSYCHOSOCIÁLNÍCH RIZIK 
PRO PRAXI U ZAMĚSTNANCŮ SE 

ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Senčík, J.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

16. 10. 2019

Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz 
www.bozpinfo.cz



Psychosociální rizika – obecná 
charakteristika

 Nová psychosociální rizika související s prací

 Prokázaný negativní dopad na psychické i fyzické zdraví zaměstnanců 
a pracovní výkon

 Osoby se zdravotním postižením patří mezi exponovanou skupinu 
zaměstnanců

 Vysoce pravděpodobná zvýšená citlivost právě k těmto rizikům

 Podíl zaměstnanosti zdravotně postižených osob je v ČR výrazně nižší než 
u celkové populace

Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz 
www.bozpinfo.cz



Výstupy z projektu - přínosy

 Umožní zlepšit podmínky zaměstnávání OZP

 Větší porozumění a respekt ze strany zaměstnavatelů

 Úpravy a doplnění souvisejících předpisů a norem

 Podpora prevence a eliminace negativních dopadů

Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz 
www.bozpinfo.cz



Cíl projektu

 Tvorba kompletní poznatkové základny v problematice psychosociálních rizik 

 Tvorba a úprava a doplnění právních předpisů v daném směru

 Podpora zaměstnavatelů, zástupců a zaměstnanců se zdravotním postižením

 Tvorba databáze psychosociálních rizik u této skupiny zaměstnanců



Postup řešení

Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz 
www.bozpinfo.cz

 Spolupráce s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR

 Konsultace a spolupráce s podniky zaměstnávající OZP 

 Dotazníkové šetření

 Sladění a dosažení výstupů pro použití v praxi

 Spolupráce s odborníky v umělecké oblasti při tvorbě jednotného vizuálního stylu projektu

 Datum zahájení: 1 2019

 Datum ukončení: 12/2021



Děkuji Vám za pozornost.
sencik@vubp-praha.cz

Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz 
www.bozpinfo.cz

mailto:sencik@vubp-praha.cz


Řízení psychosociálních rizik pro praxi 
u osob se zdravotním postižením 

MUDr. Vladimíra Lipšová1

Mgr. Kateřina Bátrlová1

Mgr. et Mgr. Josef Senčík2

1SZÚ Praha, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství
2VÚBP 

„Projekt TL02000286 je řešen s finanční podporou TA ČR.“ 



Psychosociální rizika při práci – „VÝZVA“??

• Unikátní „výzva“ pro BOZP
• Komplexní problematika
• Vysoký mediální zájem
• Nedostatečná legislativa
• Nutnost speciálních znalostí
• Postoj zaměstnavatelů
• Poškození zdraví jako důsledek součinnosti více faktorů

• Je možno PSR řídit jako ostatní pracovní rizika?!



Psychosociální rizika

• Charakter práce
• Pracovní zátěž, pracovní tempo
• Rozvržení práce
• Rozhodování o práci
• Pracovní prostředí a vybavení

„Guidance on the European Framework for Psychosocial risk management – WHO 2008“

• Firemní kultura
• Mezilidské vztahy na pracovišti
• Role v organizaci
• Kariérní postup
• Sladění práce a soukromí



SZÚ – šetření psychosociálních rizik (2012 – 2018)

• dobré vztahy se spolupracovníky (91 – 100 %)
• spravedlivé ohodnocení práce (55 – 65 %)
• odstraňování bezpečnostních rizik (92 – 95 %)
• šikana na pracovišti (12 %) 
• malé podniky – větší spokojenost v oblasti pracovních podmínek, 

bezpečnosti práce, náročnosti práce, zažívají méně „šikany“ 
• velké podniky – větší spokojenost s možností využívat svou 

kvalifikaci/schopnosti, zajímavá práce 



Pracovní stresory
= požadavky, které jedinec vnímá jako „hrozbu“
- specifické pracovní úkoly a požadavky, konflikty, organizační změny,…

→ úzkost, deprese, syndrom vyhoření
→ kardiovaskulární onemocnění
→ vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol, distribuce tělesného tuku,..
→ muskuloskeletální onemocnění
→ konzumace alkoholu, kouření
→ poruchy spánku



Syndrom vyhoření, stres, deprese
Syndrom vyhoření:
• 34 % lidí se cítí ohroženo, 39,8 % zdravotních sester
• častější u žen a mladších osob
• Praha (méně vyhořelých X vyšší intenzity), Vysočina (nejméně častý + nejméně intenzivní)

„Stres, deprese a životní styl v České republice“, 2014, 1.LF UK“
1750 respondentů, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 (fakultní nemocnice)

Stres při práci:
• více než 50 % (EU-OSHA), 49 % (ČR, Ptáček, Raboch)
• ztráta více než 15,4 milionů pracovních dnů, 5,2 miliardy liber (UK)
• cca 30 % nákladů díky absentismu, 60 % díky presentismu!! 

Deprese:
• 4-30 % (ČR, různé zdroje)



Pracovní neschopnost v ČR (2016)

• nemoci dýchací - 34,8 %  (15,4 dnů)
• muskuloskeletální onemocnění - 19,8 %  (65,7 dnů)
• poranění/otravy  - 11,9 %  (51,5dnů)
• nemoci trávicí soustavy – 7,6 % (28,6 dnů)
• onemocnění močové a pohlavní soustavy - 4,2 %
• infekční onemocnění - 3,7 % (17 dnů)
• onemocnění oběhové soustavy - 3,0 % (82,5 dne)
• duševní poruchy - 2,5 % (87,5 dnů)



Vliv psychosociálních rizik 
(dopad na zaměstnavatele)

• Nespokojenost
• Absentismus
• Presentismus
• Fluktuace
• PÚ, PN
• Negativní sociální chování (šikana, mobbing, bossing)



Osoby se zdravotním postižením - OZP
• „Zdravotně postiženou je osoba, jejíž tělesné, smyslové a/nebo duševní 

schopnosti či duševní zdraví jsou odlišné od typického stavu a lze oprávněně 
předpokládat, že tento stav trvá déle než 1 rok. Odlišnost od typického 
stavu musí být takového druhu či rozsahu, že obvykle způsobuje omezení 
nebo faktické znemožnění společenského uplatnění dané osoby.“

• v ČR - 10,2% z celkového počtu obyvatel (2012)
• ženy 52,4 %, muži 47,6 %

(ÚZIS, Výběrové šetření osob se zdravotním postižením 2013, VŠPO 13)



Podíl OZP v celkové populaci ČR (2012)
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Typy zdravotního postižení

• 41,9 %  - vnitřní zdravotní postižení
• 29,2 % - tělesná postižení
• Duševní – 8,5 %, mentální – 6,1 %, zrakové – 5,9 %, sluchové – 5,1 %

• získaná zdravotní postižení - 86,3%
• vrozená zdravotní postižení - 13,7%
• nejvíce ve věkové kategorii 45 – 59 let (27,6%)
• 60 – 74 let (24,4%), 30 – 44 let (14,5%)

https://thumbs.dreamstime.com/z/disability-people-graphics-black-white-related-
collection-isolated-white-background-53366778.jpg

(ÚZIS, Výběrové šetření osob se zdravotním postižením 2013, VŠPO 13)



Ekonomická aktivita OZP

• cca 77 % společností zaměstnává osoby se zdravotním postižením 
• průměrný podíl OZP v podnicích - 1,54 % 
• povinný 4 % podíl – jen ¼ podniků

(LMC, 189 společností, 2013)

• 9 % - zaměstnaný + OSVČ (v populaci 46,7 %)

• Národní plán podpory rovných příležitostí  pro osoby se zdravotním postižením  
(2015–2020, 5. v pořadí)

• od roku 2006 do roku 2010 vzrostl počet zaměstnaných OZP o 21 % ?!

(ÚZIS, Výběrové šetření osob se zdravotním postižením 2013, VŠPO 13)



Důvody nezaměstnanosti OZP

• nedostatečná informovanost (souběh ID a platu)
• nedostatečná vstřícnost zaměstnavatel/OZP
• neodpovídající kvalifikace OZP
• nedostatečná orientace na trhu práce
• nízká motivovanost OZP („jistota“ ID)



VZDĚLÁNÍ OZP/POPULACE (%)
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Důvody zaměstnávání OZP

• Z vlastní iniciativy zaměstnavatelů  …………………………….…….. 71 %
• Z iniciativy/spolupráce s Úřady práce ………………………..……... 45 %
• Na základě dobré zkušenosti s OZP ………………………...…………10 %
• Z iniciativy občanských sdružení ….……………………………………. 5 %

(Svaz invalidů, Národní rada pro zdravotně postižené, apod.)

• Zaměstnání – zdroj příjmu
- zabránění sociálního vyloučení
- seberealizace



Projekt TA ČR (TL02000286, 2019-2021)

• Logo
• Pilotní šetření
• Certifikovaná metodika (dotazník)
• Šetření ve vybraných podnicích zaměstnávajících OZP
• Zjištění úrovně PSR u OZP
• Řízení rizik



Závěr
• Psychosociální rizika a pracovní stres narůstají
• Výrazný negativní dopad na zdraví (fyzické i duševní)
• OZP jsou předpokládanou citlivou skupinou zaměstnanců
• Analýza rizik – certifikovaná metodika
• Řízení rizik / preventivní opatření
• Individuální odpovědnost



Uvolnění – vrozené způsoby (Nešpor)

• Smích
• Klidné dýchání
• Spánek
• Dobré vztahy
• Pozitivní emoce
• Relaxace po tělesné aktivitě



Děkuji za pozornost

Vladimira.lipsova@szu.cz
www.szu.cz

• „Projekt TL02000286 je řešen s finanční podporou TA ČR.“ 

mailto:Vladimira.lipsova@szu.cz
http://www.szu.cz/


ŘÍZENÍ PSYCHOSOCIÁLNÍCH RIZIK PRO PRAXI 
U ZAMĚSTNANCŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Ak. mal. Ondřej Šmerda
SUŠ a VOŠ Václava Hollara v Praze

16. 10. 2019



Představení loga projektu
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