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1. Úvod 

V úzké spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i. byl mezi lety 2004 a 2015 Výzkumným 

ústavem bezpečnosti práce (VÚBP) vytvořen souhrnný indikátor subjektivně vnímané kvality pracovního 

života (KPŽ; Subjective Quality of Working Life, SQWLi). Cílem bylo vytvořit jednoduchou, 

srozumitelnou, souhrnnou informaci o KPŽ založenou na kvalitních teoretických a empirických 

podkladech. Sestavený kompaktní výzkumný nástroj byl představen v podobě baterie položek jednoduchého 

dotazníku, z jehož výsledků je možné spočítat jednoduchý index, který také umožní s co nejmenším počtem 

číselných údajů regionální, odvětvové, časové a další srovnávání. SQWLi byl posléze využit v rámci 

národně reprezentativních průzkumů v České republice ke sledování vývoje kvality pracovního života 

v čase, ale také k detailní analýze činitelů KPŽ z pohledu různých částí pracovní populace (např. dle pohlaví 

nebo věku). 

V roce 2020 byl Výzkumným ústavem bezpečnosti práce zahájen projekt Kvalita pracovního života 2020, 

navazující na předchozí projekty v dané oblasti, s hlavním cílem aktualizovat časové řady dat 

shromážděných v předchozích letech. I když je SQWLi nedocenitelný jakožto nástroj pro ohodnocení 

kvality pracovního života s vysokou mírou konzistence napříč časem, jeho zaměření je relativně úzce 

spojené s klasickými tvrdými faktory kvality pracovního života (např. výše výdělku a technické vybavení 

v zaměstnání) a nenabízí vhled detailnější vhled do aktuálních témat v pracovním světě, jako je např. dopad 

práce z domu, a jejich vztahu k celkové kvalitě pracovního života. Z důvodu neustálého vývoje společnosti, 

forem práce a, mimo jiné, také dalekosáhlých dopadů COVID-19 v letech 2020 a 2021, který vedl 

k uzavření velké části české i světové ekonomiky a celé řadě změn v pracovních podmínkách pracujících 

napříč odvětvími, byl průzkum pro projekt KPŽ 2020 dále rozšířen o kategorie pro které sice neexistují 

historická data, nicméně umožní další metody analýzy, především v ekonomickém směru, a také poskytnou 

informace o širším spektru témat spojených s kvalitou pracovního života. 

Tento dokument shrnuje pozadí celého projektu, teoretický základ pro rozšíření dotazníku KPŽ 2020, 

přehled základních analytických výstupů a odborných článků a představení nové webové online aplikace 

KPŽ. 
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2. Metodika výzkumu 

Kvalita pracovního života je multidimenzionální sociální jev zahrnující aspekty osobní (např. věk, pohlaví, 

rodinný stav), pracoviště (např. vzdálenost od místa bydliště, hygienické a bezpečnostní podmínky, typ 

pracoviště), pracovně-právní (např. typ pracovní smlouvy, očekávaná pracovní doba, plat a další 

zaměstnanecké benefity), sociální (např. vztahy na pracovišti, postavení pracovní pozice na sociálním 

žebříčku) a mnohé další. V tomto ohledu je důležitý rozdíl mezi objektivní a subjektivní rovinou kvality 

pracovního života (Svobodová et al., 2015). Objektivní rovina kvality pracovního života může být 

charakterizována např. platovým ohodnocením, povahou pracovního poměru a typem smlouvy, tj. faktory, 

které je možné měřit bez ohledu na názor daného jednotlivce a které lze sledovat na individuální, organizační 

i celospolečenské úrovni. Na druhou stranu subjektivní rovinu kvality pracovního života (např. spokojenost 

s platovým ohodnocením) lze měřit pouze na individuální úrovni pomocí vyjádření daného jednotlivce. Pro 

obě roviny je pak důležité zohlednění dalších faktorů; např. spokojenost s platem (subjektivní 

charakteristika), jakožto i dané platové ohodnocení (objektivní charakteristika) bude výrazně záviset např. 

na věku daného pracovníka nebo odvětví, ve kterém působí. 

Druhým způsobem pohledu na různé aspekty KPŽ je úroveň nebo měřítko, ve kterém mohou být zkoumány. 

Na jedné straně je důležité sledovat makroekonomické ukazatele (např. průměrný plat v daném sektoru 

ekonomiky nebo oblasti, celkovou zaměstnanost a nezaměstnanost, vývoj HDP), které udávají širší kontext 

pro analýzu a mohou sloužit jako referenční body hodnocení vlastní situace, klíčovou perspektivou nahlížení 

na KPŽ je ale i sledování situace individuálních pracujících. Ta v obecné rovině může korelovat s vývojem 

kontextových ukazatelů, nicméně na nižších úrovních (např. různé skupiny pracovníků) se mohou objevovat 

velké rozdíly, kdy zlepšující se makroekonomické ukazatele nevedou k vyšší kvalitě pracovního života 

pracujících. 

Vytvořit jeden souhrnný index KPŽ tak, aby obsahoval všechny relevantní aspekty a současně byl 

metodologicky precizní je z důvodu celkové komplexnosti velice obtížné. V ideálním případě by takový 

index měl paralelně sledovat právě subjektivní a objektivní kvalitu pracovního života, zároveň ale také 

druhotné kontextové ukazatele, které ostatním datům dodávají třetí rozměr. Různá povaha tematicky 

relevantních údajů ale v podstatě znemožňuje jejich sloučení do jednoho indexu, protože data mohou být na 

různé míře obecnosti (individuální pracující, sektory/podniky/regiony, celá ČR), často se zaměřují pouze na 

některé podskupiny pracujících (odvětví, dle typu ekonomické aktivity), sbírají se s různou periodicitou 

(měsíční/roční/x-letou), metodologie jejich vlastního sběru a zpracování se v čase mění atd. Pro adekvátní 

dlouhodobé uchopení kvality pracovního života, jejího zasazení do kontextu kvality života jako takového a 

její využití pro analýzy situace pracujících, pracovního trhu a jejich vývoje, je proto lepší využít 

multiindikátorový přístup, ve kterém jsou dílčí aspekty sledovány a vyhodnocovány samostatně a pouze 

poté dávány do širšího kontextu. Jedním z takových dílčích indikátorů je index SQWLi, vytvořený pro 

pochopení subjektivně vnímané kvality pracovního života, který je využit v tomto projektu. 

Současná metodika KPŽ vychází z teorie uspokojování potřeb a dimenze hodnocení kvality pracovního 

života je v ní doplněna o rozměr důležitosti jednotlivých aspektů pro samotného pracovníka, aby bylo 

možné ohodnotit pracovní život jako celek, tj. jak spokojenost s jednotlivými aspekty (plat, vztahy na 

pracovišti, jistota, samostatnost, perspektiva atd.), tak jejich potenciálně odlišnou důležitost. Dimenze 

spokojenosti byla zvolena z důvodu koncepční blízkosti k celkovému pojmu subjektivně vnímané kvality 
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pracovního života (Vinopal, 2015b). Dimenze důležitosti pak byla vybrána jako doplněk nutný k pochopení 

významu celkové spokojenosti ve smyslu udávání vah jednotlivých aspektů KPŽ v celkovém konceptu tak, 

aby jednotlivé aspekty nebyly považovány za rovnocenné, nýbrž se zohlednila jejich subjektivní důležitost. 

Konkrétní implementace metodiky v rámci indexu SQWLi, popsaná detailně níže, rozřazuje dimenze 

důležitosti i hodnocení do šesti nezávislých aspektů, které je možné sledovat jak samostatně, tak v rámci 

kombinovaného indexu. 

Nespornou předností dlouhodobého zkoumání KPŽ pomocí jednoho nebo více samostatných indikátorů 

konzistentních v čase je možnost pochopení vývoje celkové KPŽ, ať už napříč časem nebo jinými 

dimenzemi. Nicméně takový přístup do velké míry poukazuje na to, co se změnilo a do jaké míry, ne však 

proč ke změně došlo. Důvody mohou být výše zmíněné rozdíly mezi metodou sběru dat tvořících dílčí 

indikátory nebo nedostatek dat pro pochopení vztahů mimo dané indikátory. Do jisté míry je tyto vztahy 

možné vyvodit čistě na základě (statistického) porovnání několika časových řad, jako např. vývoje 

subjektivně vnímané KPŽ a celkové platové úrovně ve stejné oblasti, využití této metody je nicméně velice 

omezené charakteristikou jednotlivých časových řad, především jejich časového rozměru a úrovně detailu, 

a v principu neumožňuje pochopení závislostí na úrovni jednotlivce nebo menších skupin populace. 

V tomto ohledu je možné využít poznatků z dřívějších studií publikovaných na dané téma, ty ale nemusejí 

být vždy aplikovatelné z důvodu zastaralosti nebo pozorování neadekvátních skupin obyvatelstva. 

Alternativou uplatněnou v tomto projektu je rozšířený sběr dat v rámci shromáždění informací pro jeden 

z ukazatelů KPŽ, který umožňuje pochopení širších souvislostí mezi celkovou KPŽ a relevantními 

proměnnými na úrovni jednotlivce. Ty mohou být z osobní (např. rodinné vztahy), organizační (např. 

zaměstnanecké benefity) nebo celonárodní či celospolečenské roviny (např. makroekonomické podmínky). 

Za pomocí metod statistické nebo regresní analýzy popsaných dále v tomto dokumentu je možné detailní 

data převést do soustavy vztahů, které v konečném důsledku mohou najít uplatnění v rámci rozhodování 

jednotlivců, firem nebo státních orgánů o změnách faktorů, na které mají vliv, a tak v konečném důsledku 

ovlivnit vývoj abstraktních ukazatelů, na které přímý vliv mít nemohou, jako je právě kvalita pracovního 

života. 

2.1. Model SQWLi 

Existující nástroj pro měření kvality pracovního života je ukotven v certifikované metodice vytvořené 

VÚBP ve spolupráci s se Sociologickým ústavem AV ČR a zahrnuje dva bloky otázek: 

• Identifikační otázky – objektivní charakteristiky kvality pracovního života a základní informace o 

respondentech (např. pohlaví, věk, vzdělání, plat), které jsou potřeba k podrobnějším analýzám 

podskupin a mohou sloužit jako kontrolní proměnné ve statistické analýze.  

• Otázky SQWLi – dva moduly (spokojenost a důležitost) po 18 otázkách sloužící k ohodnocení 

subjektivně vnímané kvality pracovního života ve vztahu k současné hlavní ekonomické aktivitě, tj. 

zaměstnání nebo podnikání. 

Oba moduly SQWLi jsou sestavené z šesti domén pracovního života, přičemž každá z nich dále sestává z tří 

sledovaných aspektů, jak popisuje Tabulka 1. Tyto domény a aspekty jsou totožné v obou modulech. 
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Tabulka 1: Struktura nástroje SQWLi 

Doména Sledovaný aspekt 

Odměňování 

Výše výdělku, platu 

Spravedlivé odměňování 

Nefinanční výhody 

Vztahy 

Vztahy s kolegy 

Chování nadřízených k podřízeným 

Mezilidské vztahy 

Čas 

Časová náročnost 

Rozložení pracovní doby 

Dostatek času na rodinu, na sebe 

Seberealizace 

Zajímavost práce 

Další vzdělávání a osobní rozvoj 

Samostatnost práce 

Jistota 

Charakter pracovního poměru 

Jistota pracovního místa 

Rozvíjení se pro další uplatnění 

Podmínky 

Bezpečnost práce a ochrany zdraví 

Technické vybavení v zaměstnání 

Čistota, pořádek a hygiena 

 

Každý aspekt je ohodnocen jednou otázkou na škále od 0 do 10 (důležitost) nebo od -5 do 5 (hodnocení). 

Bodové ohodnocení pro jednotlivé aspekty pak může být zkombinováno pro ohodnocení odpovídající 

domény nebo kvality pracovního života jako takové (viz sekce 3). Přehled SQWLi v certifikované formě 

z roku 2015 je k dispozici v příloze 1 v tomto dokumentu. 

2.2. Nové oblasti výzkumu kvality pracovního života 

Dle studie Institute for Employment Studies ve Velké Británii (IES, 2008) zahrnují faktory ovlivňující 

kvalitu pracovního života, mimo těch zmíněných v rámci indexu SQWLi, především kontrolu nad formou 

a obsahem práce, politiku personálního oddělení, resp. všeobecný náhled na pracovníky vrcholovým 

vedením firmy ve smyslu např. dostatečného školení pro vykonávání práce, širší vztahy a vlivy na úrovni 

sektorů ekonomiky, společenskou odpovědnost organizace, produktivitu práce a také stres (nejen v práci), 

fyzické a psychické zdraví. Stejný výčet s rozličnou kategorizací je možné vidět i v dalších studiích, které 

vyšly z širšího průzkumu současné literatury (viz např. Bashshur et al., 2011; Fernandez-Crehuet et al., 

2016; Serey, 2006). V rámci výzkumu pro projekt KPŽ 2020 byly tyto poznatky uplatněny v následující 

kategorizaci faktorů ovlivňujících KPŽ (uvedené spolu s příklady relevantní studií): 

• Fyzické zdraví – De Simone et al. (2016), Johns (2010), Lagerveld et al. (2010), Pohling et al. 

(2016), Prause et al. (2005), Vilas Boas (2017), Zhang et al. (2011) 
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• Psychické zdraví – Štěpánek et al. (2019), Kuok a Taormina (2017), Pérez-Mármol a Brown 

(2019), Stride et al. (2008), Topp et al. (2015) 

• Životní styl – Barnes et al. (2013), Gates et al. (2008), Lal et al. (2012), Mizobuchi (2014), 

Rosekind et al. (2010) 

• Personální faktory – Balestra et al. (2018), Lee et al. (2007), Serey (2006), Sirgy et al. (2001), 

Thomas (2009) 

• Pracoviště a styl práce – Bakker a Demerouti (2014, 2017), Isham et al. (2020), Judge (2012), 

Oludeyi (2015), Schulte a Vainio (2010)  

• Zaměstnavatel – Bartels et al. (2019), Cancelliere et al. (2011), Reilly et al. (2012), Schliemann 

a Woodside (2019), Swamy et al. (2015)  

• Ekonomické a společenské faktory – De Moortel et al. (2017), Goodwin et al. (2013), OECD 

(2017)  

Pro přesné ohodnocení jednotlivých, především subjektivních faktorů pomocí průzkumu je nutné vhodně 

specifikovat dané otázky. V tomto ohledu lze využít kombinaci otázek kladených v relevantních studiích 

nebo využít velkého množství nadnárodních průzkumů organizovaných předními světovými institucemi, 

které mají unikátní výhodu ve velkém množství času a expertů na jednotlivé tematiky, kteří se na tvorbě 

dotazníků podílejí. Nadnárodní průzkumy také z důvodu logistické a finanční náročnosti také často cílí na 

sběr dat napříč různými oblastmi uvedenými výše (např. zdraví, sociální život a práce), díky čemuž na 

každou oblast nahlíží uceleným, ale zároveň pragmatickým pohledem pouze opravdu potřebných otázek, a 

nabízí kvalifikovaný a ověřený překlad do mnoha jazyků. Za zmínku stoji především následující průzkumy: 

• Quality of Worklife Questionnaire vytvořený v rámci General Social Survey, kterou zaštiťuje 

Centers for Disease Control and Prevantion v USA 

• Série průzkumů Eurobarometer, ve kterých byla analyzována otázka kvality pracovního života (č. 

44.2, 45.1, 56.1, 59.0, 60.3, 62.1, 64.3, 64.4, 66.2, 66.3, 86.2, 87.3, 88.3, 89.1, 90.3 a 91.5 z let 

1995-2019) 

• European Company Survey, European Quality of Life Survey a European Working Conditions 

Survey zaštiťovány evropskou agenturou Eurofound 

• European Health Interview Survey zaštiťována evropskou agenturou Eurostat 

• European Social Survey 

• International Social Survey Programme 

• Quality of Working Life zaštiťována Institute for Employment Studies ve Velké Británii 

Na základě analýzy výše uvedených studií a průzkumů byl ve spolupráci se Sociologickým ústavem 

Akademie věd ČR dotazník pro průzkum kvality pracovního života obohacen o 77 otázek ze všech výše 

zmíněných kategorií kromě makroekonomických a společenských faktorů, které je možné ohodnotit 

objektivně na základě oficiálních statistik. Nové otázky nabízí nový vhled např. do životní spokojenosti (a 

tedy případného kontrastu s pracovní spokojeností), angažovanosti v práci, produktivity, charakteristik 

každodenního průběhu práce, fyzického, psychického a sociálního zdraví, diskriminace na pracovišti, nebo 

dopadů pandemie COVID-19. 
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2.3. Dotazování 

Metodika měření kvality pracovního života pomocí indexu SQWLi je podpořena standardizovaným a 

reprezentativním šetřením pro zajištění maximální spolehlivosti dat. Toho je dosaženo za pomocí kvótního 

nebo pravděpodobnostního postupu výběru dotazovaných, kde základním souborem pro výběr je množina 

všech ekonomicky aktivních obyvatel ČR ve věku 18 a více let. Pro účely spolehlivé srovnatelnosti 

populačních hodnot i hodnot vypočtených na úrovni základních variant sledovaných znaků (např. pro 

jednotlivé věkové a vzdělanostní skupiny, regiony ČR, pozice nebo odvětví zaměstnání) se doporučuje 

zajistit velikost výběrového souboru minimálně 1 400 respondentů, ekonomicky efektivní optimum leží na 

hranici 2 000 respondentů. Precizní nastavení a výběr skupiny dotazovaných je pak podpořen i technikou 

osobního dotazování, což je doposud odborně nejlépe hodnocený způsob realizace dotazníkového šetření 

(Vinopal, 2015b). 

Pro zachování konzistence agregovaných dat by ideálně i další vlny sběru dat byly realizovány 

prostřednictvím metody osobního dotazování, i když tato metoda je celkově relativně nákladná, jelikož 

náklady na její provedení rostou úměrně počtu dotazovaných subjektů a vyžadují značnou míru formálních 

příprav. Situace byla nicméně během roku 2020 značně zkomplikována v důsledku pandemie COVID-19, 

která měla z bezpečnostních důvodů za důsledek omezení osobního styku a, v návaznosti na konkrétní 

vládní nařízení, mnohdy osobní dotazování zcela znemožnila. Z tohoto důvodu byla pro sběr dat v roce 

2020 zvolena online forma dotazování za pomoci reprezentativního panelu společnosti MEDIAN, která se 

na obdobné průzkumy dlouhodobě specializuje. Tato změna nicméně neměla výrazný dopad na kvalitu nebo 

konzistenci dat; jak ukázal nedávný výzkum jednoho z členů projektového týmu (Vinopal, 2019), osobní i 

online forma dotazníkového šetření na populačně reprezentativním vzorku dotazovaných vedou ke stejným 

výsledkům. Nespornou výhodou online dotazování jsou také nižší celkové náklady a výrazně nižší mezní 

náklady (tj. náklady na každého dalšího dotazovaného), což umožňuje velikost dotazovaného panelu 

mnohem snadněji rozšířit dle potřeb. Další výhodou je možnost alternativních, populačně 

nereprezentativních metod online dotazování např. formou umístění odkazu na dotazník na webových 

stránkách. Stránky SQWL Individual, vytvořené v rámci předchozích projektů kvality pracovního života, 

tuto funkci do jisté míry splňují, nicméně není možné v rámci jejich použití data sbírat pro další využití 

v analýze. 

Pro dotazování v roce 2020 byl zachován původně plánovaný minimální počet 2000 respondentů vybraných 

tak, aby tvořili reprezentativní vzorek ekonomicky aktivních obyvatel ČR starších 18 let ve smyslu 

následujících proměnných: pohlaví, věk, vzdělání, kraj, velikost místa bydliště, dělení ekonomické aktivity 

na zaměstnance a soukromníka. Celkem bylo obesláno 6095 respondentů, navrátilo se 2033 vyplněných 

dotazníků (ostatní oslovení respondenti nereagovalo nebo vypadli na kvótě nebo filtru), z nichž 7 bylo 

vyřazeno při zpracování, tj. celkově bylo odevzdáno 2026 dotazníků. Respondentům byla za vyplnění 

dotazníku nabídnuta odměna 50 Kč; 380 respondentů věnovalo odměnu nadaci. Mediánová délka dotazníku 

činila 24,2 minut. Souhrnná technická zpráva z reprezentativního šetření je k dispozici v příloze k tomuto 

dokumentu. 
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2.4. Analytické nástroje 

2.4.1. Nástroj SQWLi 

Možnosti odpovědí v certifikovaném nástroji SQWLi nabývají celočíselných hodnot v rozsahu jedenácti 

stupňů. Vzhledem k tomu, že důležitost je unipolární jev jdoucí od nulové úrovně po maximální, nabývají 

zde možnosti odpovědí kognitivně korespondující hodnoty 0 až 10. Hodnocení, jakožto jev bipolární, u 

něhož existuje neutrální střed a od něj opačnými směry jdoucí negativní a pozitivní hodnocení, využívá 

kognitivně korespondující stupnici -5 až +5 s neutrálním středem v bodě 0 (Vinopal, 2015b). Pro 

sjednocené, standardizované znázornění výsledků ve webových aplikacích byla zvolena stupnice 0-100, na 

kterou je možné číselné hodnoty z dotazníku převést pomocí matematického vzorce (viz Tabulka 2). 

Souhrnné indexy jsou pak vypočteny na principu průměrů, kde veškeré aspekty a domény mají stejnou váhu. 

Tabulka 2: Struktura nástroje SQWLi 

Důležitost Hodnocení 

Význam 

odpovědi 

Hodnota v 

dotazníku 

(𝒙𝒅) 

Hodnota v 

prezentaci 

(𝒚𝒅) 

Vzorec pro 

převod 

Význam 

odpovědi 

Hodnota v 

dotazníku 

(𝒙𝒉) 

Hodnota v 

prezentaci 

(𝒚𝒉) 

Vzorec pro 

převod 

Naprosto 

nedůležité 
0 0 

𝑦𝑑 = 𝑥𝑑 × 10 

Velmi 

špatné 
-5 0 

𝑦ℎ = 

(𝑥ℎ + 50) × 10 Naprosto 

zásadní 
10 100 

Velmi 

dobré 
5 100 

 

Ve chvíli, kdy jsou hodnoty jednotlivých aspektů převedeny na stupnici 0-100 podle Tabulka 2 je možné je 

agregovat do hodnocení domén a celkových indexů. Hodnota důležitosti nebo hodnocení domény „k“ u 

jednotlivého respondenta dDi,k je vypočtena jako průměr důležitosti aspektů dAi,j spadajících pod danou 

doménu u daného respondenta, a to pouze v případě, že respondent podal validní odpovědi minimálně u 

dvou aspektů ze tří, které do každé domény patří. Hodnota důležitosti nebo hodnocení domény pro soubor 

respondentů dDk je pak vypočtena jako průměr důležitosti domény u všech respondentů dDi,k, případně 

některé z jejich podskupin. Celkové indexy jsou vypočteny na stejném principu, přičemž k výpočtu jsou 

použita pouze data od respondentů, kteří odpověděli validní odpovědí minimálně u 12 aspektů z celkových 

18. 

2.4.2. Socioekonomické faktory a ověřené škály 

Tak jako kvalitu pracovního života samotnou, mnoho dalších abstraktních faktorů nejenže nelze objektivně 

pozorovat, jde je také jen velice těžko ohodnotit pomocí subjektivních otázek. Za tímto účelem byla 

vytvořena celá řada specializovaných studií obdobné prvním fázím procesu tvorby indikátoru SQWLi, které 

se snaží zmapovat, jak nejlépe – nejefektivněji, nejkonzistentněji – je možné různé faktory kvantifikovat, 

v tomto případě pomocí osobního dotazování. Výsledkem těchto studií jsou ověřené baterie otázek a 

navazující škály, které je typicky možné použít napříč studiemi a časem pro získání kvalifikovaného a 

porovnatelného pohledu na daný jev. Několik takových škál bylo použito i v tomto projektu. Tabulka 3 
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uvádí jejich plný výčet spolu s celkovým přehledem oblastí analyzovaných pomocí hlavního 

reprezentativního dotazníkového šetření. 

Tabulka 3: Oblasti analýzy, otázky a škály použité v dotazníku 

Oblast Aspekt Ověřená škála 

Identifikační 

charakteristiky 

Pohlaví - 

Věk - 

Oblast pobytu - 

Vzdělání - 

Rodinný stav a domácnost - 

Kvalita pracovního 

života 

(nástroj SQWLi) 

Čas - 

Jistota - 

Odměňování - 

Podmínky - 

Vztahy - 

Seberealizace - 

Zdraví a životní 

styl 

Fyzické zdraví - 

Psychické zdraví WHO-5 (Topp et al., 2015) 

Stres - 

Spánek - 

Sociální život - 

Charakteristika 

zaměstnání 

Povolání a jeho charakteristika - 

Typ zaměstnavatele - 

Forma pracovního poměru - 

Pracovní doba - 

Plat - 

Cestování do/z práce - 

Vztah k práci Jistota pracovního místa - 

Pracovní a osobní pohoda - 

Angažovanost Utrecht Work Engagement Scale (Schaufeli et 

al., 2002) 

Vztah k 

zaměstnavateli 

Zapojení do chodu organizace - 

Diskriminace - 

Práce z domu Vybavení - 

Produktivita - 

Produktivita Absence a presenteeismus1 Work Productivity and Activity Impairment 

Questionnaire (Reilly et al., 2004) 

COVID-19 Změny v důsledku COVID-19 - 

 

 

1 Presenteeismus je definován jako vykonávání práce ve chvíli, kdy není člověk v plné psychické nebo fyzické 

zdravotní pohodě. 
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Index pro ohodnocení psychického zdraví od Světové zdravotnické organizace WHO-5 sestává z pěti 

výroků, na které může respondent odpovědět jednou z šesti možných odpovědí (Nikdy-Stále) ohodnocených 

0-5 body. Celkový index je pak součtem bodových ohodnocení všech pěti otázek, kde 0 je nejhorší možný 

stav psychického zdraví a 25 je nejlepší možný stav. 

Index pro ohodnocení angažovanosti v práci Utrecht Work Engagement Scale (Schaufeli et al., 2002) 

sestává z devíti otázek, rozdělených do tří podskupin: energie, pohlcení, věnování se práci. Na každou 

otázku je možné odpovědět jednou ze sedmi možností (Nikdy-Vždy) ohodnocených 0-6 body. Index pro 

jednotlivé podskupiny i celkovou pracovní angažovanost lze pak vypočítat jako aritmetický průměr 

jednotlivých hodnocení, kde 0 vyjadřuje nejnižší a 6 nejvyšší možnou míru angažovanosti. 

Dotazník pro ohodnocení produktivity práce Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire 

(Reilly et al., 2004) je jedním z mála obdobných nástrojů použitelných univerzálně na jakýkoli typ 

zaměstnání nebo pracovní pozice. Na rozdíl od objektivních měření produktivity (např. počet obsloužených 

zákazníků, počet vyrobených produktů), jejichž použití je limitované na daný typ práce, je tento subjektivní 

vhled do produktivity zaměřen na množství času, který pracující vůbec v práci nestráví ze zdravotních 

důvodů (absence), a míry, do jaké sice v práci je, ale jeho produktivita je negativně ovlivněna zdravotním 

stavem (presenteeismus), ohodnocené na stupnici 0-10, kde 0 značí nulovou produktivitu a 10 značí plnou 

produktivitu práce. Presenteeismus je relativně nový pojem v odborné literatuře (Johns, 2010), za tuto dobu 

nicméně výrazně nabyl na významu z důvodu rostoucí evidence poukazující na obrovské ekonomické 

dopady, které dalekosáhle přesahují dopady zdravotní absence. Jedním z hlavních problémů presenteeismu 

je jeho rozličnost (důvodem presenteeismu může být např. úmrtí v rodině, finanční problémy nebo bolest 

zad) a nesnadné měření (lidé trpící presenteeismem mohou na první pohled vypadat zcela normálně), jako 

problém je proto často přehlížen, nicméně nedávné studie v USA a Velké Británii ukazují, že nějakou 

formou presenteeismu během roku může trpět až 40% všech pracujících a celkové ekonomické dopady se 

mohou vyšplhat na stovky miliard Kč v rámci celé ekonomiky (Collins et al., 2005; Parsonage, 2007). 

2.4.3. Statistická analýza 

Pro plné pochopení KPŽ je nutné zabývat se nejen jednotlivými proměnnými a indexy, které z nich je možné 

tvořit, ale také závislostmi mezi nimi. Zatímco při pohledu na jeden jev je možné vystačit si s jednoduchými 

metodami deskriptivní statistiky, jako jsou např. průměr, medián nebo pravděpodobnostní rozdělení, při 

snaze o pochopení vztahů mezi vícero jevy je nutné využít komplexnější metody analýzy.2 Výsledky těchto 

statistických modelů je pak možné využít nejen pro ohodnocení vztahů mezi proměnnými, ale také pro 

kvantifikaci očekávaných změn v ukazatelích KPŽ v důsledku změn přidružených faktorů, které je možné 

ovlivnit např. firemní nebo státní politikou. 

Základní metodou analýzy vztahů mezi dvěma a více proměnnými je korelační analýza. Dvě proměnné jsou 

korelované, jestliže určité hodnoty jedné proměnné mají tendenci se vyskytovat společně s určitými 

hodnotami druhé proměnné (Hendl, 2009). Vztah je popisován, tak že pokud nastane změna u jedné 

veličiny, tak se pak změna musí projevit i u druhé, jelikož obě na sobě závisejí. V tomto ohledu je korelací 

nejčastěji – a v tomto dokumentu – myšlena lineární korelace, kdy je míra závislosti mezi proměnnými 

 

2 Analýzou je v rámci tohoto dokumentu myšlena vždy statistická analýza jakožto nejlepší forma pro analýzu velkého 

množství empirických dat shromážděných v rámci dotazníkového šetření. 
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nezávislá na hodnotě korelovaných proměnných. Mírou nebo ukazatelem korelace mezi dvěma spojitými 

veličinami je koeficient 𝑟. Koeficient nabývá hodnot v intervalu [-1;1], kdy hodnota 𝑟 = −1 značí dokonalý 

záporném lineární vztah, hodnota 𝑟 = 0 značí neexistenci lineárního vztahu a hodnota 𝑟 = 1 indikuje 

dokonale čistý lineární vztah. 

Korelační analýza popisuje vztah mezi dvěma proměnnými jako oboustranný; důraz je kladen především 

na intenzitu (sílu) tohoto oboustranného vztahu. Je také limitována na přímý vztah mezi dvěma 

proměnnými; popis vztahů mezi třemi a více proměnnými je možný pouze ve formě soustavy korelací mezi 

všemi existujícími páry daných proměnných (mluvíme pak o tzv. korelační matici). Chceme-li popsat vztah 

mezi více proměnnými zároveň a lépe pochopit směr, ve kterém se navzájem ovlivňují, musíme využít 

metod regresní analýzy, ve které je nejprve zkoumaný vztah popsán ve formě matematického modelu a 

následně vyhodnocen specializovaným počítačovým programem. Díky možnosti explicitního vyjádření 

chápaného vztahu mezi proměnnými pomocí regresního modelu je možné do detailu rozlišit nejen typ 

vztahu (např. lineární nebo nelineární), ale také různé závislosti a nepřímé vztahy mezi proměnnými nebo 

jejich skupinami. V tomto ohledu je pak možné ohodnotit nejen např. vztah mezi fyzickým zdravím a 

kvalitou pracovního života, ale také jestli v daném vztahu hraje nějakou roli např. povolání a zda se vše 

nějak mění v závislosti na platovém ohodnocení. 

Korelace ani regresní analýza sama o sobě neindikuje kauzalitu, tedy příčinnost (vztah mezi příčinou a 

následkem). Pro pochopení kauzality je nutné nejprve stanovit příčinnou souvislost mezi danými jevy na 

teoretické úrovni (např. vztah mezi přesčasy v práci a spokojeností s prací) a, v ideálním případě, zohlednit 

tuto souvislost i v časovém uspořádání dat (tj. ukázat, že ke snížení spokojenosti s prací došlo až po navýšení 

přesčasů). Protože veškerá data shromážděná v rámci tohoto projektu se vztahují k jednomu časovému bodu 

a není vždy jasné, v jakém směru by kauzalita měla plynout, je potřeba poznatky popsané v tomto 

dokumentu chápat především ve formě oboustranné závislosti, kde kvalita pracovního života je ovlivněna 

ostatními proměnnými, ale zároveň změna kvality pracovního života ostatní faktory může ovlivňovat. 

V některých případech je nicméně jednostranná závislost jasně daná z podstaty věci (např. vztah mezi 

kvalitou pracovního života a možností dát si pauzu během pracovní doby). 

Korelace i regresní analýza byly v analýzách zpracovaných v rámci odborných článků použity v závislosti 

na zkoumaném jevu nebo otázce. Např. pro jednoduché ohodnocení změn indexu SQWLi v čase nebo napříč 

populací stačí zhodnotit vývoj nebo rozdíly v aritmetickém průměru indexu napříč všemi dotazovanými 

v adekvátních kategoriích. Pro zohlednění vztahu např. mezi hodnotou SQWLi a formou pracovního 

poměru na úrovni jednotlivce je pak možné využít korelační analýzy, a kdybychom chtěli zjistit, do jaké 

míry se tento vztah změní, vezmeme-li v potaz i pohlaví, věk nebo platové ohodnocení daného jedince, 

využijeme regresní analýzy. Stejně tak přesný typ funkce (průměr, medián, percentil apod.) nebo klasifikace 

regresního modelu (lineární, logistická apod.) pak záleží na analyzované veličině nebo otázce.  
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3. Výsledky měření kvality pracovního života a odborné články 

3.1. Aktualizace časových řad 

Na základě reprezentativního sběru dat na konci roku 2020 je možné vypočítat nejnovější hodnoty indexu 

SQWLi a jednotlivých aspektů v něm obsažených. V roce 2020 došlo k mírnému poklesu celkového 

hodnocení kvality pracovního života z 75.7 na 74.9 bodů (míra důležitosti jednotlivých aspektů zůstává 

dlouhodobě téměř nezměněna; viz Obrázek 1). Tato změna je v rozporu s předchozím trendem zvyšování 

kvality pracovního života mezi lety 2017 a 2019. Ačkoli není možné zcela jasně určit příčinu, je velice 

pravděpodobné, že v té době probíhající pandemie COVID-19 měla výrazný podíl, jak je také uvedeno 

v jednom z odborných článků k projektu: Změny kvality pracovního života v České republice v důsledku 

pandemie COVID-19. 

Obrázek 1: Vývoj kvality pracovního života v čase 

 

Pozn.: Pro detailní popis indexů SQWLi pro ohodnocení kvality pracovního života viz 

Tabulka 2 a text v sekci 2.4.1. 

 

Rozložení indexů hodnocení a důležitosti napříč jednotlivými aspekty (Obrázek 2) ukazuje, že ačkoli jistota 

zaměstnání byla nejvíce ohrožena v důsledku pandemie, aspekty času a seberealizace jsou stále na 

posledních místech z hlediska hodnocení. 

https://www.bozpinfo.cz/josra/zmeny-kvality-pracovniho-zivota-v-ceske-republice-v-dusledku-pandemie-covid-19
https://www.bozpinfo.cz/josra/zmeny-kvality-pracovniho-zivota-v-ceske-republice-v-dusledku-pandemie-covid-19
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Obrázek 2: Porovnání důležitosti a hodnocení jednotlivých aspektů SQWLi (2020). 

 

 

Obrázek 3 pak ukazuje rozložení celkového indexu hodnocení a důležitosti v populaci a poukazujíce na 

výrazně koncentrovanější rozložení indexu důležitosti kolem hodnot 70-90 než v případě indexu hodnocení 

KPŽ, tedy na všeobecný důraz na důležitost KPŽ, ale nižší míru shody ve skutečném hodnocení aspektů 

KPŽ. 

Obrázek 3: Rozdělení celkového indexu důležitosti a hodnocení SQWLi v populaci. 

 

 

Detailní rozbor výsledků dotazníkového šetření je k dispozici v příloze k tomuto dokumentu. 
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3.2. Odborné články 

V rámci projektu Kvalita pracovního života 2020 bylo sepsáno šest odborných článků publikovaných 

v Časopise výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA), publikovaným Výzkumným ústavem 

bezpečnosti práce, v. v. i., které do detailu analyzují vybraná témata v rámci kvality pracovního života. 

Veškeré články jsou bez omezení k dispozici online, Tabulka 4 pak uvádí jejich seznam, autory, synopsi a 

jednotlivé odkazy. 

Tabulka 4: Oblasti analýzy, otázky a škály použité v dotazníku 

Článek Autor Synopse Odkaz 

Změny kvality 

pracovního 

života v České 

republice v 

důsledku 

pandemie 

COVID-19 

Mgr. Ing. 

Martin 

Štěpánek, M.A. 

Ph.D., 

Výzkumný 

ústav 

bezpečnosti 

práce, v. v. i. 

Tento článek poukazuje na dopady pandemie covid-19 na život 

pracujících lidí v České republice. Analýza populačně 

reprezentativních dat od více než dvou tisíc respondentů z listopadu 

2020 ukazuje, že specifické důsledky jako jsou pokles příjmu, ztráta 

zaměstnání a nutnost/možnost pracovat z domova byly v rámci 

populace rozšířeny velice nerovnoměrně. Na jedné straně např. pouze 

18 % dotázaných úředníků odpovědělo, že v důsledku covid-19 

poklesl jejich příjem, na druhou stranu na stejnou otázku odpovědělo 

kladně 56 % samostatně výdělečně činných a podnikatelů. V 

celkovém průměru pocítila ztrátu příjmu v důsledku covid-19 téměř 

čtvrtina pracující populace a třetina začala pracovat z prostředí 

domova. Druhá část analýzy pak ukazuje výrazný propad v celkové 

subjektivně měřené kvalitě pracovního života pro ty, kterých se 

negativní dopady týkaly, stejně jako pro pracující z domova v případě, 

že neměli připravené adekvátní technologické zázemí nebo se 

nemohli soustředit na práci. 

JOSRA 

Harmonizace 

osobního a 

pracovního 

života 

Mgr. Naděžda 

Čadová, 

Sociologický 

ústav AV ČR, v. 

v. i. 

Článek přináší informace o tom, jak je pro české pracující důležitá 

harmonizace osobního a pracovního života v porovnání s jinými 

aspekty práce a současně, jak jsou s ní momentálně spokojeni. 

Podrobněji se věnuje i tomu, zda se v těchto otázkách liší muži a 

ženy, lidé různého vzdělání, věku a pracující v různých osobních 

situacích. Další část článku se pak zabývá tím, kolik hodin 

ekonomicky aktivní skutečně odpracují a jaké je rozložení jejich 

pracovní doby. 

JOSRA 

Jak se 

pandemie 

covid-19 

promítla do 

kvality 

pracovního 

života? 

Ing. Jan 

Červenka, 

Sociologický 

ústav AV ČR, v. 

v. i. 

Text na základě srovnání dat z výzkumu Kvalita pracovního života 

2020 realizovaného na přelomu listopadu a prosince s daty ze 

srovnatelných výzkumů z let 2018 a 2014 analyzuje dopady pandemie 

COVID-19 a změn v pracovní oblasti, které si vynutila či přinesla, na 

kvalitu pracovního života měřenou prostřednictvím subjektivního 

indikátoru pracovního života (SQWLi). Výsledky ukazují, že v 

hodnocení řady dílčích aspektů práce došlo k posunům provázeným 

výraznou změnou dřívějšími výzkumy stabilně reprodukovaných 

profesních, odvětvových a jiných rozdílů. Vedle některých 

očekávatelných negativních posunů se objevily i změny hodnocení v 

pozitivním směru, přičemž v obou případech se tyto změny často 

lišily v závislosti na typu ekonomické aktivity, profesi či odvětví. 

JOSRA 

Dopad 

absence a 

prezentismu 

na 

produktivitu 

práce v České 

republice 

Mgr. Ing. 

Martin 

Štěpánek, M.A. 

Ph.D., 

Výzkumný 

ústav 

Tento článek představuje jednu z prvních kvantifikací problému 

prezentismu – přítomnosti v zaměstnání navzdory špatnému zdraví 

nebo nemoci, v důsledku kterých dochází k poklesu pracovní 

schopnosti – v prostředí České republiky. Analýza na základě 

populačně reprezentativních dat od více než dvou tisíc respondentů z 

listopadu 2020 ukazuje, že pouze 53 % pracujících necítí žádný vliv 

svého (špatného) zdraví na produktivitu práce a 6 % dotazovaných 

JOSRA 

https://www.bozpinfo.cz/josra/zmeny-kvality-pracovniho-zivota-v-ceske-republice-v-dusledku-pandemie-covid-19
https://www.bozpinfo.cz/josra/harmonizace-osobniho-pracovniho-zivota
https://www.bozpinfo.cz/josra/jak-se-pandemie-covid-19-promitla-do-kvality-pracovniho-zivota
https://www.bozpinfo.cz/josra/dopad-absence-prezentismu-na-produktivitu-prace-v-ceske-republice
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bezpečnosti 

práce, v. v. i. 

naopak odpovědělo, že byli zcela neproduktivní. Větší počet 

pracujících zažilo prezentismus (30 % všech dotazovaných) než 

absenci (20 %), nicméně prezentismus má v průměru na jednotlivce 

menší dopad a v konečném důsledku jsou obě proměnné stejně vlivné. 

Patrné jsou také trendy napříč platovými třídami a typem zaměstnání, 

kde méně kvalifikovaní pracující a ti s nižšími příjmy vykazují 

výrazně vyšší ztrátu produktivity. Sběr dat proběhl během kulminace 

pandemie COVID-19 a výsledky, především z hlediska absence, proto 

mohou být do jisté míry zkresleny. 

Diferenciace 

indikátoru 

subjektivní 

kvality 

pracovního 

života 

Ing. Jan 

Červenka, 

Sociologický 

ústav AV ČR, v. 

v. i. 

Indikátor subjektivní kvality pracovního života představuje empirický 

nástroj, jímž je v sadě různých dílčích aspektů práce reprezentujících 

šest základních domén spojených s prací a zaměstnáním měřena 

subjektivní kvalita pracovního života v hlavním zaměstnání 

ekonomicky aktivní populace České republiky. Daný nástroj v 

případě dílčích aspektů práce poskytuje údaje ve dvou základních 

dimenzích, které se vzájemně doplňují. Jednu dimenzi představuje 

spokojenost měřená na hodnotící škále s póly „velmi špatné“ a „velmi 

dobré“, druhou dimenzi tvoří subjektivně vnímaná důležitost dílčích 

aspektů práce měřená na škále s krajními hodnotami „naprosto 

nedůležité“ a „zcela zásadní“. Na datech sebraných v průběhu let 

2018 až 2020 jsme se nyní pokusili podrobněji otestovat, jak se v 

rámci různých třídění druhého stupně budou diferencovat souhrnné 

indexy reprezentující jednotlivé domény pracovního života, jež byly 

zkonstruovány z těchto dat. Základní výsledky těchto analýz a některé 

vývody z nich prezentujeme v následujícím textu. 

JOSRA 

Problémy 

chování na 

pracovišti a 

jejich dopad 

na životní a 

pracovní 

spokojenost 

Mgr. Ing. 

Martin 

Štěpánek, M.A. 

Ph.D., 

Výzkumný 

ústav 

bezpečnosti 

práce, v. v. i. 

Tento článek poukazuje na negativní dopady problémů chování na 

pracovišti - existenci šikany, ponižování, špatného vztahu s 

nadřízeným aj. - na celkovou kvalitu pracovního života, pracovní 

angažovanost a širší spokojenost se životem a pracovní (ne)pohodu. V 

první části se zaměřuje na pravděpodobnost výskytu problémů u 

různých skupin zaměstnanců, dále pak poukazuje na vysokou 

pravděpodobnost výskytu dalších problémů u zaměstnanců, kteří už 

trpí jedním problémem. V poslední části pak analyzuje rozdíly v 

cílových ukazatelích v závislosti na výskytu jednoho a více problému 

na pracovišti. Analýza byla provedena na základě populačně 

reprezentativních dat od téměř dvou tisíc respondentů z listopadu 

2020. 

JOSRA 

 

4. Aktualizace a rozšíření online aplikace 

V roce 2015 byl v rámci řešení projektu KPŽ vytvořen softwarový nástroj "SQWL Prezentace" pro 

umožnění vhledu veřejnosti do výsledků šetření Indikátoru subjektivně vnímané kvality pracovního života. 

Data byla do nástroje vytvořena v souladu s metodikou KPŽ ve formě indexů pro vybrané aspekty a dimenze 

kvality práce. Rovněž byl navržen instrument pro webovou aplikaci "SQWL Individual" sloužící pro online 

komparaci uživatele proti reprezentativnímu souboru populace ČR v rámci konceptu SQWLi. Obě aplikace 

jsou veřejně dostupné na webových stránkách VÚBP: kvalitapracovnihozivota.vubp.cz. 

V rámci projektu Kvalita pracovního života byla na základě veřejného výběrového řízení zahájena 

spolupráce se společností Beneš & Michl za účelem vytvoření nových webových stránek Kvalita pracovního 

života. Práce na nových webových stránkách byla zahájena na začátku září 2021 a v době ukončení projektu 

https://www.bozpinfo.cz/josra/diferenciace-indikatoru-subjektivni-kvality-pracovniho-zivota
https://www.bozpinfo.cz/josra/problemy-chovani-na-pracovisti-jejich-dopad-na-zivotni-pracovni-spokojenost
kvalitapracovnihozivota.vubp.cz
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a psaní této závěrečné fázi je v poslední fázi testování před oficiálním spuštěním na nové adrese 

www.pracovnipohoda.cz, která byla vybrána za účelem přiblížení tématiky širší veřejnosti, nejen 

odbornému publiku. 

Za stejným účelem byl web zcela přepracován z hlediska obsahu i prezentace. Po obsahové stránce došlo 

k rozšíření o: 

• doporučení pro zkvalitnění pracovního života pro jednotlivce a firmy, 

• odkazy na relevantní odborné články, policy briefs, podcasty a další materiály vytvořené 

v rámci projektů Kvalita pracovního života i dalších projektů zpracovaných VÚBP, 

• odkazy na další užitečné webové stránky v České republice i zahraničí, poskytující informace 

pro zaměstnance, živnostníky, zaměstnavatele i odbornou veřejnost, 

• přípravu na plánované budoucí rozšíření webových stránek o nástroj pro dotazování v rámci 

organizace, který umožní vedoucím pracovníkům nebo zaměstnancům personálních oddělení 

rychle a jednoduše změřit kvalitu pracovního života a hlavní úskalí v organizaci a získat 

doporučení pro zlepšení. 

Z hlediska vzhledu bylo hlavním účelem sjednotit vzhled napříč celým webem a zatraktivnit jej širší 

veřejnosti skrze jednodušší ovladatelnost a přehlednější prostředí. Následující obrázky zachycují nejnovější 

návrh designu. 

Nový web a vše kolem něj byl také popsán v policy brief „Webová stránka kvality pracovního života 

v České republice“, který byl zpracovaný v rámci projektu a je volně k dispozici na stránkách VÚBP. 

Obrázek 4: Návrh designu nových webových stránek Kvalita pracovního života 

 

 

http://www.pracovnipohoda.cz/
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5. Závěr 

Cílem této souhrnné zprávy je shrnutí projektu Kvalita pracovního života 2020, který měl za úkol 

shromáždit aktualizovaná data o Kvalitě pracovního života v České republice za pomoci reprezentativního 

dotazníkového šetření zpracovaného ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR. Aktualizovaná data 

měla následně být nahrána do existující aplikace kvalitapracovnihozivota.vubp.cz. Doplňujícími výstupy 

projektu bylo šest recenzovaných odborných článků a odborný workshop k dané tématice. 
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Sběr dat navzdory pandemii COVID-19 proběhl na přelomu listopadu a prosince 2020 bez větších problémů, 

ačkoli bylo nutné přejít od metody osobního dotazování k metodě online sběru. Tato skutečnost by neměla 

mít dopad na kvalitu shromážděných dat nebo analyzovaných výsledků. Původní dotazník založený na 

certifikované metodice pro ohodnocení kvality pracovního života v ČR pomocí indikátoru SQWLi byl 

rozšířen pro lepší pochopení průvodních jevů týkajících se kvality pracovního života a na základě 

shromážděných dat bylo sepsáno šest odborných článků a uspořádán odborný workshop. Celkové hodnocení 

kvality pracovního života mezi roky 2019 a 2020 mírně pokleslo navzdory rostoucímu trendu z předchozích 

let, nejspíše v důsledku pandemie COVID-19. 

Již na začátku projektu bylo zřejmé, že existující webová aplikace nesplňuje adekvátní kritéria kvality a 

přístupnosti a bylo proto rozhodnuto, že namísto aktualizace existující aplikace bude vytvořena aplikace 

nová. Za tímto účelem byla v rámci veřejného výběrového řízení zvolena firma Beneš & Michl jako 

dodavatel a zahájena práce na nových, modernějších webových stránkách. V době ukončení projektu 

probíhala poslední fáze testování nových stránek, předpokládaná doba spuštění je v prvním čtvrtletí roku 

2022.  
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7. Přílohy 

7.1. Příloha 1 – certifikovaný dotazník SQWLi 

Id
en

ti
fi

k
a

čn
í 

o
tá

zk
y

 

Pohlaví 

Muž 

Žena  

Věk 

15-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55+  

Vzdělání 

Základní 

Střední bez maturity 

Střední s maturitou 

Vyšší odborné a bakalářské 

Vysokoškolské  

Partner 

Žije s partnerem  

Nežije s partnerem  

Počet 

nezaopatřených 

dětí 

Žádné dítě 

1 dítě 

2 děti 

3 a více dětí  

Oblast (NUTS2) 

Praha (Hl. město Praha) 

Střední Čechy (Středočeský kraj) 

Jihozápad (Jihočeský a Plzeňský kraj) 

Severozápad (Karlovarský a Ústecký kraj) 

Severovýchod (Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj) 

Jihovýchod (Vysočina a Jihomoravský kraj) 

Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj) 

Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj)  

Povolání v hlavním 

zaměstnání 

Zákonodárci a řídící pracovníci  

Specialisté  

Techničtí a odborní pracovníci  

Úředníci  

Pracovníci ve službách a prodeji  

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství, pomocní a 

nekvalifikovaní pracovníci Řemeslníci a opraváři  

Obsluha strojů a zařízení, montéři   

Odvětví hlavního 

zaměstnání 

Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství, rybolov, chov ryb  

Zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny,plynu a vody  

Stavebnictví, těžba nerostných surovin  

Obchod; opravy motorových vozidel a spotřebního zboží  

Ubytování a stravování  

Doprava, skladování, pošty a telekomunikace  

Bankovnictví, pojišťovnictví, fin. zprostředkování, činnosti v obl. nemovitostí; 

pronájem; výzkum a vývoj; poradenství  

Veřejná správa, obrana, povinné sociální zabezpečení, mezinárodní organizace a 

instituce   
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Vzdělávání, školství, zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti  

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby, domácnosti zaměstnávající personál   

Zaměstnání 

/OSVČ 

Zaměstnanec 

Živnostník, podnikatel  

Příjmová skupina 

Méně než 10 000 

10 000 - 14 000 

14 001 - 19 000 

19 001 - 25 000 

Více než 25 000  

Typ organizace 

Státní úřad, úřad místní správy, samosprávy  

Podnik vlastněný státem  

Soukromá firma, podnik  

Veřejná instituce, nadace, o.p.s.   

Velikost 

organizace 

1 - 5 zaměstnanců  

6 - 50 zaměstnanců  

51 - 250 zaměstnanců  

251 a více zaměstnanců    

Odbory na 

pracovišti 

S odbory 

Bez odborů  

Pracovní doba 

<35 hodin týdně 

35 - 45 hodin týdně 

Více než 45 hodin týdně  

Nedobrovolná 

nezaměstnanost 

Nikdy 

Méně než 6 měsíců 

Více než  6 měsíců  

D
ů

le
ži

to
st

 

O
d

m
ěň

o
v

á
n

í 

Výše výdělku, 

platu Jak důležitý je pro Vás výdělek, výše platu nebo mzdy? 0-10 

Spravedlivé 

odměňování 

Jak důležité je pro Vás, aby Vaše pracovní výsledky byly spravedlivě 

odměňovány?  0-10 

Nefinanční výhody 

Jak důležité jsou nefinanční výhody plynoucích z Vaší práce (např. stravování, 

naturálie, dovolená, firemní auto, telefon, apod.)?  0-10 

V
zt

a
h

y
 

Vztahy s kolegy Jak důležité jsou pro Vás vztahy s kolegy? 0-10 

Chování 

nadřízených 

k podřízeným 

Jak důležité je pro Vás chování osob ve vyšším postavení (nadřízení, zákazníci 

atp.) k těm s nižším postavením? 0-10 

Mezilidské vztahy Jak důležité jsou pro Vás celkové mezilidské vztahy v prostředí práce?  0-10 

Č
a

s 

Časová náročnost Jak důležitá je pro Vás celková časová náročnost práce? 0-10 

Rozložení pracovní 

doby Jak důležité je pro Vás rozložení pracovní doby během dne či týdne?  0-10 

Dostatek času na 

rodinu, na sebe 

Jak důležité je, aby Vám práce umožňovala mít dostatek času na Vaši rodinu, 

zájmy a odpočinek?  0-10 

S
eb

er
e

a
li

za
ce

 

Zajímavost práce Jak důležité pro Vás je, aby byla Vaše práce zajímavá? 0-10 
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Další vzdělávání a 

osobní rozvoj 

Jak důležité je pro Vás, abyste v ní měl možnosti dalšího vzdělávání a osobního 

rozvoje,  0-10 

Samostatnost práce 

Jak důležité je pro Vás, abyste si mohl sám rozhodovat o pracovních úkolech, 

samostatně organizovat práci?  0-10 

J
is

to
ta

 

Charakter 

pracovního poměru 

Jak důležitý je pro Vás charakter pracovního poměru tj. zda jde o poměr na dobu 

neurčitou, či určitou, zda je člověk zaměstnanec nebo samostatně výdělečně činný 

atp.?  0-10 

Jistota pracovního 

místa Jak důležitá je pro Vás jistota zaměstnání?  0-10 

Rozvíjení se pro 

další uplatnění 

Jak důležité pro Vás je, abyste v zaměstnání rozvíjel své šance a možnosti dalšího 

uplatnění na trhu práce?  0-10 

P
o

d
m

ín
k

y
 

Bezpečnost práce a 

ochrany zdraví Jak důležitá je pro Vás úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu práce? 0-10 

Technické 

vybavení 

v zaměstnání Jak důležité je po Vás technické vybavení při výkonu práce?  0-10 

Čistota, pořádek a 

hygiena Jak důležitá je čistota, pořádek a hygiena při výkonu práce?“  0-10 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

O
d

m
ěň

o
v

á
n

í 

Výše výdělku, 

platu Jak hodnotíte výši svého výdělku, platu nebo mzdy? (-5)-5 

Spravedlivé 

odměňování Jak hodnotíte spravedlivost odměňování Vašich pracovních výsledků?  (-5)-5 

Nefinanční výhody 

Jak hodnotíte nefinanční výhody plynoucích z Vaší práce (např. stravování, 

naturálie, dovolená, firemní auto, telefon, apod.)?  (-5)-5 

V
zt

a
h

y
 

Vztahy s kolegy Jak v rámci Vaší práce hodnotíte své vztahy s kolegy,  (-5)-5 

Chování 

nadřízených 

k podřízeným 

Jak hodnotíte chování osob ve vyšším postavení (nadřízení, zákazníci atp.) k těm s 

nižším postavením? (-5)-5 

Mezilidské vztahy Jak hodnotíte celkové mezilidské vztahy v prostředí Vaší práce?  (-5)-5 

Č
a

s 

Časová náročnost Jak hodnotíte celkovou časovou náročnost Vašeho hlavního zaměstnání,  (-5)-5 

Rozložení pracovní 

doby Jak hodnotíte rozložení pracovní doby hlavního zaměstnání během dne či týdne?  (-5)-5 

Dostatek času na 

rodinu, na sebe 

Jak hodnotíte to, kolik Vám hlavní zaměstnání umožňuje mít času na Vaši rodinu, 

zájmy a odpočinek?  (-5)-5 

S
eb

er
e

a
li

za
ce

 

Zajímavost práce Jak hodnotíte to, jak je práce ve Vašem hlavním zaměstnání zajímavá? (-5)-5 
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Další vzdělávání a 

osobní rozvoj 

Jak hodnotíte to, jaké vám tato práce umožňuje možnosti dalšího vzdělávání a 

osobního rozvoje? (-5)-5 

Samostatnost práce 

Jak hodnotíte míru toho, jak si můžete sám rozhodovat o pracovních úkolech, 

samostatně organizovat práci?  (-5)-5 

J
is

to
ta

 

Charakter 

pracovního poměru 

Jak hodnotíte charakter Vašeho pracovního poměru, tj. zda jde o poměr na dobu 

neurčitou, či určitou, že jste OSVČ atp.?  (-5)-5 

Jistota pracovního 

místa Jak hodnotíte jistotu Vašeho současného hlavního zaměstnání?  (-5)-5 

Rozvíjení se pro 

další uplatnění 

Jak hodnotíte šance a možnosti dalšího uplatnění na trhu práce, které Vám Vaše 

současné hlavní zaměstnání dává?  (-5)-5 

P
o

d
m

ín
k

y
 

Bezpečnost práce a 

ochrany zdraví 

Jak hodnotíte úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu práce ve Vašem 

hlavním zaměstnání,  (-5)-5 

Technické 

vybavení 

v zaměstnání Jak hodnotíte technické vybavení při výkonu Vaší práce?  (-5)-5 

Čistota, pořádek a 

hygiena Jak hodnotíte čistotu, pořádek a hygienu při výkonu Vaší práce? (-5)-5 
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7.2. Příloha 2 – dotazník využitý v reprezentativním šetření v roce 2020 

 

Otázka Možnosti odpovědí 

[automatické] Velikost místa bydliště do 799 obyvatel = 1 

800 - 1 999 obyvatel = 2 

2 000 - 4 999 obyvatel = 3 

5 000 - 14 999 obyvatel = 4 

15 000 - 29 999 obyvatel = 5 

30 000 - 79 999 obyvatel = 6 

80 000 a více obyvatel = 7 

Jste ... Muž = 1 

Žena = 2 

Kolik je Vám let? [věk] 

Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? Neúplné základní = 1 

Základní = 2 

Vyučení bez maturity = 3 

Střední bez maturity = 4 

Vyučení s maturitou = 5 

Střední odborné s maturitou (např. střední průmyslové 

školy, střední ekonomické školy) = 6 

Střední všeobecné s maturitou (gymnázium) = 7 

Vyšší odborné (pomaturitní, vyšší škola, 5. a 6. ročník 

konzervatoře, nástavba) = 8 

Vysokoškolské – bakalářské = 9 

Vysokoškolské – magisterské, inženýrské nebo 

ekvivalentní 

Postgraduální vzdělání (Ph.D., CSc., Doc. atp.) = 11 

V jakém okresu žijete? [okres] 

Jaké je Vaše pracovní postavení? Zaměstnanec / zaměstnankyně = 1 

OSVČ / živnostník / podnikatel(ka) = 2 

Mateřská dovolená = 3 

Rodičovská dovolená, v domácnosti = 4 

Nezaměstnaný/á = 5 

Důchodce / důchodkyně (starobní, invalidní) = 6 

Student(ka) / žák(yně) / učeň/učnice = 7 

Jiné = 8 

Vykonáváte k tomu nějakou výdělečnou aktivitu, i 

když třeba jen v malém rozsahu? Například pracujete 

na částečný úvazek, přivyděláváte si nějakou 

soukromou aktivitou, na dohodu atp.? 

Ano = 1 

Ne = 2 

Region [region] 
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Věkové kategorie 18-29 let = 1 

30-39 let = 2 

40-49 let = 3 

50 a více let = 4 

Kdybyste měl(a) zhodnotit svou celkovou životní 

spokojenost v této době, kam byste se umístil(a) na 

škále v rozmezí od -5, což znamená naprosto 

nespokojen(a), po +5, což je naprosto spokojen(a)? 

naprosto nespokojen(a) = -5 až naprosto spokojen(a) = 5 

Představte si, prosím, že se v tuto chvíli rozhodujete o 

nové práci. U každého aspektu uveďte, jak důležitý, 

nebo naopak nedůležitý pro Vás osobně je… 

 

Rozložení pracovní doby během dne či týdne naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 

Celková časová náročnost práce naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 

Aby Vám práce nezasahovala do osobního času, tj. do 

času na rodinu, zájmy nebo odpočinek 

naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 

Abyste měl(a) jistotu, že o svou práci nepřijdete naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 

Aby Vám práce dávala jistotu dalšího možného 

uplatnění na trhu práce 

naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 

Charakter pracovního poměru - smlouva na dobu 

určitou či neurčitou, plný nebo částečný úvazek, zda 

pracujete jako zaměstnanec nebo soukromník. 

naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 

Stabilita výdělku, tedy aby vaše mzda byla pravidelná 

a stálá 

naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 

Výše výdělku, tj. výše platu nebo mzdy naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 

Aby Vaše pracovní výsledky byly spravedlivě finančně 

odměňována 

naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 

Úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu práce naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 

Čistota, pořádek a hygiena při výkonu práce naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 

Technické vybavení při výkonu práce naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 

Vztahy mezi spolupracovníky naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 

Jednání nadřízených vůči podřízeným naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 

Jednání podřízených vůči nadřízeným naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 

Abyste si mohl(a) sám/sama rozhodovat o pracovních 

úkolech, samostatně organizovat práci 

naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 

Abyste v práci měl(a) možnosti dalšího vzdělávání a 

osobního rozvoje 

naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 

Aby byla Vaše práce zajímavá naprosto nedůležité = 0 až naprosto zásadní = 10 
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Jste zaměstnancem/zaměstnankyní v nějaké 

organizaci? 

Ano, mám jeden zaměstnanecký poměr = 1 

Ano, mám více zaměstnaneckých poměrů = 2 

Ne, nepracuji nikde v zaměstnaneckém poměru = 3 

Máte živnost, soukromě podnikáte, nebo si jinak 

vyděláváte, aniž byste na to měl(a) uzavřený 

zaměstnanecký poměr? 

Ano, mám jednu takovou aktivitu = 1 

Ano, mám takových aktivit více = 2 

Ne, žádnou takovou ekonomickou aktivitu nemám = 3 

Která z těchto pracovních aktivit je pro Vás osobně 

hlavní, nejdůležitější. Je to pro Vás: 

Zaměstnání = 1 

Podnikání = 2 

Do jakého odvětví patří Vaše hlavní zaměstnání? Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství = 1 

Rybolov, chov ryb = 2 

Těžba nerostných surovin = 3 

Zpracovatelský průmysl = 4 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody = 5 

Stavebnictví = 6 

Obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží = 

7 

Ubytování a stravování = 8 

Doprava, skladování, pošty a telekomunikace = 9 

Bankovnictví, pojišťovnictví, finanční zprostředkování = 

10 

Činnosti v oblasti nemovitostí, pronájem strojů, výzkum, 

IT, právní, účetní, ... = 11 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální zabezpečení = 12 

Vzdělávání, školství = 13 

Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti = 14 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby = 15 

Domácnosti zaměstnávající personál = 16 

Mezinárodní organizace a instituce = 17 

Nevím = 99 

Ještě jednou si představte aspekty pracovního života. 

Tentokrát ale zhodnoťte, zda je Vaše současné hlavní 

zaměstnání v daném ohledu špatné nebo dobré. 

 

Rozložení pracovní doby hlavního zaměstnání během 

dne či týdne. 

velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Celková časová náročnost Vašeho hlavního zaměstnání velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Jak Vám práce zasahuje do osobního času, tj. do času 

na rodinu, zájmy nebo odpočinek 

velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Jistota, že o tuto práci nepřijdete velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Jakou Vám tato práce dává jistotu dalšího možného 

uplatnění na trhu práce 

velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Charakter Vašeho pracovního poměru, tedy zda máte 

smlouvu na dobu určitou či neurčitou, plný nebo 

velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 
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částečný úvazek, zda jste zaměstnanec nebo 

soukromník atp. 

Stabilita výdělku, tedy jak je Vaše mzda pravidelná a 

stálá 

velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Výše výdělku, tj. platu nebo mzdy velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Spravedlivost finančního odměňování Vašich 

pracovních výsledků 

velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu práce 

ve Vašem hlavním zaměstnání 

velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Čistota, pořádek a hygiena při výkonu Vaší práce velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Technické vybavení při výkonu Vaší práce velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Vztahy mezi spolupracovníky velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Jednání nadřízených vůči podřízeným velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Jednání podřízených vůči nadřízeným velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Jak si můžete sám/sama rozhodovat o pracovních 

úkolech, samostatně organizovat práci 

velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Jaké Vám tato práce dává možnosti dalšího vzdělávání 

a osobního rozvoje 

velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Jak je práce ve Vašem hlavním zaměstnání zajímavá velmi špatné = -5 až velmi dobré = 5 

Jakou pracovní smlouvu máte uzavřenou ve Vašem 

hlavním placeném zaměstnání? 

Smlouvu na dobu neurčitou = 1 

Smlouvu na dobu určitou = 2 

Dočasnou smlouvu s personální agenturou = 3 

Učňovský nebo jiný školicí plán = 4 

Bez pracovní smlouvy = 5 

Jinou = 6 

Nevím = 7 

Která z následujících možností nejlépe charakterizuje 

Vaši pracovní dobu? 

Pracuji v pevně danou pracovní dobu (začátek a konec) = 1 

Pracuji stejný počet hodin každý den = 2 

Pracuji stejný počet dní každý týden = 3 

Pracuji stejný počet hodin každý týden = 4 

Pracuji na stálé směny = 5 

Pracuji na střídavé nebo rotující směny = 6 

Pracuji zcela nepravidelně, nárazově = 7 

Jsou pro Vás ve vašem současném zaměstnání k 

dispozici následující úpravy pracovní doby? 

 

Mám volnou pracovní dobu Vždy = 1 

Většinou = 2 
Mám možnost pracovat z domova 
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Mohu si napracovat hodiny za účelem pracovního 

volna 

Někdy = 3 

Zřídka = 4 

Nikdy = 5 
Mohu si vzít narychlo volno, pokud potřebuji 

Jak často si můžete dát pauzu, když si ji přejete? Vždy = 1 

Většinou = 2 

Někdy = 3 

Zřídka = 4 

Nikdy = 5 

Kolik hodin týdně obvykle odpracujete ve svém 

hlavním zaměstnání? 

[hodiny] 

Pokud byste si mohl(a) svobodně zvolit počet Vašich 

pracovních hodin, přičemž je nutné vzít v úvahu 

potřebu vydělávat si na Vaše živobytí, kolik hodin 

týdně byste chtěl(a) v současné době pracovat? 

[hodiny] 

Kdybyste měl(a) práci, kterou v současnosti většinou 

vykonáváte v hlavním zaměstnání zhodnotit pomocí 

následujících stupnic, ke kterému z pólů byste se spíše 

přiklonil(a)? 

 

- Fyzicky snadná, nenáročná = 0 až Fyzicky namáhavá, 

náročná = 10 

- Psychicky snadná, nenáročná = 0 až Psychicky namáhavá, 

náročná = 10 

- Pomalá, v klidném pracovním tempu = 0 až Rychlá, ve 

vysokém pracovním tempu = 10 

- Jednotvárná a monotónní = 0 až Pestrá a různorodá = 10 

Kolik minut denně obvykle celkem strávíte cestou do 

práce a zpět? 

[minuty] 

Pokud jde o Vašeho zaměstnavatele, je to: Státní úřad, úřad místní správy nebo samosprávy = 1 

Podnik vlastněný státem = 2 

Soukromá firma, podnik = 3 

Veřejná instituce (škola, veřejné zdrav. zařízení, státní 

ústav atp.) = 4 

Nadace nebo obecně prospěšná společnost = 5 

Jiná organizace = 6 

Nevím = 9 
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Jaký je celkový počet pracovníků v organizaci, kde 

pracujete? Pokud jde o firmu s více pobočkami, 

započítejte jen tu pobočku, v níž pracujete. 

méně než 10 zaměstnanců = 1 

10 až 19 zaměstnanců = 2 

20 až 49 zaměstnanců = 3 

50 až 249 zaměstnanců = 4 

250 a více zaměstnanců = 5 

nevím = 9 

Působí na tomto pracovišti odborová organizace? Ano = 1 

Ne = 2 

Nevím = 9 

Jak pravděpodobné je, že byste v následujících 6 

měsících mohl(a) přijít o svou práci 

[živnostník/podnikatel: živnost]? 

Velmi pravděpodobné = 1 

Spíše pravděpodobné = 2 

Ani pravděpodobné, ani nepravděpodobné = 3 

Spíše nepravděpodobné = 4 

Velmi nepravděpodobné = 5 

Kdybyste ztratil(a) zaměstnání [živnostník/podnikatel: 

živnost], jak je pravděpodobné či nepravděpodobné, že 

si najdete jinou živnost nebo zaměstnání s podobným 

platem? 

Velmi pravděpodobné = 1 

Spíše pravděpodobné = 2 

Ani pravděpodobné, ani nepravděpodobné = 3 

Spíše nepravděpodobné = 4 

Velmi nepravděpodobné = 5 

Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s 

následujícími výroky? 

 

Moje práce je příliš náročná a stresující. Zcela souhlasím = 1 

Souhlasím = 2 

Ani souhlasím, ani nesouhlasím = 3 

Nesouhlasím = 4 

Zcela nesouhlasím = 5 

Moje zaměstnání nabízí dobré vyhlídky / možnosti na 

kariérní postup. 

Moje práce je stereotypní a nudná. 

Mám velký vliv na to, abych rozhodoval(a) o tom, jak 

mám práci vykonávat. 

Moji kolegové mi pomohou když je to zapotřebí. 

Tam, kde pracuji, si přijdu jako doma. 

Následující výroky se týkají toho, jak se cítíte v práci. 

Jak často pro Vás platí: 

 

Ve své práci překypuji energií Nikdy = 1 

Skoro nikdy = 2 

Zřídka = 3 

Někdy = 4 

Často = 5 

Velmi často = 6 

Vždy = 7 

Ve své práci se cítím silný/á a energický/á 

Svou prací jsem nadšený/á 

Moje práce mě inspiruje 

Když ráno vstávám, těšívám se na svou práci 

Když intenzivně pracuji, cítím se spokojený/á 
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Jsem hrdý/á na práci, kterou dělám 

Jsem ponořený/á do své práce 

Svou prací se nechávám unést 

Byl/a jste během posledního měsíce v práci vystaven/a 

některému z následujících jevů? 

 

Slovní napadení Ano = 1 

Ne = 2 
Nechtěná sexuální pozornost 

Výhrůžky 

Ponižující chování nebo šikana 

Fyzické násilí 

Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s 

následujícími výroky? Váš přímý nadřízený… 

 

Vás respektuje jako člověka Zcela souhlasím = 1 

Souhlasím = 2 

Ani souhlasím, ani nesouhlasím = 3 

Nesouhlasím = 4 

Zcela nesouhlasím = 5 

Nemám přímého nadřízeného = 6 

Vás chválí a projevuje Vám uznání, když odvedete 

dobrou práci 

Vám pomáhá v tom, aby práce byla dokončena 

Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s 

následujícím výrokem? 

[zaměstnanec:] Zdraví a bezpečnost zaměstnanců je 

vysoko na seznamu priorit našich řídících pracovníků. 

[živnostník/podnikatel] Zdraví a bezpečnost Vás a 

Vašich zaměstnanců je vysoko na seznamu Vašich 

priorit a priorit Vašich řídících pracovníků. 

Jak často jste zapojen(a) do vylepšování organizace 

práce nebo pracovních procesů ve svém oddělení nebo 

organizaci? 

Nikdy = 1 

Skoro nikdy = 2 

Zřídka = 3 

Někdy = 4 

Často = 5 

Velmi často = 6 

Vždy = 7 

Myslíte si, že Váš zaměstnavatel dělá v současnosti 

proti šíření koronaviru na pracovišti… 

Přiliš málo = 1 

Přiměřeně = 2 

Příliš mnoho = 3 

Nastaly od února [2020] ohledně Vašeho hlavního 

zaměstnání následující změny, které souvisely s 

propuknutím pandemie koronaviru? 

 

Snížil se Vám příjem z hlavního zaměstnání Ne / Ano 
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Ukončil(a) jste dosavadní hlavní výdělečnou činnost - 

přišel/přišla jste o zaměstnání nebo ukončil(a) 

podnikání 

Snížila se Vám velikost úvazku 

Snížil se Vám počet odpracovaných hodin 

Změnil se Vám režim práce, pracujete pouze z domova 

(tzv. home office) 

Změnil se Vám režim práce, kdy střídavě pracujete na 

pracovišti a střídavě z domova (tzv. home office) 

Změnil se Vám režim práce tak, abyste se z 

epidemiologických důvodů s některými kolegy 

nepotkával(a) 

Začal(a) jste využívat nové technologické možnosti 

(např. videohovory) 

Začal(a) jste na pracovišti nosit nové ochranné 

pomůcky 

Získal(a) jste novou práci nebo začal(a) podnikat 

Nic z uvedeného 

Když pracujete z domu...  

Máte doma pracovnu nebo místo určené pro práci? Ne / Ano 

Máte veškeré potřebné vybavení pro svou práci? 

Můžete se na svou práci plně soustředit? 

Dokážete oddělit svůj pracovní a osobní život? 

Přijdete si, že během práce z domu jste více nebo méně 

produktivní v porovnání s Vaším běžným místem 

práce? 

Rozhodně více produktivní = 1 

Spíše více produktivní = 2 

Přibližně stejně produktivní = 3 

Spíše méně produktivní = 4 

Rozhodně méně produktivní = 5 

Kolik hodin jste za poslední týden zameškal(a) v práci 

kvůli svým zdravotním problémům? 

[hodiny] 

Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal(a) v 

práci z jiných důvodů, jako například dovolené? 

[hodiny] 

Kolik hodin jste za posledních sedm dnů skutečně 

odpracoval(a)? 

[hodiny] 

Nakolik vaše zdravotní problémy ovlivnily za 

posledních sedm dnů vaši produktivitu během doby, 

kdy jste pracoval(a)? 

Zdravotní problémy neměly žádný vliv na mou práci = 0 

až Zdravotní problémy mi zcela znemožnily pracovat = 10 



35 

Jaký je obecně Váš zdravotní stav? Řekl(a) byste, že 

je… 

Velmi dobrý = 1 

Dobrý = 2 

Ucházející = 3 

Špatný = 4 

Velmi špatný = 5 

Nechci odpovědět = 6 

Trpíte nějakým chronickým (dlouhodobým) tělesným 

nebo duševním zdravotním problémem, nemocí nebo 

postižením? Mám na mysli nemoci nebo zdravotní 

problémy, které trvají, nebo nejspíše potrvají, 6 měsíců 

a déle. 

Ne / Ano 

Omezuje Vás tento tělesný nebo duševní zdravotní 

problém, nemoc nebo postižení ve Vašich 

každodenních činnostech? 

Naprosto omezuje = 1 

Hodně omezuje = 2 

Trochu omezuje = 3 

Vůbec neomezuje = 4 

Měl/a jste v posledních 12 měsících některé z 

následujících zdravotních problémů? 

 

Problémy se sluchem Ne / Ano 

Kožní problémy 

Bolesti zad 

Bolesti svalů ramen, krku a/nebo horních končetin 

(paží, loktů, zápěstí, rukou atd.) 

Bolesti svalů dolních končetin (kyčle, nohy, kolena, 

chodidla atd.) 

Bolesti hlavy, únava očí 

Zranění 

Úzkost 

Celková únava 

Žádný z uvedených 

Nechci odpovědět 

Jaká je Vaše výška? cm [výška] 

Kolik vážíte? kg [váha] 

Kolik hodin denně v průměru spíte? [hodiny] 

Jak často se Vám během uplynulých 12 měsíců staly 

tyto situace? 
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Přišel(a) jsem z práce domů příliš unavený(á) na to, 

abych mohl(a) udělat některé z domácích prací, které 

bylo třeba udělat 

Denně = 1 

Několikrát za týden = 2 

Několikrát za měsíc = 3 

Méně často = 4 

Nikdy = 5 

Nechci odpovědět = 6 

Vzhledem k množství času, které věnuji práci, pro mě 

bylo těžké plnit povinnosti vůči rodině 

Ke každému z  výroků vyberte  možnost, nejblíže 

tomu, jak jste se během posledních dvou týdnů cítil(a). 

 

Cítil(a) jsem se spokojeně a v dobré náladě Stále = 1 

Většinu času = 2 

Více než polovinu času = 3 

Méně než polovinu času = 4 

Někdy = 5 

Nikdy = 6 

Nechci odpovědět = 7 

Cítil(a) jsem se klidně a uvolněně 

Cítil(a) jsem se čile a energicky 

Probouzel(a) jsem se čerstvý/á a odpočinutý/á 

Můj každodenní život byl naplněný věcmi, které mě 

zajímaly 

Cítil(a) jsem se obzvláště napjatý/á 

Cítil(a) jsem se osaměle 

Cítil(a) jsem se skleslý/á v depresi 

Obecně vzato, řekl(a) byste, že se většině lidí dá 

důvěřovat, nebo že člověk nemůže být při jednání s 

lidmi nikdy dost opatrný? 

0 = Člověk nemůže být nikdy dost opatrný = 0 až 

10 = Většině lidí se dá důvěřovat = 10 

Jak často se společensky stýkáte s přáteli, příbuznými 

nebo s kolegy? 

Nikdy = 1 

Méně než jednou za měsíc = 2 

Jednou za měsíc = 3 

Několikrát za měsíc = 4 

Jednou týdně = 5 

Několikrát týdně = 6 

Každý den = 7 
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Jak často se ve srovnání s jinými lidmi Vašeho věku 

účastníte společenských aktivit (chodíte za zábavou)? 

Mnohem méně než většina lidí mého věku = 1 

Méně než většina lidí mého věku = 2 

Přibližně stejně jako lidé mého věku = 3 

Více než většina lidí mého věku = 4 

Mnohem více než většina lidí mého věku = 5 

Kolik členů včetně Vás má Vaše domácnost? 

Nezapomeňte započítat do celkového počtu také sebe. | 

Vypište počet osob: 

[počet členů] 

Jaké je složení Vaší domácnosti, ve které žijete? Žiji sám(a) = 1 

Manželský/partnerský pár bez dětí = 2 

Manželský/partnerský pár s dětmi (i dospělými) = 3 

Manželský/partnerský pár s dětmi a prarodiče = 4 

Manželský/partnerský pár s dětmi a jiní dospělí příbuzní = 

5 

Samotná matka nebo otec s dětmi = 6 

Samotná matka nebo otec s dětmi a prarodiče = 7 

Samotná matka nebo otec s dětmi a jiní dospělí příbuzní = 

8 

Jiné = 9 

Rodinný stav Svobodný, svobodná = 1 

Ženatý, vdaná (příp. žijete v registrovaném partnerství) = 2 

Rozvedený, rozvedená = 3 

Vdovec, vdova = 4 

Nevím = 9 

Žijete ve Vaší domácnosti s manželem/kou nebo se 

stálým partnerem/kou? 

Ne / Ano 

Máte nezaopatřené děti? Pokud ano, kolik? Vypište 

počet dětí: 

[počet dětí] 

Jak často pečujete o nemocné nebo invalidní příbuzné, 

sousedy nebo přátele? 

Každý den = 1 

Několikrát týdně = 2 

Jednou nebo dvakrát týdně = 3 

Méně často = 4 

Nikdy = 5 

[zaměstnanec] Kolik let jste ve vašem hlavní 

zaměstnání? [živnostník:] Kolik let se věnujete vaší 

současné živnosti? 

[počet let] 

Jaký je Váš průměrný čistý měsíční příjem z hlavního 

zaměstnání? 

[příjem] 

Když se zamyslíte nad svými příjmy z hlavního 

zaměstnání, co zahrnují? |jiná 

[text] 
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Když se zamyslíte nad svými příjmy z hlavního 

zaměstnání, co zahrnují? 

 

Základní pevnou mzdu/plat Ne / Ano 

Plat podle kusů nebo produktivity 

Příplatky za další pracovní hodiny/přesčasové hodiny 

Zvláštní příplatky za špatné nebo nebezpečné pracovní 

podmínky 

Zvláštní příplatky za práci v neděli 

Platby podle Vašich osobních výkonů 

Platby podle výkonnosti Vašeho týmu / pracovní 

skupiny / oddělení 

Platby podle celkové výkonnosti podniku, ve kterém 

pracujete (podíl na zisku) 

Příjem z akcií společnosti, pro kterou pracujete 

Jiné výhody (například zdravotní péče, přístup do 

obchodů atd.), vypište: 

Domácnost může mít různé zdroje příjmů a více členů, 

kteří do ní přispívají. Když se zamyslíte nad celkovým 

měsíčním příjmem své domácnosti, daří se Vaší 

domácnosti vycházet s penězi...? 

Velmi snadno = 1 

Snadno = 2 

Poměrně snadno = 3 

S určitými obtížemi = 4 

S obtížemi = 5 

S velkými obtížemi = 6 

Byl(a) jste někdy v minulosti nedobrovolně 

nezaměstnaný/nezaměstnaná? 

Nikdy = 1 

Méně než 6 měsíců = 2 

Více než 6 měsíců = 3 

Popište, prosím, podrobně, jakou práci vykonáváte ve 

svém hlavním zaměstnání. Vypište, kde pracujete, v 

čem podnikáte, co konkrétně v práci děláte atp. | 

Vypište podrobně: 

[popis práce] 
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7.3. Příloha 3 – technická zpráva z dotazování 

7.3.1. Základní parametry výzkumu 

Termín sběru dat CAWI:  27. 11. 2020 – 9. 12. 2020   

Cílová skupina:  Ekonomicky aktivní respondenti starší 18 let 

Způsob výběru respondentů:  Kvótní výběr 

Opora nastavení kvót: ČSÚ 

Sledované kvóty: pohlaví, věk, vzdělání, kraj, velikost místa bydliště, dělení 

ekonomické aktivity na zaměstnance a soukromníka 

Způsob sběru: online dotazování respondentů CAWI 

Celkem platných rozhovorů: 2026 

7.3.2. Sběr dat  

Respondenti v CAWI panelu byli vybráni kvótním výběrem z online panelu MEDIAN. Dotazník byl dodán 

zadavatelem SOÚ AV ČR a diskutován s dodavatelem. Celkem bylo obesláno 6 095 respondentů, navrátilo 

se 2033 vyplněných dotazníků, 3 723 potenciálních oslovených respondentů nereagovalo. Na kvótě nebo 

filtru vypadlo 105 respondentů. Celková response rate byla 39,8 %. 7 dotazníků z vyplněných 2033 bylo 

vyřazeno při zpracování, tj. celkově bylo odevzdáno 2026 dotazníků. Incidence rate byla 96,5 % (105 z 2 

372 respondentů, kteří vstoupili do dotazníku, vypadlo na nastavených filtrech nebo kvótě). 

Každý respondent byl osloven s nabídkou účasti ve výzkumu, na vyplnění dotazníku měli dva až tři dny. 

Téměř každý respondent byl minimálně jednou urgován. Respondentovi za vyplnění dotazníku připadla 

odměna 50 Kč. 380 respondentů věnovalo odměnu nadaci. Mediánová délka dotazníku činila 24,2 minut.  

Výběry se upravovaly podle požadovaných kvót, u nichž byla povolená odchylka na 150 %. Na kvótě nikdo 

nevypadl. Respondenti hodnotili dotazník na škále 1–5 (školní stupnice) celkovou známkou 1,7.  

7.3.3. Online panel MEDIAN 

Online panel MEDIAN obsahuje takřka 18 500 respondentů. Identitu 100 % respondentů ověřujeme 

telefonicky, takže nemohou v panelu figurovat dvakrát či pod jinou identitou apod. 

Od většiny ostatních panelů (včetně ČNP) se panel MEDIAN odlišuje tím, že 95 % respondentů je 

zrekrutováno offline – při face-to-face sběrem a CATI sběrech společnosti MEDIAN. Jen minimum 

respondentů (do 5 %) tvoří respondenti zrekrutovaní snowballem, specifickými rekrutacemi či 

samopřihlášením. Online panel MEDIAN tedy proti dalším online panelům výrazně více odpovídá online 

populaci ČR a je méně vychýlen směrem k respondentům, kteří se aktivně hlásí do internetových výzkumů 

a dalších placených online služeb.  

Online panel MEDIAN je také oproti konkurenčním panelům (ČNP) v minimální míře využíván pro tzv. 

sample providing – tedy uvolňování panelu pro zahraniční a další české agentury, které na něm provádějí 

svoje výzkumy. To je důležité proto, že tím zabraňujeme přílišné profesionalizaci respondentů – tj. tomu, 

aby odpovídali každý týden na další výzkum a zhoršovala se jejich kvalita odpovídání.  
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Pro kontrolu kvality dat také pokládáme dotazy kontrolující pozornost („v tomto řádku zaškrtněte spíše ne“) 

a provádíme kontrolu délky vyplňování dotazníků. 

7.3.4. Postup ověření respondentů online panelu 

Před zařazením do databáze respondentů pro účast v online průzkumech je nejprve každý zájemce 

telefonicky nebo osobně ověřen vyplněním krátkého registračního dotazníku. V databázi se evidují veškeré 

identifikační informace o respondentovi, jako jsou datum založení, kontaktní a demografické údaje nebo 

historie jeho účastí v jednotlivých průzkumech. Tyto údaje se po vyplnění každého dotazníku v databázi 

aktualizují a máme tak přehled o aktuálních sociodemografických informacích. Průběžně sledujeme, zda se 

průzkumů účastní stále stejná osoba, která se do panelu registrovala. Pokud je zjištěna nekonzistence (např. 

vyplnění jiným členem domácnosti) je respondent na toto nežádoucí chování upozorněn. Kontrolu 

konzistence provádíme porovnáváním změn v demografických a kontaktních údajích, podle kterých 

můžeme identifikovat podezřelé kontakty a případně pak tyto respondenty upozornit či vyřadit. Zároveň na 

základě kontroly těchto údajů doplněných o informaci o IP adrese odhalujeme i případné duplicity. 
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7.4. Příloha 4 – souhrnná zpráva z dotazníkového šetření 

Souhrn hlavních výsledků 

• V hodnocení života převažuje spokojenost, která ale oproti minulým rokům, kdy byl realizován 

srovnatelný výzkum, citelně poklesla. 

• Všechny zkoumané aspekty pracovního života většina ekonomicky aktivních občanů ČR pokládá 

za ve větší či menší míře důležité. 

• Nejdůležitějšími jsou ty, jež souvisejí se základní sociálněekonomickou funkcí práce, tedy se 

zajištěním stabilní obživy pro sebe a domácnost. Na prvním místě skončila stabilita výdělku, na 

druhém místě jen s malým odstupem bylo spravedlivé odměňování, výše výdělku pak byla v těsném 

odstupu za chováním nadřízených vůči podřízeným čtvrtá. Jistota práce, která v roce 2014 

dominovala celému žebříčku a v roce 2018 figurovala na čtvrtém místě, se zařadila těsně za vztahy 

s kolegy na šesté místo.  

• V hodnocení všech dílčích aspektů práce pak vždy nadpoloviční většina ekonomicky aktivních 

inklinuje k tomu, že jsou dobré. Čtyři nejlépe hodnocené položky tvořily charakter pracovního 

poměru, stabilita výdělku, úroveň bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a čistota, pořádek a 

hygiena na pracovišti, naopak nejhůře hodnocenou položkou byl osobní rozvoj, před nímž s malým 

náskokem figuroval dostatek času na rodinu a sebe. 

• U většiny položek se hodnocení v porovnání s roky 2014 či 2018 zlepšilo. 

• 83,1 % ekonomicky aktivních za svou hlavní ekonomickou aktivitu má práci v zaměstnaneckém 

poměru, 16,9 % tvoří ti, kdo jsou ve své hlavní ekonomické aktivitě samostatně činní. 

• Průměrná týdenní pracovní doba všech ekonomicky aktivních bez ohledu na to, zda jde o 

zaměstnance či o samostatně činné, činí 38,6 hodin a průměrná cesta do a z práce trvá necelých 44 

minut (průměr 43,2 minut). Pracující z domova pak představují 5,8 % všech ekonomicky aktivních. 

• Pokud jde o charakteristiku vlastní pracovní doby, největší část zaměstnanců blížící se dvěma 

pětinám (39,1 %) uvedla, že pracuje v pevně danou pracovní dobu s ustanoveným začátkem a 

koncem, necelá sedmina (13,7 %) říká, že pracuje stejný počet dní každý týden, srovnatelný podíl 

(13,1 %) pracuje na střídavé nebo rotující směny a jen nevýznamně nižší podíl (11,6 %) uvádí, že 

pracuje stejný počet hodin každý den. Zbývající možnosti, a sice že pracují stejný počet hodin každý 

týden (8,0 %), pracují zcela nepravidelně, nárazově (7,8 %) nebo pracují na stálé směny (6,7 %), 

uváděla méně než desetina zaměstnanců při charakterizování své pracovní doby. 
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• Necelé dvě pětiny (39,1 %) zaměstnanců alespoň zřídka mají možnost pracovat z domova, zbylých 

60,9 % takovou možnost nemá nikdy. Přitom vždy (5,5 %) nebo většinou (7,2 %) má možnost 

pracovat z domova jen o málo více než desetina zaměstnanců. 

• Podle vyjádření respondentů, kteří pracují v zaměstnaneckém poměru, odborové organizace působí 

na téměř třetině (32,7 %) pracovišť, nadpoloviční většina zaměstnanců (53,7) uvedla, že na jejich 

pracovišti odbory nepůsobí, a 13,6 % neví, zda odborová organizace na jejich pracovišti je, či nikoli. 

• Celkový průměr čistého příjmu z hlavního zaměstnání deklarovaného respondenty činí 24 724 Kč, 

hodnota v mediánu je 23 000 Kč. V tomto ohledu ovšem existuje značný rozdíl mezi zaměstnanci, 

kde průměr činil 24 098 Kč a medián byl 22 000 Kč, a samostatně činnými s průměrem 28 409 Kč 

a mediánem 25 000 Kč. V porovnání s předchozími lety se ovšem daný rozdíl zmenšil v důsledku 

snížení příjmů samostatně činných, zřejmě vyvolaného krizí spojenou s pandemií COVID-19. 

• Profesně jsou na tom nejlépe řídící pracovníci s průměrným příjmem 42 202 Kč a mediánem 34 

475 Kč a vysoko nad průměrem si stojí i specialisté s průměrným čistým výdělkem 31 196 Kč a 

mediánem 27 000 Kč. Naopak výrazně hůře jsou na tom pracovníci ve službách a prodeji a pomocní 

a nekvalifikovaní pracovníci, kteří se svým průměrným čistým měsíčním příjmem z hlavního 

zaměstnání nepřekročí hranici 20 000 Kč a v případě posledně jmenované skupiny jsou dokonce 

velmi hluboko pod ní (16 369 Kč). 

• 13,2 % ekonomicky aktivních uvedlo, že je velmi nebo spíše pravděpodobné, že by v průběhu 

příštích šesti měsíců mohli ztratit své zaměstnání nebo živnost. Bezmála třípětinová většina (58,7 

%) to pokládala za spíše či velmi nepravděpodobné, 28,1 % respondentů pak zvolilo střední 

variantu, že to je ani pravděpodobné, ani nepravděpodobné. 

• To, že v případě ztráty svého dosavadního zaměstnání nebo živnosti by získali výdělkem 

odpovídající náhradu, jako pravděpodobné vidí 45 % ekonomicky aktivních, naopak za rozhodně 

či spíše nepravděpodobné to má o málo více než čtvrtina (26,5 %) z nich a obdobná, jen o dva 

procentní body vyšší část to pokládá za ani pravděpodobné, ani nepravděpodobné. 

• 73,1 % zaměstnanců si myslí, že jejich zaměstnavatel toho proti šíření nemoci COVID-19 dělá 

„přiměřeně“, 11,6 % soudí, že toho dělá příliš málo, a 15,3 % si naopak myslí, že toho dělá příliš 

mnoho. 

• Zdaleka nejčastější změnou v zaměstnání související s pandemií COVID-19 je to, že se na 

pracovišti začaly nosit nové ochranné pomůcky, což uvedla mírná nadpoloviční většina (51,9 %). 

Více než čtvrtina (27,4 %) mezi sledovanými změnami ve svém případě zaznamenala změnu 

pracovního režimu tak, aby se z epidemiologických důvodů nepotkávala s některými svými kolegy 
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na pracovišti. Necelá čtvrtina (22,7 %) pak podle vlastního vyjádření zažila snížení příjmu z 

hlavního zaměstnání. Téměř pětina (19,4 %) přešla na nový pracovní režim, při kterém střídavě 

pracuje z domova (home office) a na pracovišti, a 8,2 % pak přešly plně na práci z domova. Necelá 

pětina uvedla, že se jí snížil počet odpracovaných hodin (17,8 %), podobná část (17,4 %) začala 

využívat nové technologické možnosti, jako např. videohovory. Jiné změny byly výrazně méně 

četné, snížení velikosti úvazku potkalo 5,4 % ekonomicky aktivních, 4,9 % získalo novou práci, 

případně zahájilo novou podnikatelskou činnost a 3,2 % svou dosavadní ekonomickou činnost, ať 

už vykonávanou v zaměstnaneckém poměru, nebo jako nezávislou aktivitu ukončilo. Pouze necelá 

pětina oslovených uvedla, že se jich žádná ze sledovaných změn od nástupu pandemie nijak 

nedotkla. 

• Při práci z domova většina (57 %) takto pracujících má svoji pracovnu nebo nějaké místo určené 

pro práci, ale více než dvě pětiny (43 %) je nemají. Téměř tři čtvrtiny (73,8 %) respondentů 

pracujících z domu uvádějí, že pro svou práci mají veškeré potřebné vybavení, více než čtvrtina 

ovšem v tomto ohledu pociťuje nějaké nedostatky. Přibližně sedm z deseti (70,1 %) pracujících z 

domu se podle vlastního vyjádření může plně soustředit na svou práci, když pracuje v tomto režimu, 

tři desetiny (29,9 %) s tím mají nějaké potíže. Více než dvě třetiny (68,3 %) pracujících z domova 

pak podle svých slov nemá problém oddělovat svůj pracovní život od osobního, necelé třetině (31,7 

%) to je zatěžko. 

• Při srovnání vlastní pracovní výkonnosti při práci z domu oproti situaci, kdy člověk pracuje na svém 

obvyklém místě výkonu práce, relativně největší část pracujících z domu dosahující úrovně zhruba 

dvou pětin (40,5 %) soudí, že je při práci z domu přibližně stejně produktivní. Mezi ostatními pak 

zřetelně převažují ti, kdo svou produktivitu při práci z domu hodnotí jako nižší. 

 

1. Celková spokojenost v životě 

V úvodní části šetření byla respondentům položena otázka zaměřená na jejich spokojenost s životem 

celkově3, a to prostřednictvím jedenáctibodové škály s hodnotami od -5 do +5 a krajními body definovanými 

jako „naprosto nespokojen“ a „naprosto spokojen“. 

Graf 1: Spokojenost s životem (%, průměr) 

 

3 Znění otázky: „Kdybyste měl zhodnotit svou celkovou životní spokojenost v této době, kam byste se umístil na škále 

v rozmezí od -5, což znamená naprosto nespokojen, po +5, což je naprosto spokojen?“ 
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Pozn.: Hodnota průměru je uvedena v závorce. V otázce použitá symetrická numerická jedenáctibodová škála od -5 do +5 se 

středem v 0 byla v souboru přečíslována na škálu od 1 do 11 se středem 6. 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

Jak ukazuje graf 1, v otázce měřící spokojenost s životem celkově na symetrické jedenáctibodové škále 

s póly „naprosto spokojen“ a „naprosto nespokojen“ se výrazná, sedmidesetinová většina (70,2 %) 

dotázaných umístila do některého z bodů v části škály blíže okraji představujícímu naprostou spokojenost. 

Samotnou krajní variantu „naprosto spokojen“ v šetření zvolilo 5,8 % respondentů, nejčastěji pak lidé volili 

třetí bod škály od zmíněného konce (20,7 %), následováno bodem čtvrtým (19,3 %), druhým (16,1 %), 

šestým, tvořícím samotný střed zvolené škály (11,2 %), a pátým (8,3 %). Za více či méně nespokojené se 

označilo 18,6 % oslovených, v tom 1,5 % vybralo krajní variantu „naprosto nespokojen“, frekvence výskytu 

odpovědí v dalších bodech škály směrem ke středu byla 2,7 %, 4,4 % a dvakrát shodně 5,0 %. V porovnání 

s rokem 2018 i 2014, kdy proběhly srovnatelné výzkumy4, spokojenost se životem u ekonomicky aktivní 

populace zřetelně poklesla, když průměr, který se ze 7,96 zvýšil na 8,25 mezi roky 2014 a 2018, zaznamenal 

propad na hodnotu 7,56. Podíl více či méně nespokojených se zvýšil o 10,2 procentního bodu proti roku 

2018, kdy činil jen 8,4 %, a je též o 5,6 procentního bodu vyšší než v roce 2014, kdy představoval 13,0 %. 

 

4 KPŽ 2014, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 19. 5. - 23. 6. 2014, 2029 respondentů z ekonomicky aktivní populace ČR 

ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem. 

KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace ČR ve 

věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

život celkově r. 2014 (7,96)

život celkově r. 2018 (8,25)

život celkově r. 2020 (7,56)

11=naprosto spokojen 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1=naprosto nespokojen
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Podrobná analýza ukazuje, že spokojenost s životem mírně roste se zvyšujícím se stupněm nejvyššího 

dokončeného vzdělání (ρ5=0,090). Mezi věkem a spokojeností s životem se dřívější korelace, podle níž 

spokojenost mírně klesala s rostoucím věkem, zcela vytratila a dotázaní z kategorie od 50 let výše vyjadřují 

relativně vyšší spokojenost (průměr 7,71). 

Regionálně se vyšší spokojenost objevuje u dotázaných z Vysočiny (průměr 8,12), nižší spokojenost 

v průměru vyjadřují lidé v Královéhradeckém (průměr 7,10) a Pardubickém (průměr 7,23) kraji. 

Spokojenějšími jsou ti, kdo žijí v domácnosti se stálým partnerem (průměr 7,72), než lidé bez partnera 

(průměr 7,17). Velmi výrazně spokojenost s životem celkově roste spolu s rostoucím příjmem z hlavního 

zaměstnání (ρ=0,224). 

Z hlediska zaměstnání pak podstatně vyšší spokojenost vyjadřovali řídící pracovníci (průměr 8,39), naopak 

poněkud nižší spokojenost byla zaznamenána mezi obsluhou strojů a zařízení nebo montéry (průměr 7,24), 

provozními pracovníky ve službách a prodeji (průměr 7,28) a pomocnými a nekvalifikovanými pracovníky 

(průměr 7,38). Odvětvově spokojenějšími jsou lidé z veřejné správy, obrany a povinného sociálního 

zabezpečení (průměr 8,22) a stavebnictví (průměr 8,05). Naopak relativně nižší spokojenost se objevila 

mezi pracujícími v odvětví ubytování a stravování (průměr 6,98). 

 

2. Důležitost a hodnocení vybraných aspektů práce 

Další část výzkumu se prostřednictvím speciální baterie používající jedenáctibodovou škálu od 0 do 10 

s krajními kategoriemi „0=naprosto nedůležité“ a „10=naprosto zásadní“ snažila měřit důležitost některých 

jednotlivých aspektů práce z pohledu ekonomicky aktivních obyvatel ČR.6 

 

5 Spearmanův koeficient pořadové korelace. 
6 Otázka: „Představte si, prosím, že se v tuto chvíli rozhodujete o nové práci. U každého aspektu uveďte, jak důležitý, 

nebo naopak nedůležitý pro Vás osobně je. 

- Rozložení pracovní doby během dne či týdne. 

- Celková časová náročnost práce. 

- Aby Vám práce nezasahovala do osobního času, tj. do času na rodinu, zájmy nebo odpočinek. 

- Abyste měl(a) jistotu, že o svou práci nepřijdete. 

- Aby Vám práce dávala jistotu dalšího možného uplatnění na trhu práce. 

- Charakter pracovního poměru, tedy zda máte smlouvu na dobu určitou či neurčitou, plný nebo částečný úvazek, zda 

pracujete jako zaměstnanec nebo soukromník, atp. 

- Stabilita výdělku, tedy aby vaše mzda byla pravidelná a stálá. 

- Výše výdělku, tj. výše platu nebo mzdy. 

- Aby Vaše pracovní výsledky byly spravedlivě finančně odměňovány. 

- Úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu práce. 

- Čistota, pořádek a hygiena při výkonu práce. 

- Technické vybavení při výkonu práce. 

- Vztahy mezi spolupracovníky. 
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Výsledky zachycené v grafu 2 ukazují, že všechny zkoumané aspekty pracovního života většina 

ekonomicky aktivních občanů ČR pokládá za ve větší či menší míře důležité. I v případě nejméně 

vyzdvihovaných položek „možnosti dalšího vzdělávání a osobního rozvoje“ a „samostatnosti“ se průměr 

opovědí (6,76, resp. 6,95) dostal vysoko nad střed škály (5) do části bližší poloze „naprosto zásadní“, 

přičemž některý z bodů v této části škály zvolily u obou téměř tři čtvrtiny dotázaných (73,4 %, resp. 74,3 

%). 

Zdaleka nejdůležitějšími aspekty podle vyjádření respondentů jsou přitom ty, jež souvisejí se základní 

sociálněekonomickou funkcí práce, tedy se zajištěním obživy pro sebe a domácnost. Na prvním a druhém 

místě z hlediska průměru jen s malým odstupem mezi sebou skončila stabilita výdělku spolu se 

spravedlivým odměňováním, jež za „naprosto zásadní“ označila více než polovina dotázaných v případě 

stability výdělku (52,5 %), u spravedlivosti odměňování to byly více než dvě pětiny (44,3 %). Na čtvrtém 

místě pak ještě figuruje výše výdělku a jistota práce se umístila těsně na šestém místě. Mezi tyto položky se 

na třetí a páté místo vklínily položky chování nadřízených k podřízeným a vztahy s kolegy. Na sedmé místo 

se pak zařadila položka charakteru pracovního poměru, která má se sociálněekonomickou funkcí práce 

rovněž úzkou spojitost. Všechny tyto položky se přitom svým průměrem pohybovaly nad hladinou 8,0.  

  

 

- Jednání nadřízených vůči podřízeným. 

- Jednání podřízených vůči nadřízeným. 

- Abyste si mohl sám rozhodovat o pracovních úkolech, samostatně organizovat práci. 

- Abyste v práci měl možnosti dalšího vzdělávání a osobního rozvoje. 

- Aby byla Vaše práce zajímavá.“ 
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Graf 2: Důležitost některých aspektů práce (%, průměr) 

 

Pozn.: Položky v grafu jsou řazeny podle výše průměru, jehož hodnota je u každé položky uvedena v závorce. 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 
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Tabulka 1: Důležitost některých aspektů práce – časové srovnání (průměr) 

 2014 2018 2020 

stabilita výdělku - - 8,86 

spravedlivé odměňování 8,99 8,75 8,84 

chování nadřízených 8,21 8,18 8,66 

výše platu 8,89 8,79 8,62 

jistota zaměstnání 9,02 8,22 8,36 

vztahy s kolegy 8,13 8,09 8,37 

charakter pracovního poměru 8,20 8,09 8,16 

chování podřízených - - 7,99 

úroveň bezpečnosti práce 8,30 7,92 7,98 

zajímavost práce 7,63 7,61 7,87 

čistota, pořádek a hygiena 8,11 7,91 7,73 

technické vybavení 8,00 7,85 7,60 

dostatek času na rodinu a sebe 8,10 7,58 7,59 

možnost dalšího uplatnění na trhu práce 7,38 7,64 7,47 

časová náročnost 7,65 7,54 7,36 

rozložení pracovní doby 7,32 7,35 7,31 

samostatnost 7,00 7,20 6,95 

další vzdělávání a osobní rozvoj 6,50 6,58 6,76 

Zdroj: KPŽ 2014, KPŽ 2018, KPŽ 2020 

Těsně pod touto hranicí průměru 8,0 s malými vzájemnými rozdíly skončily společně chování podřízených 

k nadřízeným, úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajímavost práce, čistota, pořádek a hygiena, 

technické vybavení při výkonu práce a dostatek volného času pro sebe a rodinu. Za těmito položkami 

s průměrem ještě převyšujícím úroveň 7,5 skončily takové aspekty jako možnost případného dalšího 

uplatnění na trhu práce, časová náročnost práce a rozložení pracovní doby, jež se průměrem dostaly již pod 

hranici 7,5, ale byly vždy ještě výrazně nad úrovní 7. Relativně nejmenší význam, jak již bylo uvedeno výše, 

pak dotázaní připisovali samostatnosti práce a možnostem dalšího vzdělávání a osobního rozvoje 

s průměrem těsně pod hranicí 7. 
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Oproti šetřením z let 2014 a 2018 došlo k několika změnám v zařazení zkoumaných položek. Mezi těmi 

aspekty práce, jež zůstaly zachovány v srovnatelné podobě, je patrný zejména vzestup významu 

spojovaného s chováním nadřízených k podřízeným. Oproti roku 2014 pak na nižší úrovni zůstává jistota 

práce, dostatek času na rodinu a sebe a v menší míře i úroveň bezpečnosti práce, což se ve všech případech 

projevilo již v roce 2018 a výzkum v roce 2020 to jen potvrdil. Mírný pokles v čase je patrný i v případě 

technického vybavení, čistoty, pořádku a hygieny, časové náročnosti práce a výše platu, zatímco opačný 

trend se ukazuje u dalšího vzdělávání a osobního rozvoje nebo u vztahů s kolegy. Vesměs však nejde o 

posuny příliš výrazné, přičemž promítat se do nich může i to, že otázka oproti minulosti doznala určitých 

změn, takže formulace jednotlivých položek a jejich celkový kontext daný přítomností a pořadím ostatními 

položek v baterii nejsou zcela shodné. 

Z podrobnější analýzy vyplývá, že ženy více než muži zdůrazňují důležitost vztahů s kolegy, chování 

nadřízených k podřízeným, chování podřízených ve vztahu k nadřízeným, časové náročnosti, rozložení 

pracovní doby, dostatku času pro rodinu a sebe, charakteru pracovního poměru, jistotě zaměstnání, možnosti 

dalšího uplatnění na trhu práce, stabilitě výdělku, spravedlivosti odměňování, úrovni bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a čistotě, pořádku a hygieně. 

Z hlediska věku lidé od 50 let výše poněkud méně akcentují důležitost volného času na rodinu a na sebe. S 

rostoucím věkem mírně roste význam charakteru pracovního poměru, stability výdělku, spravedlivosti 

odměňování, úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, čistoty, pořádku a hygieny na pracovišti, 

technického vybavení pro práci, vztahů mezi spolupracovníky a chování nadřízených k podřízeným. 

Naopak význam možnosti dalšího vzdělávání a osobního rozvoje s rostoucím věkem mírně klesá. 

Se zvyšujícím se stupněm nejvyššího dokončeného vzdělání klesá připisovaný význam celkové časové 

náročnosti práce, dostatku volného času na rodinu a na sebe, jistoty pracovního místa, možnosti dalšího 

uplatnění na trhu práce, charakteru pracovního poměru, stability a výše výdělku, spravedlivosti odměňování, 

úrovni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, čistoty, pořádku a hygieny na pracovišti, technického 

vybavení při výkonu práce, vztahů mezi spolupracovníky a chování nadřízených k podřízeným i naopak 

podřízených k nadřízeným. Naopak se vzděláním roste deklarovaná důležitost možností dalšího vzdělávání 

a osobního rozvoje a samostatnosti při práci. 

S rostoucím příjmem z hlavního zaměstnání kleslá význam rozložení pracovní doby, celkové časové 

náročnosti práce, dostatku volného času na rodinu a na sebe, jistoty práce, stability výdělku, spravedlivosti 

odměňování, úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, čistoty, pořádku a hygieny na pracovišti, vztahů 

mezi spolupracovníky a jednání nadřízených k podřízeným. Naopak vzestup důležitosti s rostoucím 

příjmem z hlavního zaměstnání byl zaznamenán u samostatnosti práce a možnosti dalšího vzdělávání a 

osobního rozvoje. 
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Z hlediska současného zaměstnání výši výdělku připisuje mírně vyšší důležitost obsluha strojů a zařízení 

nebo montéři, nižší naopak specialisté. Stabilitu výdělku jako více důležitou vnímají pomocní a 

nekvalifikovaní pracovníci a obsluha strojů a zařízení nebo montéři, naopak menší význam jim připisují 

řídící pracovníci a specialisté. V pohledu na důležitost spravedlivosti odměňování jsou rozdíly jen malé, ale 

i zde je důležitost trochu více akcentovaná pomocnými a nekvalifikovanými pracovníky a méně specialisty. 

Vztahy s kolegy a rovněž jednání nadřízených vůči podřízeným mají pouze mírně zvýšený význam pro 

pomocné a nekvalifikované pracovníky. Totéž platí i pro jednání podřízených vůči nadřízeným, ovšem zde 

je odchylka od průměru poněkud větší, a navíc se zde objevuje naopak nižší deklarovaná důležitost mezi 

řídícími pracovníky a v menší míře též mezi specialisty. 

Časové náročnosti práce relativně vyšší význam připisují znovu pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a 

s nimi v menší míře i provozní pracovníci ve službách a prodeji, menší váhu jí dávají řídící pracovníci a 

řemeslníci či opraváři. Rozložení pracovní doby je relativně méně významné pro řemeslníky či opraváře a 

řídící pracovníky, naopak vyšší význam mu přisuzují pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Dostatek času 

na rodinu a na sebe je významnější pro pomocné a nekvalifikované pracovníky a obsluhu strojů a zařízení 

či montéry, méně významný je pak z pohledu řídících pracovníků a odborných a technických pracovníků. 

Zajímavost práce více zdůrazňují specialisté, naopak menší význam tomuto aspektu připisuje obsluha strojů 

a zařízení nebo montéři. V případě možnosti dalšího vzdělávání a osobního rozvoje se relativně nižší 

význam objevuje u obsluhy strojů a zařízení nebo montérů, pomocných či nekvalifikovaných pracovníků a 

provozních pracovníků ve službách a prodeji, vyšší význam tomuto aspektu připisují řídící pracovníci a 

specialisté. Samostatnost při práci opět vyzdvihují výše zejména řídící pracovníci a v menší míře rovněž 

techničtí či odborní pracovníci, zatímco menší význam s tím spojuje obsluha strojů a zařízení nebo montéři 

a řemeslníci či opraváři. 

Charakter pracovního poměru je výše kladen pomocnými a nekvalifikovanými pracovníky, a obsluhou 

strojů a zařízení či montéry, méně významný je pak pro řídící pracovníky, specialisty a odborné či technické 

pracovníky. Jistotu práce poněkud méně rezonovali řídící pracovníci, specialisté a odborní nebo techničtí 

pracovníci, relativně vyšší význam byl zaznamenán u pomocných a nekvalifikovaných pracovníků a 

úředníků. Možnosti dalšího uplatnění na trhu práce jako méně významné hodnotí řídící pracovníci a obsluha 

strojů a zařízení nebo montéři. 

Bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci ve zvýšené míře zdůrazňují pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci, naopak relativně méně jí akcentují specialisté a řídící pracovníci. Technické vybavení v 

zaměstnání za důležitější pokládají řemeslníci a opraváři a nekvalifikovaní a pomocní pracovníci, menší 

váhu tomu přikládají řídící pracovníci, pracovníci ve službách a prodeji a specialisté. Čistota, pořádek a 
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hygiena má větší význam z pohledu pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, menší váhu jim přikládají 

specialisté a obsluha strojů a zařízení nebo montéři. 

Podle odvětví výše výdělku je méně důležitá pro pracovníky v oblasti služeb pro podniky7 a ostatních 

veřejných, sociálních a osobních služeb. Spravedlivé odměňování je vyšší prioritou pro pracující v odvětví 

zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, menší význam se objevuje ve vyjádřeních pracovníků z 

oblasti veřejná správy, obrany či povinného sociálního zabezpečení. Stabilita výdělku hraje důležitější roli 

ve zpracovatelském průmyslu, méně ji naopak rezonují pracovníci služeb pro podniky, ostatních veřejných, 

sociálních a osobních služeb, stavebnictví a bankovnictví, pojišťovnictví či finančního zprostředkování. 

Vztahy s kolegy mají větší význam pro lidi z odvětví vzdělávání a školství, zemědělství, myslivosti a lesního 

hospodářství a ubytování a stravování, menší význam se objevil mezi dotázanými v odvětví dopravy, 

skladování, pošty a telekomunikací a stavebnictví. V případě chování nadřízených k podřízeným se vyšší 

význam opět objevuje u lidí z odvětví vzdělávání a školství, zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství 

a ubytování a stravování, naopak menší význam se objevuje mezi těmi, kdo pracují v odvětví stavebnictví, 

ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb a služeb pro podniky. U chování podřízených ve vztahu k 

nadřízeným se snížená míra důležitosti objevuje v odvětvích stavebnictví, služeb pro podniky a zdravotní a 

sociální péče či veterinárních činností, vyšší význam chování podřízených ve vztahu k nadřízeným připisují 

lidé pracující v oblasti ubytování a stravování. 

Časová náročnost je poněkud významnější pro ty, kdo pracují v oblasti zdravotní a sociální péče či 

veterinárních činností, naopak menší váhu jí přisuzují pracující z odvětví stavebnictví a zemědělství, 

myslivosti a lesního hospodářství. Rozložení pracovní doby zdůrazňovali více dotázaní pracující v odvětví 

zdravotní a sociální péče či veterinárních činností, vzdělávání a školství a ubytování a stravování, menší 

význam se objevil v odvětvích jako stavebnictví, doprava, skladování, pošty a telekomunikace, ostatní 

veřejné, sociální a osobní služby, služby pro podniky a zemědělství, myslivost či lesní hospodářství. 

Dostatek času na rodinu a sebe je méně rezonován těmi, kdo pracují v odvětví zemědělství, myslivosti a 

lesního hospodářství, služeb pro podniky a veřejné sprány, obrany a povinného sociálního zabezpečení, 

opačnou situaci šetření zaznamenalo mezi pracujícími v odvětví zdravotní a sociální péče či veterinárních 

činností a zpracovatelského průmyslu. 

Respondenti působící v oblasti dopravy, skladování, pošty a telekomunikací relativně méně vyzdvihovali 

zajímavost práce, opačná situace byla zaznamenána v případě pracovníků v oblasti zemědělství, myslivosti 

a lesního hospodářství a služeb pro podniky. Další vzdělávání a osobní rozvoj má větší důležitost v 

 

7 Činnosti v oblasti nemovitostí; pronájem strojů a přístrojů; výzkum a vývoj; výpočetní technika; právní, účetní, 

architektonické a inženýrské poradenství; reklama; ochrana objektů apod. 
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odvětvích jako výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody a vzdělávání a školství, opak byl zaznamenán v 

oblasti ubytování a stravování a dopravy, skladování, pošty a telekomunikací. Samostatnost hraje větší roli 

z pohledu pracovníků obchodu či oprav vozidel a spotřebního zboží, služeb pro podniky, vzdělávání a 

školství a bankovnictví, pojišťovnictví či finančního zprostředkování. Menší význam samostatnosti připisují 

respondenti působící v odvětví zpracovatelského průmyslu, výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody, 

dopravy, skladování, pošty a telekomunikací a veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení. 

Charakter pracovního poměru je vnímán jako důležitější ve zpracovatelském průmyslu, výrobě a rozvodu 

elektřiny, plynu a vody, veřejné správě, obraně a povinném sociálním zabezpečení a zemědělství, myslivosti 

a lesním hospodářství. Menší váhu charakteru pracovního poměru přisuzují lidé z oblasti služeb pro 

podniky, stavebnictví, bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování a ostatních veřejných, 

sociálních a osobních služeb. Jistotu zaměstnání ve svých výpovědích silněji rezonují pracovníci v oblasti 

zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, zpracovatelského průmyslu a zdravotní a sociální péče či 

veterinárních činností. Menší význam jistotě práce přikládají respondenti působící ve službách pro podniky, 

bankovnictví, pojišťovnictví a finančním zprostředkování, ostatních veřejných, sociálních a osobních 

službách a stavebnictví. Možnosti dalšího uplatnění na trhu práce za více důležité považují dotázaní 

pracující ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a vody. Opačný sklon vykazují ti, kdo pracují v oblasti 

dopravy, skladování, pošty a telekomunikací, služeb pro podniky a ostatních veřejných, sociálních a 

osobních služeb. 

Úroveň bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je důležitějším aspektem pro dotázané, kteří pracují v 

oblasti zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, zpracovatelském průmyslu, výroby a rozvodu 

elektřiny, plynu a vody a zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti, menší význam tomu přikládají 

lidé působící v oborech stavebnictví, bankovnictví, pojišťovnictví či finančního zprostředkování a služeb 

pro podniky. Technické vybavení jako důležitý aspekt více zdůrazňují pracovníci z oblasti zemědělství, 

myslivosti a lesního hospodářství a výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody. Za méně důležité technické 

vybavení pokládají dotázaní z oblasti služeb pro podniky a veřejné správy, obrany a povinného sociálního 

zabezpečení. Čistotu, pořádek a hygienu jako důležitý aspekt více zdůrazňují pracovníci z oblasti zdravotní 

a sociální péče či veterinární činnosti, ubytování a stravování a výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody, 

naopak menší význam s tím spojují ti, kdo působí v odvětví zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, 

stavebnictví, dopravy, skladování, pošty a telekomunikací a služeb pro podniky. 

U stejných položek bylo následně na jedenáctibodové škále s krajními variantami „velmi dobré“ a „velmi 

špatné“ měřeno také hodnocení dílčích aspektů pracovního života.8 

 

8 Otázka: „Ještě jednou si představte aspekty pracovního života. Tentokrát ale zhodnoťte, zda je Vaše současné hlavní 

zaměstnání v daném ohledu špatné nebo dobré.  
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Tabulka 2: Hodnocení vybraných aspektů pracovního života – časové srovnání (průměr) 

 
2014 2018 2020 

charakter pracovního poměru 8,94 9,06 9,42 

stabilita výdělku - - 9,40 

úroveň bezpečnosti práce 8,65 8,73 9,08 

čistota, pořádek a hygiena 8,90 8,80 9,02 

vztahy s kolegy 8,78 8,84 8,95 

chování podřízených - - 8,90 

technické vybavení 8,80 8,75 8,76 

zajímavost 7,99 8,23 8,72 

rozložení pracovní doby 7,85 8,00 8,61 

chování nadřízených 7,83 8,11 8,37 

jistota zaměstnání 7,98 8,22 8,36 

samostatnost 7,30 7,64 8,28 

možnost dalšího uplatnění 7,34 8,34 8,06 

časová náročnost 7,26 7,52 8,00 

výše platu 7,00 7,59 7,91 

spravedlivé odměňování 7,16 7,61 7,82 

dostatek času na rodinu a sebe 7,71 7,45 7,60 

další vzdělávání a osobní rozvoj 6,95 7,38 7,51 

Zdroj: KPŽ 2014, KPŽ 2018, KPŽ 2020 

 

- Rozložení pracovní doby hlavního zaměstnání během dne či týdne." 

- Jak Vám práce zasahuje do osobního času, tj. do času na rodinu, zájmy nebo odpočinek. 

- Jistota, že o tuto práci nepřijdete. 

- Jakou Vám tato práce dává jistotu dalšího možného uplatnění na trhu práce. 

- Charakter Vašeho pracovního poměru, tedy zda máte smlouvu na dobu určitou či neurčitou, plný nebo částečný 

úvazek, zda jste zaměstnanec nebo soukromník, atp. 

- Stabilita výdělku, tedy jak je Vaše mzda pravidelná a stálá. 

- Výše výdělku, tj. platu nebo mzdy. 

- Spravedlivost finančního odměňování Vašich pracovních výsledků. 

- Úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu práce ve Vašem hlavním zaměstnání. 

- Čistota, pořádek a hygiena při výkonu Vaší práce. 

- Technické vybavení při výkonu Vaší práce. 

- Vztahy mezi spolupracovníky. 

- Jednání nadřízených vůči podřízeným. 

- Jednání podřízených vůči nadřízeným. 

- Jak si můžete sám rozhodovat o pracovních úkolech, samostatně organizovat práci. 

- Jaké Vám tato práce dává možnosti dalšího vzdělávání a osobního rozvoje. 

- Jak je práce ve Vašem hlavním zaměstnání zajímavá.“ 
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Graf 3: Hodnocení vybraných aspektů pracovního života (%, průměr) 

 

Pozn.: Položky v grafu jsou řazeny podle výše průměru, jehož hodnota je u každé položky uvedena v závorce. V otázce použitá 

symetrická numerická jedenáctibodová škála od -5 do +5 se středem v 0 byla v souboru přečíslována na škálu od 1 do 11 se středem 

6. 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 
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Výsledky šetření zachycené v grafu 3 ukazují, že u všech dílčích položek lidé, kteří na měřící škále vybrali 

odpověď inklinující k poloze „velmi dobré“, tvořili vždy výraznou většinu v rámci souboru představující 

podíl zhruba od dvou třetin výše, když minimální podíl v případě položky dostatku volného času pro sebe a 

rodinu činil 64,8 %. Naopak podíly těch, kdo u jednotlivých aspektů volili možnosti odpovědí na straně 

„velmi špatné“, zůstaly s jedinou výjimkou v podobě zmíněného dostatku volného času pro sebe a rodinu 

(21,8 %) vždy pod 20 % a většina se pohybovala okolo či výrazně pod hranicí 10 %. Na posledním místě 

z hlediska průměru (7,51) a s druhým nejnižším podílem spíše spokojených (67,1 %) skončilo další 

vzdělávání a osobní rozvoj, před nímž s malým náskokem figuroval již zmíněný dostatek času na rodinu a 

sebe (průměr 7,60). Dál podle průměru následují spravedlivé odměňování (průměr 7,82) a výše platu 

(průměr 7,91). Všechny ostatní zkoumané aspekty pak už dosahovaly průměru od 8 výše, čtyři nejlépe 

hodnocené položky (charakter pracovního poměru, stabilita výdělku, úroveň bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci a čistota, pořádek a hygiena na pracovišti) pak překonaly i průměr 9, u prvních dvou položek 

dokonce dost výrazně. 

V časovém srovnání s roky 2014 a 2018, kdy byly ve výzkumu pokládány srovnatelné otázky s několika 

odlišnými položkami v rámci dané baterie, můžeme vidět (viz tabulku 2) u většiny položek zlepšení jejich 

hodnocení. V porovnání s rokem 2018 i 2014 se nejvíce v pozitivním směru posunulo hodnocení 

samostatnosti práce, rozložení pracovní doby, zajímavosti práce a časové náročnosti. Zřetelné pozitivní 

posuny proti oběma předchozím šetřením se objevují také u charakteru pracovního poměru, úrovně 

bezpečnosti práce, výše platu, jejíž posun je velký zejména proti roku 2014, ale zřetelný je i oproti roku 

2018, chování nadřízených k podřízeným či spravedlivosti odměňování. U jediné položky, kde byl 

zaznamenám pokles průměru proti roku 2018, a to u možnosti dalšího uplatnění na trhu práce, je patrné 

výrazné zlepšení alespoň proti roku 2014. Jednou z mála položek, které jsou v současnosti hodnoceny 

prakticky stejně, jako v letech 2014 i 2018, je technické vybavení pracoviště pro výkon práce. Výrazným 

vývojem hodnocení neprošel ani dostatek času pro sebe a rodinu, který jako jediná zaznamenal určité 

zhoršení mezi roky 2014 a 2018 a u kterého se aktuální výsledek vklínil mezi oba předchozí výsledky téměř 

do středu jejich čtvrtbodového rozdílu. 

U jednotlivých položek vždy objevuje pozitivní korelace mezi důležitostí a spokojeností, což znamená, že 

ti, kdo tyto aspekty práce pokládají za důležité, jsou s nimi v průměru i spokojenější. V případě 

spravedlivosti odměňování (ρ=0,068), úrovně výdělku (ρ=0,088), časové náročnosti (ρ=0,150), dostatku 

času na sebe a rodinu (ρ=0,182), rozložení pracovní doby (ρ=0,196), chování nadřízených k podřízeným 

(ρ=0,143) nebo jistoty pracovního místa (ρ=0,146) se tato korelace ovšem projevuje pouze slabě. Silnější 

pozitivní korelace mezi spokojeností a důležitostí se objevovala u položek jako samostatnost při práci 

(ρ=0,404), zajímavost práce (ρ=0,389), možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje (ρ=0,382), stabilita 
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výdělku (ρ=0,335), charakter pracovního poměru (ρ=0,307), čistota, pořádek a hygiena (ρ=0,291), chování 

podřízených k nadřízeným (ρ=0,289), vztahy s kolegy (ρ=0,275), možnost dalšího uplatnění na trhu práce 

(ρ=0,269), úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ρ=0,268) a technické vybavení (ρ=0,236), což 

svědčí o tom, že lidé, kteří považují tyto aspekty za důležité, si volí profese, kde jsou tyto aspekty stěžejní, 

což uspokojuje jejich potřeby, nebo naopak jako důležité vyzdvihují významné aspekty své profese, jejichž 

uspokojování je nezbytností (např. čistota, pořádek a hygiena ve zdravotnictví). 

Hodnocení všech dílčích aspektů pracovního života výrazně pozitivně koreluje s celkovou spokojeností 

s životem. S výjimkou časové náročnosti, rozložení pracovní doby, dostatku času na rodinu a na sebe, 

čistoty, pořádku a hygieny na pracovišti a chování podřízených ve vztahu k nadřízeným se hodnocení u 

většiny položek více či méně zlepšuje s rostoucím příjmem. Pozitivní korelace s nejvyšším stupněm 

dokončeného vzdělání se projevuje u možnosti dalšího uplatnění na trhu práce, výše výdělku, spravedlivosti 

odměňování, úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, čistoty, pořádku a hygieny při výkonu práce, 

technického vybavení při výkonu práce, vztahů mezi kolegy, samostatnosti práce, možností dalšího 

vzdělávání a rozvoje a zajímavosti práce. 

S rostoucím věkem se zlepšuje hodnocení časové náročnosti práce, charakteru pracovního poměru, 

technického vybavení při výkonu práce, samostatnosti při výkonu práce a zajímavosti práce. Ženy lépe než 

muži hodnotí časovou náročnost, rozložení pracovní doby, dostatek volného času pro sebe a rodinu, úroveň 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, čistotu, pořádek a hygienu při výkonu práce a jednání 

podřízených ve vztahu k nadřízeným. Naopak muži v průměru lépe hodnotí výši svého výdělku. 

Mezi zaměstnanci je lépe hodnocena časová náročnost, dostatek času na sebe a rodinu, jistota práce, 

charakter pracovního poměru a stabilita výdělku. Naopak samostatně činní jsou spokojenější se 

spravedlivostí odměňování, technickým vybavením při výkonu práce, vztahy mezi spolupracovníky, 

jednáním nadřízených ve vztahu k podřízeným, samostatností práce, možnostmi dalšího vzdělávání a 

osobního rozvoje a zajímavostí práce. 

Z hlediska profese současného zaměstnání řídící pracovníci hodnotili lépe rozložení pracovní doby, 

možnosti dalšího uplatnění na trhu práce, charakter pracovního poměru, výši výdělku, spravedlivost 

odměňování, úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, čistotu, pořádek a hygienu při výkonu práce, 

technické vybavení při výkonu práce, vztahy mezi spolupracovníky, jednání nadřízených vůči podřízeným, 

jednání podřízených vůči nadřízeným, samostatnost práce, možnosti dalšího vzdělávání a osobního rozvoje 

a zajímavost práce, naopak poněkud hůře vnímají jistotu pracovního místa. 

Specialisté příznivěji vidí rozložení pracovní doby, možnosti dalšího uplatnění na trhu práce, výši výdělku, 

spravedlivost odměňování, úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, čistotu, pořádek a hygienu při 
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výkonu práce, jednání nadřízených vůči podřízeným, samostatnost práce, možnosti dalšího vzdělávání a 

osobního rozvoje i zajímavost práce. 

Odborní a techničtí pracovníci poněkud lépe hodnotili celkovou časovou náročnost práce, výši výdělku, 

čistotu, pořádek a hygienu při výkonu práce, technické vybavení při výkonu práce, vztahy mezi 

spolupracovníky, samostatnost práce a možnosti dalšího vzdělávání a osobního rozvoje. 

Úředníci příznivěji vnímají celkovou časovou náročnost práce, dostatek času pro sebe a pro rodinu, stabilitu 

výdělku a čistotu, pořádek a hygienu při výkonu práce. 

Provozní pracovníci ve službách a prodeji lépe hodnotí pořádek a hygienu při výkonu práce, naopak 

relativně horší je jejich hodnocení v případě rozložení pracovní doby, celkové časové náročnosti práce, 

dostatku času pro sebe a pro rodinu, možností dalšího uplatnění na trhu práce, stability výdělku, výše 

výdělku, spravedlivosti odměňování, samostatnosti práce a možností dalšího vzdělávání a osobního rozvoje. 

Řemeslníci a opraváři příznivěji vidí své možnosti dalšího uplatnění na trhu práce, naopak poněkud hůře 

vyznívá jejich hodnocení stability výdělku, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, čistoty, pořádku a 

hygieny při práci a jednání podřízených vůči nadřízeným. 

Lidé pracující jako obsluha strojů a zařízení, nebo montéři hodnotí lépe jistotu pracovního místa, charakter 

pracovního poměru a stabilitu výdělku, naopak hůře vnímají rozložení pracovní doby, časovou náročnost 

práce, dostatek času pro sebe a rodinu, možnosti dalšího uplatnění na trhu práce, spravedlivost odměňování, 

úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, čistotu, pořádek a hygienu při výkonu práce, technické 

vybavení při výkonu práce, vztahy mezi spolupracovníky, jednání nadřízených vůči podřízeným, jednání 

podřízených vůči nadřízeným, samostatnost práce, možnosti dalšího vzdělávání a osobního rozvoje a 

zajímavost práce. 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci jsou na tom v průměru lépe, pokud jde o časovou náročnost práce a 

dostatek času pro sebe a rodinu, horší hodnocení se u nich objevuje v případě možnosti dalšího uplatnění na 

trhu práce, charakteru pracovního poměru, výše výdělku, spravedlivosti odměňování, úrovně bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, čistoty, pořádku a hygieny při výkonu práce, technického vybavení při výkonu 

práce, vztahů se spolupracovníky, chování nadřízených k podřízeným, samostatnosti práce, možnosti 

dalšího vzdělávání a osobního rozvoje a zajímavosti práce. 

Z hlediska odvětví lidé pracující v oblasti zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství poněkud příznivěji 

hodnotí rozložení pracovní doby, časovou náročnost práce, jistotu zaměstnání, možnost dalšího uplatnění 

na trhu práce, výši výdělku, úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vztahy mezi spolupracovníky, 

samostatnost práce, možnosti dalšího vzdělávání a osobního rozvoje a zajímavost práce. Naopak méně 

příznivě vnímají dostatek času pro sebe a rodinu. 
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Ve zpracovatelském průmyslu je poněkud lépe hodnoceno rozložení pracovní doby, časová náročnost práce, 

dostatek času pro sebe a rodinu, charakter pracovního poměru a stabilita výdělku, naopak hůře zde vychází 

hodnocení čistoty, pořádku a hygieny při výkonu práce, samostatnosti práce a její zajímavosti. 

Respondenti z oblasti výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody lépe hodnotí rozložení pracovní doby, 

stabilitu výdělku, výši výdělku, samostatnost práce a také její zajímavost. V průměru méně příznivé 

hodnocení z jejich strany se objevilo v případě čistoty, pořádku a hygieny při výkonu práce. 

Pracující ve stavebnictví výše oceňují jistotu zaměstnání, možnosti dalšího uplatnění na trhu práce, 

spravedlivost odměňování, technické vybavení při výkonu práce, samostatnost práce a možnosti dalšího 

vzdělávání a osobního rozvoje. Naopak horší hodnocení ze strany pracovníků ve stavebnictví se objevuje 

v případě stability výdělku a čistoty, pořádku a hygieny při výkonu práce. 

Dotázaní z odvětví obchodu a oprav motorových vozidel a spotřebního zboží poněkud hůře vnímají 

celkovou časovou náročnost práce, dostatek času pro sebe a rodinu, stabilitu výdělku a možnosti dalšího 

vzdělávání a osobního rozvoje. 

Lidé působící ve sféře ubytování a stravování lépe vnímají rozložení pracovní doby, časovou náročnost 

práce, dostatek času pro sebe a rodinu, spravedlivost odměňování, čistotu, pořádek a hygienu při výkonu 

práce, technické vybavení při výkonu práce, vztahy mezi spolupracovníky, jednání podřízených vůči 

nadřízeným a samostatnost práce. Naopak méně příznivě tato skupina hodnotí jistotu pracovního místa, 

možnost dalšího uplatnění na trhu práce, charakter pracovního poměru a stabilitu výdělku. 

Pracovníci v oblasti dopravy, skladování, pošty a telekomunikací lépe hodnotí situaci ve všech sledovaných 

aspektech s výjimkou charakteru pracovního poměru, stability a výše výdělku a spravedlivosti odměňování, 

u kterých se jejich hodnocení významně nelišilo od celkového průměru. 

Lidé pracující ve sféře bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování příznivěji vnímají časovou 

náročnost práce, dostatek volného času pro sebe a rodinu, možnosti dalšího uplatnění na trhu práce, úroveň 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, čistotu, pořádek a hygienu při výkonu práce, technické vybavení při 

výkonu práce, vztahy se spolupracovníky, samostatnost práce, možnosti dalšího vzdělávání a osobního 

rozvoje a v menší míře i zajímavost práce. Hůře naopak pracující bankovního a finančního sektoru hodnotí 

jistotu pracovního místa, charakter pracovního poměru a zejména stabilitu výdělku. 

V případě oblasti služeb zaměřených převážně na podniky9 se relativně lepší hodnocení objevuje u rozložení 

pracovní doby, možnosti dalšího uplatnění na trhu práce, spravedlivosti odměňování, úrovně bezpečnosti a 

 

9 Činnosti v oblasti nemovitostí; pronájem strojů a přístrojů; výzkum a vývoj; výpočetní technika; právní, účetní, 

architektonické a inženýrské poradenství; reklama; ochrana objektů apod. 
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ochrany zdraví při práci, technického vybavení při výkonu práce, vztahů mezi spolupracovníky, jednání 

podřízených vůči nadřízeným, samostatnosti práce, možnosti dalšího vzdělávání a osobního rozvoje a 

zajímavosti práce. Naopak o něco hůře oproti průměru zde lidé hodnotí stabilitu výdělku. 

Pracující z oblasti veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení příznivěji posuzují celkovou 

časovou náročnost práce, dostatek volného času pro sebe a rodinu, jistotu pracovního místa, charakter 

pracovního poměru, stabilitu výdělku, výši výdělku, čistotu, pořádek a hygienu při výkonu práce a v menší 

míře i zajímavost práce. Naopak relativně méně příznivě je zde hodnocena možnost dalšího uplatnění na 

trhu práce a samostatnost práce. 

Lidé z oblasti školství a vzdělávání lépe hodnotí možnosti dalšího uplatnění na trhu práce, stabilitu výdělku, 

úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, čistotu, pořádek a hygienu při výkonu práce, jednání 

nadřízených k podřízeným i naopak podřízených k nadřízeným, samostatnost práce, možnosti dalšího 

vzdělávání a osobního rozvoje a zajímavost práce. 

Ve sféře zdravotní a sociální péče a veterinárních činností se relativně příznivější hodnocení ukazuje 

v případě jistoty práce, možnosti dalšího uplatnění na trhu práce, čistoty, pořádku a hygieny při výkonu 

práce a možnosti dalšího vzdělávání a osobního rozvoje. Poněkud méně příznivě jsou zde hodnoceny 

rozložení pracovní doby, dostatek volného času pro sebe a rodinu, spravedlivost odměňování, vztahy mezi 

spolupracovníky a jednání nadřízených vůči podřízeným. 

V ostatních veřejných, sociálních a osobních službách lidé lépe hodnotí úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, čistotu, pořádek a hygienu při výkonu práce a jednání nadřízených vůči podřízeným i naopak 

jednání podřízených vůči nadřízeným. Hůře zde vychází hodnocení jistoty pracovního místa, možnosti 

dalšího uplatnění na trhu práce, stability výdělku, výše výdělku a možnosti dalšího vzdělávání a osobního 

rozvoje. 

Zde lze poznamenat, že výše uvedené diference z odvětvového, ale do jisté míry i profesního hlediska se 

poměrně výrazně liší od toho, co ukazovalo šetření v roce 2018. Tehdy např. se ve všech zkoumaných 

položkách, byť jejich vymezení bylo mírně odlišné a poněkud širší, objevovalo vždy lepší hodnocení mezi 

těmi, kdo pracují v bankovnictví, pojišťovnictví a finančním zprostředkování, a až na výjimky spojené 

s časovou náročností a jejími dopady na osobní čas se totéž týkalo celé oblasti služeb pro podniky. Výrazná 

změna se zde týkala zejména jistoty pracovního místa a položek spojených s finančním odměňováním práce, 

což pravděpodobně bezprostředně souvisí se situací vyvolanou pandemií COVID-19, s ní spojenou 

ekonomickou krizí a jejími dopady na oblast pracovního života. Totéž zřejmě platí i pro to, že příznivější 

hodnocení u řady aspektů se nyní objevuje v danou krizí méně zasažených oblastech zemědělství a 

zpracovatelského průmyslu, což v minulosti nebylo obvyklé.  
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3. Charakteristiky pracovního poměru a vícenásobné úvazky 

V rámci výzkumu Kvality pracovního života 2020 byly sledovány i základní charakteristiky pracovního 

poměru. Šetření zjišťovalo, zda ekonomicky aktivní lidé jsou zaměstnanci a zda mají jeden nebo více 

zaměstnaneckých poměrů, zda mají živnost, podnikají nebo si jinak vydělávají jako osoby samostatně 

výdělečně činné, zda jejich hlavní ekonomickou aktivitou je zaměstnanecký poměr nebo samostatné 

podnikání, jakou činnost a v jakém odvětví vykonávají ve svém hlavním zaměstnání a v jak velké organizaci 

pracují. Mezi zaměstnanci šetření také sledovalo, v jakém sektoru pracují a jakou mají uzavřenu pracovní 

smlouvu. 

 

Graf 4: Práce na zaměstnanecký poměr (%)10 

 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

Tabulka 3: Práce na zaměstnanecký poměr – časové srovnání (%) 

 2014 2018 2020 

jeden zaměstnanecký poměr 80,3 83,5 80,8 

více zaměstnaneckých poměrů 5,1 2,6 5,0 

nepracuje v zaměstnaneckém poměru 14,6 13,9 14,2 

Zdroj: KPŽ 2020, KPŽ 2018, KPŽ 2014. 

Z odpovědí respondentů na otázku ohledně toho, zda jsou někde zaměstnáni, vyplývá, že 85,8 % z nich 

v současnosti působí v nějakém zaměstnaneckém poměru, přičemž 5 % zaměstnanců má více než jeden 

zaměstnanecký poměr. 80,8 % má právě jeden zaměstnanecký poměr, 14,2 % ekonomicky aktivních 

 

10 Otázka: „Jste zaměstnancem v nějaké organizaci? Ano, máte jeden zaměstnanecký poměr, ano, máte více 

zaměstnaneckých poměrů, ne, nepracujete nikde v zaměstnaneckém poměru.“ 

80.8

5.0
14.2

jeden zaměstnanecký poměr

více zaměstnaneckých poměrů

nepracuje v zaměstnaneckém poměru
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respondentů pak v žádném zaměstnaneckém poměru nepůsobí. V porovnání s roky 2014 a 2018 přitom 

můžeme vidět, že aktuální struktura se prakticky neliší od roku 2014, v porovnání s rokem 2018 je pak 

trochu vyšší podíl vícenásobných zaměstnaneckých poměrů, i když rozdíl se pohybuje jen těsně nad hranicí 

možné výběrové chyby, a naopak nižší podíl těch, kdo mají právě jeden zaměstnanecký poměr. 

Podrobnější analýza ukazuje, že z hlediska pohlaví mezi ekonomicky aktivními v zaměstnaneckém poměru 

jsou častěji ženy (82,3 % s jedním a 5,8 % s více zaměstnaneckými poměry oproti 79,6 % a 4,4 % v případě 

mužů), zatímco muži jsou častěji ekonomicky aktivní bez zaměstnaneckého poměru (16,0 % proti 11,9 % 

mezi ženami). Z hlediska věku spolu s ním stoupá podíl těch, kdo nemají žádný zaměstnanecký poměr, 

přičemž maximum lidí bez zaměstnaneckého poměru se objevuje ve skupině od 50 let výše (19,4 %), 

zatímco situace s vícenásobným zaměstnaneckým poměrem je nejčastější u lidí do 29 let (7,3 %). Z hlediska 

stupně nejvyššího dokončeného vzdělání se podíl lidí s jedním zaměstnaneckým poměrem s jeho růstem 

snižuje a naopak roste podíl lidí bez zaměstnaneckého poměru a v menší míře i podíl vícenásobných 

zaměstnaneckých poměrů. 

Z hlediska profese je absence zaměstnaneckého poměru častější v případě řídících pracovníků a specialistů 

a v menší míře i odborných a technických pracovníků či řemeslníků a opravářů s kvalifikovanými 

pracovníky v oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství, kam spadají jednak podnikatelé a jednak samostatně 

činné osoby, svobodná povolání, různí řemeslníci a samostatně hospodařící zemědělci. Naopak minimum 

lidí bez zaměstnaneckého poměru se objevovalo mezi úředníky, obsluhou strojů a zařízení či montéry a 

pomocnými nebo nekvalifikovanými pracovníky. Odvětvově se lidé bez zaměstnaneckého poměru častěji 

objevovali v zemědělství, myslivosti a lesním hospodářství, stavebnictví, v bankovnictví, pojišťovnictví a 

finančním zprostředkování, v službách pro podniky a v ostatních veřejných, sociálních a osobních službách. 

Naopak minimálně se objevovali v oblasti veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení a 

výrazně méně jich bylo i ve sféře zpracovatelského průmyslu, dopravy, skladování, pošty a telekomunikací, 

školství a vzdělávání a ve zdravotní a sociální péči či veterinární činnosti. 
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Graf 5: Samostatně výdělečná aktivita (%)11 

 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

Tabulka 4: Samostatně výdělečná aktivita – časové srovnání (%) 

 2014 2018 2020 

má jednu takovou aktivitu 16,4 15,5 21,7 

má takových aktivit více 2,2 2,0 6,4 

nemá žádnou takovou aktivitu 81,4 82,5 71,9 

Zdroj: KPŽ 2020, KPŽ 2018, KPŽ 2014. 

Šetření dále ukázalo, že více než čtvrtina (28,1 %) ekonomicky aktivních má alespoň jednu samostatně 

výdělečnou aktivitu v podobě soukromého podnikání, živnosti nebo jiné samostatné činnosti, přičemž 6,4 

% respondentů má podle vlastního vyjádření takových aktivit více. To jsou výrazně vyšší podíly, než jaké 

zaznamenaly výzkumy v letech 2014 a 2018. Pro tento posun nemáme jednoznačné vysvětlení, ale 

pravděpodobně se zde projevuje určitá specifičnost odlišného výběru při sběru dat, který nebyl realizován 

kvótním výběrem z celé ekonomicky aktivní populace ve věku od 18 let, ale kvótním výběrem z online 

panelu, který sám o sobě představuje výběr z populace se všemi jeho možnými nedostatky.12 

 

11 Otázka: „Máte živnost, soukromě podnikáte, nebo si jinak vyděláváte tzv. sám na sebe, jako soukromník? Ano, máte 

jednu takovou aktivitu, ano, máte takových aktivit více, ne, žádnou takovou ekonomickou aktivitu nemáte.“ 
12 Lze např. předpokládat, že účastníci panelu patří k „aktivnější“ části populace, která je více ochotná participovat na 

výzkumech a odpovídat na ně, což může být poměrně výrazný zdroj zkreslení. Je navíc docela možné, že k těm 

samostatně výdělečným aktivitám část respondentů započítala i své vlastní zapojení do příslušného online panelu, které 

je rovněž honorované. 
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Při propojení odpovědí na tuto otázku s odpověďmi na otázku ohledně zaměstnaneckého poměru vyplývá, 

že zaměstnání se samostatně výdělečnou aktivitou propojuje 14,3 % ekonomicky aktivních, 13,9 % má 

pouze samostatnou činnost a 71,8 % vyvíjí ekonomickou aktivitu pouze v zaměstnaneckém poměru. Oproti 

letům 2014 a 2018, kdy podíl čistě samostatně činných mezi ekonomicky aktivními byl 14,6 %, respektive 

13,9 %, je ten aktuální podíl 13,9 % nezměněný a celý nárůst deklarované samostatné aktivity tak jde 

výhradně na vrub souběhů se zaměstnaneckými poměry, což může korespondovat s možností uvedenou 

v předchozí poznámce pod čarou, že část respondentů mezi tyto aktivity prostě zahrnula i svoji honorovanou 

účast v panelových výzkumech. 

Podrobnější analýza ukazuje, že samostatná činnost je častější u mužů. Samostatnou činnost častěji vyvíjejí 

vysokoškoláci a absolventi středních škol s maturitou, relativně nižší podíl samostatně činných je mezi 

vyučenými a středoškoláky bez maturity. Z hlediska věku se významné rozdíly neobjevily. Ostatní diference 

víceméně potvrzují, respektive zrcadlově odrážejí zjištění popsaná u otázky ohledně toho, zda jsou 

dotazovaní někde zaměstnaní, kde přirozeně skupinu samostatně činných reprezentovali ti, kdo uvedli, že 

nemají žádný zaměstnanecký poměr, i když díky vysokému podílu deklarovaných souběhů zde některé 

významné rozdíly zaznamenané u předchozí otázky chybějí, respektive nejsou již statisticky významné. Za 

zaznamenání však stojí to, že z odvětvového hlediska se kombinace zaměstnaneckého poměru a nezávislé 

činnosti často vyskytuje v oblasti vzdělávání a školství. 

Složením výsledků odpovědí na obě uvedené otázky ohledně zaměstnaneckých poměrů a nezávislých aktivit 

doplněných v případě souběhu obojího otázkou na to, kterou ze svých aktivit jako hlavní vidí sám 

respondent, můžeme konstatovat, že 83,1 % ekonomicky aktivních za svou hlavní ekonomickou aktivitu má 

práci v zaměstnaneckém poměru a zbylých 16,9 % tvoří ti, kdo jsou ve své hlavní ekonomické aktivitě 

samostatně činní, což se příliš neliší od toho, co ukazoval výzkum v roce 2018, kdy tento poměr činil 85,6 

% ku 14,4 %. 

Další otázky šetření se specificky již věnovaly právě hlavnímu povolání respondenta. Hlavně z hlediska 

kontroly struktury souboru a pro účely dalších analýz v třídění 2. stupně byla otevřenou otázkou následně 

kódovanou na čtyři místa podle klasifikace zaměstnání ISCO zjišťována profese13 a respondenti byli také 

požádáni, aby svou hlavní profesi zařadili podle karty oborové klasifikace ekonomických činností do 

některého z odvětví. Základní výsledky zachycují tabulky 5 a 6. 

  

 

13 Otázka: „Popište, prosím, podrobně, jakou práci vykonáváte ve svém hlavním zaměstnání. Řekněte mi, kde 

pracujete, v čem podnikáte, co konkrétně v práci děláte atp.“ 
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Tabulka 5: Hlavní zaměstnání podle klasifikace ISCO (%) 

 
všichni zaměstnanci samostatně 

činní 

Zákonodárci a řídící pracovníci 2,7 1,9 6,6 

Specialisté 14,5 13,1 21,7 

Techničtí a odborní pracovníci 15,6 14,7 19,9 

Úředníci 19,3 21,0 10,5 

Pracovníci ve službách a prodeji 17,9 17,8 18,7 

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 0,5 0,4 1,2 

Řemeslníci a opraváři 13,2 12,6 16,3 

Obsluha strojů a zařízení, montéři 8,8 10,3 1,5 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 7,4 8,2 3,6 

Zaměstnanci v ozbrojených silách 0,1 0.1 0,0 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

Tabulka 6: Odvětví hlavního zaměstnání (%) 

 
všichni zaměstnanci samostatně 

činní 

Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství 2,2 1,8 4,1 

Rybolov, chov ryb 0.0 0.0 0.0 

Těžba nerostných surovin 0,5 0,6 0,0 

Zpracovatelský průmysl 20,2 23,0 6,1 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 2,6 2,8 1,8 

Stavebnictví 4,6 3,7 9,1 

Obchod; opravy motorových vozidel a spotřebního zboží 11,3 10,6 14,9 

Ubytování a stravování 3,4 3,5 2,9 

Doprava, skladování, pošty a telekomunikace 8,3 9,0 4,7 

Bankovnictví, pojišťovnictví, finanční zprostředkování 5,0 3,7 11,4 

Služby pro podniky 4,6 3,3 11,4 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální zabezpečení 6,7 7,8 0.9 

Vzdělávání, školství 6,5 7,1 3,5 

Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti 6,3 7,1 2,0 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 7,7 6,6 12,9 

Domácnosti zaměstnávající personál 0,4 0,4 0,3 
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Mezinárodní organizace a instituce 1,1 1,3 0,0 

Pozn.: Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „neví“. 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

 

Z výsledků zachycených v tabulkách, jež ukazují profesní i odvětvovou strukturu jak celého souboru, tak 

odděleně za zaměstnance a samostatně činné, vyplývá, že v závislosti na tom, zda jde o zaměstnání nebo 

samostatnou činnost, se struktura významně liší. Velké rozdíly se objevují také z hlediska pohlaví. Ženy 

výrazně častěji než muži pracují v profesi úředníků (26,7 % proti 13,4 % u mužů), ve službách a prodeji 

(22,7 % proti 14,1 %) a na pozicích pomocných a nekvalifikovaných pracovníků (10,6 % proti 4,9 %), 

zatímco muži mnohem častěji pracují jako řemeslníci a opraváři (20,2 % proti 4,5 % u žen), případně jako 

obsluha strojů a zařízení či montéři (11,6 % proti 5,3 % u žen), a častěji se objevují i v pozicích řídících 

pracovníků (3,9 % proti 1,2 %). 

Odvětvově pak více mužskými doménami jsou oblasti těžby nerostných surovin, zpracovatelského 

průmyslu, výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody, stavebnictví a dopravy a skladování, pošty a 

telekomunikací. Naopak obory s výrazně vyšším či zcela dominantním zastoupením žen tvoří odvětví 

ubytování a stravování, vzdělávání a školství, zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti a ostatních 

veřejných, sociálních a osobních služeb. 

Zcela nepřekvapivě a přirozeně se zejména profesní struktura liší podle stupně nejvyššího dokončeného 

vzdělání. Pro absolventy VŠ jsou typické profese řídících pracovníků a specialistů, společně s maturanty 

zaujímají relativně vyšší podíl i v případě technických a odborných pracovníků a v menší míře i úředníků. 

Středoškoláci a vyučení bez maturity dominují mezi řemeslníky a opraváři nebo obsluhou strojů a zařízení 

a montéry a rovněž mezi pracovníky ve službách a prodeji a pomocnými či nekvalifikovanými pracovníky.14 

Odvětvově se absolventi VŠ častěji objevují přirozeně v oblasti vzdělání a školství a dále pak oboru 

zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti, bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování, 

službách pro podniky a veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení. Vyučení a lidé se 

středním vzděláním bez maturity jsou častější mezi pracujícími v oblasti zpracovatelského průmyslu a 

ubytování a stravování. 

 

14 Zastoupení lidí s pouze základním vzděláním bylo v souboru nedostačující k tomu, aby bylo možné výsledky za ně 

pokládat za statisticky průkazné, ale orientačně je jejich zastoupení rovněž vyšší na pozicích obsluhy strojů a zařízení, 

pomocných a nekvalifikovaných pracovníků a provozních pracovníků ve službách a prodeji.  
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Z hlediska věku lidé do 29 let poněkud častěji figurují na pozicích specialistů a úředníků, lidé ve věku od 

40 do 49 let častěji pracují jako řemeslníci a opraváři a rovněž jako obsluha strojů a zařízení nebo montéři. 

Padesátiletí a starší o něco častěji působí jako pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Z odvětvového 

hlediska je zastoupení lidí do 29 let vyšší v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a finančního 

zprostředkování. Věková kategorie od 40 do 49 let je častěji objevuje ve zpracovatelském průmyslu. Lidé 

od 50 let výše se o něco častěji ukazují v oblasti zemědělství, lesního hospodářství a myslivosti a rovněž 

v oblasti vzdělávání a školství. 

Tabulka 7: Počet pracovníků v organizaci hlavního zaměstnání respondenta15 (%) 

méně než 10 zaměstnanců 22,9 

10-19 zaměstnanců 10,6 

20-49 zaměstnanců 12,3 

50-249 zaměstnanců 21,3 

250 a více zaměstnanců 29,0 

neví 3,9 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

 

Výsledky v tabulce 7 ukazují rozložení ekonomicky aktivních podle počtu pracovníků v organizaci, kde oni 

působí ve svém hlavním zaměstnání. Asi třetina pracuje v organizacích s méně než dvaceti pracovníky, 

přičemž téměř čtvrtina působí ve firmách a organizacích s méně než deseti pracovníky, další třetina uvádí 

velikost organizace svého působení v rozmezí od dvaceti do méně než dvě stě padesáti pracujících, zbylá 

část umenšená o cca čtyřprocentní podíl těch, kdo na otázku ohledně velikosti organizace neuměli 

odpovědět, pak působí ve velkých organizacích s počtem pracovníků od dvou set padesáti výše. 

Tato struktura rovněž vykazuje určité sociodemografické diference. Ve velkých organizacích od dvou set 

padesáti pracovníků pracují relativně častěji muži (33,0 %) než ženy (24,3 %). Z hlediska věku ve velkých 

organizacích působí častěji mladí pracovníci do 29 let, naopak u nejstarší věkové kohorty od 50 let výše se 

ve zvýšené míře objevují ti, kdo působí v organizacích s méně než deseti pracovníky. Podle vzdělání ve 

velkých organizacích pracují relativně častěji vysokoškoláci, naopak absolventi středních škol s maturitou 

se ve zvýšené míře uplatňují v organizacích s méně než deseti pracovníky. 

 

15 Otázka: „Jaký je celkový počet pracovníků v organizaci, kde pracujete? Pokud jde o firmu s více pobočkami, 

započítejte jen tu pobočku, v níž pracujete. Méně než 10 zaměstnanců, 10 až 19 zaměstnanců, 20 až 49 zaměstnanců, 

50 až 249 zaměstnanců, 250 a více zaměstnanců.“ 
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Podstatně větší rozdíly v tomto ohledu se ovšem objevují zejména podle profese a odvětví. Práce v malých 

organizacích s méně než deseti pracovníky je velmi častá pro respondenty v profesi provozních pracovníků 

ve službách a prodeji, naopak méně často se v těchto organizacích uplatňují úředníci a obsluha strojů a 

zařízení nebo montéři. Pro odborné a technické pracovníky je naopak typičtější práce ve velkých 

organizacích s počtem pracovníků od dvou set padesáti výše a v podstatě totéž platí i pro obsluhu strojů a 

zařízení a montéry, ovšem jejich zastoupení je vyšší už i v podnicích od padesáti pracovníků výše. Naopak 

výrazně méně zastoupeni v organizacích s padesáti a více pracovníky jsou již zmiňovaní provozní 

pracovníci ve službách a prodeji. 

Odvětvově velké podniky od dvou set padesáti pracovníků výše jsou typičtější pro oblast těžby nerostných 

surovin, zpracovatelského průmyslu (v tomto případě je vyšší zastoupení už i ve skupině od padesáti do 

dvou set čtyřiceti devíti pracovníků), dopravy, skladování, pošty a telekomunikací, veřejné správy, obrany 

a povinného sociálního zabezpečení a rovněž mezinárodních organizací a institucí. Naproti tomu menší 

organizace do deseti, případně do dvaceti pracovníků jsou obvyklejší ve stavebnictví, obchodu a opravách 

vozidel a spotřebního zboží, ubytování a stravování, službách pro podniky a ostatních veřejných, sociálních 

a osobních službách. V oblasti vzdělávání a školství se ve zvýšené míře objevují organizace s dvaceti a více, 

ale méně než padesáti pracovníky. 

V případě těch, kdo jsou v hlavním zaměstnání v zaměstnaneckém poměru (N=1739) byly zjišťováno, 

v jakém sektoru působí jejich zaměstnavatel (viz tabulku 8).16 

 

Tabulka 8: Typ zaměstnavatele v případě hlavního zaměstnání (%) 

státní úřad, úřad místní správy, samosprávy 9,4 

podnik vlastněný státem 5,0 

soukromá firma, podnik 68,1 

veřejná instituce 10,9 

nadace, o.p.s. 1,0 

jiná organizace 4,3 

neví 1,3 

 

16 Otázka: „Pokud jde o Vašeho zaměstnavatele, je to státní úřad, úřad místní správy nebo samosprávy, podnik 

vlastněný státem, soukromá firma, podnik, veřejná instituce (škola, veřejné zdravotní zařízení, státní ústav atp.), nadace 

nebo obecně prospěšná společnost, jiná organizace.“ 
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Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 1739 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, 

metoda dotazování CAWI. 

 

V tomto případě z výsledků plyne, že o málo více než dvě třetiny (68,1 %) zaměstnanců pracují v soukromé 

podnikové sféře, dalších 5 % pak působí v podnicích vlastněných státem, téměř desetina (9,4 %) 

zaměstnanců pracuje na státních úřadech, ve státní správě či samosprávě, o málo více než desetina (10,9 %) 

je zaměstnána ve veřejných institucích, 1 % v neziskovém sektoru a 4,3 % v jiných organizacích. 

I zde se projevují zřetelné sociodemografické rozdíly. Muži jsou častěji zastoupeni mezi zaměstnanci 

podnikové sféry, jak soukromé, tak té ve vlastnictví státu, naopak ženy častěji pracují ve veřejných 

institucích. Z hlediska věku se objevilo nižší zastoupení zaměstnanců soukromé podnikové sféry mezi 

respondenty od 50 let výše. Podle vzdělání státní úřady, případně státní správa a samospráva, veřejné 

instituce a neziskový sektor ve zvýšené míře zaměstnávají absolventy vysokých škol, jejichž zastoupení je 

naopak výrazně nižší v podnikové sféře. Zejména v soukromých firmách je vyšší zastoupení vyučených a 

středoškoláků bez maturity, kteří jsou jen málo zastoupeni ve státní správě a samosprávě. Absolventi 

středních škol s maturitou se pak poněkud méně často objevují jako zaměstnanci veřejných institucí. 

Tabulka 9: Typ pracovní smlouvy v hlavním zaměstnání17 (%) 

Smlouvu na dobu neurčitou 77,8 

Smlouvu na dobu určitou 19,3 

Dočasnou smlouvu s personální agenturou 0,7 

Učňovský nebo jiný školicí plán 0,1 

Bez pracovní smlouvy 1,0 

Jinou 0,5 

Neví 0,6 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 1739 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, 

metoda dotazování CAWI. 

Poslední otázka zpracovaná v této části mezi zaměstnanci (N=1739) zjišťovala, jaký typ pracovní smlouvy 

mají uzavřený ve svém hlavním zaměstnání. Jak ukazují výsledky v tabulce 9, více než tři čtvrtiny (77,8 %) 

mají smlouvu na dobu neurčitou, téměř pětina (19,3 %) smlouvu na dobu určitou, jiné případy, jako dočasná 

 

17 Otázka: „Jakou pracovní smlouvu máte uzavřenou ve Vašem hlavním placeném zaměstnání?“ 
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smlouva s personální agenturou (0,7 %), práce bez pracovní smlouvy (1 %) a jiné varianty se objevují jen 

sporadicky. 

Podrobnější analýza ukázala, že smlouvu na dobu neurčitou mají častěji muži, mezi ženami jsou naopak 

častějšími smlouvy na dobu určitou a vesměs i jiné typy smluv. Podle věku smlouvy na dobu neurčitou jsou 

relativně častější u zaměstnanců od 40 let výše, naopak méně časté jsou u zaměstnanců do 29 let, kteří ve 

zvýšené míře pracují se smlouvami na dobu určitou. Odvětvově se smlouvy na dobu neurčitou více objevují 

ve zpracovatelském průmyslu, smlouvy na dobu určitou jsou obvyklejší v oblasti vzdělávání a školství a 

ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb. 

 

4. Práce a čas  

Některé otázky výzkumu se dále zaměřily na problematiku pracovní doby v hlavním zaměstnání, její délky, 

pravidelnosti a flexibility a také na to, kolik času ekonomicky aktivní lidé stráví cestováním do a ze svého 

hlavního zaměstnání. Pracovní doby a času se přitom částečně dotkly již předchozí části textu, které se 

zabývaly důležitostí některých aspektů práce a jejich hodnocením, což se týkalo i aspektů spojených 

s rozložením pracovní doby a časovou náročností práce a s tím úzce spojeným dostatkem či nedostatkem 

volného času pro rodinu a pro sebe. 

Pokud jde o průměrnou délku týdenní pracovní doby v hlavním zaměstnání18 a čas strávený cestováním do 

tohoto hlavního zaměstnání,19 výsledky ukazují, že v průměru týdenní pracovní doba všech ekonomicky 

aktivních bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance či o samostatně činné, činí 38,6 hodin a průměrná cesta 

do a z práce trvá necelých 44 minut (průměr 43,2 minut). Pracující z domova pak představují 5,8 % všech 

ekonomicky aktivních. U pracovní doby je přitom malý rozdíl mezi zaměstnanci (průměr 38,9 hodin týdně) 

a těmi, kdo jsou ve své hlavní ekonomické aktivitě samostatně činní (průměr 37,3 hodin týdně). Pokud jde 

o dojíždění, tam je průměrná hodnota u podnikatelů a samostatně činných (průměr 33,0 minuty) o něco 

nižší, než v případě zaměstnanců (průměr 45,3 minuty), přičemž mezi samostatně činnými se vyskytuje 

výrazně vyšší podíl těch, kdo pracují z domova a do práce vůbec nemusejí dojíždět (20,5 % proti 2,8 %). 

Základní parametry rozložení pracovní doby v hlavním zaměstnání kromě již zmiňovaného průměru 38,6 

hodin vypadají následovně: medián představuje 40 hodin, 1. decil 20 hodin, 1. kvartil 37 hodin, 3. kvartil 

42,5 hodiny a 9. decil 50 hodin. O něco více času v průměru v hlavním zaměstnání tráví muži, řídící 

pracovníci, obsluha strojů a zařízení nebo montéři, lidé pracující v oblasti zemědělství, myslivosti a lesního 

hospodářství, stavebnictví, dopravy, skladování, pošty a telekomunikací a veřejné správy, obrany a 

 

18 Otázka: „Kolik hodin týdně obvykle odpracuje ve svém hlavním zaměstnání?“ 
19 Otázka: „Kolik minut denně obvykle celkem strávíte cestou do práce a zpět?“ 
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povinného sociálního zabezpečení. Naopak relativně kratší pracovní dobu ve svém hlavním zaměstnání mají 

v průměru ženy, lidé s pouze základním vzděláním, specialisté, úředníci, pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci, lidé pracující v odvětví vzdělávání a školství a ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb. 

Délka pracovní doby rovněž mírně narůstá s velikostí organizace. 

Doba cesty do práce pak výrazně variuje od nuly, která reprezentuje práci z domova, a nízkých hodnot 

nepřekračujících 10 minut (12,8 % ekonomicky aktivních uvádí údaj deset minut nebo méně na průměrnou 

denní cestu do práce a z práce), až po 1,7 % případů uvádějících údaje v intervalu od tří do pěti hodin. 

Nicméně naprostá většina ekonomicky aktivních (82,8 %) uvedla dobu nepřekračující jednu hodinu, 

zatímco 9,7 % uvedlo údaj převyšující 90 minut a 2,8 % podle svých slov do práce a zpět jede více než dvě 

hodiny. Kromě toho, že samostatně činní jsou na tom v průměru lépe než zaměstnanci, což bylo uvedeno 

výše, podrobnější analýza ukázala menší rozdíl mezi muži (průměr 45,6) a ženami (průměr 40,2). Z hlediska 

vzdělání déle za prací v průměru dojíždějí absolventi vysokých škol (49,2), kratší dojíždění vykazují 

v průměru vyučení a lidé se středním vzděláním bez maturity (38,8) nebo se základním vzděláním (32,9), a 

to i navzdory skutečnosti, že mezi absolventy vysokých škol je významně vyšší zastoupení těch, kdo pracují 

z domova (8,5 %). Doba dojíždění také vykazuje mírný pokles s rostoucím věkem (ρ=-0,090), když 

v průměru delší dojezdy vykazují lidé do 39 let (46,1), v kategorii od 40 do 49 let to je méně (42,5) a 

v kategorii od 50 let výše průměr klesá na rovných 40 minut. Regionálně se delší doba cestování z práce a 

do práce objevuje v Středočeském kraji (58,2), naopak nižší je v Jihočeském (38,9), Karlovarském (34,3), 

Královéhradeckém (38,9), Pardubickém (34,1), Zlínském (36,2) a Olomouckém (34,6) kraji. Z hlediska 

velikosti místa bydliště v průměru méně dojíždějí lidé z měst s populací od 15 do 80 tisíc, naopak v průměru 

delší dojezdy se objevují v obcích a malých městech s populací do 5 tisíc obyvatel. Z hlediska pracovní 

pozice v průměru trochu déle dojíždějí techničtí a odborní pracovníci (47,2) a řemeslníci a opraváři (47,7), 

méně pak řídící pracovníci (33,1), provozní pracovníci ve službách a obchodu (38,9), obsluha strojů a 

zařízení (39,7) a pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (37,5). Odvětvově pak v průměru delší dojíždění se 

objevuje v oblasti stavebnictví (48,1), dopravy, spojů, pošty a telekomunikací (48,0), veřejné správy, obrany 

a povinného sociálního zabezpečení (54,7) a bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování 

(53,9). Kratší průměrná doba dojíždění se objevuje v oblasti zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství 

(32,9), výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody (32,1), ubytování a stravování (38,2), školství a vzdělávání 

(39,3), ostatních veřejných, sociálních a osobních službách (40,1) a obchodu či opravách motorových 

vozidel a spotřebního zboží (39,8). 

Další otázka se zaměřila na podrobnější charakteristiku pracovní doby zaměstnanců (N=1739). 

Respondentům pracujícím v hlavním zaměstnání v zaměstnaneckém poměru byl položen dotaz 
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s předložením sedmi různých popisů pracovní doby s tím, že mají vybrat jeden z nich, který jejich vlastní 

situaci, pokud jde o pracovní dobu, nejlépe vystihuje.20 Výsledky zachycuje tabulka 10. 

Tabulka 10: Charakteristika pracovní doby (%) 

Pracuje v pevně danou pracovní dobu (začátek a konec) 39,1 

Pracuje stejný počet hodin každý den 11,6 

Pracuje stejný počet dní každý týden 13,7 

Pracuje stejný počet hodin každý týden 8,0 

Pracuje na stálé směny 6,7 

Pracuje na střídavé nebo rotující směny 13,1 

Pracuje zcela nepravidelně, nárazově 7,8 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 1739 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, 

metoda dotazování CAWI. 

Největší část zaměstnanců blížící se dvěma pětinám (39,1 %) uvedla, že pracuje v pevně danou pracovní 

dobu s ustanoveným začátkem a koncem. Necelá sedmina (13,7 %) jako nejvýstižnějších charakteristiku 

vybrala to, že pracuje stejný počet dní každý týden, srovnatelný podíl (13,1 %) pracuje na střídavé nebo 

rotující směny a jen nevýznamně nižší podíl (11,6 %) uvedl, že pracuje stejný počet hodin každý den. Pod 

úrovní jedné desetiny s navzájem srovnatelnými podíly pak skončily tři zbývající varianty odpovědi, a sice 

že pracují stejný počet hodin každý týden (8,0 %), pracují zcela nepravidelně, nárazově (7,8 %) a pracují na 

stálé směny (6,7 %). 

Podrobnější analýza ukázala zřetelné propojení daných charakteristik pracovní doby a hodnocení časových 

aspektů pracovního života, tedy rozložení pracovní doby, časové náročnosti práce a dostatku volného času 

pro sebe a pro rodinu. Všechny tři aspekty jsou výrazně nejhůře hodnoceny těmi, kdo pracují zcela 

nepravidelně a nárazově. V průměru horší hodnocení ve všech třech směrech se objevilo i u těch, kdo pracují 

na střídavé nebo rotující směny, a v menší míře i u těch, kdo pracují na stálé směny. Ti, kteří jako 

nejpřiléhavější charakteristiku své pracovní doby v hlavním zaměstnání vybrali možnost, že pracují stejný 

počet dní každý týden, vyjadřují v průměru lepší hodnocení v případě rozložení pracovní doby, ovšem u 

obou zbývajících časových aspektů práce se jejich hodnocení významně neodchyluje od průměru. Mírně 

nad průměrem ve všech třech časových aspektech pracovního života se pohybuje hodnocení těch, kdo 

 

20 Otázka: „Která z následujících možností nejlépe charakterizuje Vaši pracovní dobu?“ Možnosti odpovědí: Pracuji v 

pevně danou pracovní dobu (začátek a konec), pracuji stejný počet hodin každý den, pracuji stejný počet dní každý 

týden, pracuji stejný počet hodin každý týden, pracuji na stálé směny, pracuji na střídavé nebo rotující směny, pracuji 

zcela nepravidelně, nárazově. 
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pracují v pevně danou pracovní dobu, pracují stejný počet hodin každý den nebo pracují stejný počet hodin 

každý týden. 

Z hlediska pohlaví a věku se v uvedených charakteristikách významné rozdíly neobjevují vůbec, nebo jen 

ojediněle a poněkud nahodile, když např. ve skupině zaměstnanců ve věku od 40 do 49 let se vyskytlo 

zvýšené zastoupení těch, kdo pracují na střídavé nebo rotující směny, a ve skupině od 30 do 39 let byl vyšší 

podíl těch, kdo vybírali možnost, že pracují stejný počet hodin každý den. Výraznější rozdíly se objevují 

z hlediska vzdělání. Pevně danou pracovní dobu mají ve zvýšené míře lidé vyučení a se středním vzděláním 

bez maturity, zatímco o vysokoškoláků je tato varianta méně častá. Analogické rozdíly se objevují i 

v případě práce na stálé směny a práce na střídavé či rotující směny. Přesně naopak, tj. vyšší podíl mezi 

vysokoškoláky a nižší mezi vyučenými a středoškoláky bez maturity, je to v případě možností, že pracují 

stejný počet dní každý týden, nebo že pracují stejný počet hodin každý týden. Absolventi vysokých škol 

rovněž o něco častěji uváděli možnost, že pracují stejný počet hodin každý den. 

Tomu pak do značné míry odpovídají i rozdíly z hlediska profese, kde u specialistů se jen minimálně 

objevuje práce na směny, ať už stálé, nebo střídavé či rotující, a naopak výrazně častěji se objevuje práce 

ve stejném počtu dní, případně ve stejném počtu hodin za týden. U řídících pracovníků se pak kromě častější 

práce se stejným počtem hodin každý den ve zvýšené míře objevuje ještě i nepravidelná a nárazová práce. 

Střídavé nebo rotující směny jsou výrazně častější u provozních pracovníků ve službách a prodeji a u 

obsluhy strojů a zařízení nebo montérů. Odvětvově se ve zpracovatelském průmyslu ve zvýšené míře 

objevují pevně daná pracovní doba a stálý směnný provoz. Pevně stanovená pracovní doba se častěji 

objevuje i v oblasti výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody. V oblasti dopravy, skladování, pošty a 

telekomunikací je relativně vysoký podíl střídavého nebo rotačního směnného provozu a rovněž 

nepravidelné, nárazové práce. V bankovnictví, pojišťovnictví a finančním zprostředkování je vyšší podíl 

těch, kdo vybrali možnost, že pracují stejný počet hodin každý týden. Ve službách pro podniky je vyšší 

zastoupení práce ve stejném počtu hodin každý den a také práce ve stejném počtu dní každý týden. Práce 

ve stejném počtu dní každý týden je obvyklejší také v oblasti veřejné správy, obrany a povinného sociálního 

zabezpečení. V oblasti vzdělávání a školství se ve zvýšené míře objevuje možnost, že lidé pracují stejný 

počet hodin za týden. Ve zdravotní a sociální péči a veterinárních činnostech se více objevuje střídavý a 

rotační směnný provoz. 

Značné rozdíly se objevují i z hlediska velikosti organizace, kde jsou lidé zaměstnáni. V malých 

organizacích s méně než deseti pracovníky je výrazně častější nepravidelná, nárazová práce. U středně 

velkých organizací od padesáti do dvou set čtyřiceti devíti pracovníků je typičtější stálá pracovní doba. Ve 

velkých organizacích s dvě stě padesáti a více pracovníky se častěji objevují střídavé a rotační směny. 
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Další baterie otázek se zaměřila na to, zda a jak často mají zaměstnanci (N=1739) k dispozice některé 

možnosti úpravy svého pracovního režimu. Konkrétně bylo zkoumáno to, zda dotázaní mají možnost mít 

volnou pracovní dobu, pracovat z domova, napracovávat si hodiny za účelem pracovního volna nebo si vzít 

narychlo volno v případě potřeby.21 Mezi všemi ekonomicky aktivními bylo také zjišťováno, zda a jak často 

si v práci mohou udělat přestávku.22 

Graf 6: Jak často mají lidé v práci možnost… (%, průměr) 

 

Pozn.: V položce „dát si v práci pauzu podle přání“ jsou na rozdíl od ostatních položek, které byly z logiky věci dotazovány pouze 

mezi respondenty majícími nějaký zaměstnanecký poměr, zahrnuty odpovědi všech ekonomicky aktivních. Výsledek za tu část 

respondentů, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru (N=1739), se při průměru 2,60 a podílech „vždy“ 20,3 %, „většinou“ 31,8 %, 

„někdy“ 23,7 %, „zřídka“ 15,9 % a „nikdy“ 8,3 % od výsledku za celý soubor významně nelišil. 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, v tom 1739 těch, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, kvótní výběr z online 

panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

Z výsledků zachycených v grafu 6 plyne, že necelé dvě pětiny (39,1 %) zaměstnanců alespoň zřídka mají 

možnost pracovat z domova, zbylých 60,9 % takovou možnost nemá nikdy. Přitom vždy (5,5 %) nebo 

většinou (7,2 %) má možnost pracovat z domova jen o málo více než desetina zaměstnanců a při průměru 

4,15 na pětibodové škále od 1 do 5, kde 1 znamená vždy a 5 nikdy jde o výrazně nejméně dostupnou možnost 

ze všech zkoumaných. Možnost mít volnou pracovní dobu v nějaké míře deklaruje přibližně polovina (50,5 

%) zaměstnanců s celkovým průměrem 3,78, necelá čtvrtina jí má vždy (10,2 %) nebo většinou (13,0 %). 

 

21 Otázka: „Jsou pro Vás ve vašem současném zaměstnání k dispozici následující úpravy pracovní doby? a) Mám 

volnou pracovní dobu. b) Mám možnost pracovat z domova. c) Mohu si napracovat hodiny za účelem pracovního 

volna. d) Mohu si vzít narychlo volno, pokud potřebuji.“ Možnosti odpovědi: vždy, většinou, někdy, zřídka, nikdy. 
22 Otázka: „Jak často si můžete dát pauzu, když si ji přejete?“ Možnosti odpovědi: vždy, většinou, někdy, zřídka, nikdy. 
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Již více než dvoutřetinová většina (69,4 %) může alespoň zřídka napracovat hodiny, aby získala v práci 

volno, téměř třetina tak může učinit vždy (14,6 %) nebo většinou (17,4 %), i když celkový průměr na 

pětibodové škále (3,31) i zde stále leží nad středem 3 blíže k poloze nikdy než k poloze vždy. Naprostá 

většina zaměstnanců přesahující devět desetin (92,7 %) si může alespoň zřídka vzít volno když potřebuje a 

více než polovina tak může učinit vždy (22,5 %) nebo alespoň většinou (32,5 %) s celkovým průměrem 

2,53 na pětibodové škále. Velmi podobný výsledek byl zaznamenán i v případě toho, zda si mohou lidé dát 

v práci pauzu, když si to přejí, což může alespoň zřídka opět více než devítidesetinová většina (92,7 %) 

s nadpoloviční většinou těch, kteří to mohou udělat vždy (23,0 %) nebo většinou (32,9 %). 

Z hlediska pohlaví se u všech zkoumaných možností s výjimkou možnosti práce z domova objevuje 

poněkud příznivější hodnocení mezi muži. U možnosti volné pracovní doby, práce z domova a v menší míře 

i možnosti dát si v práci pauzu podle vlastního přání se deklarované možnosti s rostoucím věkem zhoršují. 

Ve všech případech, ovšem velmi výrazně zejména u možnosti volné pracovní doby a u práce z domova, se 

situace zlepšuje s rostoucím nejvyšším stupněm dokončeného vzdělání. 

Tomu poslednímu pak vesměs odpovídají i diference z hlediska profese, kde se příznivější možnosti 

v průměru objevují u řídících pracovníků, specialistů, odborných a technických pracovníků a rovněž 

úředníků. Naopak u provozních pracovníků ve službách a prodeji, řemeslníků a opravářů, obsluhy strojů a 

zařízení či montéru a pomocných či nekvalifikovaných pracovníků jsou zkoumané možnosti horší. 

Odvětvově je pak situace o něco komplikovanější, protože zde se objevují některé nuance. Např. v oblasti 

zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství lépe vycházejí možnosti volné pracovní doby a možnosti 

dělat v práci pauzy podle vlastního přání, ale naopak hůře zde vychází možnost napracovávat hodiny za 

účelem získání volna. Posledně zmíněná možnost je na druhé straně lépe hodnocena v oblasti 

zpracovatelského průmyslu, kde naopak možnosti volné pracovní doby, práce z domova nebo i dělání pauz 

v práci podle vlastního přání jsou zřetelně horší. Rovněž ve stavebnictví, kde je logicky méně prostoru pro 

eventuální práci z domova, je více možností napracovávat čas kvůli volnu, vzít si volno narychlo podle 

potřeby nebo udělat si v práci přestávku. V oblasti ubytování a stravování je menší možnost práce z domova 

a rovněž možnost napracovávat hodiny kvůli volnu. Ve všech případech hůře vychází zkoumané možnosti 

v oblasti dopravy, skladování, pošty a telekomunikací a také v oblasti zdravotní a sociální péče a 

veterinárních činností. Lépe s výjimkou možnosti volné pracovní doby vychází oblast výroby a rozvodu 

elektřiny, plynu a vody. S výjimkou možnosti napracovávat si hodiny za účelem získání volna vždy lépe 

vychází i oblast bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování. Výrazně lépe vyhlížejí všechny 

zkoumané možnosti ve sféře služeb pro podniky. Oblast veřejné správy, obrany a povinného sociálního 

zabezpečení znovu patří k oblastem, kde je méně možností napracovávat si pracovní dobu kvůli volnu, ale 

naopak je v ní trochu lepší situace v ostatních zkoumaných možnostech, i když nikoli výrazně. Oblast 
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vzdělávání a školství dává výrazně větší prostor pro možnosti práce z domova, ale naopak poněkud méně 

prostoru v ní je pro možnosti napracovávat si pracovní dobu, brát si narychlo volno a dělat si v práci pauzy 

podle vlastní libosti. 

Součástí výzkumu byla i otázka, jak dlouhou pracovní dobu v přepočtu hodin na týden by sami dotázaní 

preferovali.23 Průměrná hodnota preferované týdenní pracovní doby byla 36,7 hodiny, s mediánem na 

hodnotě 37 hodin, prvním decilem 23 hodin, prvním kvartilem 30 hodin, třetím kvartilem 40 hodin a 

devátým decilem 50 hodin. 1,6 % dotázaných přitom uvedlo, že by nejraději vůbec nepracovalo, maximální 

hodnotu 100 hodin uvedlo 0,9 % respondentů. Pracovní dobu delší než 42 hodin týdně by podle vlastního 

vyjádření preferovalo 17,3 % ekonomicky aktivních. 

Ženy přitom v průměru uváděly o něco kratší dobu než muži (35,8 proti 37,4). Z hlediska věku se větší 

rozdíly neobjevily a podobné to bylo i z hlediska vzdělání. Profesně se vyšší průměr objevil v případě 

obsluhy strojů a zařízení či montérů (39,8). Odvětvově se delší preferovaná pracovní doba ukazovala u 

pracujících v oblasti zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství (41,1), výroby a rozvodu elektřiny, 

plynu a vody či dopravy, skladování, pošty a telekomunikací (obojí téměř shodně 39,1) a v menší míře i 

stavebnictví a ostatních veřejných, sociálních a osobních službách (obojí 38,2). Naopak kratší pracovní dobu 

v průměru jako svojí preferenci vyjadřovali dotázaní pracující v oblasti vzdělávání a školství (34,2), služeb 

zaměřených převážně na podniky (34,3) a bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování (34,5). 

 

 

  

 

23 Otázka: „Pokud byste si mohl(a) svobodně zvolit počet Vašich pracovních hodin, přičemž je nutné vzít v úvahu 

potřebu vydělávat si na Vaše živobytí, kolik hodin týdně byste chtěl(a) v současné době pracovat?“ 
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5. Čistý příjem z hlavního zaměstnání 

V souvislosti s meritorními otázkami zaměřenými na hlavní zaměstnání respondenta šetření zjišťovalo i 

průměrnou výši čistého měsíčního příjmu z tohoto zaměstnání.24 

 

Tabulka 11: Průměrný čistý měsíční příjem z hlavního zaměstnání v Kč 

 
Průměr Medián 

Všichni ekonomicky aktivní 24 724 23 000 

Samostatně činní 28 409 25 000 

Zaměstnanci 24 098 22 000 

Řídící pracovníci 42 202 34 475 

Specialisté 31 196 27 000 

Techničtí a odborní pracovníci 26 496 25 000 

Úředníci 23 616 22 000 

Pracovníci ve službách a prodeji 19 919 18 498 

Řemeslníci a opraváři 25 320 24 000 

Obsluha strojů a zařízení, montéři 23 761 23 000 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 16 396 15 000 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

 

Celkový průměr tohoto čistého příjmu deklarovaného respondenty činí 24 724 Kč, hodnota v mediánu je 

23 000 Kč (v roce 2018 to bylo 21 866 Kč s mediánem 20 000 Kč, v roce 2014 pak 18 463 Kč, hodnota 

v mediánu byla 16 900 Kč). Z hodnoty kvartilů plyne, že polovina těchto příjmů se pohybuje v intervalu od 

17 500 do 30 000 Kč, 10 % nejnižších čistých příjmů z hlavního zaměstnání nepřekračuje úroveň 13 000 

Kč, 10 % nejvyšších pak činí 38 000 Kč nebo více. 

Zachován zůstal zřetelný rozdíl mezi zaměstnanci a samostatně činnými, i když v porovnání se situací 

zaznamenanou výzkumem v roce 2018, kdy u zaměstnanců průměr činil 21 034 Kč a medián byl 20 000 

Kč, zatímco u samostatně činných byl průměr 29 543 Kč a medián 30 000 Kč, je rozdíl ve prospěch 

samostatně činných podstatně menší. Příjem z hlavního zaměstnání u samostatně činných od roku 2018 

dokonce absolutně poklesl o více než tisíc korun (rozdíl -1134 Kč), což je pravděpodobně důsledek krize 

 

24 Otázka: „Jaký je průměrný čistý měsíční příjem z Vašeho hlavního zaměstnání?“ 
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spojené s pandemií COVID-19. Profesně jsou na tom nejlépe řídící pracovníci s průměrným příjmem 42 202 

Kč a mediánem 34 475 Kč a vysoko nad průměrem si stojí i specialisté s průměrným čistým výdělkem 

31 196 Kč a mediánem 27 000 Kč. Naopak výrazně hůře jsou na tom pracovníci ve službách a prodeji a 

pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, kteří se svým průměrným čistým měsíčním příjmem z hlavního 

zaměstnání nepřekročí hranici 20 000 Kč a v případě posledně jmenované skupiny jsou dokonce velmi 

hluboko pod ní (viz tabulku 11). 

Podrobnější analýza dále ukázala výrazný rozdíl mezi muži (průměr 28 360 Kč) a ženami (průměr 19 921 

Kč), zřetelnou korelaci mezi příjmem a vzděláním (ρ=0,345), rovněž poměrně významnou pozitivní 

korelaci mezi čistým příjmem z hlavního zaměstnání a rostoucí velikostí organizace, kde respondent působí, 

zřetelně vyšší čistý průměrný příjem z hlavního zaměstnání v Praze (28 682 Kč) a značné rozdíly z hlediska 

odvětví, které ukazuje tabulka 12. 

 

Tabulka 12: Průměrný čistý měsíční příjem z hlavního zaměstnání v Kč podle odvětví 

Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství 24 451 

Zpracovatelský průmysl 24 796 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 26 503 

Stavebnictví 30 017 

Obchod; opravy motorových vozidel a spotřebního zboží 22 570 

Ubytování a stravování 19 172 

Doprava, skladování, pošty a telekomunikace 27 535 

Bankovnictví, pojišťovnictví, finanční zprostředkování 25 484 

Služby pro podniky (činnosti v oblasti nemovitostí; pronájem strojů a přístrojů; výzkum a vývoj; 

IT; poradenství; reklama; ochrana objektů) 
33 036 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální zabezpečení 27 334 

Vzdělávání, školství 22 848 

Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti 24 351 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 20 871 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

 

  



78 

6. Odbory na pracovišti 

Pokud jde o odbory, výzkum sledoval to, zda na pracovišti, kde respondent působí v zaměstnaneckém 

poměru (N=1739), existuje odborová organizace.25 

 

Tabulka 13: Působení odborů na pracovišti a členství v odborech (%) 

ano 32,7 

ne 53,7 

neví 13,6 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 1739 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, 

metoda dotazování CAWI. 

 

Pokud jde o působení odborů na pracovišti, podle vyjádření respondentů odborové organizace působí na 

téměř třetině (32,7 %) pracovišť, nadpoloviční většina zaměstnanců (53,7 %) uvedla, že na jejich pracovišti 

odbory nepůsobí, a 13,6 % uvedlo, že neví, zda odborová organizace na jejich pracovišti je, či nikoli. 

V porovnání se situací zachycenou ve výzkumu z roku 2018, kdy to, že na jejich pracovišti působí odborová 

organizace, uvedlo 28,3 % dotázaných, se tento podíl o 4,4 procentního bodu zvýšil, zatímco podíl těch, 

kdo uvedli, že na jejich pracovišti odbory nepůsobí, o 5 procentních bodů poklesl (z 58,7 %). 

V případě přítomnosti odborových organizací na pracovišti se kromě odvětvových, sektorových a 

profesních rozdílů, jejichž existenci a značnou velikost bylo možno již předem předpokládat, se objevily i 

některé významné diference z hlediska základních sociodemografických třídících znaků. To, že 

v organizaci, kde jsou zaměstnaní, fungují odbory, výrazně častěji uváděli muži než ženy, které častěji 

uváděly, že nevědí. Podle věku se výrazně mění podíl nerozhodných odpovědí, který je výrazně vyšší u 

dotázaných do 29 let a naopak nižší je u lidí od 40 let výše. To zřejmě souvisí s nižším povědomím o 

odborech mezi mladšími pracovníky. O něco častěji přítomnost odborů na svém pracovišti potvrzovali lidé 

s vysokoškolským vzděláním. 

Profesně častěji o působení odborů na svém pracovišti mluví techničtí a odborní pracovníci, zatímco nižší 

podíl byl zaznamenán mezi pracovníky ve službách a prodeji či pomocnými a nekvalifikovanými 

pracovníky. Oborově je vyšší podíl odborových organizací na pracovišti v oblasti těžby nerostných surovin, 

výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody, dopravy, skladování, pošty a telekomunikací, veřejné správy, 

 

25 Otázka: „Působí na tomto pracovišti odborová organizace? Ano, ne.“ 
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obrany a povinného sociálního zabezpečení. Naopak nižší zastoupení odborových organizací na 

pracovištích vyplynulo z odpovědí respondentů pracujících ve sféře stavebnictví, obchodu a oprav 

motorových vozidel a spotřebního zboží, ubytování a stravování, služeb pro podniky a ostatních veřejných, 

sociálních a osobních služeb. Podle statutu zaměstnavatele jsou odborové organizace výrazně častějším 

jevem ve státem vlastněných podnicích, ve státních úřadech a veřejných institucích, naopak méně jich je 

v soukromých firmách. Zastoupení odborových organizací na pracovišti také výrazně roste s velikostí, 

respektive s počtem pracovníků zaměstnávající organizace. 

7. Charakteristiky vykonávané práce 

V další části se šetření zaměřilo na fyzickou a psychickou náročnost práce vykonávané v hlavním 

zaměstnání, na její tempo a monotónnost či různorodost, vše měřeno na jedenáctibodové škále od 0 do 10.26 

Graf 7: Fyzická náročnost práce v hlavním zaměstnání (%, průměr) 

 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

Graf 8: Psychická náročnost práce v hlavním zaměstnání (%, průměr) 

 

26 Otázka: „Kdybyste měl práci, kterou v současnosti většinou vykonáváte v hlavním zaměstnání zhodnotit pomocí 

následujících stupnic, ke kterému z pólů byste se spíše přiklonil?“ 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2014 (4,65)

2018 (4,94)

2020 (3,90)

0=fyzicky snadná, nenáročná 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=fyzicky namáhavá, náročná
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Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

 

Graf 9: Tempo práce v hlavním zaměstnání (%, průměr) 

 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

Graf 10: Monotónnost/různorodost práce v hlavním zaměstnání (%, průměr) 
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2014 (5,62)
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0=psychicky snadná, nenáročná 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=psychicky namáhavá, náročná
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0=pomalá, v klid. prac. tempu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=rychlá, ve vys. prac. tempu
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Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

Pokud bychom celkově posuzovali charakter práce, jak jej vyhodnotili v uvedených čtyřech dimenzích sami 

ekonomicky aktivní dotázaní, podle průměrů, mohli bychom konstatovat, že práce v hlavním zaměstnání 

v ČR je spíše náročná psychicky než fyzicky, přičemž fyzická náročnost se v průměru pohybuje pod středem 

škály, že v ní spíše převažuje vyšší pracovní tempo a že je spíše pestrá a různorodá než jednotvárná a 

monotónní. Oproti letům 2014 a 2018, kdy byly pokládány stejné otázky, se zřetelně snížila fyzická a zvýšila 

psychická náročnost práce, přičemž u fyzické náročnosti pokles průměru činil zhruba jeden celý bod oproti 

roku 2018 (-1,04) a u psychické náročnosti nárůst představoval dvě třetiny jednoho bodu škály (+0,66). 

Menší, asi čtvrtbodový pokles od roku 2018 byl zaznamenán u tempa práce, zajímavost práce se proti roku 

2018 pouze velmi mírně zvýšila, i když v porovnání s rokem 2014 je posun v průměru zřetelnější. 

Za uvedenými průměry se ovšem skrývají velmi rozdílné profese v rozličných oborech, jež se z hlediska 

charakteristik výrazně liší, což se zřejmě projevuje i v sociodemografických rozdílech. Jak ukazuje tabulka 

14, z hlediska stupně nejvyššího dokončeného vzdělání výrazně klesá fyzická náročnost (ρ=-0,386) a 

naopak roste psychická náročnost (ρ=0,163) a také pestrost (ρ=0,114). 

Tabulka 14: Charakteristiky práce v hlavním zaměstnání podle vzdělání (průměry) 

   fyzicky nenáročné x 

namáhavé 

 psychicky nenáročné x 

namáhavé 

 v klidném x rychlém 

tempu 

 jednotvárné x 

pestré 

základní 5,21 5,71 4,47 4,22 

střední bez maturity a 

vyučení 
5,46 5,86 5,61 6,00 

střední s maturitou 3,45 6,52 5,51 6,32 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2014 (5,81)

2018 (6,09)

2020 (6,25)

0=jednotvárná a monotónní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=pestrá a různorodá
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VOŠ, Bakalářské a VŠ 2,11 7,06 5,73 6,75 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

 Mezi zaměstnanci a samostatně činnými existuje výrazný rozdíl z hlediska deklarované míry pestrosti 

práce, která je vyšší u samostatně činných (průměr 7,00 oproti 6,10). 

Tabulka 15: Charakteristiky práce v hlavním zaměstnání podle profese (průměry) 

   fyzicky nenáročné x 

namáhavé 

 psychicky nenáročné x 

namáhavé 

 v klidném x 

rychlém tempu 

 jednotvárné x 

pestré 

Řídící pracovníci 2,11 6,68 4,94 7,30 

Specialisté 2,01 7,20 5,55 6,94 

Techničtí a odborní 

pracovníci 
2,87 7,08 5,60 6,85 

Úředníci 2,51 6,33 5,33 5,80 

Pracovníci ve službách a 

prodeji 
5,05 6,40 5,65 6,06 

Řemeslníci a opraváři 5,63 5,72 5,41 6,70 

Obsluha strojů a zařízení, 

montéři 
5,63 6,42 6,20 5,38 

Pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci 
6,28 4,43 5,34 4,91 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 
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Tabulka 16: Charakteristiky práce v hlavním zaměstnání podle odvětví (průměry) 

   fyzicky nenáročné x 

namáhavé 

 psychicky nenáročné 

x namáhavé 

 v klidném x 

rychlém tempu 

 jednotvárné x 

pestré 

Zemědělství, myslivost, lesní 

hospodářství 
5,78 5,80 5,29 7,08 

Zpracovatelský průmysl 4,46 5,88 5,82 6,09 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a 

vody 
4,65 6,73 5,05 6,48 

Stavebnictví 5,37 6,24 5,72 6,42 

Obchod; opravy motorových vozidel 

a spotřebního zboží 
4,19 6,50 5,77 6,24 

Ubytování a stravování 5,60 5,42 6,49 5,96 

Doprava, skladování, pošty a 

telekomunikace 
4,24 7,42 5,97 5,87 

Bankovnictví, pojišťovnictví, 

finanční zprostředkování 
1,08 7,16 5,59 6,57 

Služby pro podniky 1,89 6,88 5,22 6,60 

Veřejná správa, obrana, povinné 

sociální zabezpečení 
2,49 6,81 5,29 6,47 

Vzdělávání, školství 2,93 7,16 5,58 6,98 

Zdravotní a sociální péče, veterinární 

činnosti 
5,04 7,75 6,00 6,60 

Ostatní veřejné, sociální a osobní 

služby 
3,71 5,45 5,04 6,08 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

V tabulkách 15 a 16 jsou zachyceny průměry jednotlivých charakteristik podle profese a podle odvětví. 

Z údajů je zřejmé, že fyzická náročnost je relativně vysoká u pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, 

řemeslníků a opravářů, obsluhy strojů a zařízení či montérů a v menší míře i pracovníků ve službách a 

prodeji. Naopak nízkou fyzickou náročnost vykazují řídící pracovníci, specialisté, techničtí a odborní 

pracovníci a úředníci. S psychickou náročností práce je to do jisté míry obráceně, relativně vyšší náročnost 

v tomto směru vyjadřují lidé zejména v profesích specialistů a technických a odborných pracovníků a 

v menší míře i řídících pracovníků, zatímco nižší úroveň byla zaznamenána mezi pomocnými a 

nekvalifikovanými pracovníky a řemeslníky a opraváři. 

Vyšší pestrost se v průměru objevuje u řídících pracovníků, specialistů, technických a odborných 

pracovníků a rovněž řemeslníků a opravářů. Jako spíše jednotvárné a monotónní své hlavní zaměstnání 

charakterizují pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, obsluha strojů a zařízení nebo montéři a v menší míře 
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i úředníci. Jako práci ve vysokém tempu charakterizují své hlavní zaměstnání profese jako obsluha strojů a 

zařízení a montéři. Naopak relativně poklidnější tempo práce v průměru deklarují řídící pracovníci. 

Oborově v průměru vyšší fyzickou náročnost vykazuje sféra zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, 

zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody, ubytování a stravování 

a zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti. K méně fyzicky náročným patří odvětví bankovnictví, 

pojišťovnictví a finančního zprostředkování, služeb pro podniky, veřejné správy, obrany a povinného 

sociálního zabezpečení a vzdělávání a školství. Vyšší psychickou náročnost deklarují pracovníci z oblasti 

zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti, dopravy, skladování, pošty a telekomunikací, vzdělávání a 

školství, bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování, služeb pro podniky, veřejné správy, 

obrany a povinného sociálního zabezpečení a výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody. Menší psychickou 

náročnost v souvislosti se svojí prací uváděli pracovníci v oboru zemědělství, myslivosti a lesního 

hospodářství, zpracovatelského průmyslu, ubytování a stravování a ostatních veřejných, sociálních a 

osobních služeb. Vyšší tempo práce se objevuje ve výpovědích lidí pracujících v odvětví ubytování a 

stravování, dopravy, skladování, pošty a telekomunikací, zdravotní a sociální péče či veterinárních činností 

a zpracovatelského průmyslu. Naopak relativně klidnější z hlediska tempa mají podle vlastního vyjádření 

práci ti, kdo působí v oboru ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb, výroby a rozvodu elektřiny, 

plynu a vody a v menší míře i služeb pro podniky, veřejné správy, obrany a povinného sociálního 

zabezpečení a zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství. Pestřejší zaměstnání mají ti, kdo pracují ve 

sféře vzdělávání a školství, zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti, služeb pro podniky, 

bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování a rovněž zemědělství, myslivosti a lesního 

hospodářství. Naopak za více jednotvárnou a monotónní svoji práci v hlavním zaměstnání označovali lidé 

pracující ve sféře dopravy, skladování pošty a telekomunikací a ubytování a stravování. 

Z analýzy dále vyplynuly i vztahy mezi jednotlivými charakteristikami. Fyzická náročnost vykazovala 

mírnou pozitivní korelaci s psychickou náročností (ρ=0,125), tj. že fyzická namáhavost zvyšuje do jisté 

míry i psychickou zátěž, a poměrně výraznou korelaci ve vztahu k tempu práce (ρ=0,328), což znamená, že 

fyzicky náročnější práce je vykonávána ve vyšším tempu, případně že samotná fyzická náročnost je 

důsledkem vyššího pracovního tempa. Ještě silněji s nároky na tempo pozitivně koreluje psychická 

náročnost (ρ=0,508), která je rovněž silně korelována s pestrostí vykonávané práce (ρ=0,259). O něco slabší, 

i když stále významná pozitivní korelace se objevila i mezi tempem práce a pestrostí (ρ=0,226). 
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8. Jistota pracovního místa 

Další část šetření se zaměřila trochu jiným způsobem na jeden z klíčových aspektů kvality pracovního 

života, a sice na jistotu pracovního místa. Tím se již zabývaly některé položky v rámci baterií zkoumajících 

na jedenáctibodových škálách důležitost a hodnocení vybraných aspektů pracovního života, což umožňuje 

jistotu pracovního místa, popřípadě jistotu možnosti dalšího uplatnění na trhu práce zařadit do kontextu 

jiných aspektů a vytvářet na jejich základě různé souhrnné indexy, ale samotné výsledky z nich je dost 

obtížné samostatně interpretovat. Proto byly do výzkumu zařazeny následující otázky, které na pětibodové 

škále zkoumaly pravděpodobnost toho, že respondent ztratí v průběhu následujících šesti měsíců své 

stávající místo, popřípadě živnost a že v případě takové ztráty si najde práci či živnost s podobným 

výdělkem, jaký má v současnosti. 

 

Graf 11: Pravděpodobnost ztráty pracovního místa či živnosti v příštích 6 měsících27 (%) 

 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

 

Jak ukazují výsledky v grafu 11, pouze 13,2 % ekonomicky aktivních uvedlo, že je velmi nebo spíše 

pravděpodobné, že by v průběhu příštích šesti měsíců mohli ztratit své zaměstnání nebo živnost. Bezmála 

třípětinová většina (58,7 %) to pokládala za spíše či velmi nepravděpodobné, 28,1 % respondentů pak 

zvolilo střední variantu, že to je ani pravděpodobné, ani nepravděpodobné. 

Podrobnější analýza ukázala, že muži jsou poněkud jistější svým pracovním místem než ženy. Vyšší jistotu 

ohledně zachování svého pracovního místa vyjadřují absolventi vysokých škol. Jako velmi pravděpodobnou 

 

27 Otázka: „Jak pravděpodobné je, že byste v následujících 6 měsících mohl(a) přijít o svou práci/živnost?“ Možnosti 

odpovědi: velmi pravděpodobné, spíše pravděpodobné, ani pravděpodobné, ani nepravděpodobné, spíše 

nepravděpodobné, velmi nepravděpodobné. 

5.9 7.3 28.1 37.5 21.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

velmi pravděpodobné spíše pravděpodobné

ani pravděpodobné, ani nepravděpodobné spíše nepravděpodobné

velmi nepravděpodobné
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ztrátu své stávající ekonomické aktivity vidí poněkud častěji samostatně činní v porovnání se zaměstnanci. 

Lépe pak situaci hodnotí obyvatelé velkých měst s populací nad 80 tisíc. Profesně ztrátu svého zaměstnání 

za nepravděpodobnou častěji označují specialisté, naopak menší jistotu v tomto ohledu vyjadřují pomocní 

a nekvalifikovaní pracovníci. Odvětvově se výrazně vyšší úroveň těch, kdo pokládají za velmi 

pravděpodobné to, že o své stávající zaměstnání přijdou, objevuje u lidí pracující v odvětví ubytování a 

stravování. Jako pravděpodobné to rovněž častěji označovali ti, kdo působí v oblasti veřejných, sociálních 

a osobních služeb. Méně jistí si zachováním svého dosavadního místa jsou rovněž ti, kdo pracují 

v organizacích s méně než deseti pracovníky. Odpovědi na otázku přitom samozřejmě vykazují silnou 

korelaci s hodnocením jistoty pracovního místa měřeným na jedenáctibodové škále (ρ=0,561). 

 

Graf 12: Pravděpodobnost získání srovnatelného pracovního místa po jeho ztrátě28 (%) 

 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

 

Jak ukazují výsledky v grafu 12, to, že v případě ztráty svého dosavadního zaměstnání nebo živnosti by 

získali výdělkem odpovídající náhradu, jako pravděpodobné vidí 45 % ekonomicky aktivních, naopak za 

rozhodně či spíše nepravděpodobné to má o málo více než čtvrtina (26,5 %) z nich a obdobná, jen o dva 

procentní body vyšší část to pokládá za ani pravděpodobné, ani nepravděpodobné. 

Z podrobnější analýzy vyplynulo, že odhadovaná pravděpodobnost získání srovnatelného zaměstnání 

v případě ztráty dosavadního klesá s rostoucím věkem a je vyšší mezi absolventy vysokých škol. Profesně 

 

28 Otázka pro zaměstnance: „Kdybyste ztratil(a) zaměstnání nebo z něj musel(a) odejít, jak je pravděpodobné či 

nepravděpodobné, že si najdete zaměstnání s podobným platem?“ 

Otázka pro živnostníky a podnikatele: „Kdybyste ztratil(a) svou živnost, jak je pravděpodobné či nepravděpodobné, 

že si najdete jinou živnost nebo zaměstnání s podobným platem?“ Možnosti odpovědi pro obě varianty: velmi 

pravděpodobné, spíše pravděpodobné, ani pravděpodobné, ani nepravděpodobné, spíše nepravděpodobné, velmi 

nepravděpodobné. 
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si více věří specialisté, odvětvově pak ti, kdo pracují ve sféře zdravotní a sociální péče a veterinární činnosti, 

případně ve službách pro podniky. Naopak hůře své šance na získání odpovídajícího místa vidí ti, kdo 

pracují ve veřejné správě, obraně a povinném sociálním zajištění. Otázka vykazuje logickou korelaci 

s hodnocením možnosti dalšího uplatnění na trhu práce, ale zřetelně slabší, než tomu bylo u samotné jistoty 

pracovního místa (ρ=-0159). 

 

9. Pracovní a osobní pohoda 

Šetření Kvalita pracovního života 2020 se podrobněji zaměřilo také na psychickou a psychologickou stránku 

pracovního života, a to prostřednictvím dvou baterií otázek, které se zjišťovaly, zda je práce spojena 

s pocitem stresu, zda práce uspokojuje, nebo neuspokojuje základní duševní potřeby jako seberealizace, 

sebenaplnění a začlenění do společnosti a zda práce člověka baví, dává mu pocit hrdosti a podobně. 

Graf 13: Souhlas či nesouhlas s výroky o současné práci29 (%) 

 

 

29 Otázka: „Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? 

- Moje práce je příliš náročná a stresující. 

- Moje zaměstnání nabízí dobré vyhlídky / možnosti na kariérní postup. 

- Moje práce je stereotypní a nudná. 

- Mám velký vliv na to, abych rozhodoval(a) o tom, jak mám práci vykonávat. 

- Moji kolegové mi pomohou, když je to zapotřebí. 

- Tam, kde pracuji, si přijdu jako doma.“ 

Možnosti odpovědi: zcela souhlasím, souhlasím, ani souhlasím, ani nesouhlasím, nesouhlasím, zcela nesouhlasím. 
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Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 13, z předložených výroků se s nejvyšší mírou souhlasu setkává ten 

o pomoci ze strany kolegů v případě potřeby, s nímž souhlas v některé variantě vyjádřilo 72,5 %, respektive 

bezmála tři čtvrtiny respondentů, prostřední variantu na pomezí souhlasu a nesouhlasu zvolila další pětina 

(20,8 %) a jen malá část zřetelně pod úrovní jedné desetiny (6,7 %) s tímto výrokem nesouhlasila. 

Nadpoloviční většina (54,8 %) souhlasí rovněž s tím, že má velký vliv na rozhodování o tom, jak má svoji 

práci vykonávat, zatímco nesouhlas zde dosahoval úrovně asi jedné pětiny (20,7 %) a postoj na pomezí 

souhlasu a nesouhlasu zaujala zbývající přibližně čtvrtina (24,5 %). Zřetelný převis souhlasu nad 

nesouhlasem se objevil ještě i u dalšího pozitivního výroku, a sice u toho, že se dotázaný tam, kde pracuje, 

cítí jako doma, s čímž souhlasily více než dvě pětiny (43,8 %), čtvrtina (25,3 %) nesouhlasila a zbývající 

necelá třetina (31 %) se vyjádřila střední variantou na pomezí souhlasu a nesouhlasu. 

Poněkud nejednoznačně, s mírným převisem souhlasu (34,6 %) nad nesouhlasem (29,0 %), pak vyznívá 

postoj k negativnímu tvrzení, že vykonávaná práce je příliš náročná a stresující. S trochu větším převisem 

naopak na straně nesouhlasu v poměru o málo více než čtvrtiny souhlasících (26,0 %) a téměř 

dvoupětinového (39,2 %) podílu nesouhlasících vychází pozitivní výrok, že respondentovi jeho práce nabízí 

dobré vyhlídky či možnosti na kariérní vzestup. Relativně malá míra souhlasu se objevila u tvrzení, že 

vykonávaná práce je stereotypní a nudná, což podpořila jen asi sedmina (14,1 %) dotázaných s další 

čtvrtinou (25,4 %) odpovědí pohybující se na pomezí souhlasu a nesouhlasu a asi třípětinovou (60,5 %) 

nesouhlasící většinou. 

Výrok „moje práce je příliš náročná a stresující“ nevykazoval příliš významné sociodemografické diference 

s výjimkou výrazně vyššího a fakticky převažujícího podílu souhlasu ze strany pracujících v oblasti 

zdravotní a sociální péče a veterinárních činností (19,7 % z nich zcela souhlasilo, dalších 35,4 % pak 

souhlasilo, tj. 55,1 % celkově vyjádřilo souhlas, naopak nesouhlas v této skupině uvedla jen šestina, 

respektive 16,6 % respondentů). 

V případě výroku „moje zaměstnání nabízí dobré vyhlídky či možnosti na kariérní postup“ se objevil 

poněkud častější explicitní nesouhlas mezi ženami, výrazná tendence k poklesu míry souhlasu s rostoucím 

věkem, vyšší podíl souhlasu mezi absolventy vysokých škol a nižší podíl souhlasu u vyučených a 

středoškoláků bez maturity, vyšší míra souhlasu mezi samostatně činnými oproti zaměstnancům, profesně 

pak byl zvýšený souhlas mezi řídícími pracovníky, specialisty a technickými či odbornými pracovníky a 

snížený souhlas při vyšším podílu nesouhlasících mezi provozními pracovníky ve službách a prodeji, 

obsluhou strojů a zařízení či montéry a pomocnými či nekvalifikovanými pracovníky. Odvětvově se pak 
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vyšší podíly souhlasy ukázaly mezi těmi, kdo pracují v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a finančního 

zprostředkování, služeb pro podniky nebo výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody. 

S výrokem „moje práce je stereotypní a nudná“ se spojuje pokles souhlasu s rostoucím věkem i s rostoucím 

vzděláním. Poněkud častěji se s tímto výrokem ztotožňují zaměstnanci než samostatně činní. Výrazně 

častější explicitní nesouhlas s tímto výrokem vyjadřují zejména specialisté, naopak zvýšený souhlas se 

objevuje u obsluhy strojů a zařízení či montérů a u pomocných a nekvalifikovaných pracovníků. Z hlediska 

odvětvového členění je míra nesouhlasu silnější v oblasti vzdělávání a školství a služeb pro podniky, naopak 

relativně slabší je tato míra nesouhlasu v oblasti zpracovatelského průmyslu a dopravy, skladování, pošty 

či telekomunikací. 

Výrok „mám velký vliv na rozhodování, jak mám práci vykonávat“ vykazuje mírně vyšší míru souhlasu ze 

strany mužů v porovnání se ženami. Míra souhlasu roste spolu se stupněm nejvyššího dokončeného 

vzdělání. Zcela přirozeně se zde objevuje zcela zásadní rozdíl mezi samostatně činnými a zaměstnanci, když 

varantu odpovědi „zcela souhlasím“ zvolila více než polovina 51,9 % samostatně činných, zatímco u 

zaměstnanců to bylo jen 12,1 %. Totéž se dá říci i o profesním členění, kde odpověď „zcela souhlasím“ 

uvedly téměř dvě třetiny (64,2 %) řídících pracovníků. Kromě toho se zde objevil i výrazně vyšší podíl 

souhlasu ze strany specialistů a odborných nebo technických pracovníků, zatímco nesouhlas častěji 

vyjadřovali lidé pracující jako obsluha strojů a zařízení či montéři anebo jako pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci. Odvětvově se vyšší míra souhlasu objevuje v oblasti vzdělávání a školství, služeb pro podniky, 

bankovnictví, pojišťovnictví s finančního zprostředkování a obchodu a oprav motorových vozidel a 

spotřebního zboží, zatímco opačná situace se ukazuje v oblasti zpracovatelského průmyslu, dopravy, 

skladování, pošty a telekomunikací a rovněž veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení, 

kde se objevuje snížený podíl souhlasu při relativně zvýšeném podílu odpovědí na pomezí souhlasu a 

nesouhlasu. 

Výrok „moji kolegové mi pomohou, když je to zapotřebí“ se setkává s výrazně vyšším podílem naprostého 

souhlasu u mladých pracovníků ve věku do 29 let. Z hlediska vzdělání se vyšší míra souhlasu objevuje u 

absolventů vysokých škol, naopak méně souhlasících je mezi vyučenými a středoškoláky bez maturity. 

V komparaci mezi zaměstnanci a samostatně činnými je souhlas vyšší u zaměstnanců. Profesně se vyšší 

souhlas objevuje mezi specialisty a technickými či odbornými pracovníky, naopak nižší podíl souhlasu se 

objevuje mezi pomocnými a nekvalifikovanými pracovníky. Odvětvově se naprostý souhlas častěji objevuje 

v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování, ubytování a stravování a výroby a 

rozvodu elektřiny, plynu a vody. 

Pokud jde o výrok „tam, kde pracuji, si přijdu jako doma“, vyšší podíl souhlasu s ním byl zaznamenán mezi 

absolventy středních škol s maturitou a vysokých škol, nižší podíl souhlasu se objevil mezi vyučenými a 
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středoškoláky bez maturity. Zejména naprostý souhlas se výrazně častěji objevuje mezi samostatně činnými 

oproti zaměstnancům. Profesně s tím častěji souhlasí řídící pracovníci a specialisté, naopak méně 

souhlasících je mezi pomocnými a nekvalifikovanými pracovníky a obsluhou strojů a zařízení či montéry. 

Z hlediska odvětví se souhlas relativně častěji objevoval v oblasti obchodu a oprav motorových vozidel a 

spotřebního zboží, služeb pro podniky a bankovnictví, pojišťovnictví a povinného sociálního zabezpečení, 

menší míra souhlasu byla zaznamenána v oblasti zpracovatelského průmyslu a dopravy stravování, pošty či 

telekomunikací. 

Graf 14: Častost výskytu některých pocitů v souvislosti s prací30 (%, průměr) 

 

 

30 Otázka: „Následující výroky se týkají toho, jak se cítíte v práci. Jak často pro Vás platí: 

- Ve své práci překypuji energií 

- Ve své práci se cítím silný a energický 

- Svou prací jsem nadšený 

- Moje práce mě inspiruje 

- Když ráno vstávám, těšívám se na svou práci 

- Když intenzivně pracuji, cítím se spokojený 

- Jsem hrdý na práci, kterou dělám 

- Jsem ponořený do své práce 

- Svou prací se nechávám unést.“ 

Možnosti odpovědi: nikdy, skoro nikdy, zřídka, někdy, často, velmi často, vždy. 
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Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

Další otázka se zaměřila na některé pocity a častost jejich výskytu v souvislosti s prací. Jak ukazují výsledky 

zachycené v grafu 14, podle průměru měřeného na sedmibodové škále od 1 (nikdy) do 7 (vždy) se prakticky 

shodně objevují hrdost a uspokojení z práce (oboje s průměrem 4,54). Na třetím místě s nepatrným odstupem 

figuruje pocit ponoření se do své práce (průměr 4,47). S již celkem významným odstupem na čtvrtém místě 

následuje pocit síly a energičnosti ve své práci (průměr 4,27). Znovu s již statisticky signifikantním 

odstupem pátý skončil pocit nadšení z práce (průměr 4,11). Za ním se s nevýznamnými rozdíly z hlediska 

průměru, ale poněkud odlišnou distribucí odpovědí v rámci použité škály, vyskytují překypování energií v 

práci (průměr 4,06) a inspirace prací (průměr 4,01), což jsou poslední dvě položky, které se se svým 

průměrem ještě dostaly nad samotný střed škály v bodě 4. Poslední dvě položky reprezentované výroky 

„když ráno vstávám, těšívám se na svou práci“ (průměr 3,80) a „svou prací se nechávám unést“ (průměr 

3,75) už zůstaly pod středem škály v její části blíže krajní kategorii „nikdy“. 

K výroku „ve své práci překypuji energií“ se v průměru mírně častěji hlásí ženy oproti mužům, absolventi 

vysokých škol, samostatně činní oproti zaměstnancům, řídící pracovníci, specialisté a provozní pracovníci 

ve službách a prodeji, naopak méně často se objevuje u obsluhy strojů a zařízení či montérů a pomocných 

či nekvalifikovaných pracovníků. Odvětvově je častější v oblasti zemědělství, myslivosti a lesního 

hospodářství, ubytování a stravování, vzdělávání a školství a zdravotní a sociální péče či veterinárních 

činností, naopak menší výskyt byl zaznamenán v oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví a 

dopravy, skladování, pošty a telekomunikací. 

V případě výroku „ve své práci se cítím silný a energický“ se objevuje mírný nárůst výskytu spolu se 

zvyšujícím se věkem a stupněm nejvyššího dokončeného vzdělání. Výrazně vyšší je i výskyt mezi 

samostatně činnými proti zaměstnancům. Oborově jsou na tom lépe řídící pracovníci a specialisté, hůře pak 

obsluha strojů a zařízení či montéři a pomocní nebo nekvalifikovaní pracovníci. Podle odvětví se nad 

průměrem pohybuje oblast zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, ubytování a stravování, 

vzdělávání a školství, bankovnictví, pojišťovnictví a výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody, naopak o 

něco hůř než průměr vyhlížejí oblasti zpracovatelského průmyslu a dopravy, skladování, pošty a 

telekomunikací. 

U výroku „svou prací jsem nadšený“ výskyt narůstá s rostoucím stupněm nejvyššího dokončeného vzdělání 

a je vyšší znovu mezi samostatně činnými oproti zaměstnancům. Profesně se ve zvýšené míře vyskytuje u 

řídících pracovníků, specialistů a v menší míře i u odborných a technických pracovníků, výrazně pod průměr 

se dostávají opět pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a obsluha strojů a zařízení či montéři. Podle odvětví 

se nad průměrem pohybuje oblast zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, ubytování a stravování, 
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vzdělávání a školství, zdravotní a sociální péče a veterinární činnosti a ostatní veřejné, sociální a osobní 

služby, naopak pod ním se ukazuje být zpracovatelský průmysl spolu s dopravou, skladováním, poštou a 

telekomunikacemi. 

Výskyt pocitu spojeného s výrokem „moje práce mě inspiruje“ roste poměrně zřetelně s nejvyšším stupněm 

dokončeného vzdělání a velmi mírně stoupá i s rostoucím věkem. Častěji se objevuje u samostatně činných 

v porovnání se zaměstnanci. Profesně se více vyskytuje u řídících pracovníků, specialistů a odborných a 

technických pracovníků, výrazně pod průměrem jsou pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, obsluha strojů 

a zařízení či montéři a úředníci. Z hlediska odvětví se výše ukazuje oblast zemědělství, myslivosti a lesního 

hospodářství, vzdělávání a školství, bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování, zdravotní a 

sociální péče a veterinární činnosti, ubytování a stravování a služby pro podniky, naopak pod průměrem se 

pohybuje zpracovatelský průmysl a doprava, skladování, pošta a telekomunikace. 

Pocit reprezentovaný výrokem „když ráno vstávám, těšívám se na svou práci“ častěji mívají ženy a jeho 

výskyt stoupá s věkem a méně zřetelně rovněž se vzděláním. Jeho výskyt je vyšší u samostatně činných 

v porovnání se zaměstnanci. Profesně je častější u řídících pracovníků a v menší míře i u specialistů, naopak 

nižší zastoupení má v případě obsluhy strojů a zařízení či montérů v a menší míře i nekvalifikovaných a 

pomocných pracovníků. Podle odvětví se nad průměrem pohybuje oblast zemědělství, myslivosti a lesního 

hospodářství, ubytování a stravování, vzdělávání a školství a ostatní veřejné, sociální a osobní služby, 

naopak pod ním se ukazuje být zpracovatelský průmysl s dopravou, skladováním, poštou a 

telekomunikacemi. 

Výskyt výroku „když intenzivně pracuji, cítím se spokojený“ je vyšší u žen a rostoucí s věkem i vzděláním. 

Poněkud vyšší je dále i mezi samostatně činnými v komparace se zaměstnanci. Profesně se výše pohybují 

řídící pracovníci, specialisté a techničtí nebo odborní pracovníci, naopak hůře na tom jsou lidé pracující 

jako obsluha strojů a zařízení nebo montéři a pomocní nebo nekvalifikovaní pracovníci. Z hlediska odvětví 

se relativně výše výskyt pocitu spojeného s výrokem o pracovní spokojenosti ukazuje v oblasti zemědělství, 

myslivosti a lesního hospodářství, vzdělávání a školství, služeb pro podniky a bankovnictví, pojišťovnictví 

a finančního zprostředkování, opak je pravdou u dopravy, skladování, pošty a telekomunikací, výroby a 

rozvodu elektřiny, plynu a vody a v menší míře též zpracovatelského průmyslu. 

Výrok „jsem hrdý na práci, kterou dělám“ má tendenci k růstu s věkem a se vzděláním. Častěji se objevuje 

u samostatně činných proti zaměstnancům. Z hlediska profese se výše pohybují řídící pracovníci, specialisté 

a mírně i odborní a techničtí pracovníci, naopak hůře jsou na tom pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, 

obsluha strojů a zařízení či montéři a v menší míře také úředníci. Podle odvětvového členění je situace lepší 

v oblasti zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, zdravotní a sociální péče či veterinárních činností, 
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vzdělávání a školství, služeb pro podniky a výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody, opačná situace je 

pravdou u dopravy, skladování, pošty a telekomunikací a zpracovatelského průmyslu. 

Pocit vyjadřovaný výrokem „jsem ponořený do své práce“ rovněž narůstá s věkem a vzdělání a je častější u 

samostatně činných. Profesně jej častěji zažívají řídící pracovníci a specialisté, méně často pak pomocní a 

nekvalifikovaní pracovníci a obsluha strojů a zařízení či montéři. Z hlediska odvětví je daný pocit 

frekventovanější u pracovníků z oblasti zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, služeb pro podniky, 

vzdělávání a školství a v menší míře i bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování, opak 

šetření ukazuje v případě zpracovatelského průmyslu a dopravy, skladování, pošty a telekomunikací. 

Podobný obrázek nabízí i analýza v případě posledního zkoumaného výroku „svou prací se nechávám 

unést“. Pocit s ním spojený mírně roste s věkem, zřetelněji pak se vzděláním a je výrazně častější u 

samostatně činných v porovnání se zaměstnanci. Podle profese se s tímto pocitem častěji setkávají řídící 

pracovníci, specialisté a v menší míře i odborní a techničtí pracovníci, naopak méně často jsou s ním spojení 

pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a obsluha strojů a zařízení či montéři. Z hlediska odvětví je výskyt 

daného pocitu častější u pracovníků v oblasti zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, obchodu a 

oprav motorových vozidel a spotřebního zboží, služeb pro podniky, vzdělávání a školství a v menší míře i 

bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování. Naopak nižší frekvenci výskytu daného pocitu 

šetření zaznamenalo ve vyjádření pracovníků z oblasti zpracovatelského průmyslu, výroby a rozvodu 

elektřiny, plynu a vody a dopravy, skladování, pošty či telekomunikací. 

 

10. Vztahy na pracovišti 

Další část výzkumu se poněkud zevrubněji zaměřila na problematiku vztahů na pracovišti, přičemž 

konkrétně se zabývala výskytem některých negativních jevů a podrobněji se věnovala i chování nadřízených 

a možnosti zapojení pracovníka do vylepšování organizace práce či pracovních procesů v rámci organizace 

či jejího oddělení, kde působí. 

 

Tabulka 17: Výskyt negativních jevů ve vztazích na pracovišti v posledním měsíci31 (%) 

 

31 Otázka: „Byl/a jste během posledního měsíce v práci vystaven/a některému z následujících jevů? 

- Slovní napadení 

- Nechtěná sexuální pozornost 

- Výhrůžky 

- Ponižující chování nebo šikana 

- Fyzické násilí.“ 

Možnosti odpovědí: ano, ne. 
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  ano  ne 

Slovní napadení 14,7 85,3 

Ponižující chování nebo šikana 9,5 90,5 

Výhrůžky 8,1 91,9 

Nechtěná sexuální pozornost 3,0 97,0 

Fyzické násilí 1,4 98,6 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

 

Tabulka 17 ukazuje, jak se během posledního uplynulého měsíce v době realizace šetření vyskytovaly na 

pracovišti respondentů některé negativní jevy, jimž byli vystaveni sami dotázaní. Relativně nejčastěji se 

podle svých vyjádření dotázaní na pracovišti střetli se slovním napadením, což v šetření uvedl zhruba každý 

sedmý respondent (14,7 %). O něco méně než desetina lidí ekonomicky aktivních v šetření reportovala 

ponižující jednání či šikanu (9,5 %) a výhrůžky (8,1 %). Tři lidé ze sta uvedli, že se stali terčem nechtěné 

sexuální pozornosti, 1,4 % bylo vystaveno dokonce fyzickému násilí. 

Podrobnější analýza ukázala, že výskyt všech těchto jevů má velmi zásadní dopad na celkové hodnocení jak 

vztahů s kolegy na pracovišti, tak i na hodnocení jednání nadřízených ve vztahu k podřízeným a rovněž na 

hodnocení jednání podřízených ve vztahu k nadřízeným. Ve všech případech jsou ve spojení s výskytem 

daných jevů vidět poklesy průměrů hodnocení o více než jeden bod používané jedenáctibodové škály a 

často, zejména pak v případě hodnocení jednání nadřízených k podřízeným, se rozdíl v průměrech 

pohyboval okolo či dokonce nad hranicí dvou a někdy až tří bodů. 

Z hlediska pohlaví se u výskytu zkoumaných jevů významné rozdíly neprojevily. Podle věku se celkem 

přirozeně snižoval výskyt nechtěné sexuální pozornosti s rostoucím věkem a výskyt fyzického násilí byl 

vyšší v kategorii od 30 do 39 let. Podle vzdělání se absolventi vysokých škol méně střetávali s výhružkami, 

a i další jevy reportovali vždy méně často, i když vesměs tyto dílčí rozdíly nebyly dost velké na to, aby 

mohly být brány jednotlivě jako statisticky signifikantní. Lidé se základním vzděláním pak výrazně častěji 

vypovídali o nechtěné sexuální pozornosti. Slovní napadení, výhrůžky a šikana se častěji týkají zaměstnanců 

v porovnání se samostatně činnými. Profesně obsluha strojů a zařízení či montéři mají častější zkušenost se 

slovním napadením nebo výhružkami, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci se šikanou a provozní 

pracovníci ve službách a prodeji také ve zvýšené míře vypovídali o slovních napadeních. Odvětvově se 

významnější rozdíly objevovaly pouze sporadicky, významně vyšší podíl šikany a ponižování byl 

zaznamenán ve výpovědích pracovníků v oblasti zdravotní a sociální péče a veterinárních činností. 
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Graf 15: Souhlas či nesouhlas s výroky o nadřízených32 (%) 

 

Pozn.: Do výsledků v grafu nejsou zahrnuti ti, kdo uvedli, že nemají přímého nadřízeného. 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 1739 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kteří mají zaměstnanecký poměr, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, 

metoda dotazování CAWI. 

 

Dále byla zaměstnancům (N=1739) položena baterie tří výroků týkající se jejich přímého nadřízeného. Jak 

je patrné z výsledků v grafu 15, u všech tří výroků hodnocených na pětibodové škále souhlasu se střední 

variantou na pomezí souhlasu a nesouhlasu převládá souhlas nad nesouhlasem, přičemž souhlas vždy tvoří 

více či méně výraznou nadpoloviční většinu. Relativně nejvíce souhlasu bylo zaznamenáno v případě 

výroku „Váš přímý nadřízený Vás respektuje jako člověka“, kde souhlas v některé variantě vyjádřilo sedm 

z deseti (70,9 %) oslovených, zatímco nesouhlas dala najevo ani ne desetina (8,6 %). S výrokem „Váš přímý 

nadřízený Vás chválí a projevuje Vám uznání, když odvedete dobrou práci“ pak souhlasí 56 % ekonomicky 

aktivních v zaměstnaneckém poměru, nesouhlas deklaruje přibližně šestina (17,3 %). U výroku „Váš přímý 

nadřízený Vám pomáhá v tom, aby práce byla dokončena“ souhlas jen mírně převyšuje hladinu jedné 

poloviny (52,6 %) a nesouhlas tvoří přibližně pětinu (19,8 %). 

 

32 Otázka: „Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Váš přímý nadřízený… 

- Vás respektuje jako člověka 

- Vás chválí a projevuje Vám uznání, když odvedete dobrou práci 

- Vám pomáhá v tom, aby práce byla dokončena.“ 

Možnosti odpovědi: zcela souhlasím, souhlasím, ani souhlasím, ani nesouhlasím, nesouhlasím, zcela nesouhlasím. 
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Všechny tři výroky velmi silně korelují s hodnocením jednání nadřízených vůči podřízeným, které jsme 

analyzovali ve druhé kapitole této zprávy. Konkrétně v případě výroku „Váš přímý nadřízený Vás 

respektuje jako člověka“ je korelační koeficient ρ=-0,553, u výroku „Váš přímý nadřízený Vás chválí a 

projevuje Vám uznání, když odvedete dobrou práci“ je korelační koeficient ρ=-0,546 a u výroku „Váš přímý 

nadřízený Vám pomáhá v tom, aby práce byla dokončena“ je korelační koeficient ρ=-0,494. 

Podrobnější analýza dále ukázala, že z hlediska pohlaví a věku se v odpovědích významné rozdíly 

neobjevují, u vzdělání je patrný mírný nárůst s jeho vzestupem. Tomu odpovídají i zjištěné profesní rozdíly, 

které ukazují vždy vyšší míru souhlasu mezi řídícími pracovníky a specialisty, a naopak nižší míru souhlasu 

u obsluhy strojů a zařízení či montérů a pomocných a nekvalifikovaných pracovníků. Odvětvové rozdíly 

jsou zde jen málo výrazné. 

Další otázka, která už byla pokládána všem dotázaným, se zaměřila na to, jak ekonomicky aktivní lidé 

vnímají přístup zaměstnavatele a vedení organizace, v níž působí, k otázce ochrany zdraví a bezpečnosti 

jakožto své hlavní prioritě. Jak ukazují výsledky v grafu 16, výrazná většina na úrovni lehce nad hladinou 

dvou třetin (68,1 %) na pětibodové škále se střední variantou na pomezí souhlasu a nesouhlasu souhlasí 

s výrokem označujícím zdraví a bezpečnost zaměstnanců za prioritu vedení, nesouhlas činil asi desetinu 

(9,2 %). Souhlas přitom převažuje podobným způsobem i mezi samotnými zaměstnanci, u samostatně 

činných je pak výrazně silnější. 

Graf 16: Souhlas či nesouhlas s výrokem o zdraví a bezpečnosti zaměstnanců jako prioritě 

zaměstnavatele a jeho vedení33 (%) 

 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kteří mají zaměstnanecký poměr, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, 

metoda dotazování CAWI. 

 

33 Otázka pro zaměstnance: „Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícím výrokem? Zdraví a bezpečnost 

zaměstnanců je vysoko na seznamu priorit našich řídících pracovníků.“ 

Otázka pro živnostníky a podnikatele: „Zdraví a bezpečnost Vás a Vašich zaměstnanců je vysoko na seznamu Vašich 

priorit a priorit Vašich řídících pracovníků.“ 

Možnosti odpovědi pro obě varianty otázky: zcela souhlasím, souhlasím, ani souhlasím, ani nesouhlasím, nesouhlasím, 

zcela nesouhlasím. 
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Podrobnější analýza opět ukázala velmi silnou korelaci mezi mírou souhlasu s daným výrokem a 

hodnocením jak jednání nadřízených (ρ=-0,424), tak samotné bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ρ=-

0,508). 

Kromě toho bylo zjištěno, že míra souhlasu lehce klesá s rostoucím věkem a naopak roste se zvyšujícím se 

stupněm nejvyššího dokončeného vzdělání. Profesně se zde vyšší míra souhlasu projevuje u řídících 

pracovníků. Odvětvově se mírně vyšší míra souhlasu objevila v oblasti zemědělství, myslivosti a lesního 

hospodářství, výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody a bankovnictví, pojišťovnictví a finančního 

zprostředkování. 

Poslední otázka této části výzkumu se pak věnovala tomu, jak často se lidé zapojují do vylepšování 

organizace práce nebo pracovních procesů ve svém oddělení nebo organizaci, což z hlediska vztahů na 

pracovišti souvisí jednak s přístupem nadřízených, nakolik k tomu dávají prostor, a zároveň se vztahy uvnitř 

pracovního kolektivu. 

Graf 17: Častost zapojení pracovníka do vylepšování organizace práce nebo pracovních procesů ve 

svém oddělení nebo organizaci34 (%, průměr) 

 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

Z výsledků zachycených v grafu 17 vyplývá, že průměr zapojení ekonomicky aktivních do vylepšování 

organizace práce nebo pracovních procesů ve svém oddělení nebo organizaci leží pod hranicí středu použité 

 

34 Otázka: „Jak často jste zapojen/a do vylepšování organizace práce nebo pracovních procesů ve svém oddělení nebo 

organizaci?“ Možnosti odpovědi: nikdy, skoro nikdy, zřídka, někdy, často, velmi často, vždy. 
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sedmibodové škály v té její části, která má blíže ke krajní kategorii „nikdy“, a dosahuje hodnoty 3,82 bodu. 

Existuje přitom zcela zásadní rozdíl mezi zaměstnanci a samostatně činnými. Samostatně činní mají 

v průměru (4,90) četnost zapojení naopak výrazně nad středem dané škály a více než čtvrtina z nich vybrala 

variantu „vždy“, zatímco varianty „nikdy“, „skoro nikdy“ a „zřídka“ zvolila dohromady asi jen pětina (20,1 

%). Často nebo vždy u nich dohromady tvoří téměř třípětinovou většinu (59,2 %). Naproti tomu mezi 

zaměstnanci s průměrem 3,60 se často nebo vždy zapojuje jen o něco více než čtvrtina (28,6 %), samotná 

varianta „vždy“ byla mezi nimi poměrně řídkým jevem (2,8 %). Naopak více než dvě pětiny (44,1 %) z nich 

se zapojují jen minimálně nebo vůbec. 

Podrobnější analýza ukázala, že míra zapojení do vylepšování organizace práce nebo pracovních procesů 

ve svém oddělení nebo organizaci roste spolu s nejvyšším stupněm dokončeného vzdělání a profesně je 

častější u řídících pracovníků a specialistů, zatímco méně častá je u obsluhy strojů a zařízení či montérů a 

pomocných nebo nekvalifikovaných pracovníků. Zřetelné byly i rozdíly z hlediska odvětví, častější zapojení 

se ukazovalo v oblasti stavebnictví, ubytování a stravování, služeb pro podniky, vzdělávání a školství a 

v menší míře i obchodu a oprav motorových vozidel či spotřebního zboží a bankovnictví, pojišťovnictví a 

finančního zprostředkování. Naopak výrazně méně často se takové zapojení objevuje u dopravy, skladování, 

pošty a telekomunikací a veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení. 

 

11. Dopady COVID-19 a práce z domova 

S ohledem na aktuální situaci vzniklou v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19 se nejnovější šetření 

kvality pracovního života zaměřilo i na tuto problematiku, a sice na některé dopady probíhající pandemie 

na pracovní život a speciálně pak na práci z domova jako jeden z hlavních fenoménů spojených s pandemií 

a protiepidemickými opatřeními. 

 

Tabulka 18: Hodnocení úrovně toho, co dělá zaměstnavatel proti šíření COVID-1935 (%) 

  všichni  muži ženy ≤ 29 30-39 40-49 50+ ZŠ V+SŠ-M SŠ+M VŠ 

příliš málo 11,6 11,3 12,0 11,8 13,0 10,4 11,6 10,0 16,2 9,6 7,5 

přiměřeně 73,1 73,9 72,0 71,0 70,4 72,5 77,3 74,0 68,8 73,6 78,9 

příliš mnoho 15,3 14,8 16,0 17,2 18,6 17,1 11,2 16,0 15,0 16,8 13,6 

 

35 Otázka: „Myslíte si, že Váš zaměstnavatel dělá v současnosti proti šíření koronaviru na pracovišti příliš málo, 

přiměřeně, příliš mnoho?“ 



99 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 1739 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kteří mají zaměstnanecký poměr, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, 

metoda dotazování CAWI. 

 

Nejprve byla všem respondentům pracujícím v zaměstnaneckém poměru (N=1739) položena otázka 

zaměřená na hodnocení toho, co dělá zaměstnavatel proti šíření koronaviru. Jak ukazují výsledky v tabulce 

18, 73,1 % zaměstnanců si myslí, že jejich zaměstnavatel toho proti šíření nemoci COVID-19 dělá 

„přiměřeně“, 11,6 % soudí, že toho dělá příliš málo, a 15,3 % si naopak myslí, že toho dělá příliš mnoho. 

V tabulce 18 jsou dále uvedeny i hodnoty v rozdělení podle pohlaví, věku a nejvyššího stupně dokončeného 

vzdělání. Významné rozdíly jsou zde řídké, pouze ve věkové skupině od 50 let výše je nižší zastoupení těch, 

kdo si myslí, že jejich zaměstnavatel toho dělá příliš mnoho, a z hlediska vzdělání je nižší podíl odpovědí 

„přiměřeně“ mezi vyučenými a středoškoláky bez maturity, naopak vyšší je tento podíl u vysokoškoláků. 

Profesně se odpověď „příliš mnoho“ objevovala častěji u provozních pracovníků ve službách a prodeji. 

Odvětvově se pak odpověď příliš mnoho výrazně častěji objevuje v oblasti zdravotní a sociální péče a 

veterinárních činností (téměř třetina z nich, respektive 32 %) a také v oblasti stravování a ubytování (27,9). 

Následně byla všem dotázaným položena otázka, která se pokoušela mapovat změny, které v pracovním 

životě lidí v souvislosti s pandemií COVID-19 nastaly od jejího nástupu, tedy od února 2020. 
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Tabulka 19: Změny v souvislosti s koronavirovou pandemii v zaměstnání36  

  ano  ne 

začal na pracovišti nosit nové ochranné pomůcky 51,9 48,1 

změnil se režim práce tak, aby se nepotkával s kolegy 27,4 72,6 

snížil se příjem z hlavního zaměstnání 22,7 77,3 

střídavě pracuje na pracovišti a z domova 19,4 80,6 

snížil se počet odpracovaných hodin 17,8 82,2 

začal využívat nové technologické možnosti 17,4 82,6 

pracuje pouze z domova 8,2 91,8 

snížila se velikost úvazku 5,4 94,6 

získal novou práci nebo začal podnikat 4,9 95,1 

ukončil dosavadní hlavní výdělečnou činnost 3,2 96,8 

nic výše uvedeného 19,4 80,6 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

 

Jak ukazují výsledky v tabulce 19, zdaleka nejčastější změnou v zaměstnání je to, že se na pracovišti začaly 

nosit nové ochranné pomůcky, což uvedla mírná nadpoloviční většina (51,9 %). Více než čtvrtina (27,4 %) 

mezi sledovanými změnami ve svém případě zaznamenala změnu pracovního režimu tak, aby se 

z epidemiologických důvodů nepotkávala s některými svými kolegy na pracovišti. Necelá čtvrtina (22,7 %) 

pak podle vlastního vyjádření zažila snížení příjmu z hlavního zaměstnání. Téměř pětina (19,4 %) přešla na 

nový pracovní režim, při kterém střídavě pracuje z domova (home office) a na pracovišti, 8,2 % pak přešly 

plně na práci z domova. Necelá pětina pak uváděla, že se jí snížil počet odpracovaných hodin (17,8 %), 

podobná část (17,4 %) začala využívat nové technologické možnosti, jako např. videohovory. Jiné změny 

 

36 Otázka: „Nastaly od února ohledně Vašeho hlavního zaměstnání následující změny, které souvisely s propuknutím 

pandemie koronaviru? 

Snížil se Vám příjem z hlavního zaměstnání. 

Ukončil jste dosavadní hlavní výdělečnou činnost - přišel jste o zaměstnání nebo ukončil podnikání. 

Snížila se Vám velikost úvazku. 

Snížil se Vám počet odpracovaných hodin. 

Změnil se Vám režim práce, pracujete pouze z domova (tzv. home office). 

Změnil se Vám režim práce, kdy střídavě pracujete na pracovišti a střídavě z domova (tzv. home office). 

Změnil se Vám režim práce tak, abyste se z epidemiologických důvodů s některými kolegy nepotkával. 

Začal jste využívat nové technologické možnosti (např. videohovory). 

Začal jste na pracovišti nosit nové ochranné pomůcky. 

Získal jste novou práci nebo začal podnikat.“ Možnosti odpovědi: ano, ne. 



101 

byly výrazně méně četné, snížení velikosti úvazku potkalo 5,4 % ekonomicky aktivních, 4,9 % získalo 

novou práci, případně zahájilo novou podnikatelskou činnost a 3,2 % svou dosavadní ekonomickou činnost, 

ať už vykonávanou v zaměstnaneckém poměru, nebo nezávislou aktivitu ukončilo. Pouze necelá pětina 

oslovených (19,4 %) uvedla, že se jich žádná ze sledovaných změn od února nijak nedotkla. 

Snížení příjmu z hlavního zaměstnání se mnohem častěji týkalo osob samostatně činných (53,2 %) než 

zaměstnanců (16,5 %), profesně méně dotčenou skupinou jsou pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, 

odvětvově jen minimálně zasaženou je v tomto směru oblast veřejné správy, obrany a povinného sociálního 

zabezpečení, naopak výrazně vyšší zásah zaznamenaly oblasti jako ubytování a stravování, bankovnictví, 

pojišťovnictví a finanční zprostředkování a ostatní veřejné, sociální a osobní služby. Sektorově se i mezi 

zaměstnanci snížení příjmu ve zvýšené míře týkalo soukromé podnikatelské sféry, naopak méně zasažené 

byly státní úřady a veřejné instituce. Výrazně častěji se pokles příjmu týkal pracovníků malých organizací 

a firem s méně než deseti pracovníky, naopak relativně méně zasaženy byly podniky a organizace s počtem 

pracovníků od 50 výše. 

Ukončení dosavadní činnosti častěji uváděli lidé ve věku do 29 let, naopak minimálně se tato věc objevovala 

v kategorii pracovníků od 50 let výše. 

Snížení velikosti úvazku častěji uváděli samostatně činní (13,4 %) než lidé v zaměstnaneckém poměru (3,8 

%). Profesně se to ve zvýšené míře týkalo provozních pracovníků ve službách a prodeji a z hlediska velikosti 

organizace těch, které mají méně než deset pracovníků. 

Snížení počtu odpracovaných hodin je častější u absolventů středních škol s maturitou, samostatně činných 

(36,3 %) oproti zaměstnancům (14,0 %), pracovníků z odvětví ubytování a stravování (36,2 %) nebo 

ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb (27,6 %), podle sektoru zaměstnanců soukromé podnikové 

sféry a podle velikosti organizace pracovníků těch nejmenších s méně než deseti pracovníky. 

Přechod na režim práce z domova se ve zvýšené míře týkal mladších pracovníků ve věku do 40 let, 

absolventů vysokých škol, samostatně činných, řídících pracovníků, specialistů, úředníků a lidí pracujících 

v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování, služeb pro podniky, vzdělávání a 

školství a také mezinárodních organizací a institucí. Naopak výrazně méně často se přechod na práci 

z domova objevuje u pracovníků starších 40 let, u vyučených a středoškoláků bez maturity, provozních 

pracovníků ve službách a prodeji, řemeslníků a opravářů, obsluhy strojů a zařízení či montérů, pomocných 

a nekvalifikovaných pracovníků a odvětvově pracujících v oblasti zpracovatelského průmyslu či zdravotní 

a sociální péče a veterinárních činností. 

Přechod na režim střídavé práce z domova a na pracovišti vykazoval z hlediska věku a vzdělání tytéž 

diference jako přechod na čistý režim práce z domova, a i ostatní rozdíly se vesměs opakovaly, i když byly 
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zde i určité rozdíly. Na rozdíl od čisté práce z domova se zde neobjevil rozdíl mezi samostatně činnými a 

zaměstnanci, mezi kterými byl výskyt této změny dokonce častější než u samostatně činných, i když nikoli 

statisticky významně. Profesně se pak na rozdíl od přechodu na výlučnou práci z domova u této střídavé 

varianty významně od průměru nelišili řídící pracovníci, a naopak častěji tuto variantu vedle specialistů a 

úředníků uváděli též odborní a techničtí pracovníci. Odvětvově pak k rozdílům zaznamenaným v případě 

přechodu na čistý režim práce z domova přibyl vyšší podíl v oblasti veřejné správy, obrany a povinného 

sociálního zabezpečení a nižší podíly v oblasti obchodu či oprav motorových vozidel a spotřebního zboží a 

dopravy, skladování, pošty či telekomunikací, a naopak ubyl nižší podíl zdravotní a sociální péče a 

veterinárních činností, které se zde významně neodchylovaly od průměru. Navíc se oproti předchozímu 

případu objevily i docela výrazné rozdíly z hlediska sektoru mezi zaměstnanci, když častěji změnu v podobě 

přechodu na režim střídavé práce z domova a na pracovišti uváděli lidé pracující na státních úřadech či v 

samosprávě nebo ve veřejných institucích a v neziskovém sektoru, a naopak méně ji zaznamenávali 

zaměstnanci podniků vlastněných státem a soukromé podnikatelské sféry. Také se zde na rozdíl od 

předchozí položky objevila tendence nárůstu výskytu spolu s rostoucí velikostí organizace, kde člověk 

pracuje. 

Přechod na pracovní režim zamezující setkávání některých kolegů na pracovišti narůstá se zvyšujícím se 

vzděláním. Častěji jej zmiňují zaměstnanci v porovnání se samostatně činnými (29,4 % proti 17,8 %). 

Profesně jej častěji uvádějí odborní a techničtí pracovníci, naopak snížený výskyt je u provozních 

pracovníků ve službách a prodeji. Odvětvově je výrazně častější v oblasti veřejné správy, obrany a 

povinného sociálního zabezpečení, naopak méně často se objevuje v oblasti obchodu a oprav motorových 

vozidel a spotřebního zboží. Mezi zaměstnanci podle sektoru se vyšší výskyt objevuje ve státních úřadech 

a samosprávě a rovněž ve veřejných institucích, naopak méně často se objevuje v soukromé podnikatelské 

sféře. Výskyt přechodu na pracovní režim zamezující setkávání některých kolegů na pracovišti se také 

zřetelně zvyšuje s rostoucí velikostí organizace. 

Využívání nových technologických možností je relativně častější ve věkové kategorii od 30 do 39 let, 

naopak méně častý je u pracovníků ve věku od 50 let výše. Podle vzdělání je výrazně vyšší výskyt využívání 

nových technologických možností u absolventů vysokých škol, naopak sporadický je u vyučených a 

středoškoláků bez maturity. Profesně se častěji objevuje u specialistů, řídících pracovníků a odborných a 

technických pracovníků, naopak méně se vyskytuje u provozních pracovníků ve službách a prodeji, 

řemeslníků a opravářů, obsluhy strojů a zařízení či montérů a pomocných a nekvalifikovaných pracovníků. 

Odvětvově se nové technologické možnosti a jejich využívání objevují více v oblasti bankovnictví, 

pojišťovnictví a finančního zprostředkování, služeb pro podniky, veřejné správy, obrany a povinného 

sociálního zabezpečení a vzdělávání a školství, naopak méně často se vyskytují v oblasti zpracovatelského 
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průmyslu, stavebnictví a ubytování a stravování. Sektorově využívání nových technologických možností 

častěji uvádějí zaměstnanci veřejných institucí a státních úřadů, méně se vyskytuje v podnikové sféře. 

Výskyt využívání nových technologických možností stoupá s rostoucí velikostí organizace, kde lidé působí. 

Používání nových ochranných pomůcek častěji uvádějí zaměstnanci oproti samostatně činným (56,1 % proti 

31,3 %). Odvětvově se to ve zvýšené míře dotýká oblasti veřejné správy, obrany a povinného sociálního 

zabezpečení, vzdělávání a školství a zdravotní a sociální péče a veterinárních činností, statisticky významně 

nižší výskyt byl zaznamenán v oblasti služeb pro podniky. Z hlediska sektoru je nové používání ochranných 

pomůcek častější u zaměstnanců státních úřadů a samosprávy a veřejných institucí, méně časté u 

zaměstnanců v soukromé podnikové sféře. Používání se také výrazně zvyšuje s rostoucí velikostí 

organizace, kde pracovník působí. 

Novou práci nebo novou podnikatelskou aktivitu častěji uváděli mladí ve věku do 29 let, s rostoucím věkem 

četnost výskytu této eventuality klesá. Trochu častěji se nové aktivity týkaly samostatně činných než 

zaměstnanců (7,9 % proti 4,2 %). 

Žádná ze zkoumaných změn se netýkala častěji mužů (21,7 %) oproti ženám (16,5 %), výskyt takových 

jedinců se mírně zvyšuje s věkem, a naopak výrazně klesá s rostoucím vzděláním. Profesně jde častěji o 

řemeslníky a opraváře nebo obsluhu strojů a zařízení či montérů. Odvětvově se častěji jedná o pracovníky 

v oblasti zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství a stavebnictví, naopak nižší výskyt vykazují obory 

jako bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování a vzdělávání a školství. Mezi zaměstnanci 

z hlediska sektoru jde o ty, kdo pracují v soukromé podnikové sféře. Výskyt těchto lidí se mírně snižuje 

s rostoucí velikostí organizace. 

Mezi těmi ekonomicky aktivními, kteří alespoň někdy pracují z domova (N=966) v režimu home office, 

šetření dále zjišťovalo některé věci spojené specificky s touto formou práce. Jednak bylo zkoumáno to, zda 

lidé mají doma pracovnu nebo nějaké místo určené pro práci z domova, zda mají potřebné vybavení, zda se 

mohou na svou práci plně soustředit a zda dokážou oddělit svůj pracovní a osobní život. Další otázka týkající 

se práce z domova pak zkoumala to, jako podle samotných respondentů má práce z domova vliv na jejich 

produktivitu práce oproti běžné situaci, kdy pracují na svém pracovišti. 

 

Tabulka 20: Podmínky při práci z domova37  

 

37 Otázka: „Když pracujete z domu... 

- máte doma pracovnu nebo místo určené pro práci? 

- máte veškeré potřebné vybavení pro svou práci? 

- můžete se na svou práci plně soustředit? 
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  ano  ne 

má doma pracovnu nebo místo určené pro práci 57,0 43,0 

má veškeré potřebné vybavení pro svou práci 73,8 26,2 

může se na svou práci plně soustředit 70,1 29,9 

dokáže oddělit svůj pracovní a osobní život 68,3 31,7 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 966 respondentů z ekonomicky 

aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kteří alespoň částečně pracují z domova, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda 

dotazování CAWI. 

 

Výsledky zachycené v tabulce 20 ukazují, že při práci z domova většina (57 %) takto pracujících má svoji 

pracovnu nebo nějaké místo určené pro práci, ale více než dvě pětiny (43 %) je nemají. Téměř tři čtvrtiny 

(73,8 %) respondentů pracujících z domu uvádějí, že pro svou práci mají veškeré potřebné vybavení, více 

než čtvrtina ovšem v tomto ohledu pociťuje nějaké nedostatky. Přibližně sedm z deseti (70,1 %) pracujících 

z domu se podle vlastního vyjádření může plně soustředit na svou práci, když pracuje v tomto režimu, tři 

desetiny (29,9 %) s tím mají nějaké potíže. Více než dvě třetiny (68,3 %) pracujících z domova pak podle 

svých slov nemá problém oddělovat svůj pracovní život od osobního, necelé třetině (31,7 %) to je zatěžko. 

S pracovnou nebo pro práci určeným místem při práci z domu jsou na tom podle svého vyjádření lépe muži 

(ano 61,4 %) oproti ženám (51,2 %). Frekvence kladných vyjádření zde rovněž stoupá spolu s věkem a 

vzděláním. Samostatně činní jsou na tom lépe než zaměstnanci (podíly „ano“ 66,8 % proti 52,2 %). Profesně 

jsou na tom v tomto směru poněkud lépe specialisté, hůře pak provozní pracovníci ve službách a prodeji. 

Potřebná vybavenost pro práci z domova je také mírně lepší u mužů a trochu se zlepšuje s rostoucím 

vzděláním. Z profesního hlediska jsou na tom znovu lépe specialisté, hůře pak provozní pracovníci ve 

službách a prodeji a řemeslníci a opraváři. Odvětvově lepší situaci z hlediska veškerého potřebného 

vybavení pro práci z domu vykazuje oblast služeb pro podniky, opačnou situaci šetření zaznamenalo 

v ostatních veřejných, sociálních a osobních službách. Sektorově mezi zaměstnanci jsou na tom lépe ti, kdo 

pracují v soukromé podnikové sféře, naopak hůře jsou na tom pracovníci veřejných institucí. Výrazně lépe 

vybaveni jsou také ti, kdo mají pro práci z domu vlastní pracovnu nebo jiné určené místo (ano 85,3 % proti 

58,6 %). 

 

- dokážete oddělit svůj pracovní a osobní život?“ 

Možnosti odpovědi: ano, ne. 
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Schopnost plného soustředění ve zvýšené míře deklarují pracující z domu ve věku od 50 let výše, ti, kdo 

mají k dispozici svoji pracovnu nebo místo určené pro práci, ti, kdo disponují veškerým potřebným 

vybavením, a rovněž ti, kdo nemají doma nezaopatřené děti. 

Schopnost oddělovat pracovní a osobní život ve zvýšené míře deklarují vysokoškoláci, naopak méně často 

to uvádějí absolventi středních škol s maturitou. Rozdíly z hlediska profese nebo odvětví se zde neobjevily, 

ale analýza ukázala velmi výrazné propojení schopnosti oddělovat pracovní a osobní život se schopností se 

na práci při práci z domu dokonale soustředit. Kromě toho vyšší schopnost dělat rozdíl mezi prací a osobním 

životem v tomto směru deklarují ti, kdo disponují pro práci z domova lepším zázemím (pracovna a 

vybavení). 

 

Graf 18: Subjektivní srovnání produktivity práce z domu proti práci v běžném místě38 (%) 

 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 966 respondentů z ekonomicky 

aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kteří alespoň částečně pracují z domova, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda 

dotazování CAWI. 

 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 18, při srovnání vlastní pracovní výkonnosti či produktivity při 

práci z domu oproti situaci, kdy člověk pracuje na svém obvyklém místě výkonu práce, relativně největší 

část pracujících z domu dosahující úrovně zhruba dvou pětin (40,5 %) soudí, že je při práci z domu přibližně 

stejně produktivní. Mezi ostatními pak zřetelně převažují ti, kdo svou produktivitu při práci z domu hodnotí 

 

38 Otázka: „Přijdete si, že během práce z domu jste více nebo méně produktivní v porovnání s vaším běžným místem 

práce?“ Možnosti odpovědi: rozhodně více produktivní, spíše více produktivní, přibližně stejně produktivní, spíše 

méně produktivní, rozhodně méně produktivní. 

9 13.5 40.5 22.7 14.3
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jako nižší, kteří tvoří více než třetinu (37 %), nad těmi, kdo jsou podle vlastního mínění produktivnější při 

práci z domova, kteří představují necelou čtvrtinu (22,5 %). 

Podrobnější analýza ukazuje, že poněkud lépe svoji produktivitu při práci z domu hodnotí mladí ve věku do 

29 let. Výrazně lépe svou produktivitu při práci z domu hodnotí lidé, kteří mají pro tuto práci lepší 

podmínky, pokud jde o prostor a vybavení, a kteří se na práci doma dokážou dokonale soustředit a dokážou 

při tom i rozdělovat pracovní a osobní život. 

 

12. Zdraví a životní styl 

Ve své poslední části věnované meritorním otázkám se šetření zaměřilo na problematiku fyzického, 

mentálního a rovněž sociálního zdraví a také životního stylu, do něhož práce zasahuje a který ovlivňuje. 

Šetření konkrétně zkoumalo, kolik hodin během posledního týdně lidé absentovali v práci kvůli svým 

zdravotním problémům a kvůli jiným důvodům, kolik hodin v daném týdnu skutečně odpracovali a jaký 

vliv měly jejich zdravotní problémy na jejich produktivitu v daném týdnu. Dále měli zhodnotit svůj vlastní 

zdravotní stav, šetření zkoumalo, zda se u nich nevyskytují dlouhodobé či chronické zdravotní problémy a 

zda a jak je tyto problémy omezují v každodenních činnostech, zjišťován byl výskyt určitých zdravotních 

potíží v průběhu posledních dvanácti měsíců, to, jak lidé spí, jak často jsou unavení, napjatí či deprimovaní 

a naopak odpočatí, uvolnění, nabití energií a v dobré náladě. Pokud jde o sociální zdraví, které je úzce 

propojené s psychickým i fyzickým stavem, šetření zkoumalo, nakolik respondenti důvěřují jiným lidem, 

jak často se stýkají s přáteli, příbuznými nebo kolegy a jak často se účastní společenských aktivit. 

První část otázek se soustředila na posledních sedm dní před časem dotazování a konkrétně zjišťovala, zda 

a jakou část své pracovní doby ekonomicky aktivní zameškali kvůli zdravotním problémům,39 zda a jakou 

část své pracovní doby zameškali z jiných než zdravotních důvodů40 a kolik hodin v uplynulém týdnu reálně 

odpracovali.41 

Z odpovědí vyplynulo, že nějakou absenci kvůli zdravotním důvodům mělo 13 % respondentů a 87 % nikoli, 

přičemž průměr zameškané doby ze zdravotních důvodů v přepočtu na osobu v rámci celého souboru činil 

3,27 hodiny, mezi samotnými absentéry pak průměrná zameškaná doba ze zdravotních důvodů v rámci 

zkoumaného posledního týdne před dotazováním činila 25,20 hodiny. Analogicky průměr doby zameškané 

z jiných důvodů činil v rámci celého souboru 1,88 hodiny a mezi samotnými chybějícími dosahoval úrovně 

 

39 Otázka: „Kolik hodin jste za poslední týden zameškal(a) v práci kvůli svým zdravotním problémům? Započítejte 

hodiny, kdy jste zameškal(a) práci v době na nemocenské, čas, kdy jste přišel/přišla pozdě, čas, o který jste 

odešel/odešla dříve atd., kvůli svým zdravotním problémům.“ 
40 Otázka: „Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal(a) v práci z jiných důvodů, jako například dovolené?“ 
41 Otázka: „Kolik hodin jste za posledních sedm dnů skutečně odpracoval(a)?“ 
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12,22 hodiny, přičemž 84,6 % nemělo žádnou absenci a 15,4 % alespoň jednu hodinu z jiných než 

zdravotních důvodů zameškalo. Reálně odpracovaná doba pak v průměru činila 35,43 hodiny, 7 % 

dotázaných přitom neodpracovalo ani jednu hodinu. 

Doba zameškané práce ze zdravotních důvodů byla delší u žen (průměr 4,36 hodiny) než u mužů (2,39 

hodiny). Podíl těch, kdo ze zdravotních důvodů nic nezameškali, byl vyšší a průměrná doba byla zřetelně 

kratší (průměr 1,41 hodiny) mezi vysokoškoláky a se snižující se úrovní vzdělání tato doba rostla. Profesně 

byly zameškané hodiny ze zdravotních důvodů výrazně kratší u řídících pracovníků (1,01), specialistů (1,58) 

či úředníků (1,84), a naopak výrazně vyšší průměry jsou u provozních pracovníků ve službách a prodeji 

(5,99) či obsluhy strojů a přístrojů nebo montérů (5,00). Odvětvově se vyšší průměry zameškaných hodin 

objevily u pracovníků z oblasti ubytování a stravování (6,51) a obchodu a oprav motorových vozidel a 

spotřebního zboží (5,38). 

 

Graf 19: Vliv zdravotních problémů na práci v posledním týdnu42 (%, průměr) 

 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

 

Další otázka následně na jedenáctibodové škále od 0 do 10 s krajními kategoriemi „0 = zdravotní problémy 

neměly žádný vliv na mou práci“ a „10 = zdravotní problémy mi zcela znemožnily pracovat“ měřila vliv 

zdravotních problémů na pracovní výkon ve sledovaném období sedmi dnů. Jak ukazují výsledky v grafu 

19, více než tři pětiny (61,2 %) respondentů vybraly krajní bod celé škály, který představuje situaci, kdy 

 

42 Otázka: „Nakolik vaše zdravotní problémy ovlivnily za posledních sedm dnů vaši produktivitu během doby, kdy 

jste pracoval(a)? Zamyslete se nad dny, kdy jste byl(a) omezen(a) v tom, jaké množství nebo druh práce jste mohl(a) 

vykonávat, nad dny, kdy jste udělal(a) méně, než jste chtěl(a), případně nad dny, kdy jste nemohl(a) pracovat tak 

pečlivě jako obvykle.“ Možnosti odpovědí: 0-10 s krajními kategoriemi 0 = zdravotní problémy neměly žádný vliv na 

mou práci, 10 = Zdravotní problémy mi zcela znemožnily pracovat. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2020 (1,47)
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zdravotní problémy neměly vůbec žádný vliv na pracovní výkon v uplynulém týdnu, zatímco 3,8 % zvolilo 

opačný kraj škály, který značí, že zdravotní problémy zcela znemožnily pracovat během uplynulých sedmi 

dnů. Průměr činil 1,47, první kvartil i medián byly 0, třetí kvartil 2 a devátý decil 5, což je hodnota tvořící 

střed celé škály. Jen necelá desetina (9,8 %) se situovala do té části škály, která je blíže k poloze „zdravotní 

problémy mi zcela znemožnily pracovat“. 

Odpovědi na danou otázku vykazovaly poměrně silnou korelaci s počtem zameškaných hodin ze 

zdravotních důvodů v posledním týdnu (ρ=0,408). Deklarovaný vliv zdravotních problémů na pracovní 

výkon vykazuje zřetelný pokles s rostoucím vzděláním. Větší vliv v průměru uváděli profesně pomocní a 

nekvalifikovaní pracovníci a obsluha strojů a zařízení či montéři, menší se objevoval u řídících pracovníků, 

specialistů, odborných a technických pracovníků a úředníků. Odvětvově se vyšší dopad ukázal v oblasti 

obchodu a oprav motorových vozidel a spotřebního zboží a také zdravotní a sociální péče a veterinární 

činnosti, naopak nižší vliv zdravotních potíži vyjadřovali lidé z oblasti zemědělství, myslivosti a lesního 

hospodářství, výroby a rozvodu elektřin, plynu a vody, bankovnictví, pojišťovnictví a finančního 

zprostředkování, služeb pro podniky a veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení. 

 

Graf 20: Subjektivní hodnocení vlastního zdravotního stavu43 (%) 

 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

 

 

43 Otázka: „Jaký je obecně Váš zdravotní stav? Řekl/a byste, že je velmi dobrý, dobrý, ucházející, špatný, velmi 

špatný?“ 

22.7 45.4 26.3 5.1 0.5
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Jak ukazují výsledky v grafu 20, na pětibodové škále hodnocení vlastního zdravotního stavu o málo více 

než dvě třetiny (68,1 %) jej označují jako dobrý nebo velmi dobrý, další více než čtvrtina (26,3 %) jej 

charakterizuje jako ucházející a jen 5,6 % jej označuje jako špatný, případně velmi špatný. 

Podrobnější analýza ukazuje, že subjektivní hodnocení se celkem výrazně zhoršuje s rostoucím věkem, a 

naopak zlepšení vykazuje spolu s rostoucím vzděláním. Profesní a odvětvové rozdíly nejsou vesměs 

dostatečně velké na to, aby je bylo možné pokládat za statisticky průkazné, jinak ovšem do značné míry 

odrážejí základní diference dané věkem a vzděláním, které se promítají i do profesní a odvětvové struktury. 

Subjektivní hodnocení zdravotního stavu také vykazuje jasnou korelaci (ρ=0,293) s předchozí otázkou, ve 

které dotázaní hodnotili dopady svých zdravotních problémů na pracovní výkon v posledním týdnu, a 

v menší míře korelovalo (ρ=0,145) i s počtem zameškaných hodin ze zdravotních důvodů v předchozích 

sedmi dnech. 

Na otázku ohledně subjektivního hodnocení zdravotního stavu pak navázal dotaz, zda dotázaní trpí nějakým 

chronickým zdravotním problémem, postižením či onemocněním.44 V odpovědi nějaký chronický zdravotní 

problém, postižení nebo onemocnění deklarovalo 37,3 % ekonomicky aktivních, 62,7 % uvedlo, že žádný 

takový chronický problém nemá. Podrobnější analýza přitom ukázala, že výskyt chronických zdravotních 

potíží roste s rostoucím věkem a klesá s rostoucím nejvyšším stupněm dokončeného vzdělání. Podle profese 

a odvětví se rozdíly opět vesměs pohybovaly v rámci možné statistické chyby s výjimkou vyššího výskytu 

chronických potíží mezi pracovníky z oblasti ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb, přičemž ale 

tyto rozdíly víceméně korespondovaly s diferencemi podle věku a vzdělání, které se výrazně promítají i do 

profesní a odvětvové struktury. Výskyt chronických potíží samozřejmě silně roste se zhoršujícím se 

subjektivním hodnocením vlastního zdravotního stavu. 

Dotázaným, kteří uvedli, že mají nějaký chronický problém (N=718), byla ještě položena otázka, která 

zjišťovala, nakolik je daný problém omezuje v jejich každodenních činnostech.45 

 Graf 21: Vliv chronických problémů na omezení každodenních činností (%) 

 

44 Otázka: „Trpíte nějakým chronickým (dlouhodobým) tělesným nebo duševním zdravotním problémem, nemocí nebo 

postižením? Mám na mysli nemoci nebo zdravotní problémy, které trvají, nebo nejspíše potrvají, 6 měsíců a déle.“ 

Možnosti odpovědi: ano, ne. 
45 Otázka: „Omezuje Vás tento tělesný nebo duševní zdravotní problém, nemoc nebo postižení ve Vašich každodenních 

činnostech?“ Možnosti odpovědi: naprosto omezuje, hodně omezuje, trochu omezuje, vůbec neomezuje. 
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Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 718 respondentů z ekonomicky 

aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kteří uvedli, že mají nějaký chronický zdravotní problém, kvótní výběr z online panelu 

MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 21, přibližně šestina (16,3 %) těch, kdo mají chronické zdravotní 

potíže, je jimi naprosto (2,4 %) nebo hodně (13,9 %) omezena ve svých každodenních činnostech, 

nadpoloviční většina (55,5 %) je omezena trochu a zbývající více než čtvrtina (28,2 %) žádné omezení 

nepociťuje. 

Podrobnější analýza ukázala, že z hlediska pohlaví a věku mezi dotázanými s chronickými zdravotními 

potížemi nejsou významné rozdíly, pokud jde o vliv těchto problémů na omezení v jejich každodenní 

činnosti, ale objevuje se zde zřetelný pokles vlivu v souvislosti s rostoucím stupněm nejvyššího 

dokončeného vzdělání. 

 

Tabulka 21: Výskyt některých zdravotních potíží během posledního roku46 (%) 

  ano  ne 

Bolesti zad 53,2 46,8 

Bolesti hlavy, únava očí 47,3 52,7 

Celková únava 42,4 57,6 

Bolesti svalů ramen, krku a/nebo horních končetin 35,3 64,7 

 

46 Otázka: „Měl/a jste v posledních 12 měsících některé z následujících zdravotních problémů? 

Problémy se sluchem 

Kožní problémy 

Bolesti zad 

Bolesti svalů ramen, krku a/nebo horních končetin (paží, loktů, zápěstí, rukou atd.) 

Bolesti svalů dolních končetin (kyčle, nohy, kolena, chodidla atd.) 

Bolesti hlavy, únava očí 

Zranění 

Úzkost 

Celková únava.“ 

Možnosti odpovědi: ano, ne. 

2.4 13.9 55.5 28.2
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Bolesti svalů dolních končetin 33,3 66,7 

Úzkost 15,5 84,5 

Kožní problémy 13,9 86,1 

Zranění 6,9 93,1 

Problémy se sluchem 4,8 95,2 

Nic z výše uvedeného 15,3 84,7 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

 

Údaje zachycené v tabulce 21 ukazují, jak se podle vyjádření respondentů v ekonomicky aktivní populaci 

vyskytovaly některé zdravotní problémy v období posledních dvanácti měsíců. Ze zkoumaných neduhů se 

nejčastěji objevovaly bolesti zad, které uvedla nadpoloviční většina (53,2 %) dotázaných. Téměř polovina 

(47,3 %) uvedla bolesti hlavy či únavu očí, více než dvě pětiny (42,4 %) zmínily celkovou únavu, o málo 

více než třetina (35,3) měla bolesti svalů ramen, krku a horních končetin, třetina (33,3 %) se setkala 

s bolestmi svalů dolních končetin, 15,5 % trpělo úzkostí a u 13,9 % se vyskytly kožní problémy. Přibližně 

sedm lidí ze sta (6,9 %) během posledního roku utrpělo nějaké zranění, potíže se sluchem připustil zhruba 

každý dvacátý (4,8 %). Jen 15,3 % oslovených podle vlastního vyjádření nemělo v posledním roce žádný 

z uvedených zdravotních problémů. 

Podrobnější analýza ukázala, že bolesti zad, bolesti svalů dolních končetin, bolesti hlavy a únava očí, 

celková únava a úzkost se více objevují u žen, mezi muži je vyšší zastoupení těch, kdo žádné problémy 

nepřiznali. Z hlediska věku s jeho růstem klesá výskyt kožních problémů, bolestí hlavy a únavy očí, úzkosti 

a celkové únavy, a naopak roste výskyt bolestí svalů dolních končetin. S rostoucím vzděláním se zvyšuje 

podíl výpovědí o kožních problémech, bolestech hlavy s únavou očí a celkové únavě, a naopak klesá podíl 

uváděné bolesti dolních končetin. Profesně se bolest svalů dolních končetin objevovala významně méně 

často u specialistů. Bolestmi hlavy a únavou očí častěji trpěli úředníci, méně často to jsou naopak řemeslníci 

a opraváři. Zranění ve zvýšené míře uváděli řídící pracovníci. Úzkost se častěji objevovala u úředníků. U 

řemeslníků a opravářů se méně často vyskytovala celková únava. Odvětvově se bolest hlavy a únava očí 

více objevuje u pracovníků v oblasti vzdělávání a školství. Celkovou únavu méně často zmiňovali lidé 

pracující v oblasti zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, více se objevuje v oblasti zdravotní a 

sociální péče a veterinární činnosti. Bolest svalů horních končetin méně často uváděli lidé pracující v oblasti 

výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody. 
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V rámci bloku otázek týkajících se fyzického zdraví byly položeny i otázky zjišťující tělesnou výšku a váhu. 

Ze získaných údajů byl vypočítán tzv. body mass index (BMI)47, který v průměru činil 27,16 a medián 

26,45, což jsou hodnoty převyšující hodnotu 25 tvořící obvykle uváděnou hranici mezi normou a nadváhou. 

Hodnotu BMI pod úrovní 18,5, která tvoří obvykle uváděné rozhraní mezi normou a podváhou, šetření 

zaznamenalo u 1,7 % dotázaných, hodnotu v intervalu od 18,5 do méně než 25, který představuje normu, 

zjistilo u 35,3 % dotázaných, hodnotu v intervalu od 25 do méně než 30 představujícím „nadváhu“ u 38,5 

% a hodnotu od 30 výše definovanou již jako obezitu u 24,5 %, přičemž u 1,5 % šlo o hodnotu BMI od 40 

výše (tzv. obezita 3. stupně, respektive těžká obezita) a u 5,2 % se hodnota BMI pohybovala v rozmezí od 

35 do méně než 40 (tzv. obezita 2. stupně, respektive závažná obezita). 17,8 % tvoří ti, kdo trpí obezitou 1. 

stupně. 

Podrobnější analýza ukazuje, že z hlediska pohlaví se BMI u mužů pohybuje v průměru výše než u žen 

(27,81 proti 26,24), přičemž však dílčí rozdíly se netýkají kategorií ležících v pásmu obezity, ale 

v kategoriích „podvýživa“ a „norma“, kde je vyšší zastoupení žen (3,3 % a 44,1 % proti 0,6 % a 29,0 %), 

zatímco mezi muži bylo výrazně více těch, u kterých se hodnota BMI pohybuje v pásmu „nadváhy“ (44,4 

% proti 30,4 % u žen). BMI výrazně narůstá s věkem a s výjimkou v souboru jen velmi slabě zastoupené 

skupiny ekonomicky aktivních majících pouze základní vzdělání vykazuje zřetelný pokles se zvyšujícím se 

stupněm nejvyššího dokončeného vzdělání. Data z šetření ukazují na poměrně zřetelnou korelaci mezi BMI 

a subjektivním hodnocením vlastního zdravotního stavu (ρ=0,213). Naproti tomu ovšem se neprojevila 

žádná jednoznačná korelace mezi BMI a počtem zameškaných hodin ze zdravotních důvodů, který byl 

v kategorii BMI „norma“ fakticky průměrný, o něco nižší byl v kategoriích „nadváha“ a „obezita 1. stupně“ 

a vyšší byl pouze v kategoriích obezity 2. a 3. stupně a rovněž u podvýživy. 

Kromě tělesné výšky a váhy šetření rovněž zjišťovalo, kolik hodin denně ekonomicky aktivní lidé v průměru 

spí. Celkový průměr získaných odpovědí se pohybuje těsně pod hranicí sedmi hodin (6,96), naprostá většina 

(88,2 %) se pohybuje v rozmezí od šesti do osmi hodin, 6,9 % uvádí dobu kratší, a to vesměs pět hodin (5,8 

%), případně méně často čtyři hodiny (0,9 %), naopak 4,9 % uvedlo dobu delší než osm hodin, většinou pak 

devět hodin (3,6 %), případně deset hodin (0,9 %). 

Průměrná délka spánku je mírně delší u žen (7,03 proti 6,90) a klesá s rostoucím věkem a roste se zvyšujícím 

se vzděláním. Vykazuje mírnou korelaci se subjektivním hodnocením zdravotního stavu (od velmi dobrého 

po špatný zdravotní stav průměrná doba spánku klesá ze 7,04 na 6,66, v nepočetné a tudíž statisticky 

 

47 BMI je vyjádřen jako poměr tělesné váhy v kilogramech a druhé mocniny tělesné výšky v metrech. Výsledná 

veličina byla dále kategorizována do šesti kategorií, a to následujícím způsobem: hodnota BMI menší než 18,5 tvoří 

kategorii „podváha“, hodnota BMI rovna nebo větší než 18,5 a menší než 25 představuje kategorii „norma“, od 25 do 

méně než 30 je „nadváha“, od 30 do méně než 35 je „obezita 1. stupně“, od 35 do méně než 40 je „obezita 2. stupně“ 

a od 40 výše „obezita 3. stupně“. 
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nespolehlivé skupině s „velmi špatným“ zdravotním stavem je to naopak více, a sice 7,26) a také zřetelně 

koreluje s ukazatelem BMI (od normy po obezitu 2. stupně je patrný jednoznačný pokles z 7,08 na 6,65, u 

málo početné a statisticky tudíž neprůkazné skupiny s hodnotou BMI od 40 výše je průměrná hodnota 

deklarovaného spánku 7,17 hodin). Z profesního hlediska v průměru déle spí specialisté (7,08), provozní 

pracovníci ve službách a prodeji (7,11) a úředníci (7,04), kratší dobu pak lidé z převážně dělnických profesí, 

ale zejména obsluha strojů a zařízení nebo montéři (6,55). Odvětvově se kratší spánkové průměry objevují 

v oblasti zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství (6,61), zpracovatelském průmyslu (6,76) či 

dopravě, skladování, poště a telekomunikacích (6,75), naopak delší se ukazují v oblasti ubytování a 

stravování (7,24), ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb (7,17), služeb pro podniky (7,15), 

bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování (7,11), výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody 

(7,11), vzdělávání a školství (7,08), veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení (7,08), 

obchodu a oprav motorových vozidel a spotřebního zboží (7,06) a zdravotní a sociální péče či veterinárních 

činností (7,02). 

Graf 22: Častost výskytu situace přetížení prací s dopadem na rodinu a domácnost48 (%) 

 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

Součástí bloku otázek zkoumajících vliv práce na psychické rozpoložení, mentální zdraví a tím i na kvalitu 

života byla i otázka zjišťující výskyt situací, kdy jsou lidé po práci příliš unavení na to, aby mohli udělat 

některé z domácích prací, které je třeba udělat, a kdy jim práce zabírá tolik času, že je pro ně obtížné plnit 

povinnosti vůči rodině. Jak ukazují výsledky v grafu 22, přílišnou únavu, která znemožňuje dělat 

 

48 Otázka: „Jak často se Vám během uplynulých 12 měsíců staly tyto situace? 

- Přišel(a) jsem z práce domů příliš unavený(á) na to, abych mohl(a) udělat některé z domácích prací, které bylo třeba 

udělat. 

- Vzhledem k množství času, které věnuji práci, pro mě bylo těžké plnit povinnosti vůči rodině.“ 

Možnosti odpovědi: denně, několikrát za týden, několikrát za měsíc, méně často, nikdy. 
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v domácnosti, co je třeba udělat, pociťuje téměř čtvrtina (24,1 %) dotázaných minimálně několikrát za týden 

a další téměř tři desetiny (29,2 %) několikrát za měsíc. Naopak nikdy takovou únavu nepociťuje asi desetina 

(11,3 %) ekonomicky aktivních. Nedostatek času na rodinné povinnosti v důsledku přílišného vytížení prací 

je poněkud méně častý než únava. Několikrát týdně či denně takovou situaci uvádí 15,5 % ekonomicky 

aktivních, několikrát za měsíc pak dalších 18,4 %, což je dohromady asi třetina, zatímco u únavy to byla už 

více než polovina. Nikdy pak danou situaci s nedostatkem času na rodinné povinnosti nezažívá více než 

čtvrtina (26,7 %) ekonomicky aktivních. 

Podrobnější analýza ukázala, že přílišnou únavu trochu častěji uvádějí ženy a že její výskyt mírně klesá 

s rostoucím věkem. Profesně, ani odvětvově se zde významné rozdíly neobjevily. 

V případě nedostatku času na rodinné povinnosti je patrný pokles jeho výskytu s rostoucím věkem. Profesně 

se rozdíly neobjevily, odvětvově je situace trochu horší v oblasti obchodu a oprav motorových vozidel a 

spotřebního zboží a dopravy, skladování, pošty a telekomunikací, naopak poněkud lépe jsou na tom v tomto 

ohledu dotázaní pracující v oblasti zpracovatelského průmyslu a veřejné správy, obrany a povinného 

sociálního zabezpečení. Mezi výskytem únavy a nedostatku času přitom existuje velmi silná vzájemná 

korelace (ρ=0,592). Obojí také významně koreluje se subjektivním hodnocením vlastního zdravotního 

stavu. 

Graf 23: Častost výskytu vybraných pozitivních pocitů49 (%) 

 

49 Otázka: „Ke každému z následujících výroků vyberte prosím možnost, která je nejblíže tomu, jak jste se během 

posledních dvou týdnů cítil(a). 

- Cítil(a) jsem se spokojeně a v dobré náladě 

- Cítil(a) jsem se klidně a uvolněně 

- Cítil(a) jsem se čile a energicky 

- Probouzel(a) jsem se čerstvý(á) a odpočinutý(á) 

- Můj každodenní život byl naplněný věcmi, které mě zajímaly.“ 

Možnosti odpovědi: stále, většinu času, více než polovinu času, méně než polovinu času, někdy, nikdy. 
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Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

 

Graf 24: Častost výskytu vybraných negativních pocitů50 (%) 

 

50 Otázka: „Ke každému z následujících výroků vyberte prosím možnost, která je nejblíže tomu, jak jste se během 

posledních dvou týdnů cítil(a). 

- Cítil(a) jsem se obzvláště napjatý/á 

- Cítil(a) jsem se osaměle 

- Cítil(a) jsem se skleslý(á) a v depresi.“ 

Možnosti odpovědi: stále, většinu času, více než polovinu času, méně než polovinu času, někdy, nikdy. 
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Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

 

V grafech 23 a 24 jsou zachyceny výsledky odpovědí na otázku zjištující, jak se v posledních dvou týdnech 

vyskytovaly u nich vybrané pozitivní a negativní pocity. Jak je patrné z grafu 23, u výrazné nadpoloviční 

většiny po většinu času více či méně převládala spokojenost a dobrá nálada, což uvedlo 63 %, 56,8 % se po 

většinu času cítilo klidně a uvolněně a 55,4 % mělo povětšinou každodenní život naplněný věcmi, které je 

zajímaly. Už méně než polovina pak se po většinu času cítila čile a energicky (48,5 %) a probouzela se 

čerstvá a odpočinutá (46,6 %). 

Explicitně negativní pocity, jako napjatost, osamělost či skleslost a deprese, se vyskytovaly výrazně méně 

často. Jak ukazují výsledky v grafu 24, nadpoloviční většinu času se s nimi ve dvou týdnech předcházejících 

dotazování potýkala méně než pětina oslovených. Naproti tomu nikdy v daném období napětí nepociťovala 

téměř čtvrtina ekonomicky aktivních (23,6 %), u skleslosti a deprese to bylo 38,5 % a u osamělosti pak 43,4 

%. 

V případě spokojenosti a dobré nálady se neobjevily významné rozdíly z hlediska pohlaví, věku, ani 

vzdělání. Profesně poněkud lépe na tom byli řídící pracovníci a hůře obsluha strojů a zařízení či montéři. 

Odvětvově je lepší situace spojená s těmi, kdo pracují v zemědělství, myslivosti a lesním hospodářství, 

výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a vody a ve veřejné správě, obraně a povinném sociálním zabezpečení, 

horší se zdá být v oblasti dopravy, skladování, pošty a telekomunikací a zdravotní a sociální péče či 

veterinárních činností. 
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Pocit klidu a uvolněnosti opět nevykazoval podstatné rozdíly podle pohlaví, věku a vzdělání. Profesně se 

trochu lepší hodnocení objevilo u řídících pracovníků, horší u obsluhy strojů a zařízení či montérů. 

Odvětvově je na tom lépe zejména oblast zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, výroby a rozvodu 

elektřiny, plynu a vody nebo ubytování a stravování, hůře je na tom oblast obchodu a oprav motorových 

vozidel a spotřebního zboží, dopravy, skladování, pošty a telekomunikací a zdravotní a sociální péče či 

veterinárních činností. 

Pocit čilosti a energie se o něco častěji objevoval u samostatně činných oproti zaměstnancům a u řídících 

pracovníků, méně se vyskytoval u obsluhy strojů a zařízení či montérů. Odvětvově je lepší situace u 

pracovníků z oblasti zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, výroby a rozvodu elektřiny, plynu a 

vody, ubytování a stravování, ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb a veřejné správy, obrany a 

povinného sociálního zabezpečení, horší je naopak v oblasti zdravotní a sociální péče a veterinárních 

činností, dopravy, skladování, pošty a telekomunikací a obchodu a oprav motorových vozidel. 

Čerství a odpočatí se po probuzení méně často cítili lidé ve věkové skupině od 30 do 39 let a naopak častěji 

ve skupině od 50 let výše. Lépe jsou na tom samostatně činní oproti zaměstnancům. Z hlediska odvětví je 

daný pocit častější mezi pracovníky z oblasti výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody, ubytování a 

stravování a zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, naopak méně často se objevuje u pracovníků 

z oblasti zpracovatelského průmyslu a zdravotní a sociální péče nebo veterinárních činností. 

Pocit naplnění každodenního života věcmi, které ho zajímají, vykazuje mírný vzestup se zvyšujícím se 

vzděláním. Častěji se objevuje u samostatně činných než u zaměstnanců. Profesně je daný pocit častější u 

řídících pracovníků naopak méně často to je u obsluhy strojů a zařízení nebo montérů. Odvětvově se pocit 

naplnění každodenního života věcmi, které ho zajímají, více vyskytuje u pracovníků v oblasti zemědělství, 

myslivosti a lesního hospodářství, výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody a služeb pro podniky, méně jej 

podle svých slov pociťovali lidé pracující v oblasti dopravy, skladování, pošty a telekomunikací. 

Pocit napětí je trochu častější u žen oproti mužům a vykazuje tendenci k poklesu s rostoucím věkem. 

Profesně se významné rozdíly neobjevují, podle odvětví je na tom lépe oblast zemědělství, myslivosti a 

lesního hospodářství. 

Také pocit osamělosti je mírně častější u žen v porovnání s muži a klesá s věkem. Přirozeně se zde projevuje 

velmi výrazný vliv rodinného stavu, velikosti a typu domácnosti a toho, zda dotyčný nebo dotyčná žijí ve 

společné domácnosti s partnerkou nebo partnerem, zda mají děti a tak podobně. Profesně, ani odvětvově se 

tu významné rozdíly neukázaly. 

Skleslost a deprese se jako pocit opět častěji objevují u žen a opět jejich výskyt s rostoucím věkem zřetelně 

klesá. Profesně, ani odvětvově nejsou zaznamenané rozdíly vesměs statisticky významné. 
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Všechny výše rozebírané pozitivní i negativní pocity svým výskytem přitom zřetelně korelují se 

subjektivním hodnocením zdravotního stavu a velmi silně spolu korelují navzájem. 

 

Graf 25: Míra důvěry k jiným lidem51 (%, průměr) 

 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

V části výzkumu zaměřené na tzv. sociální zdraví byla otázka, která na jedenáctibodové škále s krajními 

kategoriemi 0 = „člověk nemůže být nikdy dost opatrný“ a 10 = „většině lidí se dá důvěřovat“ měřila důvěru 

k jiným lidem. Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 25, necelá třetina (32,0 %) dotázaných se zařadila 

do části škály bližší kategorii „většině lidí se dá důvěřovat“, přičemž ale samotou krajní kategorii vybralo 

jen 1,5 % dotázaných, necelá čtvrtina (22,6 %) zvolila samotný střed škály a 45,4 % vybralo některou 

kategorii v té části škály, která je blíže pólu tvořenému kategorií „člověk nemůže být nikdy dost opatrný“, 

přičemž tuto samotnou krajní kategorii vybralo 10 % dotázaných. Průměr 4,38 je blíže pólu 

reprezentujícímu nedůvěru, respektive opatrnost vůči jiným lidem. 

Podrobnější analýza ukázala, že důvěra k jiným lidem mírně stoupá s rostoucím věkem a zvyšuje se i se 

zvyšujícím se stupněm nejvyššího dokončeného vzdělání. Vyšší důvěru jiným lidem z hlediska profese 

vyjadřují řídící pracovníci a specialisté, nižší důvěra se objevuje mezi provozními pracovníky ve službách 

a prodeji a mezi pomocnými a nekvalifikovanými pracovníky. Podle odvětví vyšší důvěru vyjadřovali 

pracující z oblasti výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody a v menší míře i služeb pro podniky a veřejné 

správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení, naopak nižší důvěru v průměru vyjadřovali lidé ze 

 

51 Otázka: „Obecně vzato, řekl(a) byste, že se většině lidí dá důvěřovat, nebo že člověk nemůže být při jednání s lidmi 

nikdy dost opatrný?“ Možnosti odpovědí: 0-10 s krajními kategoriemi 0 = člověk nemůže být nikdy dost opatrný, 10 

= většině lidí se dá důvěřovat. 
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zpracovatelského průmyslu. Zřetelné rozdíly se objevují z hlediska rodinného stavu, když nižší důvěru 

jiným lidem vyjadřují svobodní a ovdovělí, a naopak vyšší důvěru vykazují ženatí a vdané. Více důvěry 

vyjadřují též ti, kdo žijí v domácnosti s partnerem oproti těm, kdo s partnerem nežijí. Vyjadřovaná důvěra 

rovněž klesá se zhoršujícím se hodnocením vlastního zdravotního stavu a vykazuje zřetelnou korelaci se 

spokojeností s životem. 

Graf 26: Častost společenských styků s přáteli, příbuznými či kolegy52 (%) 

 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

 

Údaje v grafu 26 ukazují rozložení odpovědí na otázku, jak často se lidé společensky stýkají s přáteli, 

příbuznými nebo s kolegy. Nejčastější odpovědí na použité sedmibodové škále se ukázala být možnost 

„několikrát za měsíc“, jíž vybrala téměř třetina (31,8 %) respondentů. Zhruba třetina (33,6 %) podle svého 

vyjádření udržuje společenské styky s frekvencí minimálně jednou týdně, přičemž právě „jednou týdně“ 

uvádí 13,3 % dotázaných, 16 % tak činí „několikrát týdně“ a 4,3 % dokonce „každý den“. Naopak 

sporadičtější společenské styky, než již zmíněných „několikrát za měsíc“, deklaruje o málo více než třetina 

(34,6 %) oslovených, v tom 2,1 % se s přáteli, příbuznými či kolegy společensky nestýká „nikdy“, 19,1 % 

se s nimi stýká „méně než jednou za měsíc“ a „jednou za měsíc“ tak činí 13,4 %. 

Podrobnější analýza neukázala žádné významné rozdíly z hlediska pohlaví, věku či vzdělání. Drobný rozdíl 

byl zaznamenán mezi samostatně činnými a zaměstnanci, když samostatně činní se v průměru jeví jako 

společensky aktivnější. Profesně jsou výrazně aktivnějšími řídící pracovníci. Společenská aktivita vykazuje 

korelaci se subjektivním hodnocením vlastního zdravotního stavu a také se spokojeností se životem. 

  

 

52 Otázka: „Jak často se společensky stýkáte s přáteli, příbuznými nebo s kolegy?“ 

Možnosti odpovědi: nikdy, méně než jednou za měsíc, jednou za měsíc, několikrát za měsíc, jednou týdně, několikrát 

týdně, každý den. 

2.1 19.1 13.4 31.8 13.3 16 4.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

nikdy méně než jednou za měsíc jednou za měsíc několikrát za měsíc
jednou týdně několikrát týdně každý den
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Graf 27: Subjektivní porovnání vlastní společenské aktivity s vrstevníky53 (%) 

 

Zdroj: KPŽ 2020, CVVM SOÚ AV ČR, sběr dat realizovala agentura MEDIAN, 27. 11. - 9. 12. 2020, 2026 respondentů 

z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr z online panelu MEDIAN, metoda dotazování CAWI. 

Jak přitom ukazují výsledky zachycené v grafu 27, většina ekonomicky aktivních sama sebe vnímá jako 

společensky méně aktivní. Více než třípětinová většina z nich (63,1 %) si myslí, že se společenských aktivit 

účastní méně často než jiní lidé stejného věku, v tom 29 % soudí, že to je „mnohem méně“, asi tři desetiny 

(30,3 %) sebe hodnotí jako asi tak stejně společensky aktivní, jako jsou jiní lidé v jejich věku, a jen malá 

část ležící hluboko pod úrovní jedné desetiny (6,6 %) sebe označuje za společensky aktivnější, než jsou 

věkoví vrstevníci. 

Silnější sklon k hodnocení své aktivity jako nízké mají ženy, mezi nimiž variantu „mnohem méně často“ 

vybralo 34,6 %, zatímco u mužů to bylo jen 24,5 %. Z hlediska věku se častěji na úrovni svých vrstevníků 

vnímají lidé ve věku od 50 let výše, naopak méně jich je ve skupině od 30 do 39 let, kde je vyšší zastoupení 

odpovědí „méně často“. Hodnocení vlastní společenské aktivity se mírně zlepšuje se zvyšujícím se stupněm 

nejvyššího ukončeného vzdělání. Profesně svoji společenskou aktivitu výše hodnotí řídící pracovníci, 

naopak níže jsou pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Odpovědi na danou otázku pak samozřejmě 

vykazují statisticky významnou korelaci s odpověďmi na předchozí otázku ohledně frekvence 

společenských styků s přáteli, příbuznými či kolegy, ale tato korelace nebyla až tak silná, jak by se dalo 

očekávat (ρ=0,335), přičemž i mezi lidmi, kteří se s někým stýkají denně, je skoro polovina těch, kdo 

zároveň říkají, že se společenských aktivit účastní méně často než jejich vrstevníci. 

 

53 Otázka: „Jak často se ve srovnání s jinými lidmi vašeho věku účastníte společenských aktivit (chodíte za zábavou)?“ 

Možnosti odpovědi: mnohem méně než většina lidí mého věku, méně než většina lidí mého věku, přibližně stejně jako 

lidé mého věku, více než většina lidí mého věku, mnohem více než většina lidí mého věku. 

29 34.1 30.3 5.3 1.3
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mnohem méně než většina lidí jeho věku méně než většina lidí jeho věku

přibližně stejně jako lidé jeho věku více než většina lidí jeho věku

mnohem více než většina lidí jeho věku


