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Projekt Řízení psychosociálních rizik pro praxi u zaměstnanců se zdravotním postižením“ 
k výzkumnému projektu TL02000286 je financován Technologickou agenturou ČR v rámci 
Programu ÉTA.  

 

 
 
Zpráva z workshopu 
 
Dne 11. 11. 2021 byl uskutečněn workshop „Řízení psychosociálních rizik pro praxi 
u zaměstnanců se zdravotním postižením“ k výzkumnému projektu TL02000286. Program 
workshopu byl určen pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižení, pro podniky 
zúčastněné v rámci dotazníkového šetření, experty zabývající se pracovní rehabilitací osob se 
zdravotním postižením.  
 
Počet účastníků: 16 
 
Program 
 
MUDr. Lipšová, SZÚ, prezentace: Zahájení workshopu, shrnutí projektu, dotazníky pro 
zaměstnance a střední management, pilotní projekt, jednotlivé fáze šetření a porovnání s 
pilotním šetření, výstupy z projektu budou odborná kniha, softwarový nástroj, výsledky budou 
prezentovány na odborných konferencích; 
 
Mgr. Petr Džambasov, Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s., prezentace: představení 
činnosti zaměřené na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním 
postižením, poradenská činnost, ergodiagnostika, ergodiagnostické vyšetření, možnosti 
integrace občana se zdravotním postižením na trh práce; 
 
Ing. Marek Nechvátal, VÚBP, v.v.i.: prezentace: Výsledky dotazníkového průzkumu, návrh 
certifikované metodiky, Certifikovaná metodika pro monitorování a řízení psychosociálních 
rizik u zaměstnanců se zdravotním postižením. 
 
 
Prezenční listina 
Přítomni: 
 
Osobně: 
MUDr. Vladimíra Lipšová, SZÚ 
Mgr. Kateřina Bátrlová, SZÚ 
Ing. Jana Zónová, SZÚ 
Mgr. Simona Halásová, SZÚ 
Mgr. Karolina Mrázová, Ph.D., SZÚ 
Ing. Martin Zikmund (Nitana) 
Ing. Kateřina Veselá, VUBP 
Ing. Marek Nechvátal, VUBP 
Mgr. Josef Senčík, VUBP – omluven 
 
 

formou online – ZOOM:  
Mgr. Petr Džambasov, Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s., 
www.pracovnírehabilitace.cz  
Jitka Umlaufová, 2P SERVIS s.r.o.  
Ilona Matějčková, 2P SERVIS s.r.o.  
Bc. Miriam Neumannová, Handicap-chráněná dílna s.r.o.  
Ing. Marcela Krčmová, Škoda Auto 

https://www.vubp.cz


 
 
 
Vážení,  
 
dovolujeme si Vás pozvat na odborný workshop „Řízení psychosociálních rizik pro praxi 
u zaměstnanců se zdravotním postižením“. 
  
Workshop, který pořádá Státní zdravotní ústav Praha (SZÚ) a Výzkumný ústav bezpečnosti práce v. v. i., 
(VÚBP) se koná ve čtvrtek 11. 11. 2021 od 13 hodin, bude probíhat prezenčně i on-line formou. 
 
Cílem workshopu je poskytnout účastníkům informace o průběhu projektu, výsledky dotazníkového 
průzkumu a návrh certifikované metodiky pro zaměstnavatele, kteří řeší problematiku 
psychosociálních rizik u zaměstnanců se zdravotním postižením.  
 
Během setkání vystoupí odborníci ze SZÚ, VÚBP a bude probíhat diskuze se zástupci podniků 
zaměstnávající OZP. 
 
Bližší podrobnosti naleznete v přiloženém programu. 
 

V případě zájmu se, prosím, přihlaste pomocí tohoto odkazu. 
V případě zájmu se, prosím, přihlaste pomocí tohoto odkazu 
Pokud se Vám nepodaří registrovat se uvedeným způsobem, prosím, obraťte se na následující kontakt: 
Mgr. Kateřina Bátrlová, batrlova@vubp-praha.cz. 
 
O případných změnách souvisejících s vývojem onemocnění COVID 19 a jejich dopadech na průběh 
workshopu (včetně přesunu na jiný termín) Vás budeme operativně informovat prostřednictvím mailu, 
který uvedete v přihlášce. Děkujeme za pochopení.  
 
Podrobné informace týkající se připojení k tomuto on-line semináři Vám budou v dostatečném 
časovém předstihu doručeny rovněž na e-mail, který uvedete při registraci. K účasti na on-line semináři 
postačí připojení k internetu a internetový prohlížeč.  
 
 
Těšíme se na Vaši účast, 
 
Mgr. Kateřina Bátrlová 

https://forms.gle/5xYwMvdHfLQmPFZU7
mailto:batrlova@vubp-praha.cz


 

„Řízení psychosociálních rizik pro praxi u zaměstnanců 

se zdravotním postižením“ 

Workshop – 11. 11. 2021 

13-15 hodin 

prezenčně i on-line 

 

Program: 

 

13.00 – 13.10  Zahájení  

                                          (MUDr. V.  Lipšová, SZÚ, Mgr. et Mgr. J. Senčík, VÚBP) 

13.10 – 13.40  Průběh projektu 

                                           (MUDr. V. Lipšová, SZÚ) 

13.40 – 13.50  Dotazy, komentáře z chatu 

13.50 – 14.20  Výsledky dotazníkového průzkumu, návrh certifikované metodiky 

                                           (Mgr. et Mgr. J. Senčík, VÚBP) 

14.20 – 14.30  Dotazy, komentáře z chatu 

14.30 – 14.50  Diskuze se zástupci podniků zaměstnávajících OZP 

14.50 – 15.00  Souhrn, závěr  

                                           (MUDr. V. Lipšová, SZÚ, Mgr. et Mgr. J. Senčík, VÚBP) 

 

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

      



MUDr. Vladimíra Lipšová, Mgr. et Mgr. Josef Senčík

SZÚ Praha, VÚBP Praha

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



„Řízení psychosociálních rizk pro praxi u zaměstnanců se 
zdravotním postižením”

• projekt TA ČR, 2019 - 2021

• VÚBP a SZÚ

• Cíl: vytvoření certifikované metodiky pro monitorování a řízení psychosociálních 
rizik u zaměstnanců se zdravotním postižením

• získání lepšího vhledu do pracovního života OZP

• lépe porozumět jejich potřebám

• zlepšení možnosti pracovního uplatnění OZP 



Osoba se zdravotním postižením - OZP

• osoba, která je orgánem sociálního zabezpečení uznána:

- invalidní v prvním, druhém nebo třetím stupni 

- osoba zdravotně znevýhodněná

• Zákon o zaměstnanosti - č. 435/2004 Sb. 



Zdravotní postižení

• tělesné

• mentální

• duševní

• smyslové

• kombinované 

• dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (déle než 1 rok) - 4 stupně závislosti

• Zákon o sociálních službách - č. 108/2006 Sb.

činí osobu závislou na pomoci jiné osoby



Osoby se zdravotním postižením - OZP

• v ČR – 514 700 osob v produktivním věku

• v pracovním procesu – 39,9 %

• plný úvazek – 2/3 pracujících ID (více muži, mladší 50ti let)

• změna práce kvůli zdravotnímu postižení – 39 %

• potíže s hledáním zaměstnání – 41 %

• diskriminace kvůli zdravotnímu postižení - 10,4 %

(VŠPO, ČSÚ 2019)



Pilotní dotazníková šetření

• 2019

• v podnicích zaměstnávajících více než 50 % OZP

• návrh dotazníků:

- pro zaměstnance (19 otázek, škálované odpovědi)

- pro střední management

- pro vedení podniků



Dotazníky pro zaměstnance/střední management

Spektrum psychosociálních rizik + specifika OZP:

• přístup na pracoviště, pracovní pomůcky, tempo, přestávky

• využití kvalifikace, schopností, samostatné rozhodování

• zajímavá práce, vede k dalšímu vzdělávání

• spravedlivé hodnocení, dostatek času pro rodinu

• vztahy na pracovišti

• ohrožení slovním/fyzickým násilím, šikana

• celková spokojenost s prací



Dotazníky pro vedení podniků

• nemocnost 

• fluktuace

• sociální atmosféra (komunikace)

• řízení stresu

• role pracovnělékařských služeb

• pracovní prostředí

• legislativní nastavení zaměstnávání OZP

• spokojenost se zaměstnáváním OZP



Průběh pilotních šetření

• osloveno 6 firem poskytujících náhradní plnění

• 2 společnosti - žádné vyplněné dotazníky

• celkem dodáno 61 dotazníků ze 4 firem

• 1. firma: organizace zdravotní péče a poskytování produktů a služeb

• 2. firma: vývoj, výroba a distribuce v oblasti doplňků stravy

• 3. firma: služby profesionálního přepisu online

• 4. firma: úklidové služby



Respondenti 

• 61 osob

• 64 % mentální (duševní) postižení – 1 firma, identické odpovědi – VYŘAZENO

• 13 % tělesné postižení, 7 % zrakové, 3 % vnitřní onemocnění, 10 % kombinované

Vyhodnoceno: 

• 22 dotazníků - 19 žen, 3 muži

• 59 % respondentů - ve věku 30 – 49 let, středoškolské vzdělání s maturitou 

• 18 % respondentů - středoškolské vzdělání bez maturity

• 18 % - vysokoškolské vzdělání

• 32 % - invalidita třetího stupně



Výsledky pilotních šetření (ANO, %)
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I. fáze šetření

• 2020 - z důvodu epidemiologické situace přesunuto na podzim
- podzim – rozhodnuto o elektronické komunikaci

Metodika oslovení firem:

• jednotný dopis oslovující vedení podniků se žádostí o spolupráci

• příloha emailu – dotazníky, v textu link na elektronické vyplnění

• oslovení firem ze Seznamu dodavatelů náhradního plnění 

- zaměstnávající více než 20 OZP 

- na stránkách Úřadu práce (MPSV) - 1 758 dodavatelů

https://www.uradprace.cz/web/cz/seznam-dodavatelu-nahradniho-plneni

https://www.uradprace.cz/web/cz/seznam-dodavatelu-nahradniho-plneni


II. fáze šetření 

• 2021 - z důvodu epidemiologické situace spojeno s I.fází šetření

• ukončena 15. 7. 2021



Respondenti I. + II. fáze šetření 

• Dotazník pro zaměstnance:
• 212 odpovědí
• 140 žen, 72 mužů

• Věk: 
• 50–64 let, 47 % (100) 
• 30–49 let, 41 % (86) 

• Vzdělání: 
• středoškolské vzdělání bez maturity - 57 % (121) 
• středoškolské vzdělání s maturitou - 24,53 % (52)
• základní vzdělání -14 % (29) 
• vyšší odborné vzdělání - 1,42 % (3) 



Respondenti I. + II. fáze šetření 

• Pracovní úvazek:
• 0,7 – 1,0 pracovního úvazku - 33,96 % (72) 

• Stupeň postižení:
• ID I. stupně - 47,17 % 
• ID II. stupně - 24,53 % 
• ID III. stupně - 21,23 %
• osoba zdravotně znevýhodněná - 15 respondentů (7,08 %) 

• Typ postižení:
• zrakové postižení - 50 % (106)
• duševní postižení - 28,3 % 
• vnitřní onemocnění - 18,4 %



Respondenti I. + II. fáze šetření 

• Dotazník pro střední management - 42 respondentů

• Dotazník pro zaměstnavatele - 34 respondentů
• Velikost podniku:

• malý podnik (17 firem, 50 %) 

• střední podnik - do 250 zaměstnanců (14 podniků, 41,18 %)



Výsledky I.+II. fáze šetření, porovnání s pilotním š. 
(ANO, %)
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Softwarový nástroj

• aplikace pro informace a osvětu

• zmapování a vyhodnocení psychosociálních rizik:

dotazník + automatické vyhodnocení

• blíže samostatná prezentace



Závěrečné fáze projektu

• 2021 - softwarový nástroj

- odborná kniha

• 2022 - prezentace certifikované metodiky, souhrnné výsledky



Děkuji za pozornost

vladimira.lipsova@szu.cz

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

mailto:Vladimira.lipsova@szu.cz


MUDr. Vladimíra Lipšová, Mgr. et Mgr. Josef Senčík

SZÚ Praha, VÚBP Praha

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



Výsledky dotazníkového průzkumu, návrh certifikované metodiky

• projekt TA ČR, 2019 - 2021

• VÚBP a SZÚ

• Cíl: Certifikovaná metodika pro monitorování a řízení psychosociálních rizik u 
zaměstnanců se zdravotním postižením.

• Metodické řešení hodnocení psychosociálních rizik na pracovišti (dosud nebylo 
řešeno):
• zlepšení BOZP na pracovišti OZP,

• lepší vhled a zkvalitnění pracovního života OZP,

• porozumění jejich potřebám,

• zvýšení možnosti pracovního uplatnění OZP. 



Výsledky dotazníkového průzkumu
• Otázky byly upraveny ve spolupráci se sociologem a statistikem.

• Je přístup do všech prostor pracoviště možný/upravený vzhledem k vašemu 
zdravotnímu postižení?

• Zaměstnanci



Výsledky dotazníkového průzkumu

• Je přístup do všech prostor Vašeho pracoviště možný vzhledem k zdravotnímu 
postižení Vašich zaměstnanců?

• Zaměstnavatelé



Výsledky dotazníkového průzkumu

• Je přístup do všech prostor Vašeho pracoviště možný vzhledem k zdravotnímu 
postižení Vašich zaměstnanců?

• Střední management



Certifikovaná metodika (návrh)
• Na psychosociální rizika (PSR) se nahlíží ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 

Sb., dle tohoto ustanovení je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu 
zdraví zaměstnanců při práci (BOZP) s ohledem na rizika možného ohrožení 
jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika").

• Na PSR působící na zaměstnance se nahlíží jako na soubor čtyř skupin rizik, 
které jsou označeny jako:
• Podoblast Práce,

• Podoblast Spokojenost s prací,

• Podoblast Vztahy,

• Podoblast Násilí, šikana.



Certifikovaná metodika (návrh)

Definice podoblastí:

• Podoblast Práce z hlediska psychosociálních rizik při práci zahrnuje problematiku pracovního prostředí 
a vybavení, charakteru práce (dovednosti, znalosti, schopnosti, pracovní náplň, smysluplnost práce, 
možnosti vzdělávání při práci), rozvržení pracovní činnosti a možnost samostatného rozhodování. 
Nedílnou součástí této podoblasti je i zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

• Podoblast Spokojenost s prací se věnuje vnímání celkové spokojenosti s prací a spravedlivého 
ohodnocení výkonu, které se může odrazit v rozhodování o setrvání ve stávajícím zaměstnání či změně 
zaměstnavatele. 

• Podoblast Vztahy se zabývá sladěním pracovního a soukromého života (čas na odpočinek, zajištění 
svých soukromých potřeb, aktivit a koníčků, rodinných a pečovatelských povinností) a podrobněji též 
vztahy se spolupracovníky a nadřízenými (komunikace, důvěra, postoje, personální konflikty). 

• Podoblast násilí, šikana se věnuje patologickému chování na pracovišti (slovní ohrožení, fyzické a 
psychické násilí, mobbing, bossing).



Certifikovaná metodika (návrh)

• K vyhledávání, hodnocení PSR a návrhu opatření před působením PSR ve 
smyslu § 102 zákona č. 262/2006 Sb. slouží dvě skupiny dotazníků:
• dotazník pro zaměstnavatele,
• dotazník pro zaměstnance (dvě varianty).

• Obě skupiny dotazníků obsahují dvě části:
• část obecná – slouží především pro statistické účely a možné párování dotazníků 

zaměstnavatele s jeho zaměstnanci,
• část hodnotící – slouží k vyhledávání a hodnocení jednotlivých podoblastí PSR a PSR jako 

celku a k návrhu opatření.



Certifikovaná metodika (návrh)

• Hodnotící části dotazníků obsahují 19 otázek, kdy odpovědi na každou z nich 
jsou přiřazeny 1 až 4 body.

• Na základě odpovědí na otázky z dotazníku a počtu bodů v nich dosažených 
probíhá hodnocení PSR jako celku, popřípadě hodnocení jednotlivých podoblastí 
a navržena jsou jednotlivá opatření.

• Otázky pro zaměstnance a zaměstnavatele se liší pouze formulačně, a to proto, 
aby bylo možné porovnat odpovědi zaměstnanců a jejich zaměstnavatele, což 
umožňuje vyhledat rizika v jednotlivých podoblastech PSR.



Certifikovaná metodika (návrh)

• Metodika zároveň umožňuje, aby si PSR na pracovišti hodnotili i samotní 
zaměstnanci resp. bez potřeby zapojení jejich zaměstnavatele. To vede ke 
zlepšení povědomí o PSR na pracovišti a k tomu, aby zaměstnanci na tato rizika 
své zaměstnavatele upozornili a společně hledali možná řešení jejich 
minimalizace.

• Metodika uvažuje, že šetření se bude opakovat za účelem ověření účinnosti 
zaměstnavatelem přijatých opatření.



Certifikovaná metodika (návrh)

• Opakované dotazníkové šetření za účelem ověření zaměstnavatelem přijatých 
opatření (Ukázka porovnání odpovědí na otázky za jednotlivá šetření).



Certifikovaná metodika (návrh)

• Opakované dotazníkové šetření za účelem ověření zaměstnavatelem přijatých 
opatření (Ukázka srovnání hodnocení za jednotlivá šetření).



Softwarový nástroj
• aplikace pro informace a osvětu

• mapování a vyhodnocení psychosociálních rizik:

dotazník + automatické vyhodnocení



Softwarový nástroj



Softwarový nástroj



Softwarový nástroj



Softwarový nástroj



Softwarový nástroj



Závěrečné fáze projektu

• 2021 - softwarový nástroj

- odborná kniha

• 2022 - prezentace certifikované metodiky, souhrnné výsledky



Děkuji Vám za pozornost

sencikj@vubp-praha.cz

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

mailto:sencikj@

