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Workshop k výzkumnému úkolu institucionální podpory  

02-2020-VÚBP Zvyšování bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
zaměstnanců v návaznosti na nová rizika, související 

rozvoj a změny ve světě práce, specifické skupiny zaměstnanců  

5. listopadu 2021, 11:00 -12:30 h  

 

 Workshop proběhne online prostřednictvím Microsoft Teams. 

Po Vašem přihlášení Vám bude zaslán odkaz do emailu. Workshop je zdarma.  

PROGRAM  
11:00 – 11:05 Zahájení workshopu  

11:05 – 11:20 Možnosti a problémy použití SQWLi v odlišných módech dotazování – 
srovnání osobního, online a telefonického dotazování. PhDr. Jiří Vinopal, 

Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 
11:20 – 11:40 Harmonizace osobního a pracovního života. Mgr. Naděžda Čadová, 

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 
11:40 – 12:00 Dopady Covid-19 na Kvalitu pracovního života. Ing. Jan Červenka, Sociologický 

ústav AV ČR, v. v. i. 
12:00 – 12:25 Aktualizace webových stránek Kvalita pracovního života a směřování do 

budoucna. Mgr. Ing. Martin Štěpánek, M.A. PhD., Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce ČR, v. v. i. 

12:25 – 12:30 Ukončení workshopu 

  

V případě zájmu se, prosím, přihlaste pomocí tohoto odkazu I Kontaktní 

osoba: Martin Štěpánek, tel.: +420 728 663 581, mail: stepanek@vubp-

praha.cz  
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Zápis z workshopu  

  

Termín: 5.11.2021 11:00 – 12:30 

On-line prostřednictvím Microsoft Teams 

Účastníci: dle prezenční listiny; cílovou skupinou workshopu byli především zaměstnanci z řad 
odborné veřejnosti: rezortu Ministerstva práce České republiky, Výzkumného ústavu          
bezpečnosti práce, v. v. i., Státního úřadu inspekce práce, odborných pracovníků v oblasti kvality 
pracovního života a další. 
  

Program workshopu:    

Zahájení, představení témat a přednášejících - Mgr. Ing. Martin Štěpánek, M.A. PhD., Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce ČR, v. v. i. 

Možnosti a problémy použití SQWLi v odlišných módech dotazování – srovnání osobního, online a 
telefonického dotazování. PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 

 Kvalita pracovního života byla v České republice historicky měřena pomocí dotazníku SQWLi a osobního 
dotazování. Je možné a vhodné místo osobního dotazování využít jiné, flexibilnější, rychlejší a levnější 
metody dotazování (např. online) a mělo by to vliv na výslednou kvalitu dat? 

Harmonizace osobního a pracovního života. Mgr. Naděžda Čadová, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 

 Rodinný život a vztahy s blízkými na straně jedné, a pracovní aktivita na straně druhé, patří shodně 
mezi oblasti, kterým ve svém životě většina z nás přikládá rozhodující význam už jen proto, že trávíme 
na pracovišti nebo v kruhu své rodiny podstatnou část svého času. Jak se sladění rodinného a osobního 
života daří českým pracujícím a jakou důležitost harmonizaci rodiny, volného času a práce přikládají? 

Dopady Covid-19 na Kvalitu pracovního života. Ing. Jan Červenka, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 

 Od prvních měsíců roku 2020 začala v mnoha ohledech náš každodenní život zcela zásadním způsobem 
ovlivňovat pandemie onemocnění COVID-19. Projevily se tyto okolnosti v tom, jak ekonomicky aktivní 
lidé subjektivně vnímají různé dílčí aspekty svého pracovního života? 

Aktualizace webových stránek Kvalita pracovního života a směřování do budoucna. Mgr. Ing. Martin Štěpánek, 
M.A. PhD., Výzkumný ústav bezpečnosti práce ČR, v. v. i. 

 Webové stránky kvalitapracovnihozivota.vubp.cz již několik let nabízí veřejnosti pohled na vývoj kvality 
pracovního života v České republice za pomocí interaktivních grafů; možnost vyplnění dotazníku a 
porovnání vlastní kvality pracovního života s vybranými podskupinami; a detailní informace o nástroji 
SQWLi a relevantních projektech. Jaké jsou plány pro aktualizaci a rozšíření webových stránek do 
budoucna? 

  



 

 

Prezenční listina Workshopu Kvalita pracovního života 2020 

5.11.2021 

Jana Jílková Drylock Technologies s. r. o.  

Tomáš Kratochvíl SGS Czech Republic 

Jakub Hošek Vibracoustic CZ, s.r.o. 

Pavlína Brázdová OSVČ 

Lukáš Petrů Adient czech republic 

Petr Jelínek ACO Industries k.s. Přibyslav 

Michal Běhounek ACO Industrie 

Martina Nollová AVE Kolín s.r.o. 

Iveta Brazdova BJS Czech, s.r.o. 

David Kosnar AZ-CZECH s.r.o. 

Jana Petrovičová Puls investiční s.r.o. 
Zdeněk Pištěk Kovosvit MAS Machine Tools, a.s. 

Jakub Orság Státní úřad inspekce práce 

Miroslava Halešová Mann+Hummel v.o.s. 

Simona Zajícová SÚIP 

Věra Králová SUIP Opava, OIP Plzeň 

Ivana Mayerová SUIP Opava, OIP Plzeň 

Mgr. David Kostohryz Státní úřad inspekce práce  
Bc. Věra Urbánková, DiS. Státní úřad inspekce práce 

Dagmar Matějková Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj 

Romana Pamánková Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj 

Ľuboš Kňazovický Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj  

Valéria Moricová Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA 

Rudolf Altof PRAGOPROJEKT, a.s. 

Jaroslav Nevrlý Ing. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj 

Veronika Brancová Hase VÚBP, v. v. i. - Regionální kancelář Ostrava 

Klára Malme Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
Ivan Dlugoš VUBP Praha 

Mgr. Jaroslava Rudolfová, DiS. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
Alena Ďaďová Žilinská univerzita, fakulta bezpečnostného inžinierstva  
Martina Veverková Median 

Michaela Vašková OUNI RPA 

 

 

V Praze dne 26. 11. 2021  

Zapsal: Mgr. Ing. Martin Štěpánek, M.A. PhD. 



Možnosti a problémy použití SQWLi v 
odlišných módech dotazování 

PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 



SQWLi 

• Dotazník pro dlouhodobé měření kvality pracovního života v ČR 

• SOÚ a VÚBP 

• Metodika dlouhodobého monitorování subjektivní kvality pracovního 
života v České republice 2020. Certifikovaná metodika. Projekt 
„Optimalizace metody sběru dat pro zvýšení kvality a efektivity 
Indikátoru subjektivní kvality pracovního života (SQWLi),“ TAČR, 2018-
2020, TL01000197. 

• http://kvalitapracovnihozivota.vubp.cz/ (viz další prezentace) 

http://kvalitapracovnihozivota.vubp.cz/


Tematická struktura 
SQWLi 

6 domén 18 aspektů 

Odměňování 
Výše výdělku, platu 

Spravedlivé odměňování  
Nefinanční výhody  

Seberealizace 
Zajímavost práce 

Další vzdělávání a osobní rozvoj  
Samostatnost práce 

Vztahy 
Vztahy s kolegy 

Chování nadřízených k podřízeným     
Celkové mezilidské vztahy 

Čas 
Časová náročnost  
Rozložení pracovní doby  
Dostatek času na rodinu, na sebe 

Podmínky 
Bezpečnost práce a ochrany zdraví 
Technické vybavení v zaměstnání 
Čistota, pořádek a hygiena  

Jistota 
Charakter pracovního poměru 

Jistota pracovního místa 

Rozvíjení se pro další uplatnění 



Dotazník: 

důležitost 
a) Jak důležitý je pro Vás výdělek, výše platu nebo mzdy, 
b) aby Vaše pracovní výsledky byly spravedlivě odměňovány? 

c) Jak důležité jsou nefinanční výhody plynoucích z Vaší práce (např. stravování, naturálie, dovolená, firemní 
auto, telefon, apod.)? 

d) Jak důležité jsou pro Vás vztahy s kolegy, 

e) chování osob ve vyšším postavení (nadřízení, zákazníci atp.) k těm s nižším postavením, 
f) celkové mezilidské vztahy v prostředí práce? 

g) Jak důležitá je pro Vás celková časová náročnost práce, 
h) rozložení pracovní doby během dne či týdne? 

i) Jak důležité je, aby Vám práce umožňovala mít dostatek času na Vaši rodinu, zájmy a odpočinek? 

j) Jak důležité pro Vás je, aby byla Vaše práce zajímavá, 
k) abyste v ní měl možnosti dalšího vzdělávání a osobního rozvoje, 
l) abyste si mohl sám rozhodovat o pracovních úkolech, samostatně organizovat práci? 

m) 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.? 

n) Jak důležitá je pro Vás jistota zaměstnání? 

o) Jak důležité pro Vás je, abyste v zaměstnání rozvíjel své šance a možnosti dalšího uplatnění na trhu práce? 

p) Jak důležitá je pro Vás úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu práce, 
q) technické vybavení při výkonu práce? 

r) Jak důležitá je čistota, pořádek a hygiena při výkonu práce?“ 

„Nyní Vám budu předčítat seznam několika aspektů pracovního života. Ty mohou být pro různé lidi 
různě důležité, např. při výběru nebo hledání práce. U každého z nich mi prosím řekněte, jak důležitý 
nebo naopak nedůležitý je pro Vás osobně. Použijte rozmezí od 0 do 10, kde 0 znamená naprosto 

nedůležité a 10 naprosto zásadní. 



Dotazník: 

hodnocení 

a) Jak hodnotíte výši svého výdělku, platu nebo mzdy, 
b) spravedlivost odměňování Vašich pracovních výsledků? 

c) Nefinanční výhody plynoucích z Vaší práce (např. stravování, naturálie, dovolená, firemní auto, telefon, apod.)? 

d) Jak v rámci Vaší práce hodnotíte své vztahy s kolegy, 

e) chování osob ve vyšším postavení (nadřízení, zákazníci atp.) k těm s nižším postavením, 
f) celkové mezilidské vztahy v prostředí Vaší práce? 

g) Jak hodnotíte celkovou časovou náročnost Vašeho hlavního zaměstnání, 
h) rozložení pracovní doby hlavního zaměstnání během dne či týdne? 

i) Jak hodnotíte to, kolik Vám hlavní zaměstnání umožňuje mít času na Vaši rodinu, zájmy a odpočinek? 

j) Jak hodnotíte to, jak je práce ve Vašem hlavním zaměstnání zajímavá, 
k) jaké vám tato práce umožňuje možnosti dalšího vzdělávání a osobního rozvoje, 
l) míru toho, jak si můžete sám rozhodovat o pracovních úkolech, samostatně organizovat práci? 

m) Jak hodnotíte charakter Vašeho pracovního poměru, tj. zda jde o poměr na dobu neurčitou, či určitou, že jste 
OSVČ atp.? 

n) Jak hodnotíte jistotu Vašeho současného hlavního zaměstnání? 

o) Jak hodnotíte šance a možnosti dalšího uplatnění na trhu práce, které Vám Vaše současné hlavní zaměstnání dává? 

p) Jak hodnotíte úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu práce ve Vašem hlavním zaměstnání, 
q) technické vybavení při výkonu Vaší práce? 

r) Jak hodnotíte čistotu, pořádek a hygienu při výkonu Vaší práce?“ 

„Nyní Vám budu ještě jednou předčítat aspekty pracovního života, jako před chvílí. Tentokrát ale půjde o to, abyste 
jimi zhodnotil své současné hlavní zaměstnání, práci. Pokuste se vždy zamyslet pouze nad tím bodem, který Vám 
přečtu, a zhodnoťte, zda je z tohoto pohledu Vaše současné hlavní zaměstnání špatné nebo dobré. Použijte rozmezí 
od -5 do +5, kde -5 znamená velmi špatné a +5 velmi dobré. 



Model měření SQWLi 

Seberealizace 

Odměňování 

Vztahy 

Čas 

Podmínky 

Jistota 

Hodnocení 

Samostatnost 

Vzdělávání 
Zajímavost 

S kolegy 

Vyšších k nižším 

Celkové 

Rozlož. prac. doby 

Čas. náročnost 

Sladění s mimoprac. 

Vybavení 

Čistota 

Bezpečnost 

Typ prac. poměru 

  
Jistota místa 

Možnosti zaměstnání 

Plat 

Spravedlivost 

Benefity 

Samostatnost 

Vzdělávání  

Zajímavost 

S kolegy 

Vyšších k nižším 

Celkové 

Rozlož. prac. doby 

Čas. náročnost  

Sladění s mimoprac. 

Vybavení 

Čistota 

Bezpečnost 

Typ prac. poměru 

Jistota místa  

Plat 

Spravedlivost 

Benefity 

Seberealizace 

Odměňování 

Vztahy 

Čas 

Podmínky 

Jistota 

Důležitost 

Možnosti zaměstnání 

Důležitost 
aspektů 

Hodnocení 

aspektů 

Důležitost 
KPŽ 

Důležitost 
domén 

Hodnocení 

domén 

Hodnocení 

KPŽ 



Mód sběru dat dotazníkových šetření 

• F2F 

• CATI 

• CAWI 

 

Důvody změn: 
• Efektivita (finance, čas) 
• Kvalita (možnosti administrace, nonresponse, reprezentativita) 

• Realita sběrů (omezení a neochota) 
 



SQWLi – přechod na odlišný mód dotazování 

2016/2017: Co způsobí případná změna modu sběru dat z hlediska dlouhodobé srovnatelnosti 
indexů SQWLi v časových řadách? 

 

Ověřováno v rámci projektu Optimalizace metody sběru dat pro zvýšení kvality a efektivity 
Indikátoru subjektivní kvality pracovního života. (2018-2020) 

Paralelní šetření více modů, 4 vlny, split sample pro testování řady metodologických variant 
• F2F 
• CATI 
• CAWI 

Ověření  
1. Ekvivalence měření (mezi mody, v čase) – zde nebude prezentováno 

2. Ne/soulad hodnot indexů SQWLi 
 



Hodnoty indexů důležitosti a hodnocení 

• Celkový  

• Domény  

• Aspekty  



Hodnoty indexu - SQWLi 



Hodnoty indexu - SQWLi 



Hodnoty indexu - SQWLi 



Hodnoty indexu - SQWLi 



Hodnoty indexu - SQWLi 



Hodnoty indexu - SQWLi 



Hodnoty indexu - SQWLi 



Hodnoty indexu - SQWLi 



Hodnoty indexu - SQWLi 



Hodnoty indexů důležitosti a hodnocení 

• Celkový  

• Domény  

• Aspekty  



Hodnoty indexu – doména Odměňování 



Hodnoty indexu – doména Seberealizace 



Hodnoty indexů důležitosti a hodnocení 

• Celkový  

• Domény  

• Aspekty  
• Xls 

 

• Vážení dat… 



Závěry 

• Z hlediska ekvivalence měření jsou F2F a CAWI kvalitativně srovnatelné, CATI horší. 
• Odlišnosti v indexech u jednotlivých modů spíše až úrovni domén a hlavně aspektů, 

CATI opět více. 
• Klíčová role výběrových souborů v jednotlivých modech. 

• Vážení příliš nepomáhá… 

• Mixed mode? (srovnatelnost v čase…) 

• Zajistit co největší reprezentativitu už výběrovým plánem 
• Benchmark - klíčové kategorie nedostupné (zkušenost s nezaměstnaností, příjem,…) 

• Význam nástroje SQWLi pro další druhy analýz – sektory, skupiny, vztahy s jinými 
znaky… 

 



Harmonizace osobního a 

pracovního života 

Mgr. Naděžda Čadová 
Centrum pro výzkum veřejného mínění 
Sociologický ústav AV ČR 
 

 



Technické parametry výzkumu – KPŽ 2020 
• Název výzkumu: Kvalita pracovního života 2020 
• Zadavatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 
• Realizátor: Centrum pro výzkum veřejného mínění, 

Sociologický ústav AV ČR a Median 
• Termín terénního šetření: 27. listopadu – 9. prosince 2020 
• Reprezentativita: Ekonomicky aktivní respondenti starší 18 

let 

• Výběr respondentů: Kvótní výběr 
• Kvótní znaky: Pohlaví, věk, vzdělání, kraj, velikost místa 

bydliště, dělení ekonomické aktivity na zaměstnance a 
soukromníky 

• Počet dotázaných: 2026 
• Metoda sběru dat: online dotazování respondentů CAWI 
• Výzkumný nástroj: Standardizovaný dotazník 



Důležitost různých aspektů KPŽ 
Znění otázky:  
„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.“ 
 

Škála:  
• jedenáctibodová škála  
• bod 0 představoval odpověď „naprosto nedůležité“ 
• bod 10 naopak „naprosto zásadní“  



Důležitost různých aspektů KPŽ - průměry 
Stabilita výdělku, tedy aby vaše mzda byla pravidelná a stálá 8,86 

Aby Vaše pracovní výsledky byly spravedlivě finančně odměňována 8,84 

Jednání nadřízených vůči podřízeným 8,66 

Výše výdělku, tj. výše platu nebo mzdy 8,62 

Vztahy mezi spolupracovníky 8,37 

Abyste měl(a) jistotu, že o svou práci nepřijdete 8,36 

Charakter pracovního poměru 8,16 

Jednání podřízených vůči nadřízeným 7,99 

Úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu práce 7,98 

Aby byla Vaše práce zajímavá 7,87 

Čistota, pořádek a hygiena při výkonu práce 7,73 

Technické vybavení při výkonu práce 7,60 

Aby Vám práce nezasahovala do osobního času, tj. do času na rodinu, zájmy 
nebo odpočinek 7,59 



Důležitost různých aspektů KPŽ - průměry 

Aby Vám práce nezasahovala do osobního času, tj. do času na rodinu, zájmy nebo odpočinek 7,59 

Aby Vám práce dávala jistotu dalšího možného uplatnění na trhu práce 7,47 

Celková časová náročnost práce 7,36 

Rozložení pracovní doby během dne či týdne 7,31 

Abyste si mohl(a) sám/sama rozhodovat o pracovních úkolech, samostatně organizovat práci 6,95 

Abyste v práci měl(a) možnosti dalšího vzdělávání a osobního rozvoje 6,76 



Důležitost harmonizace pracovního a osobního 
života 
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Rozdíly v důležitosti harmonizace osobního a 
pracovního života 

Významné rozdíly 

• Podle pohlaví - Muži (7,38) x Ženy (7,86) 
• Podle věku - důležitější je pro lidi do 40 let 
• Podle vzdělání - s rostoucí výší dosaženého vzdělání důležitost klesá 

• Podle ekonomické aktivity - Zaměstnanci (7,73) x OSVČ, podnikatelé (6,91) 
 

Nevýznamné rozdíly 

• Rodinný stav 

• Žije s partnerem/bez partnera 

• Lidmi s nezaopatřenými dětmi a bez nich 

 



Spokojenost s různými aspekty KPŽ 

Znění otázky:  
„Ještě jednou si představte aspekty pracovního života. Tentokrát ale zhodnoťte, 
zda je Vaše současné hlavní zaměstnání v daném ohledu špatné nebo dobré.“  
 

Škála:  
• jedenáctibodová škála  
• bod -5 představoval odpověď „velmi špatné“ 
• bod +5 naopak „velmi dobré“  



Spokojenost s různými aspekty KPŽ - průměry 

Charakter pracovního poměru 3,42 

Stabilita výdělku, tedy aby vaše mzda byla pravidelná a stálá 3,40 

Úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu práce 3,08 

Čistota, pořádek a hygiena při výkonu práce 3,02 

Vztahy mezi spolupracovníky 2,95 

Jednání podřízených vůči nadřízeným 2,90 

Technické vybavení při výkonu práce 2,76 

Jak je práce ve Vašem hlavním zaměstnání zajímavá 2,72 

Rozložení pracovní doby hlavního zaměstnání během dne či týdne. 2,61 



Spokojenost s různými aspekty KPŽ - průměry 

Jednání nadřízených vůči podřízeným 2,37 

Jistota, že o tuto práci nepřijdete 2,36 

Jak můžete sám/sama rozhodovat o pracovních úkolech, samostatně organizovat práci 2,28 

Jak Vám tato práce dává jistotu dalšího možného uplatnění na trhu práce 2,06 

Celková časová náročnost práce 2,00 

Výše výdělku, tj. platu nebo mzdy 1,91 

Spravedlivost finančního odměňování Vašich pracovních výsledků 1,82 

Jak Vám práce zasahuje do osobního času, tj. do času na rodinu, zájmy nebo odpočinek 1,60 

Jaké Vám tato práce dává možnosti dalšího vzdělávání a osobního rozvoje 1,51 



Spokojenost s harmonizací pracovního a osobního 

života 
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Rozdíly v důležitosti harmonizace osobního a 
pracovního života 

Významné rozdíly 

• Podle pohlaví - Muži (1,43) x Ženy (1,82) 
• Podle věku – s přibývajícím věkem spokojenost mírně roste 

• Podle ekonomické aktivity - Zaměstnanci (1,70) x OSVČ, podnikatelé (1,11) 
 

Nevýznamné rozdíly 

• Podle vzdělání 
• Žije s partnerem/bez partnera 

• Lidmi s nezaopatřenými dětmi a bez nich 

 



Děkuji za pozornost 

nadeza.cadova@soc.cas.cz 



JAK SE PANDEMIE COVID-19 
PROMÍTLA DO KVALITY 
PRACOVNÍHO ŽIVOTA? 

Jan Červenka 

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 
jan.cervenka@soc.cas.cz 

 



Co bylo předmětem zkoumání a použitá data 

• S využitím dostupných dat z kvantitativních sociologických šetření zjistit 
dopady pandemie a protiepidemických opatření na oblast práce 

• Základem pro analýzu byly srovnatelné otázky z šetření Kvality pracovního 
života z let 2020, 2018 a 2014, a to zejména otázky týkající se hodnocení 
dílčích aspektů práce v hlavním zaměstnání, které jsou součástí 
instrumentu indikátoru subjektivní kvality pracovního života SQWLi 

• Kromě toho byly použity i některé výstupy z kontinuálních a speciálních 
výzkumů CVVM, které se zabývaly dopady pandemie na běžný i pracovní 
život a subjektivní indikátory typu hodnocení životní úrovně vlastní 
domácnosti či hodnocení ekonomické situace ČR, očekávání vývoje 
ekonomické situace, očekávání vývoje materiálních životních podmínek 
domácností apod. 



Co ukazují výsledky kvantitativních šetření v 
rámci celé populace? 
• velmi výrazný propad v hodnocení současné ekonomické situace 

(pokles pozitivního hodnocení o 25 procentních bodů a nárůst 
negativního o 20 procentních bodů mezi březnem a červem 2020) 

• v červnu 2020 35 % a v prosinci 2020 27 % respondentů deklarovalo 
pokles příjmů domácnosti - snižování podílu mohlo odrážet vliv 
vládních programů na podporu ekonomiky a také snížení negativních 
očekávání ke konci roku oproti jeho polovině 

• podobné výsledky byly i u ekonomicky aktivních dotazovaných na 

dopady pandemie na jejich zaměstnání (snížení příjmu 34 % v 
červenci, 30 % v prosinci 2020); velký rozdíl mezi zaměstnanci a OSVČ  



Základní zjištění z dat výzkumů KPŽ 

• v porovnání s roky 2018 i 2014 se v roce 2020 zřetelně snížila celková spokojenost se 
životem měřená na jedenáctibodové škále od 1 do 11 (vyšší číslo znamená vyšší 
spokojenost); průměr dosahoval 7,56, zatímco v roce 2018 činil 8,25 a v roce 2014 7,96. 

• deklarovaný průměrný čistý příjem z hlavního zaměstnání všech ekonomicky aktivních 
mezi roky 2018 a 2020 stoupl z 21 866 Kč s mediánem 20 000 Kč na 24 724 Kč s 
mediánem 23 000 Kč 

• u samostatně činných či podnikatelů došlo ve stejném období k absolutnímu poklesu 
průměru z 29 543 Kč s mediánem 30 000 Kč na 28 409 Kč při mediánu 25 000 Kč 

• průměrný čistý příjem z hlavního zaměstnání mezi zaměstnanci podle dat z obou 
výzkumů vzrostl z 21 034 Kč při mediánu 20 000 Kč na 24 098 Kč s mediánem 22 000 Kč, 
přičemž průměr rostl ve všech profesních skupinách zaměstnanců, byť značně 
nerovnoměrně 

• deklarovaná týdenní pracovní doba strávená v hlavním zaměstnání se v průměru zkrátila 
zhruba o pět hodin a dosahovala hodnoty 38,6 h (v roce 2018 to bylo 43,5 h). 



Spokojenost s životem (%, průměr) 
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Průměrný čistý měsíční příjem z hlavního 
zaměstnání v Kč 

2018 2020 Změna absolutní Změna relativní (%) 
Všichni ekonomicky aktivní 21 866 24 724 +2 858 +13,1 
Samostatně činní 29 543 28 409 -1 134 -3,8 
Zaměstnanci 21 034 24 098 +3 064 +14,6 

v tom       
Řídící pracovníci 40 426 45 254 +4 828 +11,9 
Specialisté 25 355 30 624 +5 269 +20,8 
Odborní a techničtí pracovníci 24 870 26 316 +1 446 +5,8 
Úředníci 19 378 23 160 +3 782 +19,5 
Pracovníci ve službách a prodeji 16 483 19 740 +3 257 +19,8 
Řemeslníci a opraváři 21 339 24 398 +3 059 +14,3 
Obsluha strojů a zařízení, montéři 21 192 23 501 +2 309 +10,9 
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 14 067 15 394 +1 327 +9,4 



Hodnocení vybraných aspektů pracovního 
života – časové srovnání (průměr) 



Hodnocení vybraných aspektů pracovního života a 
zjištění vyplývající z časového srovnání 
• v roce 2020 se oproti předchozím šetřením u naprosté většiny položek 

hodnocení zlepšilo, což zřetelně kontrastuje s výrazným poklesem 
vyjadřované spokojenosti s životem celkově 

• nejvíce se oproti rokům 2014 a 2018 zlepšilo hodnocení 
samostatnosti práce, rozložení pracovní doby, zajímavosti práce a její 
časové náročnosti - do těchto aspektů se mohly pozitivně promítat v 
podstatě vynucené změny v pracovním režimu a způsobu řízení a 
organizace práce se zvýšeným podílem práce z domova a změnami 
omezujícími přímé kontakty lidí na pracovišti, svůj podíl na zlepšení 
hodnocení mohla mít i zřetelně kratší průměrná doba odpracovaná v 
hlavním zaměstnání 
 



Hodnocení vybraných aspektů pracovního života a 
zjištění vyplývající z časového srovnání 
• zřetelné pozitivní posuny proti oběma předchozím šetřením se 

objevují také u charakteru pracovního poměru, úrovně bezpečnosti 
práce, výše platu, chování nadřízených k podřízeným či spravedlivosti 
odměňování 

• u výše platu nebo spravedlnosti odměňování jde nejspíše o relikt silné 
předpandemické konjunktury s nízkou nezaměstnaností a rychlým 
růstem mezd, které období pandemie navzdory dílčím negativním 
dopadům vyplývajícím z jiných dat nestačilo znegovat pravděpodobně 
i díky vládním opatřením na podporu ekonomiky  



Hodnocení vybraných aspektů pracovního života a 
zjištění vyplývající z časového srovnání 
• jedinou položkou, kde byl zaznamenán pokles průměru proti roku 2018, je 

možnost dalšího uplatnění na trhu práce, kterou pandemie a s ní spojená 
ekonomická krize reálně podvazuje 

• u této položky přitom vidíme v roce 2020 lepší výsledek, než jaký byl zaznamenán 
v roce 2014, což odpovídá tomu, že tehdy se teprve rozbíhalo ekonomické oživení 
po předchozí krizi a že nezaměstnanost v té době byla podstatně vyšší 

• absence negativního posunu, respektive mírné zlepšení hodnocení jistoty 
pracovního místa s tím nejsou v rozporu, protože do výzkumu vstupovali pouze 
ekonomicky aktivní, tedy ti, kteří si práci udrželi nebo získali novou 

• při podpoře státu zaměřené na udržení zaměstnanosti v podmínkách pandemie a 
při tom, že pracovní trh se během roku 2020 stačil v těch nejohroženějších 
segmentech „vyčistit“ a i díky odchodu zahraničních pracovníků v době pandemie 
zde nastal spíš nedostatek pracovních sil, není překvapivé, že u jistoty pracovního 
místa se hodnocení nejen nezhoršilo, ale dokonce mírně zlepšilo 

 



Hodnocení vybraných aspektů pracovního života a 
zjištění vyplývající z časového srovnání 
• podrobnější analýza a porovnání výsledků na úrovni různých profesních a jiných 

třídění v rámci ekonomicky aktivních ukázala výrazné změny v dříve poměrně 
ustálené sociodemografické diferenciaci hodnocení dílčích aspektů práce, což 
ukazuje, že dopady pandemie se v různých skupinách značně lišily 

• až na výjimky, jako je rozložení pracovní doby, časová náročnost práce a dostatek 
času na rodinu a sebe, se v letech 2014 i 2018 objevovalo u dílčích aspektů práce 
vždy lepší hodnocení u samostatně činných a podnikatelů v porovnání se 
zaměstnanci, ale data z roku 2020 se od toho výrazně odchýlila 

• u jistoty zaměstnání a rovněž charakteru pracovního poměru se dříve existující 
rozdíl ve prospěch samostatně činných a podnikatelů prakticky přepóloval a v 
roce 2020 se zde objevilo lepší hodnocení ze strany zaměstnanců v porovnání se 
samostatně činnými a podnikateli 

• u dalších aspektů, jako je výše výdělku, spravedlivé odměňování, možnost dalšího 
uplatnění na trhu práce nebo samostatnost práce, případně její zajímavost, rozdíl 
zmizel, nebo se alespoň výrazně umenšil 



Hodnocení vybraných aspektů pracovního života a 
zjištění vyplývající z časového srovnání 
• výrazné změny ve velikosti a struktuře rozdílů v hodnocení se mezi 

zaměstnanci objevují i z hlediska profese 

• u naprosté většiny položek se celkově rozdíly v hodnocení v roce 2020 
oproti roku 2018 zmenšily a početně zredukovaly 

• jedinými dvěma položkami, u kterých se rozdíl mezi nejlépe a nejhůře daný 
aspekt hodnotící skupinou nezmenšil, byly samostatnost práce a chování 
nadřízených k podřízeným (To bylo dáno tím, že se u obou výrazně 
nadprůměrně zlepšilo hodnocení ze strany řídících pracovníků, kteří se tak 
udrželi nebo posunuli na první místo v hodnocení těchto dílčích aspektů 
práce a kteří tak uchovali, nebo dokonce i lehce navýšili rozdíl v hodnocení 
oproti nejhůře dané položky hodnotící skupině, i když i u ní se hodnocení 
zřetelně zlepšovalo 



Hodnocení vybraných aspektů pracovního života a 
zjištění vyplývající z časového srovnání 
• za snížením rozdílů hodnocení u většiny aspektů stojí vysoce nadprůměrně 

zlepšené hodnocení všech položek ze strany pomocných a 
nekvalifikovaných pracovníků, kteří v dřívějších výzkumech s několika 
výjimkami zpravidla vykazovali výrazně nejnižší průměry hodnocení u 
dílčích aspektů práce 

• plošné zlepšení hodnocení u pomocných a nekvalifikovaných pracovníků je 
alespoň zčásti spojené s objektivním zkrácením odpracované doby, nižším 
konkurenčním tlakem ze strany zahraničních pracovníků a určitým 
pročištěním pracovního trhu v prvních měsících pandemie, které ve větší 
míře postihlo právě ta nejméně perspektivní a špatně placená místa v této 
kategorii, přičemž dotazováni byli pouze lidé momentálně zaměstnaní, tedy 
ti, kdo si svou práci udrželi, případně ji nově získali 



Hodnocení vybraných aspektů pracovního života a 
zjištění vyplývající z časového srovnání 
• u řídících pracovníků se výrazně zhoršilo hodnocení jistoty současného 

zaměstnání, takže z mírného nadprůměru v roce 2018 se dostalo hluboko 
pod průměr 

• zhoršení v této kategorii bylo zaznamenáno i v případě technického 
vybavení pro práci v zaměstnání, což může souviset s přechodem na home 
office a vynucenými změnami typu porad v režimu videokonferencí namísto 
osobního jednání 

• naopak výrazné zlepšení je u řídících pracovníků patrné (kromě již 
zmíněného chování nadřízených k podřízeným a samostatnosti práce) u 
časové náročnosti práce, rozložení pracovní doby a dostatku času na rodinu 
a svůj soukromý život, což byly dříve jediné položky, kde se hodnocení 
řídících pracovníků pohybovalo více či méně výrazně pod průměrem, 
zatímco v roce 2020 se ocitlo nad ním; i zde je přitom pravděpodobný vliv 
zvýšeného podílu práce z domova a kratší odpracované doby 



Hodnocení vybraných aspektů pracovního života a 
zjištění vyplývající z časového srovnání 
• mezi specialisty a odbornými a technickými pracovníky se zřetelně zhoršilo hodnocení možnosti 

dalšího vzdělávání a osobního rozvoje a rovněž hodnocení rozvíjení se pro další uplatnění na trhu 
práce 

• u specialistů také, podobně jako u řídících pracovníků, pokles zaznamenalo i hodnocení jistoty 
pracovního místa 

• v případě úředníků se mezi roky 2018 a 2020 výrazně zlepšilo zejména hodnocení samostatnosti 
práce a její zajímavosti 

• u kvalifikovaných a polokvalifikovaných dělnických profesí, tedy řemeslníků a opravářů a obsluhy 
strojů a zařízení či montérů se zřetelně zlepšovalo hodnocení rozložení pracovní doby, časové 
náročnosti práce (to hlavně u řemeslníků a opravářů), charakteru pracovního poměru a u samotné 
obsluhy strojů a zařízení s montéry velmi výrazně jistota zaměstnání 

• služby a prodej byly pandemií a protiepidemickými opatřeními bezprostředně zasaženy asi 
nejsilněji, přesto provozní pracovníci z této kategorie, kteří se na svých pozicích udrželi, vedle výše 
výdělku a spravedlivosti odměňování nadprůměrně zlepšili hodnocení vztahů s kolegy, chování 
nadřízených, zajímavosti práce, charakteru pracovního poměru, jistoty práce a také bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci 



Závěr 

• provedená analýza a komparace dat ukazuje, že pandemie se do 
subjektivního vnímání kvality pracovního života promítla, ovšem její 
působení v tomto směru je poněkud nejednoznačné a až překvapivě 
různorodé, přičemž očekávatelné negativní dopady se zde mísí s 
někdy i nečekanými pozitivními posuny  

• nakolik jde o změny trvalé, nebo jen dočasné, to ukáže teprve čas a 
budoucí šetření 



Díky za pozornost. 



Workshop Kvalita pracovního života 2020 

Aktualizace webových stránek a směřování do budoucna 

5. listopadu 2021 

Martin Štěpánek 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce 



Pozadí: Nástroj pro měření kvality pracovního života 

KPŽ 2005 

KPŽ 2006 

132 položek 

36 položek 

Naše 
společnost Testování 

KPŽ 2014 Finální metodika 

Odměňování 

Čas Vztahy 

Jistota Seberealizace 

Podmínky 

Kvalita 

pracovního 

života 

Důležitost Hodnocení Kvalita pracovního života 2020 

Vývoj od roku 2005, certifikovaná metodika v 2014 Komplexní pohled na spokojenost s prací 

Subjective Quality of Working Life index (SQWLi) 



Pozadí: Pravidelný sběr reprezentativních dat 

Sběr dat ve spolupráci se Sociologickým 
ústave AV ČR a společností MEDIAN 

Výzkumný soubor s reprezentativním 

zastoupením ekonomicky aktivního 
obyvatelstva v ČR staršího 18 let. 

~2 tisíce respondentů 



Vývoj KPŽ: 2020 a pandemie COVID-19 

Téměř žádná změna v průměrném hodnocení a 
důležitosti kvality pracovního života v ČR se v roce 2020. 

Výrazný propad v hodnocení současné ekonomické 
situace, pokles příjmů u více než 20 % domácností 
navzdory celkovému průměrnému růstu platů. 

Snížená celková spokojenost se životem. 

Vývoj Kvality pracovního života v čase 

Rozdělení hodnocení Kvality pracovního života Vývoj a rozdělení celkové spokojenosti se životem 



Vývoj KPŽ: 2020 a pandemie COVID-19 

  Ztráta/pokles… Práce z domu 

Proměnná Kategorie n Příjem Práce Úvazek Hodiny Pouze Někdy 

Pohlaví Muž 1,121 22 3 4 17 10 21 

Žena 905 23 3 6 17 7 22 

Věk 15-24 70 19 10 6 21 9 20 

25-34 463 19 5 5 16 15 31 

35-44 562 22 4 6 16 9 23 

45-54 526 25 2 4 19 5 16 

55+ 405 24 2 5 17 7 16 

Povolání 1 – Zemědělství 144 13 3 1 15 1 1 

2 – Obsluha 160 18 1 4 16 1 3 

3 – Řemeslníci 236 24 3 4 20 2 6 

4 – Služby 346 25 2 8 19 3 8 

5 – Úředníci 383 18 3 5 15 11 30 

6 – Odborníci 309 24 4 5 18 10 34 

7 – Specialisté 312 24 3 6 15 21 41 

8 – Řídící 56 27 4 2 20 21 23 

Zaměstnání 1 – Zaměstnanec 1,709 16 3 3 13 8 22 

2 – Živnostník 317 56 6 14 37 13 19 

Dopady pandemie COVID-19 na příjmy a práci z domu (% dotázaných) 

Výrazný negativní dopad 
především na OSVČ. 

Náhlý přesun k (částečné) 
práci z domu především u 
mladších zaměstnanců. 



Vývoj KPŽ: 2020 a pandemie COVID-19 

Rozdíly v hodnocení aspektů kvality pracovního života dle dopadů COVID-19 

Proměnná Odpověď Odměňování Jistota Celkem 

Pokles příjmu Ne 77.5 78.7 76.9 

Ano 63.7 68.7 70.6 

Snížení odpracovaných hodin Ne 75.7 77.4 75.8 

Ano 69.8 73.3 74.7 

Práce nově pouze z domu Ne 74.7 76.8 75.5 

Ano 75.4 76.3 77.0 

Práce z domu… 

Pracovna / místo určené pro práci Ne 77.8 79.4 78.6 

Ano 77.4 79.6 79.8 

Dostatek vybavení Ne 74.7 77.0 76.5 

Ano 78.8 80.5 80.5 

Možnost soustředit se Ne 74.4 76.7 76.4 

Ano 78.9 80.7 80.5 

Možnost oddělit pracovní a 
soukromý život 

Ne 74.8 77.9 76.2 

Ano 78.9 80.2 80.7 

Výrazné rozdíly v hodnocení kvality 
pracovního života pro negativně 
zasažené pracující. 

Minimální průměrný dopad práce z 
domu. 

Detail ale poukazuje na negativní 
dopad pro ty, kteří nejsou na práci z 
domu adekvátně připraveni. 



Stávající webové stránky Kvalita pracovního života 



Nové webové stránky Kvalita pracovního života 

Tvorba ve spolupráci s firmou Beneš & Michl Využití výstupů projektů napříč VÚBP 



Nové webové stránky Kvalita pracovního života 

KvalitaPracovnihoZivota.vubp.cz PracovniPohoda.cz 



Příprava rozšíření do budoucna: Nástroj pro firmy 

Práce 

Zaměstnavatel 
a okolí 

Zaměstnanec 

Programy pro podporu zdraví a spokojenosti 

Psychologická podpora od managementu 

Firemní struktura 

Širší ekonomické, kulturní a společenské prostředí 

Typ zaměstnání, pracovní 
pozice a její atributy 

Pracovní stres 

Vztahy na pracovišti 
Spokojenost s prací 

Produktivita 

Socioekonomické 
charakteristiky 

Fyzické a mentální zdraví 

Životní styl 
Sociální zdraví 

Komerční služby 

Reprezentativní průzkumy 

Soutěže a akreditace 



Příprava rozšíření do budoucna: Nástroj pro firmy 

Automatizovaná 
registrace a distribuce 

průzkumu 

Data od jiných 
zaměstnanců 

Zpětná vazba pro 
zaměstnance 

Souhrnná zpráva pro 
zaměstnavatele 

Anonymizovaná data 
pro analýzu 

Dotazník pro 
zaměstnance 

Dotazník pro 
zaměstnavatele 

Automatizovaná analýza 

dat a příprava doporučení 



Příprava rozšíření do budoucna: Nástroj pro firmy 

Osobní dotazníkové 
šetření 

Webová aplikace 
SQWL 

Identifikační 
otázky 

SQWLi 

Rozšíření 
KPŽ 2020 

Dotazník - zaměstnanec 

Identifikační 
otázky 

Rozšíření 
KPŽ 2020 

Dotazník - zaměstnavatel 

Online sběr dat 

Sběr dat pro statistické 
a výzkumné účely 

Aplikace pro ohodnocení 

jednotlivců a prohlížení dat 

Nástroj pro firemní 

a odvětvové využití 

• Spolupráce s SOÚ AV ČR 

• Populačně reprezentativní vzorek dat 
• Pro aktualizaci agregovaných statistik 

• Bez zpětné vazby 

• Volně dostupná online aplikace 

• Zpětná vazba na úrovni jednotlivce 

• Volná (např. Twitter) + cílená distribuce (MPSV apod.) 

• Specializovaný nástroj pro nekomerční použití 
• Zpětná vazba na úrovni jednotlivce a firmy (certifikace) 
• Distribuce ve spolupráci se zástupci zaměstnavatelů 

• Možnost dalšího tematického rozšíření  



Kvalita pracovního života 2020 
Kontrolní den, 18. 10. 2021 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Martin Štěpánek 
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