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Nová  
webová 
stránka nabízí 
uživatelsky 
atraktivní 
a přívětivé 
prostředí,  
které má  
za cíl otevřít 
bránu 
do světa 
kvality 
pracovního 
života co 
největšímu 
počtu 
uživatelů.

Webová stránka  
kvality pracovního života 
v České republice  
www.pracovnipohoda.cz

Webová stránka pracovnipohoda.cz informuje o kvalitě pracovního života 
a jejím měření v České republice. Kromě přehledu dat a informací o indikátoru 
SQWLi, který slouží k měření kvality pracovního života, navazujících projektech 
a publikacích, nabízí webová stránka nově také praktická doporučení pro 
zaměstnance, živnostníky i zaměstnavatele, doplněná o užitečné odkazy.

Prosinec 2021 Policy Brief 22/2021

Martin Štěpánek

v úzké spolupráci se sociologickým ústavem  
av Čr, v. v. i., byl mezi lety 2004 a 2015 výzkumným 
ústavem bezpečnosti práce, v. v. i. (vÚbp) vytvořen 
souhrnný indikátor subjektivně vnímané kvality pracovního 
života (kpž; subjective Quality of Working life 

indicator, sQWli). cílem bylo vytvořit jednoduchou, 
srozumitelnou a souhrnnou informaci o kpž založenou 
na kvalitních teoretických a empirických podkladech. 
sestavený kompaktní výzkumný nástroj je od té 
doby používán k pravidelnému reprezentativnímu 

   Úvod: co je cílem webové stránky
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Cílové skupiny 
webové stránky 

byly rozšířeny 
o zaměstnava-
tele a praktiky 
ze státní i sou-

kromé sféry. 
Do obsahu 

nově přibyly 
originální  
tematické  

články a uži-
tečné odkazy.

Obrázek 1: Zatraktivněný vzhled s tematickým rozdělením obsahu

měření kpž v České republice a jejímu regionálnímu, 
odvětvovému, časovému a dalšímu srovnávání.

v roce 2015 byla k indikátoru sQWl vytvořena webová 
stránka obsahující informace o projektech kpž a vhled 
do shromážděných statistik pomocí interaktivních 
grafů, zobrazujících agregovaná, anonymizovaná 
data. Webová stránka také nabízela možnost vyplnění 
dotazníku sQWl a porovnání vypočtených hodnot 
kpž s reprezentativním souborem populace Čr. 
Webová stránka byla veřejně dostupná na adrese  
http://kvalitapracovnihozivota.vubp.cz/#. 

v rámci projektu kvalita pracovního života 2020 
byla webová stránka nahrazena novou aplikací 
zveřejněnou na adrese www.pracovnipohoda.cz. nová 
webová stránka zachovává původní funkcionalitu, 
tj. představení agregovaných statistik pomocí 
interaktivních grafů a tabulek, možnost vyplnění 
osobního dotazníku a informování o měření kpž 
v České republice, zároveň ale nabízí výrazné 
množství praktických informací a odkazů pro širší 

veřejnost a zaměstnavatele ve spojení s novým, 
uživatelsky přívětivějším prostředím.

Nový kabát a funkce, širší zaměření
nová webová stránka má za cíl otevřít bránu do světa 
kvality pracovního života co největšímu počtu uživate-
lů ze stran zaměstnanců, podnikatelů, zaměstnavatelů, 
praktiků a výzkumníků. Za tímto účelem byl zvolen 
jednoduchý vzdušný motiv se zobrazením optima-
lizovaným jak pro počítače, tak i tablety a mobilní 
telefony. i adresa webové stránky pracovnipohoda.cz 
má za cíl odklon od specifického zaměření na kvali-
tu pracovního života jakožto výzkumného projektu 
a nabytí dojmu, že webová stránka může nabídnout 
zajímavé informace i běžnému člověku. 

obsah je nově rozdělený do tematických sekcí 
s členěním pro jednotlivé cílové skupiny: veřejnost, 
firmy (zaměstnavatele) a odborníky. interaktivní 
přehled statistik a osobní dotazník stále zaujímají 
výsadní postavení s odkazy napříč celým webem.
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Webová 
stránka je 
průběžně 
doplňována 
o nové články 
a odkazy 
s cílem nabízet 
do budoucna 
ucelený 
přehled všech 
informací 
týkajících 
se kvality 
pracovního 
života.

po obsahové stránce došlo k rozšíření o:
• doporučení s cílem zvýšit pracovního pohodu pro 
jednotlivce a firmy ve formě krátkých tematických 
článků vytvořených specificky pro novou webovou 
stránku;
• odkazy na relevantní odborné články, policy 
briefs, podcasty a další materiály vytvořené v rám-
ci projektů kpž, dalších projektů zpracovaných 
vÚbp a jiných, tematicky spjatých projektů;
• odkazy na další užitečné webové stránky v Čes-
ké republice i v zahraničí, poskytující dodatečné 

informace o kpž, možnostech jejího zlepšení a re-
levantní statistiky;
• doplnění osobního dotazníku o personalizovaná do-
poručení, upravená na základě dosažených výsledků, 
a detailnější porovnání s populačně reprezentativními 
statistikami s možností interaktivního filtrování
• přípravu pro plánované budoucí rozšíření webové 
stránky o nástroj pro dotazování v rámci organizace, 
který by umožnil zaměstnavatelům rychle a jedno-
duše změřit kvalitu pracovního života v organizaci 
a získat doporučení pro její zlepšení.

Obrázek 2: Osobní dotazník

Obrázek 3: Rubrika Články
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Webová stránka byla finančně podpořena z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 02-2020-VÚBP Kvalita 
pracovního života 2020, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci se 
Sociologickým ústavem Akademie věd České republiky, v. v. i., v letech 2020–2021
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Detailní informace v tematických 
článcích
novinkou jsou originální články s cílem podat více 
informací a doporučení v rámci specifického tématu. 
Články jsou kategorizovány pro jednodušší orientaci 
a webová stránka také nabízí fulltextové vyhledávání 
v obsahu, umožňující vyhledání článku i mimo sekci 
s články. Články jsou vytvořené projektovým týmem 
vÚbp na základě dříve dosažených výsledků v rámci 
projektů kpž a dalších relevantních projektů v rámci 
vÚbp a partnerských organizací, volně přístupných 
akademických a odborných článků nebo jsou články zcela 
originální na základě nově shromážděných informací.

příklady tematických článků:
• statistiky o pracovním životě (2018) – založeno na 

svobodová l., Mlezivová i., bulínová p., vinopal 
J., Čadová n., Červenka J. a dvořáková Z. (2018) 
kvalita pracovního života 2018. policy brief 
1/2018. výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.  
k dispozici online na https://vubp.cz/soubory/
vyzkum/policy-briefs/pb-1-2018-kvalita-
pracovniho-zivota-2018.pdf 
• dopady covid-19 na kvalitu pracovního života v Čr 
– založeno na Štěpánek M. (2021) dopady covid-19 
na kvalitu pracovního života v Čr. policy brief 
8/2021. výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.  
k dispozici online na https://vubp.cz/soubory/
vyzkum/policy-briefs/pb-8-2021-dopady-covid-
19-na-kvalitu-pracovniho-zivota-v-cr.pdf 
• proč je důležité mít nastavené (pracovní) hranice 
(originální článek)
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