
Anonymní anketa sněm AZZP ČR 2016 

Jak a s jakými pracujeme lidmi (celkem 57 odpovědí) 

(Vyplňte intuitivně, nechceme statistiku) 

Struktura postižení zaměstnanců (možno označit více možností) 

Žádné postižení nepovažujeme za vhodnější nebo nevhodné, posuzujeme zájemce vždy 
individuálně, důležitá je motivace k práci a osobní předpoklady 

41 

Jsou určité typy postižení, pro které u nás práci prostě nenajdeme (zkušenost) 24 

Vzhledem k typu práce a stupni bezbariérovosti prostředí nemůžeme zaměstnat velmi 
těžce pohybově postižené osoby (vozíčkáře, s velmi omezeným pohybem) 

17 

Nemáme práci, na které lze uplatnit osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením 15 

Nemáme problém zaměstnat lidi se smyslovým postižením, pokud jsou vybaveni 
potřebnými kompenzačními pomůckami a prostředky 

9 

Uveďte typ(y) postižení, se kterým(i) jste se dosud u Vás nesetkali (nemáte zkušenost): 

x zrakové postižení, 2x mentální postižení, 2x vozíčkář 
10 

Ve složitějších případech zájemců nebo zaměstnanců po nástupu spolupracujeme 
s externími odborníky, kteří nám pomohou a poradí s kompenzací, individuálním nebo 
speciálním postupem pro začlenění spolupracovníků, u nichž si nevíme rady 

2 

Výsledek nepřekvapuje, pokud jde o základní přístup založený na individuálním posouzení. Většina 

podle odpovědí spoléhá na zkušenost, vlastní úsudek. Pouze ve dvou případech nespoléhají ZZP jen na 

sebe a využívají externí pomoci. Tato situace však může vést k podléhání stereotypům, předsudkům, 

sázce na jistotu, což bychom jako profesionálové neměli připustit. 

Uplatnění osob se zrakovým postižením (více možností) – 17x nezodpovězeno 
(Tato série otázek byla zaměřena na specifický druh postižení, často vnímaný jako určité „tabu“ 
v souvislosti s pracovním uplatněním, také k zaměření části doplňkového programu sněmu.) 

Zaměstnáváme OZP s postižením zraku včetně nevidomých osob 8 

zaměstnáváme lidi s postižením zraku, ale pro zcela nevidomé nemáme uplatnění 
vzhledem k charakteru práce a požadavků 

26 

Zkoušeli jsme zaměstnat nevidomé OZP, ale nebylo to možné 4 

Spolupracujeme s některou z organizací sdružujících a podporujících zrakově postižené, 
konkrétně Karko, Tyfloservis, 1x neurčeno 

3 

Ani zde není výsledek překvapením, vzhledem k tomu, že zraková postižení se z pohledu pracovního 

potenciálu velmi výrazně liší, je velmi široká škála kompenzačních pomůcek, i zde nám pouhé tři 

případy externí podpory připadají málo. Není zcela jasné, proč třetina respondentů na tuto část vůbec 

nereagovala. 

  



Rozsah formální a neformální spolupráce ZZP v regionu (více možností) - 1x nezodpovězeno 

Mimo rámec běžných obchodních vztahů spolupracujeme jen s Úřadem práce v rozsahu 
stanoveném zákonem o zaměstnanosti 

36 

Spolupracujeme mimo pobočky ÚP s obcí, městem nebo krajem, případně dalšími 
„stakeholdery“ regionálního působení, příležitostně, účelově, nepravidelně tak, jak je 
potřeba 

17 

Spolupracujeme s některými stakeholdery systematicky a dlouhodobě, vnímáme tuto 
spolupráci jako přínos pro obě strany 

4 

Za nejužitečnější považujeme dle našich zkušeností spolupráci 

S neziskovými organizacemi zaměřenými na podporu OZP 4 

S obecními a regionálními zastupitelstvy a úřady 6 

S obchodními partnery – nad rámec obchodních vztahů 11 

S politiky 2 

Se státními úřady a jejich pobočkami  7 

Počet odpovědí na první otázku je alarmující. K navázání vztahů je potřeba dvou stran, které si 

rozumí, nepochybně. Není důležité PROČ tomu tak je, ale téměř 2/3 odpovědí svědčí o naprosté 

uzavřenosti ZZP vůči okolí. Přitom sociální přidaná hodnota, která by měla tvořit naše image a 

otevírat nám dveře (v konečné fázi i k obchodním příležitostem), vzniká z otevřenosti, 

transparentnosti naší integrační role – tedy ze vztahů, formálních a především neformálních. Takové 

vztahy se budují dlouho, ale mají dlouhodobý pozitivní účinek. Přiznáváme se k pragmatismu, který na 

druhé straně (přístup úřadů i obchodních partnerů) sami velmi kritizujeme. 

Osobní rozvoj zaměstnaných OZP (vyberte jednu možnost) 3x nezodpovězeno 

Dnešní podnikání vyžaduje celoživotní učení, osobní rozvoj většiny zaměstnanců, jinak firma nemá na 

trhu šanci. 

Většina zaměstnanců se ZP „nemá“ na významný osobní rozvoj – neumíme si takový 
představit v praxi 

9 

Vše řešíme neformálně a za pochodu, každý zaměstnanec se musí učit a rozvíjet 13 

S každým novým výrobkem, produktem nebo technologií se musí zaměstnanci naučit 
něco nového, nemáme prostor organizovat školení, děje se to při běžné práci, odpovídá 
management 

14 

Mimo průběžné zaškolování a seznamování lidí s novými postupy děláme čas od času 
školení v oblastech, které potřebují znát všichni 

19 

Máme jednoduchý systém vzdělávání, který aktualizujeme a rozvíjíme pro zaměstnance 
různé kvalifikační úrovně a požadavků zákazníků 

12 

Každý zaměstnanec má v prvním období po nástupu stanoven osobní rozvoj, po jeho 
splnění už pracujeme s lidmi individuálně a podle potřeb 

4 

Každý zaměstnanec má trvalý a aktualizovaný plán osobního rozvoje, který s ním 
vyhodnocujeme a aktualizujeme, je podkladem personálního řízení firmy 

1 



Za pozitivní posun je možno považovat malé zastoupení „fatalismu“ (první otázka) – praxe ukazuje, že 

drtivá většina OZP (dokonce i ve vyšším věku) má potenciál k rozvoji, pokud se vytvoří podmínky. 

Odpověď na druhou a třetí otázku je pochopitelná zejména u malých a mikro-podniků, kde není 

prostor na formální postupy spojené s papírováním a systematickou personální prací. Na druhé straně 

povzbuzující je 55% zastoupení odpovědí na čtvrtou a pátou otázku – svědčí o pozitivním trendu u více 

jak poloviny ZZP. Na poslední dvě otázky odpovědělo kladně jen málo respondentů – svědčí to o 

malém přínosu a využití podpory ZZP pro osobní rozvoj ZZP. Přitom role ZZP50%+ jako nositele 

integrace OZP směrem k vyšší kvalifikaci (a tedy přidané hodnotě) práce je perspektivní rolí a 

příležitostí k dlouhodobé obchodně- ekonomické udržitelnosti (firmy) na straně jedné a k uznání a 

získání vyšší úrovně podpory (nejen finanční) z pohledu státu a společnosti. 

Souhrnný závěr:  

Anketa potvrzuje nutnost podporovat a rozvíjet vztahy a spolupráci jak s profesně specializovanými 

organizacemi mimo úřady a obchodní partnery, které mohou pomoci náboru, diagnostice a osobnímu 

rozvoji zaměstnaných OZP. Tento trend může výrazně pomoci 

- OZP k získání motivace a důvěry ve vlastní schopnosti a získání nezávislosti na dávkách 

- ZZP k zvýšení konkurenceschopnosti, image sociální přidané hodnoty a navazování vztahů 

- Ke změně vnímání OZP jako „ztraceného“ segmentu pracovní síly, který dává přednost „jistotě 

sociálních dávek“ a zapojení do šedé ekonomiky 

- Ke změně pohledu na systém podpory OZP na trhu práce 

Vyšší důraz na podporu osobního rozvoje OZP, změnu pohledu na jejich roli ve firmě, na budování 

vztahů ve firmě i vnějších vztahů s regionálními partner je společně s navrhovanými legislativními 

změnami příležitostí k zásadní změně vnímání „chráněného trhu práce“ (který se „nějak postará o ty, 

kteří nemají na plné pracovní uplatnění“) směrem k roli ZZP jako užitečného prostředí, které vytváří 

příležitost a posouvá motivované a pracovité OZP blíž k plné integraci a ke snížení jejich závislosti na 

podpoře z veřejných financí. 
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