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Poznatky z výzkumu a souhrn výstupů realizovaných šetření

SOUBOR TERÉNNÍCH ŠETŘENÍ

• Šetření A: on-line dotazník (seznam AP na 
stránkách MPSV).

• Šetření B: dotazníkové šetření a řízené 
rozhovory s AZ a AP v regionu Jihlava, Třebíč.

• Řízené rozhovory C: 8 – 10 osob se zkušeností 
agenturního zaměstnání (z okruhu osob 
bývalého SSSR).

• Dvě případové studie D: zahraniční pracovníci.

• Expertní dotazníkové šetření E: experti 
z různých cílových skupin.
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Šetření A: on-line dotazník

• 12/2015 – 1/2016 oficiální seznam AP (MPSV), 
obesláno 1 612 elektr. adres (nefunkční emaily)

• LimeSurvey (anonymita respondentů);
30 otázek (ano-ne, výběr na škále, číselné 
odpovědi, vyjádření podílů v %, volné odpovědi)

• Skupiny otázek: podmínky AZ v ČR, o zaměstnancích -
kvalifikační, sociálně-demogr., charakter práce, 
vlastnosti, mzda, nábor, stravování, benefity, přesčasy, 
zpětná vazba, kontrola BOZP a pracovních podmínek

• 277 kompletních, nekompletních a duplicitních záznamů 
v databázi; 158 záznamů zpracováno (63 kompletních 
= 4 %)
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Šetření A: on-line dotazník

• Má podle Vás agenturní zaměstnávání v ČR dobré 
podmínky? - 55 % odpovědělo NE, ale 90 % uvažuje 
o rozšiřování a rozvoji podnikání v oblasti AZ
proč? – ziskové, AZ pětina evropského průměru, 
digitalizace a Průmysl 4.0

• Kontrola inspekce práce – 54 % - ANO

• Zastoupení mezi zaměstn.: 61% : 39% - M : Ž; lidé do 
29 let - 37%; nezaměstnaní - 39% (21% dlouhodobě); 
starší 55 let před důchodem - 13%; národnost (CZ, 
SK, PL, UA, RU, VN, BG, MN)

• Převaha práce fyzické a manuální – průmysl, služby
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Šetření A: on-line dotazník

• Důležité vlastnosti u agent. zaměstnanců
+ spolehlivost, zodpovědnost, flexibilita, bezkonfliktnost, 
schopnost snášet fyzickou a psychickou zátěž, tvořivý 
přístup -

• Převažuje nábor prostřednictvím inzerce na internetu a 
jiný způsob = osobní kontakt

• rozsah agenturního zaměstnávání je možné omezit 
jen v kolektivní smlouvě uzavřené u uživatele pracovní 
sily – 90% se nesetkává nebo zřídka

• Kontrolní činnost, stížnosti – 2/3 nerovné 
odměňování, neproplácení přesčasů, překážky v 
čerpání dovolené
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Šetření A: on-line dotazník

• Spokojenost agent. zaměstnanců u uživatele a naopak 
zjišťuje většina AP, ¼ se nezajímá

• Informovanost o BOZP
 dostupnost cizincům – 60% ANO
 soubor informací o BOZP, aplikovatelný obecně pro 

jakoukoli pozici, doplňovaný AP – 71% ANO
 jednotný vzor základního obsahu (a formy) školení o 

BOZP – 79% ANO

• Způsob seznámení AZ s právy a povinnostmi 
(pracovně právní obl. a BOZP) – uživatelé (63%)

• Zabezpečení dodržování požadavků BOZP – uživatel

• Ohodnocení podmínek AZ x kmenoví – 8,1 (šk. 1–10)
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Šetření A: on-line dotazník

• Legislativní a jiné překážky pro rozvoj AZ v ČR
stabilní právní prostředí; státní dohled nad 
dodržováním platných zákonů; překážky = 
pseudoagenturní trh práce (stavebnictví!!!); 
dodržování srovnatelných podmínek (právních, 
mzdových) zam. uživatele a AZ – právní úpravě 
dostatečně nevysvětluje; zaměstnávání cizinců 
mimo EU, vstupní lékařské prohlídky bez ohledu na 
délku trvání práce, časté změny zákonů, ostrakizace 
agent. zaměstnávání, zdražování licencí, 
administrativa
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Šetření A: on-line dotazník

• Hlavní klady a přínosy AZ z pohledu:
uchazeče – flexibilita trhu práce; větší možnost zaměstnání v dané 
lokalitě; zaměstnání pro těžko zaměstnatelné osoby; jednodušší a 
rychlejší hledání zaměstnání
agentur práce – flexibilita a přizpůsobivost; přehled o trhu práce; 
široký okruh zájemců o práci = možnost vybrat ty nejlepší 
pracovníky; ziskový typ podnikání
uživatele – flexibilita; má pracovní sílu, kdy ji potřebuje; nemá s 
agent. zaměstnanci žádné starosti; snadné vyrovnání krátkodobého 
nedostatku prac. síly; noví pracovníci nastupují rychle a realizace 
zakázek uživatele probíhá operativně

• ZÁVĚR
obsahová analýza – flexibilita (trh práce, regulační opatření státu)
valenční analýza – flexibilita hodnocena pozitivně, s vysokou 
mírou intenzity
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Šetření B:  dotazníkové šetření a řízené 

rozhovory s AZ a AP v regionu Jihlava, Třebíč

• Kvalitativní, anonymní, řízené rozhovory (nešlo o 
reprezentativní šetření):
20(4) agentur práce
1) Rámcový instruktážní list k provádění kvalitativního šetření (řízené rozhovory)
2) Seznam agentur v Třebíči a Jihlavě dle seznamu z webových stránek MPSV
3) Stručná anotace výzkumného projektu a náhled do problematiky agent. zaměstn.
4) Kvalitativní šetření, konkrétní metodické schéma řízeného rozhovoru, konkrétní 
otázky, vzor karty a záznamového listu
5) Pro informaci dotazník z online průzkumu agentur práce
6) Záznamové listy, karty k šetření, metodické schéma a otázky
7) Dopis  -pověření k šetření u agentur práce

20 agenturních zaměstnanců
1) Kvalitativní šetření, INTERVIEW s agenturními zaměstnanci - scénář, konkrétní 
otázky, vzor karty a záznamového listu
2) Strukturovaný dotazník pro agenturní zaměstnance
3) Záznamové listy, karty k šetření
4) Dopis - pověření k šetření u agenturních zaměstnanců
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Šetření B:  dotazníkové šetření a řízené 

rozhovory s AZ a AP v regionu Jihlava, Třebíč

• Vybrané statistiky (více MUDr. Hanáková)

pohlaví: 13 mužů, 7 žen

odvětví: zemědělství, zpracovatelský průmysl, 

obchod, stavebnictví, hotel a restaurace, domácí 

služby a úklid

vzdělání: základní (4), vyučení (5), střední bez 

mat. (4), střední s mat (5), vyšší odb. (1), vyšší 

mag. (1)

Práce – týdně:  40 – 70 hodin
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Řízené rozhovory C: 8 – 10 osob se zkušeností 

agent. zaměstnání (osoby bývalého SSSR).

• Kvalitativní, anonymní, řízené rozhovory (nešlo o 

reprezentativní šetření):

10 agenturních zaměstnanců

1) Kvalitativní šetření, INTERVIEW s agenturními zaměstnanci -

scénář, přehled otázek

2) Strukturovaný dotazník pro agenturní zaměstnance - АНКЕТА

3) Záznamové listy, karty k šetření

• aspekty agenturního zaměstnávání – АСПЕКТЫ

• karta důležitosti a spokojenosti - КАРТА ВАЖНОСТИ И 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

• bloky otázek (pracovní podmínky a BOZP) - ВОПРОСЫ
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Řízené rozhovory C: 8 – 10 osob se zkušeností 

agent. zaměstnání (osoby bývalého SSSR).

• Vybrané statistiky (více PhDr. Lupták, CSc.)

pohlaví: 4 muži, 6 žen

odvětví: zpracovatelský průmysl, domácí služby 

a úklid, obchod, stavebnictví, zemědělství, 

školství

vzdělání: vyučení (3), střední s mat (2), vyšší 

odb. (1), vyšší bakalář. (2), vyšší mag. (2)

Práce – týdně:  40 – 84 hodin
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Dvě případové studie D: zahraniční pracovníci.

• Agenturní zaměstnanec

pan V. s trvalým pobytem v ČR, kde žije 19 let, 

absolvent střední hotelové školy v Moskevské 

oblasti

• Agentura práce

pan S. s trvalým pobytem v ČR, kde žije více než 

20 let, absolvent Přírodovědecké fakulty 

Kyjevské státní univerzity

více ve vystoupení PhDr. Luptáka, CSc.
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Expertní dotazníkové šetření E

experti z různých cílových skupin.

SKUPINA
počet 

oslovených

počet 

odpovědí

ASOCIACE 2 2

SVAZY 1 1

ODBORY 1 1

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA 1 0

NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2 1

INSPEKCE PRÁCE 1 1

ÚŘADY PRÁCE 1 1

OMBUDSMAN 1 1

VÝZNAMNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ 3 2

ORGANIZACE - SLUŽBY BOZP 1 1

AGENTURNÍ ZAMĚSTNANCI 1 1

MPSV 1 1

VÚPSV 1 1

CELKEM 17 14

duben

–

květen 

2016
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Expertní dotazníkové šetření E

experti z různých cílových skupin.

Podněty a otázky k volnému vyjádření

Je agenturní zaměstnávání přínosem pro fungování trhu práce v ČR? Mají 

agentury práce nezastupitelnou roli ve snižování úrovně nezaměstnanosti 

v ČR?

Jak významný je stav a vývoj právního rámce i jeho aplikace při řešení 

problémů agenturního zaměstnávání? Co považujete za největší 

problém?

Jak je, podle Vašeho názoru, rozsáhlý a významný problém diskriminace 

agenturních zaměstnanců ve společnosti a na pracovištích v ČR v 

současné době?

Jaké skutečnosti a které rizikové faktory se významnou měrou podílejí či 

napomáhají vzniku a rozvoji nekalých praktik při agenturním 

zaměstnávání, respektive činnosti tzv. „pseudoagentur“? Jaké vidíte 

možnosti řešení této problematiky?
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Expertní dotazníkové šetření E

experti z různých cílových skupin.

Podněty a otázky k volnému vyjádření

Jaká opatření na celospolečenské úrovni a jaká opatření ve sféře 

podnikového managementu by se měla přijmout k eliminaci negativních 

jevů, k prevenci i k omezení diskriminace? 

Jaké poznatky a postupy mohou být zdrojem efektivních východisek pro 

řešení problémů?

Jaké jsou Vaše zkušenosti a doporučení (či doplňující vyjádření) k dané 

problematice?



6. 6. 2016

Poznatky z výzkumu a souhrn výstupů realizovaných šetření

Expertní dotazníkové šetření E

experti z různých cílových skupin.

• Přínos AZ pro fungování trhu práce v ČR

flexibilita prac. trhu; operativnost v zajištění zaměstnanců v oborech, 

v době výrobních a sezónních špiček, disponování rozsáhlou 

nabídkou kvalifikované i nekval. prac. síly, zvyšování zaměstnanosti 

(absolventi, lidé na 55 a další skupiny); významný zaměstnavatel 

žen

XXXXXXX

prokazatelnost role při zvyšování zaměstnanosti (období krize – růst 

počtu agentur); otázka „dočasnosti“ a případné zneužívání AZ
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Expertní dotazníkové šetření E

experti z různých cílových skupin.

• Opatření na celospolečenské úrovni

větší využití kompetencí MPSV a ÚP; vymahatelnost prac. práva; 

vyšší angažovanost soc. partnerů (zejm. odborů); zpřehlednit 

podmínky procesu udělování povolení; posílení kontrolních 

pravomocí; větší zodpovědnost managementu firem; více 

medializovat dobré i špatné příklady; pracovní povolení pro 

pracovníky mimo EU; řešit multidisciplinárně, také v provázanosti na 

školství (poptávka – nabídka prac. síly); povolení DPP u 

krátkodobého dočasného přidělování; online hlášení na ČSSZ; 

zkvalitnění sociálního systému (ochrana před nouzí); sdílení 

databází ÚP a AP; účinný boj s nelegálními agenturami



6. 6. 2016

KONKRÉTNÍ, PODROBNÉ  VÝSLEDKY 

ŠETŘENÍ BUDOU OBSAŽENY 

V ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVĚ PROJEKTU

DĚKUJI ZA POZORNOST


