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Souhrn hlavních výsledků 

 

• V hodnocení života i jeho jednotlivých aspektů převažuje spokojenost, která silně 

pozitivně koreluje se subjektivně hodnocenou životní úrovní. 

• Spokojenost s pracovním životem rovněž převládá, je však v průměru spolu se 

sladěním práce a rodinného života nejnižší ze všech hodnocených aspektů. 

• V hodnocení různých aspektů pracovního režimu (např. práce na turnusy a 

směny, proměnlivost pracovní doby, nutnost být zaměstnavateli nebo 

zákazníkům k dispozici na telefonu i mimo pracovní dobu, délka odpracované 

pracovní doby, práce přesčas, práce ve volném čase, práce ve večerních 

hodinách, práce o sobotách a nedělích a potřeba měnit svoje soukromé plány a 

volnočasové aktivity kvůli práci) se ukazuje, že jejich výskyt vykazuje negativní 

vztah ke spokojenosti s pracovním životem a s životem celkově. 

• Flexibilita pracovní doby a možnost si podle libosti či potřeby vzít v práci den či 

dva volno bez předchozího oznámení zaměstnavateli se spokojeností s 

pracovním životem a s životem celkově koreluje pozitivně. 

• Jistota pracovního místa a to, co jí bezprostředně ovlivňuje, jako okolnost, zda 

stávající pracovní místo neohrožují nějaké problémy typu reorganizace či 

finanční problémy firmy, vykazuje velmi silné propojení se spokojeností s 

pracovním životem. Výskyt problémů v tomto ohledu vyvolává nepříjemné 

pocity, které jsou statisticky významně propojeny s celkovou spokojeností s 

pracovním životem i se spokojeností s životem jako takovým. 

• Totéž platí i pro případné perspektivy jiného pracovního uplatnění v souvislosti 

se současným hlavním zaměstnáním. Otázky, zda současné zaměstnání 

respondenta jej kvalifikačně připravuje na případnou změnu pracovního místa, 

zda respondent ví o konkrétních pracovních příležitostech, které by mohl využít 

v případě potřeby, a jak často dostává jiné pracovní nabídky, se do hodnocení 

pracovního života i života celkově promítají příznivě. 

• To, zda svou práci, respektive své pracovní místo sdílí s někým jiným, se do 

hodnocení situace promítá poněkud rozporuplně, když ti, kdo své pracovní místo 

sdílejí s někým dalším, tuto okolnost na jedné straně v souhrnu hodnotí 

významně příznivěji než ti, kdo své pracovní místo s nikým dalším nesdílejí, ale 

zároveň se mezi nimi objevuje vyšší podíl těch, kterým tato okolnost spíše působí 

problémy. 
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• Nevyplácení mezd včas, případně v očekávané výši, je podle vyjádření 

respondentů poměrně sporadickým jevem. Obojí je tak spojeno s převážně 

pozitivním hodnocením vlivu na vlastní životní situaci, které vykazuje 

významnou korelaci s celkovou spokojeností s pracovním životem a s životem 

celkově. Spíše příznivě je hodnocen i vliv nefinančních výhod v současném 

zaměstnání, stejně jako srovnání mzdy s kolegy na podobné pozici. Naopak spíše 

nepříznivě působí srovnání mzdy s vlastním pracovním výkonem, kde se větší 

část respondentů cítí být podhodnocená. 

• To, zda jsou u nich na pracovišti k dispozici vhodné pomůcky pro zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví, zda se tam dodržují pravidla zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví, jak se tam udržuje se čistota a pořádek, jak tam jsou 

zajišťovány hygienické podmínky a zda je tam k dispozici vhodné technické 

vybavení k výkonu práce, ekonomicky aktivní lidé převážně vnímají pozitivně a 

vyvolává to u nich většinou příjemné pocity, které jsou ve všech případech 

významně propojeny s celkovou spokojeností s pracovním životem a se 

spokojeností s životem jako takovým. 

• Výskyt nepříjemných konfliktů mezi spolupracovníky, nevhodného chování ze 

strany nadřízených či nevhodného chování ze strany podřízených směrem k 

nadřízeným, se silně promítá do výskytu nepříjemných pocitů, které jsou 

významně propojené se spokojeností s pracovním životem a s životem celkově. 

• Pokud jde o to, do jaké míry jsou pracovní postup, režim a náplň práce 

dotázaného předurčovány jinými lidmi, ať již nadřízenými, nebo zákazníky či 

klienty, a do jaké míry si dotázaný ve svém zaměstnání může tyto věci 

rozhodovat autonomně sám, autonomie rozhodování a jednání pracovníka je ve 

všech případech spojená s příznivějším hodnocením vlivu, ačkoli ve výpovědích 

o reálném stavu spíše převažovalo to, že pracovní činnost je spíše 

determinována jinými lidmi než samotnými respondenty. Ve všech případech je 

hodnocení vlivu propojeno se spokojeností s pracovním životem a se 

spokojeností s životem celkově. 

• To, jak současné zaměstnání přispívá k osobnímu rozvoji dotázaného 

zvyšováním úrovně jeho kvalifikace, učením se nových věcí nebo získáváním 

zkušeností a vytvářením si kontaktů, které on sám pokládá za přínosné, je 

vnímáno většinově pozitivně a ve všech případech vykazuje významné propojení 

s celkovou spokojeností s pracovním životem a s životem celkově. 

• Zajímavost a pestrost práce se většinově promítají do příjemných pocitů, 

přičemž mezi hodnocením situace a vyjadřovanými pocity existuje velice silná 
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pozitivní korelace. V případě pracovního tempa je vztah mezi hodnocením 

situace a pocity z ní méně jednoznačný, když mezi oběma proměnnými byla 

korelace výrazně slabší s tím, že v průměru příjemnější pocity vyjadřovali ti, kdo 

podle vlastního vyjádření pracují spíše v pomalém a poklidném tempu, ale 

rozdíly nebyly tak výrazné, jako byly u zajímavosti a pestrosti práce, ale celkově 

i u tohoto aspektu příjemné pocity spíše převládají. 

• To, jak současné zaměstnání ovlivňuje fyzické a psychické zdraví dotázaného a 

do jaké míry se v jeho práci vyskytují různé rizikové faktory, jež mohou působit 

zdravotní problémy, případně vyvolávat stres a únavu, či působit bolest, 

nepohodlí a nepříjemné pocity, představuje faktor, který se do hodnocení 

pracovního života a celkové životní situace může promítat velmi negativně. 

• V případě pracovních úrazů, nemocí z povolání, nebo dlouhodobých zdravotních 

problémů spojených se zaměstnáním je jejich frekvence vnímaná jako velmi 

nízká, a tak v hodnocení vlivu zde spíše převažují pozitivní vyjádření, ale podíly 

negativního hodnocení vlivu těchto faktorů jsou i zde relativně velké a průměry 

hodnocení jsou mnohem blíže k nežádoucímu okraji hodnotící škály, než je tomu 

v případě posouzení samotného výskytu těchto jevů. 

• U otázek zaměřených na výskyt bolesti, stresu, fyzické a psychické únavy z 

práce a rovněž jevů nebo faktorů, které je mohou způsobovat, už vesměs 

negativní hodnocení vlivu převažuje nad pozitivním. Výraznou výjimkou v tomto 

ohledu je jednání a interakce s jinými lidmi, které sice představují psychickou 

zátěž, ale které jsou přesto převážně spojovány s příjemnými pocity a ve 

skutečnosti s jejich rostoucím výskytem se pocity významně zlepšují. Podobným 

způsobem pak působí i práce na počítači, řízení dopravního prostředku a v menší 

míře i práce z domova nebo změny technologického vybavení, které sice mohou 

představovat zátěž, ale zároveň spíše vedou ke zlepšení pracovních podmínek. 

• To, zda ekonomicky aktivní cítí sounáležitost s organizací, v níž pracují, zda na 

ni cítí hrdost, zda jsou cíle a aktivity organizace v souladu s jejich hodnotami a 

přesvědčením, zda si váží sami sebe za to, jakou práci dělají, zda je jejich práce 

společensky uznávaná a zda si jejich práce váží lidé, na kterých jim záleží, 

ovlivňuje jejich situaci vesměs výraznou většinou pozitivně, přičemž všechny 

tyto faktory vykazují poměrně silnou propojenost s celkovým hodnocením 

pracovního života i života jako takového. 

• Šetření, jež se zaměřilo na řadu dílčích aspektů pracovního života v současném 

hlavním zaměstnání s tím, že u každého z nich byla zjišťována subjektivně 

vnímaná četnost výskytu a následně hodnocení jejich vlivu na osobní situaci 
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dotázaného, případně na to, jaké pocity s tím respondent spojuje, ukázalo, že 

mezi oběma typy proměnných vždy existuje statisticky významná spojitost a že 

hodnocení vlivu, případně vyjádření pocitů, je ve všech případech významně 

propojeno s celkovou spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s 

životem jako takovým. 

• U všech zkoumaných aspektů se objevovaly vesměs předpokladatelné rozdíly z 

hlediska profesního či odvětvového, u většiny se objevovala i propojenost se 

stupněm nejvyššího dokončeného vzdělání, s hodnocením životní úrovně a s 

příjmem. V některých případech se objevovaly výrazné rozdíly mezi zaměstnanci 

a samostatně činnými, méně často, ale nikoli výjimečně, pak i rozdíly z hlediska 

pohlaví. Věk dotázaných jako významný třídící faktor hrál významnou roli jen 

ojediněle. 
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1. Celková spokojenost v osobním, rodinném a pracovním životě 

 

Shrnutí: 

 

V hodnocení života i jeho jednotlivých aspektů převažuje 

spokojenost, která silně pozitivně koreluje se subjektivně 

hodnocenou životní úrovní. Spokojenost s pracovním životem 

rovněž převládá, je však v průměru spolu se sladěním práce a 

rodinného života nejnižší ze všech hodnocených aspektů. 
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V úvodní části šetření byly respondentům pokládány různé otázky zaměřené na jejich 

spokojenost. Prostřednictvím jedenáctibodové škály s hodnotami od -5 do +5 a krajními 

body definovanými jako „naprosto nespokojen“ a „naprosto spokojen“ výzkum měřil 

spokojenost ekonomicky aktivní populace ČR s životem celkově1 a pak konkrétněji 

spokojenost s celkovým pracovním životem2, s rodinným či partnerským životem3, 

s osobním životem4, s udržováním vztahů s přáteli, známými či vzdálenějšími příbuznými5, 

spokojenost s tím, jak se daří osobní a pracovní život, rodinu a vztahy s přáteli skloubit 

dohromady6, a též spokojenost se zdravím7 a s psychickou pohodou8. Na podobné škále, 

jen s krajními body „velmi špatná“ a „velmi dobrá“, dotázaní rovněž hodnotili životní 

úroveň své domácnosti9. 

Graf 1: Spokojenost s životem (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

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

 
1 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?“ 
2 Znění otázky: „Do jaké míry jste nespokojen nebo spokojen se svým celkovým pracovním 

životem?“ 
3 Znění otázky: „Do jaké míry jste nespokojen nebo spokojen se svým rodinným nebo 

partnerským životem?“ 
4 Znění otázky: „Do jaké míry jste nespokojen nebo spokojen se svým osobním životem, kam 

řadíme volný čas pro sebe, zájmy a záliby, atp.?“ 
5 Znění otázky: „Do jaké míry jste nespokojen nebo spokojen s tím, jak se Vám daří udržovat své 

vztahy s přáteli, známými, vzdálenější rodinou?“ 
6 Znění otázky: „A do jaké míry jste nespokojen nebo spokojen s tím, jak se Vám toto vše - 

práce, rodina, osobní život a vztahy s přáteli - daří skloubit dohromady?“ 
7 Znění otázky: „Do jaké míry jste nespokojen nebo spokojen se svým zdravím, zdravotním 

stavem?“ 
8 Znění otázky: „Jak byste zhodnotil svou současnou celkovou psychickou pohodu?“ 
9 Znění otázky: „Jak byste zhodnotil životní úroveň Vaší domácnosti? Je podle Vás špatná nebo 

dobrá?“ 

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. 2019 (8,39)

11=naprosto spokojen 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1=naprosto nespokojen



 

9 
 

 

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

jedenáctibodové škále s póly „naprosto spokojen“ a „naprosto nespokojen“ se výrazná, 

více než čtyřpětinová většina (83,6 %) dotázaných umístila do některého z bodů v části 

škály blíže okraji představujícímu naprostou spokojenost. Samotnou krajní variantu 

„naprosto spokojen“ (v grafu bod 11) zvolilo 11,1 % respondentů, nejčastěji pak lidé volili 

třetí bod škály od zmíněného konce, tj. bod 9 (24,6 %), následováno bodem druhým, tj. 

bodem 10 (21,3 %), čtvrtým, tj. bodem 8 (17,6 %), již zmiňovaným prvním, tj. bodem 

11 (11,1 %) a pátým, tj. bodem 7(9 %). Za více či méně nespokojené se označilo 8,8 % 

oslovených a 7,6 % dotázaných se umístilo do středu zvolené škály. V porovnání s roky 

2014 a 2018, kdy proběhly srovnatelný výzkumy, spokojenost se životem u ekonomicky 

aktivní populace mírně vzrostla, když průměr se ze 7,96, respektive 8,25, zvýšil na 8,39. 

Podrobná analýza ukazuje, že spokojenost s životem zřetelně roste se zvyšujícím se 

stupněm nejvyššího dokončeného vzdělání (ρ10=0,172). Korelace mezi spokojeností s 

životem a věkem je velmi slabá na samé hranici statistické významnosti (ρ=-0,068). 

Spokojenějšími jsou lidé z velkých měst s populací od 80 tisíc výše bez Prahy (průměr 

8,67), menší spokojenost vyjadřovali dotázaní z měst od 5 do 80 tisíc obyvatel (průměr 

8,21). Regionálně se vyšší spokojenost objevuje u dotázaných z Libereckého kraje 

(průměr 8,75), Jihomoravského kraje (průměr 8,59) a Jihočeského kraje (průměr 8,58), 

nižší spokojenost v průměru vyjadřují lidé v Zlínském (průměr 7,85), Plzeňském (průměr 

8,13), Ústeckém (průměr 8,13) a Středočeském (průměr 8,22) kraji. 

Relativně spokojenějšími jsou lidé žijící v manželství (průměr 8,54), naopak zřetelně nižší 

spokojenost se objevuje u rozvedených (průměr 8,05) a zejména ovdovělých (průměr 

7,60). Spokojenějšími jsou také ti, kdo žijí s partnerem (průměr 8,55), než lidé bez 

partnera (průměr 8,04). Vyjadřovaná spokojenost je rovněž zřetelně vyšší u dotázaných, 

kteří žijí ve čtyřčlenné domácnosti (průměr 8,63) nebo kteří mají dvě (průměr 8,61) nebo 

tři (průměr 8,69) nezaopatřené děti. 

Velmi výrazně spokojenost s životem celkově roste spolu se zlepšujícím se hodnocením 

životní úrovně domácnosti (ρ=0,630) a s rostoucím osobním příjmem (ρ=0,223) a 

příjmem domácnosti (ρ=0,248). Spokojenost s životem celkově je silně korelována i se 

spokojeností se všemi zkoumanými dílčími aspekty života, tedy spokojeností s pracovním 

životem (ρ=0,694), spokojeností s partnerským nebo rodinným životem (ρ=0,618), 

spokojeností s osobním životem (ρ=0,614), spokojeností se vztahy s přáteli, známými a 

 
10 Spearmanův koeficient pořadové korelace. 
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vzdálenějšími příbuznými (ρ=0,523), spokojeností se sladěním práce, rodinného života, 

osobního života a vztahů (ρ=0,598), spokojeností se zdravím (ρ=0,509) a rovněž 

s hodnocením psychické pohody (ρ=0,610). 

Z hlediska zaměstnání pak podstatně vyšší spokojenost vyjadřovali zákonodárci a řídící 

pracovníci (průměr 8,96), specialisté (průměr 8,85) a techničtí a odborní pracovníci 

(průměr 8,69), naopak poněkud nižší spokojenost byla zaznamenána mezi obsluhou strojů 

a zařízení nebo montéry (průměr 7,95), pomocnými a nekvalifikovanými pracovníky 

(průměr 7,23) a v menší míře mezi provozními pracovníky ve službách a prodeji (průměr 

8,19). Odvětvově spokojenějšími jsou lidé z bankovnictví, pojišťovnictví a finančního 

zprostředkování (průměr 8,73), činností v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, 

výzkumu a vývoje a poradenství (průměr 8,85) a vzdělávání a školství (průměr 8,69). 

Naopak relativně nižší spokojenost se objevila mezi pracujícími v odvětví zpracovatelského 

průmyslu (průměr 8,03) a ubytování a stravování (průměr 8,13). 

Měření spokojenosti s vybranými dílčími aspekty života pak ukazuje (viz graf 2), že 

v průměru relativně nejlépe jsou vnímány vztahy s přáteli, známými a vzdálenějšími 

příbuznými (průměr 8,54) a rodinný a partnerský život (průměr 8,51). U rodinného a 

partnerského života s celkově o trochu nižším průměrem se přitom objevuje vyšší podíl 

těch, kdo s ním vyjádřili naprostou spokojenost (19,4 % proti 13,7 %), na druhé straně 

je však zde i vyšší podíl těch, kdo vybrali některý z bodů na škále blíže pólu „naprosto 

nespokojen“ (10,3 % proti 7,7 %). 

Jen těsně za rodinným a partnerským životem z hlediska průměru vyjádřené spokojenosti 

skončily s téměř identickými průměry psychická pohoda (průměr 8,47), osobní život 

(průměr 8,45) a zdraví či zdravotní stav (průměr 8,40). U všech tří těchto položek se 

výrazná nadpoloviční většina dotázaných zařadila k některému ze tří bodů od kraje 

značícího naprostou spokojenost a ve všech třech se čtyři pětiny či o málo více dotázaných 

rozhodly pro některý z bodů ležících v části škály teoreticky představující převažující 

spokojenost. 

Spokojenost s pracovním životem (průměr 8,28) a se sladěním různých dílčích aspektů, 

tj. práce, rodiny, osobního života a vztahů mimo nejbližší rodinu, (průměr 8,25) se rovněž 

ukázala jako jednoznačně převažující, když i zde podíly těch, kdo zvolili některý z bodů 

škály v části blíže možnosti „naprosto spokojen“, lehce překročily čtyři pětiny a o něco více 

než polovina se zařadila do některého ze tří bodů na okraji škály s kategorií „naprosto 

spokojen“. Vzhledem k nižšímu podílu těch, kdo zvolili krajní variantu „naprosto spokojen“ 

a značné koncentraci odpovědí v bodech představujících méně intenzivní spokojenost jsou 

ovšem průměry u těchto položek nižší než u všech předchozích. 
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Graf 2: Spokojenost s vybranými aspekty 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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

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

 

Tabulka 1: Spokojenost s vybranými aspekty života – časové srovnání (průměr) 

 2014 2018 2019 

vztahy s přáteli 8,48 8,65 8,54 

rodina, partner 8,50 8,49 8,51 

psychická pohoda 8,32 8,41 8,47 

osobní život 8,27 8,39 8,45 

zdraví 8,38 8,40 8,40 

pracovní život 7,69 8,07 8,28 

sladění práce, rodiny, osobního života a vztahů 8,07 8,19 8,25 

Zdroj: KPŽ 2014, KPŽ 2018, RKPŽ 2019. 

 

Jak ukazují výsledky zachycené v tabulce 1, u pracovního života došlo oproti roku 2014 i 

2018 k nárůstu spokojenosti, když průměrné hodnocení se zlepšilo o 0,59 bodu 

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

sladění práce, rodiny, os. živ. a vztahů (8,25)

pracovní život (8,28)

zdraví (8,40)

osobní život (8,45)

psychická pohoda (8,47)

rodina, partner (8,51)

vztahy s přáteli (8,54)

11=naprosto spokojen 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1=naprosto nespokojen
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v porovnání s rokem 2014 a o 0,21 bodu proti roku 2018. Mírné zlepšení proti roku 2014 

vykazuje i osobní život, psychická pohoda a sladění práce, rodiny, osobního života a 

vztahů. 

Podrobnější analýza ukázala, že s rostoucím věkem výrazně klesá spokojenost se zdravím 

a v menší míře i s psychickou pohodou. Spokojenost se všemi dílčími oblastmi pozitivně 

korelovala s rostoucím vzděláním, přičemž nejvýraznější to bylo u pracovního života 

(ρ=0,203). Všechny hodnocené dílčí aspekty života vykazují vzestup spokojenosti spolu 

s příjmem domácnosti a osobním příjmem, jakož i se subjektivním hodnocením životní 

úrovně domácnosti, kde byl tento vztah vždy výrazně silnější než u příjmu. Všechny 

zkoumané aspekty života, respektive spokojenost s nimi, také silně korelují navzájem. 

Z hlediska současného zaměstnání se velmi výrazně lišila zejména spokojenost 

s pracovním životem, která je výrazně vyšší mezi zákonodárci a řídícími pracovníky 

(průměr 9,39), specialisty (průměr 8,94) a technickými a odbornými pracovníky (průměr 

8,64), zatímco menší spokojenost vyjadřovali pracovníci ve službách a prodeji (průměr 

7,89), obsluha strojů a zařízení nebo montéři (průměr 7,61) a pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci (průměr 7,13). Odvětvově ke spokojenějším s pracovním životem patří 

pracovníci z bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování (průměr 

8,98), z činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje či 

poradenství (průměr 8,73), ze vzdělávání a školství (průměr 8,75) a zdravotní a sociální 

péče či veterinární činnosti (průměr 8,81), naopak méně spokojeni jsou lidé pracující ve 

zpracovatelském průmyslu (průměr 7,70), v obchodu, opravě motorových vozidel a 

spotřebního zboží (průměr 7,96) a v ubytování a stravování (průměr 7,85). 

Jak je patrné z výsledků zachycených v grafu 3, životní úroveň své domácnosti na 

jedenáctibodové škále hodnotí ekonomicky aktivní lidé převážně pozitivně, když průměrné 

hodnocení dosáhlo úrovně 8,39 a některý z bodů na škále v části ležící blíže poloze „velmi 

dobrá“ zvolily více než čtyři pětiny (83,2 %) dotázaných. Naopak hodnocení v části škály 

bližší k poloze „velmi špatná“ uvedlo jen 7,6 % oslovených. 

V porovnání s roky 2014 i 2018 se přitom hodnocení životní úrovně vlastní domácnosti 

zlepšilo, když průměr hodnocení, který v šetření v roce 2014 činil 7,89, se zvýšil o 0,5 

bodu. Posun od roku 2018 je pouze mírný, spočívající v nárůstu podílů ve dvou kategoriích 

představujících nejlepší hodnocení životní úrovně domácnosti o 2,7 procentního bodu, což 

je změna na hraně statistické významnosti. 
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Graf 3: Hodnocení životní úrovně domácnosti (%, 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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

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

 

Podrobnější analýza ukazuje, že hodnocení životní úrovně vlastní domácnosti pozitivně 

koreluje se zvyšujícím se stupněm nejvyššího dokončeného vzdělání, se spokojeností 

s životem i se všemi dílčími oblastmi uvedenými výše. Kritičtějšími v hodnocení životní 

úrovně vlastní domácnosti se ukázali být ti, kdo žijí v Středočeském, Ústeckém, Zlínském 

a Pardubickém kraji, lepší hodnocení se objevuje v Jihomoravském a Moravskoslezském 

kraji. Z hlediska současného zaměstnání je hodnocení životní úrovně domácnosti lepší 

mezi zákonodárci a řídícími pracovníky a specialisty. Naopak horší hodnocení se objevuje 

mezi pomocnými a nekvalifikovanými pracovníky a v menší míře i mezi obsluhou strojů a 

zařízení či montéry a pracovníky ve službách a prodeji. Z odvětvového hlediska se pak 

v případě životní úrovně vlastní domácnosti objevuje lepší hodnocení mezi pracovníky 

z oblasti činností v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje 

nebo poradenství, vzdělávání a školství a bankovnictví, pojišťovnictví a finančního 

zprostředkování. Naopak relativně méně příznivé hodnocení životní úrovně se objevuje u 

těch, kdo pracují v odvětví ubytování či stravování a ve zpracovatelském průmyslu. 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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2. Charakteristiky pracovního poměru, vícenásobné úvazky a hodnocení formy 

ekonomické aktivity v hlavním zaměstnání 

 

Shrnutí: 

 

83,3 % ekonomicky aktivních v současnosti působí v nějakém 

zaměstnaneckém poměru, přičemž zhruba tři ze sta 

zaměstnanců mají více než jeden zaměstnanecký poměr. 28,5 

% ekonomicky aktivních má alespoň jednu samostatně 

výdělečnou aktivitu. 81,8 % ekonomicky aktivních za svou hlavní 

ekonomickou aktivitu má práci v zaměstnaneckém poměru, 18,2 

% tvoří ti, kdo jsou ve své hlavní ekonomické aktivitě 

samostatně činní. Výrazná většina (74,4 %) ekonomicky 

aktivních se více či méně silně přiklání k tomu, že typ 

ekonomické aktivity v jejich hlavním zaměstnání jim spíše 

pomáhá a usnadňuje situaci, 19,1 % soudí, že to nemá na jejich 

situaci vliv, a podle 6,5 % to vytváří problémy. Samostatně činní 

přitom vliv typu své hlavní ekonomické aktivity hodnotí znatelně 

příznivěji než zaměstnanci. 
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V rámci výzkumu kvality pracovního života 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, jak dlouho toto zaměstnání vykonávají, 

u samostatně činných bylo zjišťováno, zda jsou podnikateli se zaměstnanci, nebo zda jsou 

živnostníky či samostatně činnými bez zaměstnanců, a mezi zaměstnanci šetření 

sledovalo, v jakém sektoru a v jak velké organizaci s jakou strukturou pracují. 

 

Graf 4: Práce na zaměstnanecký poměr (%)11 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

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

 

Z odpovědí respondentů na otázku ohledně toho, zda jsou někde zaměstnáni, vyplývá, že 

83,3 % z nich v současnosti působí v nějakém zaměstnaneckém poměru, přičemž zhruba 

tři ze sta zaměstnanců mají více než jeden zaměstnanecký poměr. 80,7 % má právě jeden 

zaměstnanecký poměr, 16,7 % ekonomicky aktivních respondentů pak v žádném 

zaměstnaneckém poměru nepůsobí. 

Podrobnější analýza ukazuje, že lidé, kteří nemají žádný zaměstnanecký poměr, vyjadřují 

vyšší spokojenost se svým pracovním životem, než ti, kteří jsou zaměstnáni. Z hlediska 

pohlaví mezi ekonomicky aktivními je situace s jedním zaměstnaneckým poměrem častější 

 
11 Znění Otázky: „Jste zaměstnancem v nějaké organizaci? Ano, máte jeden zaměstnanecký 

poměr, ano, máte více zaměstnaneckých poměrů, ne, nepracujete nikde v zaměstnaneckém 

poměru.“ 

80,7

2,6

16,7

jeden zaměstnanecký poměr

více zaměstnaneckých poměrů

nepracuje v zaměstnaneckém poměru
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u žen (85,2 % oproti 77 % v případě mužů), zatímco muži jsou výrazně častěji bez 

zaměstnaneckého poměru (20,4 % proti 12,1 % mezi ženami) s tím, že jedinci s více 

zaměstnaneckými poměry jsou u obou pohlaví zastoupeni podobně. Z hlediska věku se 

vyšší podíl těch, kdo mají jeden zaměstnanecký poměr, a nižší zastoupení těch bez 

zaměstnaneckého poměru objevuje u lidí do 29 let. Z hlediska stupně nejvyššího 

dokončeného vzdělání se vyšší podíl lidí s více zaměstnaneckými úvazky objevuje mezi 

ekonomicky aktivními lidmi s vysokoškolským vzděláním. 

Z hlediska povolání je absence zaměstnaneckého poměru častější v případě řemeslníků a 

opravářů, kde figurují živnostníci, a u kvalifikovaných pracovníků v oblasti zemědělství, 

lesnictví a rybářství, kam spadají samostatně hospodařící v těchto oborech, a u 

zákonodárců a řídících pracovníků, kam se řadí i podnikatelé. 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 oblasti výroby a rozvodu elektřiny, plynu a 

vody, ve stavebnictví, v bankovnictví, pojišťovnictví a finančním zprostředkování a v 

ostatních veřejných, sociálních a osobních službách. Naopak zcela absentovali v oblasti 

veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení a výrazně méně jich bylo i ve 

sféře zpracovatelského průmyslu, školství a vzdělávání a ve zdravotní a sociální péči či 

veterinární činnosti. 

Šetření dále ukázalo, že více než čtvrtina (28,5 %) ekonomicky aktivních má alespoň jednu 

samostatně výdělečnou aktivitu v podobě soukromého podnikání, živnosti nebo jiné 

samostatné činnosti, přičemž 3,2 % respondentů má podle vlastního vyjádření takových 

aktivit více. Při propojení odpovědí na tuto otázku s odpověďmi na otázku ohledně 

zaměstnaneckého poměru vyplývá, že zaměstnání se samostatně výdělečnou aktivitou 

propojuje 11,8 % ekonomicky aktivních, 16,7 % má pouze samostatnou činnost a 71,5 % 

vyvíjí ekonomickou aktivitu pouze v zaměstnaneckém poměru. 
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Graf 5: Samostatně výdělečná aktivita (%)12 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

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

Podrobnější analýza ukazuje, že samostatná činnost je častější u mužů (32,8 % ku 23,2 

% u žen). Z hlediska věku je samostatná činnost sporadičtější u lidí do 29 let. Méně často 

samostatnou činnost vykonávají lidé se základním vzděláním, v ostatních vzdělanostních 

skupinách je zastoupení samostatně činných statisticky srovnatelné, pouze mezi 

vysokoškolsky vzdělanými je více takových, kteří mají těchto činností více než jednu. Také 

ostatní diference pouze 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. 

Dále šetření zjišťovalo, co ekonomicky aktivní lidé považují za své hlavní zaměstnání.13 

Výsledek ukázal, že více než čtyři pětiny (81,8 %) z nich za svou hlavní ekonomickou 

aktivitu pokládají zaměstnanecký poměr, zatímco 18,2 % za ni považuje svoji 

samostatnou výdělečnou činnost. V návaznosti na to pak prostřednictvím jedenáctibodové 

škály s hodnotami od -5 do +5, krajními body definovanými jako „způsobuje problémy“ a 

„pomáhá a usnadňuje“ a se středem „nemá vliv“ v kategorii 0 výzkum zjišťoval, jak lidé 

hodnotí formu svojí hlavní ekonomické aktivity z hlediska toho, zda jim to vytváří 

problémy, nebo naopak jim to pomáhá a usnadňuje situaci.14 

 
12 Znění otázky: „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.“ 
13 Znění otázky: „Vaší hlavní ekonomickou aktivitou je tedy zaměstnanecký poměr u nějakého 

zaměstnavatele, anebo živnost, soukromé podnikání, nebo jiná výdělečná činnost bez toho, že 

byste měli uzavřený zaměstnanecký poměr?“ 
14 Znění otázky: „Kdybyste tuto skutečnost měl nějak zhodnotit, řekl byste, že Vám to, jaký je 

typ Vaší hlavní ekonomické aktivity, spíše způsobuje problémy a omezení, anebo Vám spíše 

pomáhá a usnadňuje situaci?“ 

25,3
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má jednu takovou aktivitu
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Graf 6: Hodnocení vlivu typu ekonomické aktivity na vlastní životní situaci (%, 

průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

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

 

Výsledky zachycené v grafu 6 ukazují, že výrazná většina (74,4 %) ekonomicky aktivních 

se více či méně silně přiklání k tomu, že typ ekonomické aktivity v jejich hlavním 

zaměstnání jim spíše pomáhá a usnadňuje situaci, 19,1 % soudí, že to nemá na jejich 

situaci vliv, a podle 6,5 % to vytváří problémy. Samostatně činní přitom vliv typu své 

hlavní ekonomické aktivity hodnotí znatelně příznivěji než zaměstnanci. Analýza dále 

ukázala, že hodnocení vlivu typu ekonomické aktivity je silně propojené se spokojeností 

s pracovním životem (ρ=0,542), spokojeností se sladěním práce, rodinného života, 

osobního života a vztahů (ρ=0,417), spokojeností s osobním životem (ρ=0,399) a 

s hodnocením psychické pohody (ρ=0,391), jakož i se spokojeností s životem celkově 

(ρ=0,448). Také s vnímáním ostatních dílčích aspektů života je hodnocení vlivu typu 

ekonomické aktivity významně korelované, byť o něco méně výrazně než u již dříve 

uvedených položek, a silně provázané je rovněž s hodnocením životní úrovně vlastní 

domácnosti (ρ=0,468). 

Z hlediska základních sociodemografických třídění se hodnocení vlivu typu ekonomické 

aktivity zlepšuje s rostoucím vzděláním a příjmem a je poněkud méně příznivé ve věkové 

kategorii do 29 let. Podle profese je lepší hodnocení u zákonodárců a řídících pracovníků 

či specialistů, naopak relativně méně příznivé je u pomocných a nekvalifikovaných 

pracovníků, kvalifikovaných pracovníků v zemědělství, obsluhy strojů a zařízení či montérů 

a pracovníků ve službách a prodeji. Odvětvově méně příznivé hodnocení vykazuje 
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zpracovatelský průmysl, obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 

ubytování a stravování, naopak lepší je v případě činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu 

strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, poradenství, reklamy a ochrany objektů, výroby 

a rozvodu elektřiny, plynu a vody, zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti, veřejné 

správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení a vzdělávání, školství. 

Tabulka 2: Týdenní pracovní úvazek zaměstnanců stanovený v pracovní smlouvě 

méně než 20 hodin  0,8 % 

20 až 29 hodin 3,0 % 

30 až 39 hodin 5,6 % 

40 hodin 87,4 % 

více než 40 hodin 3,2 % 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 1645 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kteří jsou ve své hlavní činnosti v zaměstnaneckém poměru, kvótní výběr, osobní 

rozhovor tazatele s respondentem. 

 

Graf 7: Hodnocení vlivu stanoveného pracovního úvazku zaměstnanců na vlastní 

životní situaci (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 1645 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kteří jsou ve své hlavní činnosti v zaměstnaneckém poměru, kvótní výběr, osobní 

rozhovor tazatele s respondentem. 

 

Mezi zaměstnanci (N=1645) pak dále bylo podobným způsobem zkoumáno, jak hodnotí či 

vnímají jednak svůj pracovní úvazek sjednaný ve své pracovní smlouvě a jednak dobu 

trvání své stávající pracovní smlouvy. 
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Pokud jde o pracovní úvazky (viz tabulku 2)15 a jejich hodnocení16, které zachycuje graf 

7, naprostá většina zaměstnanců blížící se devíti desetinám (87,4 %) má podle vlastního 

vyjádření plný, tj. čtyřicetihodinový úvazek, čemuž odpovídá i průměr nepatrně převyšující 

39 hodin. 9,4 % uvádí úvazek kratší, 3,2 % naopak delší, ovšem vesměs do 45 hodin 

týdně, nad touto hranicí bylo jen 0,5 % dotázaných mezi zaměstnanci. V hodnocení, které 

bylo výrazně většinově pozitivní (67,7 %) a jen v malé míře negativní (5,5 %), se od sebe 

zkrácené a plné úvazky v podstatě nijak nelišily (průměry 8,33 a 8,34), o něco méně 

příznivé hodnocení se objevilo pouze u těch, kdo mají úvazky delší (průměr 7,84). 

Graf 8: Hodnocení pocitů ohledně doby trvání pracovní smlouvy zaměstnanců 

(%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 1645 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kteří jsou ve své hlavní činnosti v zaměstnaneckém poměru, kvótní výběr, osobní 

rozhovor tazatele s respondentem. 

Naproti tomu u doby trvání pracovní smlouvy17 se v jejím hodnocení,18 které zachycuje 

graf 8, objevuje naprosto diametrální rozdíl mezi těmi, kdo mají smlouvu na dobu 

neurčitou, kterých je naprostá většina (84,9 %) a kteří danou skutečnost vnímají vesměs 

buď pozitivně (83,7 %), nebo v menším podílu alespoň neutrálně (15,1 %), zatímco 

negativní pocity se mezi nimi vyskytují pouze ojediněle (1,2 %), a mezi těmi, kdo mají 

 
15 Znění otázky: „Jaký pracovní úvazek máte stanovený ve smlouvě?“ 
16 Znění otázky: „Kdybyste tuto skutečnost měl nějak zhodnotit, řekl byste, že Vám to, jaký máte 

úvazek, spíše způsobuje problémy a omezení, anebo Vám spíše pomáhá a usnadňuje situaci?“ 
17 Znění otázky: „Do kterého roku máte uzavřenou pracovní smlouvu? Nebo máte smlouvu na 

dobu neurčitou?“ 
18 Znění otázky: „Kdybyste tuto skutečnost měl nějak zhodnotit, řekl byste, že Vám to, na jak 

dlouho ještě máte uzavřenou smlouvu, přináší spíše nepříjemné pocity jako například obavy, 

rozčilení, nervozitu, úzkost atp., anebo naopak příjemné pocity jako radost, potěšení, uklidnění, 

naději atp.?“ 
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pracovní smlouvu časově omezenou, kteří tuto okolnost téměř v polovině případů vnímají 

negativně (48,1 %) a jen v pětině případů (20,5 %) pozitivně. 

Obě uvedená hodnocení přitom vykazují významné korelace jak se spokojeností 

s pracovním životem, tak s životem celkově, jeho dílčími aspekty, životní úrovní 

domácnosti, vzděláním i příjmem s hlavního zaměstnání. 
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3. Čistý příjem z hlavního zaměstnání 

 

Shrnutí: 

 

Celkový průměr čistého měsíčního příjmu deklarovaného 

respondenty činí 23 666 Kč, hodnota v mediánu je 21 500 Kč. V 

tomto ohledu ovšem existuje velmi výrazný rozdíl mezi 

zaměstnanci, kde průměr činil 22 485 Kč a medián byl 21 000 

Kč, a samostatně činnými s průměrem 30 879 Kč a mediánem 

30 000 Kč. V hodnocení toho, jak výše příjmu z jejich hlavního 

zaměstnání ovlivňuje jejich situaci, se celkově dvoutřetinová 

většina (66,2 %) přiklonila spíše k tomu, že to jejich situaci 

pomáhá a usnadňuje, asi pětina (20,3 %) vyjádřila názor, že to 

spíš způsobuje problémy. 
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V souvislosti s meritorními otázkami zaměřenými na hlavní zaměstnání respondenta 

šetření zjišťovalo i průměrnou výši čistého měsíčního příjmu z tohoto zaměstnání.19 

 

Tabulka 3: Průměrný čistý měsíční příjem z hlavního zaměstnání v Kč 

 
Průměr Medián 

Všichni ekonomicky aktivní 23 666 21 500 

Samostatně činní 30 879 30 000 

Zaměstnanci 22 485 21 000 

Řídící pracovníci 45 336 36 000 

Specialisté 29 848 28 000 

Techničtí a odborní pracovníci 28 226 26 000 

Úředníci 20 768 20 000 

Pracovníci ve službách a prodeji 18 736 17 850 

Řemeslníci a opraváři 24 672 23 000 

Obsluha strojů a zařízení, montéři 23 109 21 500 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 14 531 13 000 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

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

 

Celkový průměr tohoto čistého příjmu deklarovaného respondenty činí 23 666 Kč, hodnota 

v mediánu je 21 500 Kč. Z hodnoty kvartilů plyne, že polovina těchto příjmů se pohybuje 

v intervalu od 17 000 do 28 000 Kč, 10 % nejnižších čistých příjmů z hlavního zaměstnání 

nepřekračuje úroveň 14 000 Kč, 10 % nejvyšších pak činí 35 000 Kč nebo více. 

V tomto ohledu ovšem existuje velmi výrazný rozdíl mezi zaměstnanci, kde průměr činil 

22 485 Kč a medián byl 21 000 Kč, a samostatně činnými s průměrem 30 879 Kč a 

mediánem 30 000 Kč. Pouze řídící pracovníci s průměrným příjmem 45 336 Kč a 

mediánem 36 000 Kč na tom jsou v průměru lépe než samostatně činní. Specialisté 

s průměrem 29 848 Kč a mediánem 28 000 Kč už za samostatně činnými příjmově 

v průměru zaostávají. Polovina nebo i více ekonomicky aktivních ze skupin pracovníků ve 

službách a prodeji a pomocných a nekvalifikovaných pracovníků svým průměrným čistým 

měsíčním příjmem z hlavního zaměstnání nepřekročí hranici 18 000 Kč. 

Podrobnější analýza dále ukázala výrazný rozdíl mezi muži (průměr 26 491 Kč) a ženami 

(průměr 20 475 Kč), z hlediska věku nižší příjem u mladých pod 30 let (průměr 19 579 

Kč), zřetelnou korelaci mezi tímto příjmem a vzděláním (ρ=0,355) a značné rozdíly 

z hlediska odvětví, které ukazuje tabulka 4. 

 
19 Znění otázky: „Jaký je průměrný čistý měsíční příjem z Vašeho hlavního zaměstnání?“ 
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Tabulka 4: Průměrný čistý měsíční příjem z hlavního zaměstnání v Kč podle 

odvětví 

Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství 22 508 

Zpracovatelský průmysl 22 416 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 30 597 

Stavebnictví 26 254 

Obchod; opravy motorových vozidel a spotřebního zboží 21 083 

Ubytování a stravování 22 003 

Doprava, skladování, pošty a telekomunikace 24 790 

Bankovnictví, pojišťovnictví, finanční zprostředkování 30 389 

Činnosti v oblasti nemovitostí; pronájem strojů a přístrojů; výzkum a vývoj; IT; 

poradenství; reklama; ochrana objektů 
29 250 

Veřejná správa, obrana, povinné sociální zabezpečení 24 822 

Vzdělávání, školství 22 975 

Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti 22 378 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 21 455 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

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

 

Graf 9: Hodnocení vlivu výše příjmu v hlavním zaměstnání na vlastní životní 

situaci (%, průměr)20 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

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

 

Dále na jedenáctibodové škále (viz graf 9) ekonomicky aktivní lidé hodnotili to, jak výše 

příjmu z jejich hlavního zaměstnání ovlivňuje jejich situaci. Celkově dvoutřetinová většina 

 
20 Znění otázky: „Kdybyste tuto skutečnost měl nějak zhodnotit, řekl byste, že Vám to, jaký máte 

příjem, spíše způsobuje problémy a omezení, anebo Vám spíše pomáhá a usnadňuje situaci?“ 
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(66,2 %) se přiklonila spíše k tomu, že to jejich situaci pomáhá a usnadňuje ji, asi pětina 

(20,3 %) vyjádřila názor, že to spíš způsobuje problémy. Hodnocení samotné pak 

samozřejmě vykazuje silnou korelaci se samotným příjmem (ρ=0,419). Značný rozdíl se 

v tomto ohledu přitom objevuje mezi samostatně činnými a zaměstnanci, přičemž 

hodnocení ze strany samostatně činných vyznívá v průměru výrazně lépe. 

Podrobnější analýza dále potvrdila předpoklad, že hodnocení v této otázce je silně 

propojené se spokojeností s pracovním životem (ρ=0,529) a s hodnocením životní úrovně 

vlastní domácnosti (ρ=0,481) a že silně koreluje i se spokojeností s životem celkově 

(ρ=0,417) a se všemi ostatními jeho dílčími aspekty. Významně propojený je i se stupněm 

nejvyššího dokončeného vzdělání (ρ=0,180) a liší se i z hlediska pohlaví, když mezi ženami 

průměr činil 7,41 a mezi muži 7,94. Z hlediska věku se v průměru horší hodnocení 

objevuje u ekonomicky aktivních do 29 let (průměr 7,33), ve skupině od 50 let výše je 

naopak mírně lepší (průměr 7,94). Profesně situaci lépe hodnotí řídící pracovníci (průměr 

9,34), specialisté (8,38), techničtí a odborní pracovníci (8,13) a kvalifikovaní pracovníci 

v zemědělství (8,77), naopak výrazně hůře na tom jsou nekvalifikovaní a pomocní dělníci 

(průměr 6,55), pracovníci ve službách a prodeji (6,97) a úředníci (7,36). Odvětvově se 

lepší hodnocení objevuje v odvětví bankovnictví, pojišťovnictví a finančního 

zprostředkování (8,34), činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, 

výzkumu a vývoje, IT, poradenství, reklamy a ochrany objektů (8,35), výroby a rozvodu 

elektřiny, plynu a vody (8,71), zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství (8,29), 

stavebnictví (8,20) a v menší míře i dopravy, skladování, pošty a telekomunikace (8,06), 

naopak hůře vycházejí odvětví jako zpracovatelský průmysl (7,32), obchod, opravy 

motorových vozidel a spotřebního zboží (7,16) a ubytování a stravování (7,00).  
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4. Pracovní režim a jeho hodnocení 

 

Shrnutí: 

 

V hodnocení různých aspektů pracovního režimu jako je práce 

na turnusy a směny, proměnlivost pracovní doby, nutnost být 

zaměstnavateli nebo zákazníkům k dispozici na telefonu i mimo 

pracovní dobu, délka odpracované pracovní doby, práce přesčas, 

práce ve volném čase, práce ve večerních hodinách, práce o 

sobotách a nedělích a potřeba měnit svoje soukromé plány a 

volnočasové aktivity kvůli práci se ukazuje, že jejich výskyt 

vykazuje negativní vztah ke spokojenosti s pracovním životem a 

s životem celkově. Naopak flexibilita pracovní doby a možnost si 

podle libosti či potřeby vzít v práci den či dva volno bez 

předchozího oznámení zaměstnavateli se spokojeností s 

pracovním životem a s životem celkově koreluje pozitivně. 
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Dále se výzkum zaměřil na hodnocení různých aspektů pracovního režimu jako je práce 

na turnusy a směny, stálé či proměnlivé pracovní doby, flexibility pracovní doby, nutnost 

být zaměstnavateli nebo zákazníkům k dispozici na telefonu i mimo pracovní dobu, délka 

odpracované pracovní doby, práce přesčas, práce ve volném čase, práce ve večerních 

hodinách, práce o sobotách a nedělích, potřeba měnit svoje soukromé plány a volnočasové 

aktivity kvůli práci či naopak možnost si podle libosti či potřeby vzít v práci den či dva 

volno bez předchozího oznámení zaměstnavateli. Zároveň bylo v rámci tohoto bloku 

zkoumáno i to, jak dlouho lidé do práce dojíždějí a jak to vnímají. 

Graf 10: Výskyt práce na turnusy21 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 11: Hodnocení vlivu výskytu práce na turnusy na vlastní životní situaci22 (%, 

průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Pokud jde o práci v turnusech, 73,5 % dotázaných uvedlo, že na turnusy nepracuje nikdy, 

7,5 % naopak uvedlo, že na turnusy pracuje neustále, ostatní se zařadili poměrně 

rovnoměrně mezi tyto dvě krajní polohy po celé škále.  

 
21 Znění otázky: „Pracujete v současném zaměstnání na turnusy?“ 
22 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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V hodnocení pak více než polovina (54,8 %) se zařadila do neutrální kategorie „nemá vliv“ 

ve středu škály, jinak ovšem zřetelně převážilo pozitivní hodnocení (37,8 %) nad 

negativním (7,4 %) při celkovém průměru 7,25. 

Z podrobnější analýzy přitom vyplynulo, že absence turnusů se spojuje s lepším 

hodnocením (průměr 7,54) než jejich výskyt, přičemž ale i mezi těmi, kdo na turnusy 

pracují neustále (průměr 6,43), mírně převládalo pozitivní hodnocení nad negativním a 

nejčastější odpovědí bylo, že to nemá vliv. Hodnocení zároveň koreluje se spokojeností 

s pracovním životem, se spokojeností s možností sladění práce a rodinného života a se 

spokojeností s životem jako takovým a s dalšími jeho aspekty, včetně životní úrovně 

domácností. Spokojenost roste rovněž se vzděláním a vykazuje očekávatelné rozdíly 

z hlediska profesního i odvětvového, přičemž horší hodnocení se objevuje u těch profesí a 

odvětví, ve kterých je práce na turnusy obvyklá. 

Graf 12: Výskyt práce na směny23 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 13: Hodnocení vlivu výskytu práce na směny na vlastní životní situaci24 (%, 

průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

 
23 Znění otázky: „Pracujete v současném zaměstnání na směny?“ 
24 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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Pokud jde o práci na směny, 61,8 % dotázaných uvedlo, že na směny nepracuje nikdy, 

16,1 % naopak uvedlo, že na ně pracuje neustále. V hodnocení pak přibližně polovina 

(49,3 %) se zařadila do neutrální kategorie „nemá vliv“ ve středu škály, přičemž opět 

zřetelně převážilo pozitivní hodnocení (39,1 %) nad negativním (11,6 %) při celkovém 

průměru 7,20. 

Z podrobnější analýzy vyplynulo, že absence práce na směny se spojuje s výrazně lepším 

hodnocením (průměr 7,76) než její výskyt. Mezi těmi, kdo na směny pracují neustále, 

průměr činí jen 6,12. Korelace mezi výskytem práce na směny a hodnocením této 

skutečnosti dosahuje hodnoty ρ=-0,299. Hodnocení situace v souvislosti s výskytem práce 

na směny opět významně koreluje se spokojeností s pracovním životem, se spokojeností 

se sladěním práce a rodinného života a se spokojeností s životem jako takovým i dalšími 

jeho zkoumanými dílčími aspekty, včetně životní úrovně domácností. Spokojenost také 

roste se vzděláním a profesně je horší mezi obsluhou strojů a zařízení, kvalifikovanými 

pracovníky v zemědělství a provozními pracovníky ve službách a obchodě a odvětvově ve 

zpracovatelském průmyslu, v oblasti obchodu a oprav motorových vozidel a spotřebního 

zboží, v ubytování a stravování a v dopravě, skladování, poště a telekomunikacích. Tedy 

opět v těch profesích a oblastech ekonomiky, kde je práce na směny častá. 

 

Graf 14: Stálost či proměnlivost pracovní doby25 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

  

 
25 Otázka: „Je Vaše pracovní doba během dne stálá a opakuje se denně ve stejném časovém 

rozmezí (například denně od 9 do 5), nebo se den ode dne různě mění podle okolností?“ 
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Graf 15: Hodnocení vlivu stálosti či proměnlivosti pracovní doby na vlastní životní 

situaci26 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

 

Jako absolutně stálou svou pracovní dobu označuje 40,1 % ekonomicky aktivních, jako 

naopak absolutně proměnlivou 15,2 %. V hodnocení stálosti či proměnlivosti pracovní 

doby jednoznačně převládá pozitivní náhled tvořící o málo více než polovinu (51,3 %), 

více než třetina tento aspekt vnímá neutrálně (35,4 %) a 13,3 % se přiklání k negativnímu 

hodnocení. 

Vztah mezi stálostí či proměnlivostí pracovní doby a hodnocením tohoto aspektu není zcela 

jednoznačný. Výrazně nejlepší hodnocení se sice spojuje s absolutně stálou pracovní 

dobou (průměr 8,33) a naopak u absolutně proměnlivé pracovní doby se objevují zvýšené 

podíly negativního hodnocení, přičemž celkově obě proměnné vykazují jednoznačně 

statisticky významnou korelaci (ρ=-0,228), ale průměr hodnocení v kategorii absolutně 

proměnlivé pracovní doby není o mnoho nižší než průměr za celý soubor (7,27 proti 7,54) 

a průměr hodnocení v sousední kategorii (7,76) je dokonce nad průměrem za celek, 

přičemž podíl pozitivního hodnocení je zde buď průměrný, nebo i nadprůměrný, a výrazně 

snížené jsou podíly hodnocení v neutrální poloze. To ukazuje, že menší část ekonomicky 

aktivních naopak proměnlivost pracovní doby preferuje a oceňuje a že relativně nejhůře 

situaci hodnotí lidé, kteří míru proměnlivosti své pracovní doby kladou do okolí středu 

použité škály, kde se průměry hodnocení pohybují pod hodnotou 7 (v rozmezí od 6,4 do 

6,8). Jinak dané hodnocení vykazuje tytéž korelace se spokojeností s životem a jeho 

dílčími aspekty, životní úrovní a vzděláním jako v předchozím případě. Vyšší spokojenost 

vyjadřují ženy (7,75) oproti mužům (7,37). Profesně se horší hodnocení objevuje u 

obsluhy strojů a zařízení či montérů, odvětvově to je pak především v oblasti ubytování a 

 
26 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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stravování, dopravy, skladování, pošty a telekomunikací, zpracovatelským průmyslu a 

obchodu a oprav motorových vozidel a spotřebního zboží. 

Graf 16: Kolikrát týdně si upravuje délku pracovní doby podle svých potřeb27 (%, 

průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 17: Hodnocení vlivu počtu úprav délky pracovní doby podle své potřeby na 

vlastní životní situaci28 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky v grafu 16, 61 % ekonomicky aktivních si délku pracovní doby podle 

svých potřeb obvykle neupravuje ani jednou v týdnu, 39 % to zpravidla alespoň jednou 

týdně dělá. Hodnocení této skutečnosti pak s počtem takových změn zřetelně roste a 

vykazuje s ním silnou korelaci (ρ=0,496). V hodnocení tohoto aspektu přitom celkově 

převládá pozitivní vnímání (40,5 %) nad negativním (9,7 %), ovšem největší část 

odpovědí tvoří neutrální varianta „nemá vliv“, jež činí prakticky polovinu (49,8 %) všech 

odpovědí. 

 
27 Znění otázky: „Kolikrát během obvyklého týdne si podle svých osobních potřeb upravujete 

denní délku pracovní doby?“ 
28 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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I zde se u daného hodnocení objevují významné korelace se spokojeností s pracovním 

životem a životem celkově i jeho dílčími aspekty, s životní úrovní domácnosti, vzděláním 

a rovněž i s příjmem. Profesně se výrazně zhoršené hodnocení objevuje u obsluhy strojů 

a zařízení či montérů a v menší míře u provozních pracovníků ve službách a prodeji, 

naopak výrazně lépe jsou na tom především řídící pracovníci. Odvětvově pak hůře situaci 

hodnotí lidé z oblasti zpracovatelského průmyslu, dopravy, skladování, pošty a 

telekomunikací, zdravotní a sociální péče a veterinárních služeb a ubytování a stravování. 

Graf 18: Kolikrát týdně si upravuje rozložení pracovní doby podle svých potřeb29 

(%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 19: Hodnocení vlivu počtu úprav rozložení pracovní doby podle své potřeby 

na vlastní životní situaci30 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

U počtu úprav rozložení pracovní doby podle své potřeby v průběhu obvyklého týdne je 

situace téměř totožná s tím, jak tomu bylo v předchozím případě upravování délky 

pracovní doby podle svých potřeb. Jak ukazují výsledky v grafu 18, 63 % ekonomicky 

aktivních si rozložení pracovní doby podle svých potřeb neupravuje ani jednou v obvyklém 

týdnu, 37 % to obvykle alespoň jednou týdně udělá. Hodnocení i zde pak s počtem 

 
29 Znění otázky: „Kolikrát během obvyklého týdne si podle svých osobních potřeb upravujete 

rozložení pracovní doby, tj. to kdy během dne pracujete?“ 
30 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 

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

všichni (1,13)

0 1 2 3 4 5 6 7

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

všichni (7,11)

11=pomáhá a usnadňuje 10 9 8 7 6=nemá vliv 5 4 3 2 1=způsobuje problémy



 

33 
 

takových úprav zřetelně roste a vykazuje s ním silnou korelaci (ρ=0,508). V hodnocení 

tohoto aspektu přitom znovu celkově převládá pozitivní vnímání (38,2 %) nad negativním 

(10,2 %), ovšem největší část odpovědí tvoří neutrální varianta „nemá vliv“, jež tvoří o 

málo více než polovinu (51,6 %). 

Opět se zde objevují významné korelace se spokojeností s pracovním životem a životem 

celkově i jeho dílčími aspekty, s životní úrovní domácnosti, vzděláním a rovněž i 

s příjmem. Profesně se výrazně zhoršené hodnocení objevuje u obsluhy strojů a zařízení 

či montérů a v menší míře pomocných a nekvalifikovaných dělníků a u provozních 

pracovníků ve službách a prodeji, naopak výrazně lépe jsou na tom především řídící 

pracovníci. Odvětvově pak hůře situaci hodnotí lidé z oblasti zpracovatelského průmyslu, 

dopravy, skladování, pošty a telekomunikací, zdravotní a sociální péče či veterinárních 

služeb a ubytování a stravování. 

Graf 20: Výskyt situací, kdy je respondent k dispozici na telefonu31 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 21: Hodnocení vlivu výskytu situací, kdy je respondent k dispozici na 

telefonu 32 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

 
31 Znění otázky: „Jste kdykoli, tzv. na zavolání, k dispozici zaměstnavateli nebo zákazníkům?“ 
32 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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Situaci, kdy musí být kdykoli k dispozici na telefonu zákazníkům nebo zaměstnavateli, ve 

svém současném zaměstnání nikdy nezažívá jen 21 % ekonomicky aktivních, neustále ji 

má pak 15,2 %. Hodnocení s rostoucím výskytem takových situací do určité úrovně má 

výrazně sestupný trend, přičemž ale v blízkosti druhého pólu dané škály výskytu situací, 

kdy pracovník musí být k dispozici na telefonu, se naopak hodnocení zlepšuje, byť zůstává 

horší než u těch, kdo na telefonu k dispozici nejsou nikdy. Celkově tak hodnocení 

s výskytem situací, kdy je pracující člověk k dispozici na telefonu, vykazuje mírnou 

negativní korelaci (ρ=-0,126). V hodnocení tohoto aspektu přitom celkově jen mírně 

převládá pozitivní vnímání (30,5 %) nad negativním (24 %), ovšem největší část odpovědí 

tvoří opět neutrální varianta „nemá vliv“ (45,5 %). 

Opět se u daného hodnocení objevují významné korelace se spokojeností s pracovním 

životem a životem celkově i jeho dílčími aspekty a s životní úrovní domácnosti a v menší 

míře i se vzděláním. Profesně se zhoršené hodnocení objevuje u obsluhy strojů a zařízení 

či montérů a v menší míře u provozních pracovníků ve službách a prodeji, naopak lépe 

jsou na tom především řídící pracovníci, úředníci a kvalifikování pracovníci v zemědělství. 

Odvětvově pak hůře situaci hodnotí lidé z oblasti ubytování a stravování, zpracovatelského 

průmyslu a dopravy, skladování, pošty a telekomunikací. 

Tabulka 5: Týdenní průměrné odpracované doby v hlavním zaměstnání (%) 

méně než 30 hodin 5,1 % 

30 až 39 hodin 9,5 % 

40 hodin 52,8 

více než 40 hodin 32,6 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 
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Graf 22: Hodnocení vlivu průměrné týdenní pracovní doby 33 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Pokud jde o obvykle odpracovanou průměrnou pracovní dobu,34 ta se v průměru pohybuje 

na úrovni lehce převyšující standardní čtyřicetihodinový úvazek (41,56). Přibližně sedmina 

(14,6 %) ekonomicky aktivních přitom uvádí kratší dobu než 40 hodin, mírně nadpoloviční 

většina (52,8 %) uvádí přesně 40 hodin a zbývající téměř třetina (32,6 %) deklaruje dobu 

delší. Přitom u zaměstnanců je v průměru obvykle odpracovaná doba v týdnu zřetelně 

kratší (40,50) než u podnikatelů a samostatně činných (46,32), u mužů je delší než u žen 

(43,31 proti 39,40), rozdíly z hlediska věku a vzdělání jsou pak poměrně malé, odchylky 

od průměru se u věku pohybují do jedné hodiny, u vzdělání je to pak těsně nad jednu 

hodinu týdně. Větší rozdíly se objevují profesně a odvětvově, ty ovšem jsou do jisté míry 

provázané se zastoupením samostatně činných osob v jednotlivých skupinách. V průměru 

tak delší pracovní doba připadá na řídící pracovníky (46,12), řemeslníky a opraváře 

(44,96) a obsluhu strojů a zařízení nebo montéry (44,47), relativně kratší ji mají 

specialisté (39,56), úředníci (39,90), pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (38,74) a 

pracovníci ve službách a prodeji (40,25). Odvětvově se delší odpracovaná doba objevuje 

ve stavebnictví, v dopravě, skladování, poště a telekomunikacích a ve výrobě a rozvodu 

elektřiny, plynu a vody, naopak kratší je ve vzdělávání a školství, ostatních veřejných, 

sociálních a osobních službách, veřejné správě, obraně a povinném sociálním zabezpečení 

a ve zdravotní a sociální péči a veterinárních službách. 

V hodnocení vlivu obvykle odpracované týdenní pracovní doby opět celkově převládá 

pozitivní vnímání (40,4 %) nad negativním (14,8 %), největší část odpovědí pak tvoří 

neutrální varianta „nemá vliv“ (44,8 %). Hodnocení se přitom dosti zřetelně zhoršuje 

s prodlužováním obvykle odpracované pracovní doby (ρ=-0,331), průměr mezi těmi, 

 
33 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
34 Znění otázky: „Kolik hodin týdně obvykle odpracujete ve svém hlavním zaměstnání? Tj. když 

nepočítáte cesty tam a zpět, přestávky na oběd atp.?“ 
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jejichž pracovní doba je kratší než 40 hodin, činí 7,85, ti, kdo pracují 40 hodin týdně, 

vykazují průměr 7,33 a ekonomicky aktivní s delší pracovní dobou hodnotí tento aspekt 

v průměru na úrovni 6,08. 

Opět se zde objevují významné korelace se spokojeností s pracovním životem a životem 

celkově i jeho dílčími aspekty, s životní úrovní domácnosti a mírně i se vzděláním. Ženy 

jsou v průměru spokojenější než muži, mezi zaměstnanci a samostatně činnými je rozdíl 

v hodnocení ve prospěch zaměstnanců jen nevýznamný. Profesně se výrazně zhoršené 

hodnocení objevuje u obsluhy strojů a zařízení či montérů a v menší míře u řemeslníků a 

opravářů, naopak výrazně lépe jsou na tom především kvalifikovaní pracovníci 

v zemědělství a pomocní a nekvalifikovaní dělníci. Odvětvově pak hůře situaci hodnotí lidé 

z oblasti dopravy, skladování, pošty a telekomunikací, naopak lépe je na tom oblast 

vzdělávání a školství. 

Graf 23: Kolikrát týdně obvykle pracuje přesčas35 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 24: Hodnocení vlivu obvyklého počtu dní, kdy pracuje přesčas36 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

 
35 Znění otázky: „Kolikrát během obvyklého týdne pracujete přes čas, tj. nad rámec běžné nebo 

Vaší pravidelné pracovní doby?“ 
36 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 

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

všichni (1,28)

0 1 2 3 4 5 6 7

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

všichni (6,71)

11=pomáhá a usnadňuje 10 9 8 7 6=nemá vliv 5 4 3 2 1=způsobuje problémy



 

37 
 

U počtu dní, kdy v průběhu obvyklého týdne pracuje přesčas, jak ukazují výsledky v grafu 

23, 47,1 % ekonomicky aktivních nepracuje přesčas ani jednou v obvyklém týdnu, 52,9 

% obvykle alespoň jednou týdně přesčas pracuje. Hodnocení pak s rostoucím výskytem 

přesčasů zřetelně klesá a vykazuje s ním silnou negativní korelaci (ρ=-0,419). 

V hodnocení výskytu přesčasové práce znovu celkově převládá pozitivní vnímání (33,4 %) 

nad negativním (20,9 %), ovšem největší část odpovědí tvoří neutrální varianta „nemá 

vliv“, jež tvoří necelou polovinu (45,7 %). 

Opět se zde objevují významné korelace se spokojeností s pracovním životem a životem 

celkově i jeho dílčími aspekty a s životní úrovní domácnosti. Profesně se výrazně zhoršené 

hodnocení objevuje u obsluhy strojů a zařízení či montérů, řemeslníků a opravářů a řídících 

pracovníků, naopak výrazně lépe jsou na tom především pomocní a nekvalifikovaní dělníci 

a kvalifikovaní pracovníci v zemědělství. Odvětvově pak hůře situaci hodnotí lidé z oblasti 

dopravy, skladování, pošty a telekomunikací, lépe naopak ve sféře veřejné správy, obrany 

a povinného sociálního zabezpečení a vzdělávání a školství. 

Dále se výzkum věnoval i době dojezdu do zaměstnání.37 Průměrná doba dojezdu do 

zaměstnání v minutách podle výpovědí respondentů činí necelých 39 minut, přičemž 4,9 

% pracuje z domova, 83,7 % cestou stráví denně do jedné hodiny, 12,4 % pak více než 

hodinu. 

Tabulka 6: Průměrná doba dojezdu do zaměstnání (%) 

pracuje z domova 4,9 % 

méně než 30 minut 35,2 % 

30 minut až 1 hodina 47,5 % 

více než 1 hodina 12,4 % 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

  

 
37 Znění otázky: „Kolik minut denně v průměru strávíte na cestě do a z hlavního zaměstnání. 

Zkuste započítat jen čistý čas na cestu tam a zpět, nikoli čas věnovaný po cestě například 

nakupování atp.“ 
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Graf 25: Hodnocení vlivu průměrné doby dojezdu do zaměstnání 38 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

V hodnocení vlivu obvyklé doby strávené dojížděním do zaměstnání opět celkově převládá 

pozitivní vnímání (39,8 %) nad negativním (20,1 %), neutrální varianta „nemá vliv“ pak 

tvoří dvě pětiny odpovědí (40,1 %). Hodnocení se přitom silně zhoršuje s prodlužováním 

dojezdové doby (ρ=-0,506), průměr hodnocení mezi těmi, kdo pracují z domova, činí 9,37. 

I zde objevují slabší, byť stále statisticky významné, korelace se spokojeností s pracovním 

životem a životem celkově i jeho dílčími aspekty (v případě zdraví ovšem už na hraně 

statistické významnosti) a s životní úrovní domácnosti. Samostatně činní jsou v průměru 

spokojenější než zaměstnanci (7,35 proti 6,89), když zaměstnanci cestou do práce 

v průměru stráví 41 minut, samostatně činní 29 minut. Profesní rozdíly jsou vesměs 

nevýznamné, pouze kvalifikovaní pracovníci v zemědělství hodnotí tento aspekt relativně 

příznivěji. Odvětvově pak hůře situaci hodnotí lidé z oblasti výroby a rozvodu elektřiny, 

plynu nebo vody a stavebnictví, naopak lépe je na tom oblast zemědělství, myslivosti a 

lesního hospodářství, bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování, vzdělávání 

a školství a ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb. 

 

  

 
38 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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Graf 26: Kolikrát týdně obvykle pracuje v čase volna39 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 27: Hodnocení vlivu obvyklého počtu dní, kdy pracuje v čase volna40 (%, 

průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

U počtu dní, kdy v průběhu obvyklého týdne pracuje namísto volna, jak ukazují výsledky 

v grafu 26, 57,6 % ekonomicky aktivních nepracuje ve svém volnu ani jednou v obvyklém 

týdnu, 42,4 % obvykle alespoň jednou týdně namísto svého volna pracuje, z toho 26,2 % 

obvykle jednou týdně a zbylých 16,2 % ještě častěji. Hodnocení pak s rostoucím výskytem 

práce ve volném čase zřetelně klesá a vykazuje s ním silnou negativní korelaci (ρ=-0,503), 

přičemž ti, kdo ve svém volnu nepracují, jsou v průměru výrazně pozitivnější ve svém 

hodnocení (7,51), než ti, kteří tak někdy činí (5,45). V hodnocení výskytu práce namísto 

volna mírně převažuje pozitivní vnímání (29,7 %) nad negativním (22,9 %), ale největší 

část odpovědí tvoří neutrální varianta „nemá vliv“ tvořící necelou polovinu (47,4 %). 

Opět se zde objevují významné korelace se spokojeností s pracovním životem a životem 

celkově i jeho dílčími aspekty a s životní úrovní domácnosti. Relativně spokojenější jsou 

zde ženy (6,81) než muži (6,48) a zaměstnanci (6,71) než samostatně činní (6,28). 

Profesně se výrazně zhoršené hodnocení objevuje u obsluhy strojů a zařízení či montérů, 

 
39 Znění otázky: „Kolikrát během obvyklého týdne pracujete přes čas, tj. nad rámec běžné nebo 

Vaší pravidelné pracovní doby?“ 
40 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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řemeslníků a opravářů, řídících pracovníků a specialistů, naopak výrazně lépe jsou na tom 

především pomocní a nekvalifikovaní dělníci a kvalifikovaní pracovníci v zemědělství. 

Odvětvově pak hůře situaci hodnotí lidé z oblasti výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody, 

ubytování a stravování a dopravy, skladování, pošty a telekomunikací, lépe naopak ve 

sféře veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení, zdravotní a sociální péče 

a veterinárních služeb, vzdělávání a školství a ostatních veřejných, sociálních a osobních 

služeb. 

Graf 28: Kolikrát týdně obvykle pracuje ve večerních hodinách41 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 29: Hodnocení vlivu obvyklého počtu dní, kdy pracuje ve večerních 

hodinách42 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

U počtu dní, kdy v průběhu obvyklého týdne pracuje ve večerních hodinách, jak ukazují 

výsledky v grafu 28, 69,2 % ekonomicky aktivních nepracuje ve večerních hodinách ani 

jednou v obvyklém týdnu, 30,8 % obvykle alespoň jednou týdně večer pracuje, v tom 7,7 

% jednou týdně, 10,3 % dvakrát týdně a 12,8 % pracujících ještě častěji. Hodnocení pak 

s rostoucím výskytem práce ve večerních hodinách zřetelně klesá a vykazuje s ním silnou 

 
41 Znění otázky: „Kolikrát během obvyklého týdne pracujete ve večerních hodinách, tj. mezi 20. a 

6. hodinou?“ 
42 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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negativní korelaci (ρ=-0,443), přičemž ti, kdo ve večerních hodinách nepracují, jsou 

v průměru výrazně pozitivnější ve svém hodnocení (7,73), než ti, kteří někdy po večerech 

pracují (5,64). V hodnocení výskytu práce namísto volna převažuje pozitivní vnímání (36,7 

%) nad negativním (14,3 %), největší část odpovědí tvoří neutrální varianta „nemá vliv“, 

jež tvoří téměř polovinu (49 %). 

Opět se zde objevují významné korelace se spokojeností s pracovním životem a životem 

celkově i jeho dílčími aspekty, s životní úrovní domácnosti a se vzděláním. Relativně 

spokojenější jsou zde ženy (7,39) než muži (6,85). Profesně se výrazně zhoršené 

hodnocení objevuje u obsluhy strojů a zařízení či montérů, naopak lépe jsou na tom 

především pomocní a nekvalifikovaní dělníci a v menší míře i specialisté a techničtí a 

odborní pracovníci. Odvětvově pak hůře situaci hodnotí lidé z oblasti ubytování a 

stravování a zpracovatelského průmyslu, lépe naopak vliv tohoto aspektu hodnotí lidé ve 

sféře vzdělávání a školství. 

Graf 30: Kolikrát v měsíci obvykle pracuje v sobotu43 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 31: Hodnocení vlivu obvyklého počtu případů v měsíci, kdy pracuje v 

sobotu44 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

 
43 Znění otázky: „Kolikrát během obvyklého měsíce pracujete v sobotu?“ 
44 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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Pokud jde o práci v sobotu během obvyklého měsíce, jak ukazují výsledky v grafu 30, 

téměř polovina ekonomicky aktivních (49,2 %) v sobotu obvykle nepracuje nikdy, 19 % 

jednou, 22,4 % dvakrát, 4,3 % třikrát a 5,1 % čtyřikrát do měsíce. Výskyt sobotní práce 

přitom vykazuje silnou negativní korelaci (ρ=-0,475), když se vzestupem počtu pracovních 

sobot se hodnocení výrazně zhoršuje, přičemž průměr hodnocení u těch, kdo v sobotu 

běžně nepracují, je 7,97, v případě jedné soboty v měsíci je to už jen 5,91, u dvou 5,59, 

u tří 5,36 a u čtyř 5,98. 

U hodnocení vlivu výskytu pracovních sobot se znovu objevují významné korelace se 

spokojeností s pracovním životem a životem celkově i jeho dílčími aspekty, s životní úrovní 

domácnosti a se vzděláním. Relativně spokojenější jsou zde ženy (7,07) než muži (6,64), 

což souvisí s vyšším výskytem sobotní práce u mužů (nikdy v sobotu nepracuje 43 % 

mužů a 56 % žen). Profesně se zhoršené hodnocení objevuje u pracovníků ve službách a 

prodeji, obsluhy strojů a zařízení či montérů, řídících pracovníků a řemeslníků či opravářů, 

naopak lépe jsou na tom specialisté, úředníci, pomocní a nekvalifikovaní dělníci a techničtí 

a odborní pracovníci. Odvětvově pak hůře situaci hodnotí lidé z oblasti ubytování a 

stravování, výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody a stavebnictví, lépe naopak vliv 

tohoto aspektu hodnotí lidé ve sféře vzdělávání a školství, činnosti v oblasti nemovitostí, 

pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany 

objektů, bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování a veřejné správy, 

obrany a povinného sociálního zabezpečení. 

Graf 32: Kolikrát v měsíci obvykle pracuje v neděli45 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

  

 
45 Znění otázky: „Kolikrát během obvyklého měsíce pracujete v neděli?“ 
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Graf 33: Hodnocení vlivu obvyklého počtu případů v měsíci, kdy pracuje v neděli46 

(%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Pokud jde o práci v neděli během obvyklého měsíce, jak ukazují výsledky v grafu 32, více 

než dvě třetiny ekonomicky aktivních (69,7 %) v neděli nikdy nepracují, 11,5 % jednou, 

14,8 % dvakrát, 2 % třikrát a 2 % čtyřikrát do měsíce. Výskyt nedělní práce přitom 

s hodnocením vlivu opět vykazuje silnou negativní korelaci (ρ=-0,442), když se vzestupem 

počtu pracovních nedělí se hodnocení výrazně zhoršuje, přičemž průměr hodnocení u těch, 

kdo v neděli běžně nepracují, je 7,85, v případě jedné neděle v měsíci je to už jen 5,74, 

u dvou 5,59, u tří 5,45 a u čtyř 6,25. Relativně lepší hodnocení při výskytu čtyř pracovních 

nedělí oproti výskytu od jedné do tří tak vykazuje podobný trend, jaký byl zaznamenán 

v případě pracovních sobot, který lze vysvětlit tím, že pravidelná víkendová práce je 

spojená ve zvýšené míře se specifickým segmentem profesí, které si jedinec vybírá 

s vědomím této okolnosti a je s nimi více srozuměn, přičemž ve většině případů nejde o 

zaměstnance, ale o osoby samostatně výdělečně činné. 

U hodnocení vlivu výskytu pracovních nedělí se znovu objevují významné korelace se 

spokojeností s pracovním životem a životem celkově i jeho dílčími aspekty, s životní úrovní 

domácnosti a se vzděláním. Relativně spokojenější jsou zde ženy (7,42) než muži (7,02), 

což opět souvisí se zvýšeným výskytem nedělní práce u mužů (nikdy v neděli nepracuje 

66,8 % mužů a 73,4 % žen). Profesně se zhoršené hodnocení objevuje u pracovníků ve 

službách a prodeji, kvalifikovaných pracovníků v zemědělství a obsluhy strojů a zařízení či 

montérů, naopak lépe jsou na tom specialisté a úředníci. Odvětvově pak hůře situaci 

hodnotí lidé z oblasti ubytování a stravování a obchodu, oprav motorových vozidel a 

spotřebního zboží, lépe naopak vliv tohoto aspektu hodnotí lidé ve sféře vzdělávání a 

 
46 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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školství a činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, 

IT, poradenství, reklamy či ochrany objektů. 

 

Graf 34: Výskyt situací, kdy respondent musí měnit na poslední chvíli své 

soukromé plány kvůli pracovním záležitostem47 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 35: Hodnocení vlivu výskytu situací, kdy respondent musí měnit na poslední 

chvíli své soukromé plány kvůli pracovním záležitostem 48 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Situaci, kdy musí v průběhu obvyklého měsíce na poslední chvíli měnit své soukromé plány 

kvůli nečekaným pracovním záležitostem, nikdy ve svém současném zaměstnání nezažívá 

asi třetina (33,6 %) ekonomicky aktivních, neustále ji má pak pouze 1 % pracujících. 

Hodnocení s rostoucím výskytem takových situací má výrazně sestupný trend s negativní 

korelaci (ρ=-0,438). V celkovém hodnocení tohoto aspektu jsou přitom pozitivní a 

 
47 Otázka: „Jak často během obvyklého měsíce měníte na poslední chvíli soukromé plány kvůli 

nečekaným pracovním záležitostem?“ 
48 Otázka: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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negativní vnímání prakticky vyrovnané (28,2 % proti 29 %), největší část odpovědí tvoří 

opět neutrální varianta „nemá vliv“ (42,8 %). 

Opět se u daného hodnocení objevují významné korelace se spokojeností s pracovním 

životem a životem celkově i jeho dílčími aspekty a s životní úrovní domácnosti. Lépe vliv 

daného aspektu hodnotí ženy (6,65) než muži (6,25), když nikdy své soukromé plány kvůli 

nečekaným pracovním záležitostem nemění 39, 2 % žen a 28,9 % mužů. Výrazně lepší je 

hodnocení zaměstnanců (6,56) než samostatně činných (5,86). Profesně se zhoršené 

hodnocení objevuje u řídících pracovníků a řemeslníků a opravářů, naopak lépe jsou na 

tom především pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, úředníci a kvalifikování pracovníci v 

zemědělství. Odvětvově pak hůře situaci hodnotí lidé z oblasti výroby a rozvodu elektřiny, 

plynu a vody. 

Poslední dvojice otázek bloku týkajícího se pracovního režimu zkoumala vliv toho, kolikrát 

během obvyklého roku si ekonomicky aktivní respondenti ve svém hlavním zaměstnání 

berou volno na jeden či dva dny bez předchozího oznámení.49 Průměr takových 

deklarovaných případů, kdy si respondent bere krátkodobé volno bez toho, že by to 

předem oznámil, se pohybuje těsně nad úrovní dvou případů (2,12). Přitom více než dvě 

třetiny (68,8 %) dotázaných si takto volno bez předchozího oznámení neberou ani jednou, 

jednou či dvakrát tak činí 11,1 %, třikrát až pětkrát 10,1 %, šestkrát až desetkrát 5,8 % 

a vícekrát 4,2 %. 

Graf 36: Hodnocení vlivu toho, kolikrát si respondent v obvyklém roce bere 

krátkodobé volno bez předchozího oznámení50 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

 
49 Znění otázky: „Kolikrát během obvyklého roku si berete na den, dva, volno, aniž byste to 

někomu oznamoval předem?“ 
50 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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Hodnocení vlivu toho, kolikrát si respondent v obvyklém roce bere krátkodobé volno bez 

předchozího oznámení, se pak s počtem takových úprav zřetelně zlepšuje a vykazuje s ním 

silnou korelaci (ρ=0,467). To se projevuje i v tom, že průměrné hodnocení u těch, kteří si 

neplánované volno nikdy neberou činní 6,22, mezi těmi, kteří si neplánované volno někdy 

dopřejí je to 7,93. V hodnocení tohoto aspektu přitom znovu celkově převládá pozitivní 

vnímání (28,9 %) nad negativním (7,7 %), ovšem největší část odpovědí tvoří neutrální 

varianta „nemá vliv“, jež tvoří o málo více než tři pětiny (63,4 %). 

Opět se zde objevují významné korelace se spokojeností s pracovním životem a životem 

celkově i jeho dílčími aspekty (s výjimkou zdraví) a s životní úrovní domácnosti. Příznivěji 

tento aspekt hodnotí samostatně činní (7,50) oproti zaměstnancům (6,60). Profesně se 

zhoršené hodnocení objevuje u obsluhy strojů a zařízení či montérů, naopak výrazně lépe 

jsou na tom především řídící pracovníci a kvalifikovaní pracovníci v zemědělství. 

Odvětvově pak hůře situaci hodnotí lidé z oblasti zpracovatelského průmyslu, zdravotní a 

sociální péče či veterinárních služeb a ubytování a stravování, lepší hodnocení se objevuje 

u pracovníků z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování a výroby 

a rozvodu elektřiny, plynu a vody. 
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5. Jistota zaměstnání a perspektivy pracovního uplatnění 

 

Shrnutí: 

 

Jistota pracovního místa a to, co ji bezprostředně ovlivňuje, jako 

okolnost, zda stávající pracovní místo neohrožují nějaké 

problémy typu reorganizace či finančních problémů firmy, 

vykazuje velmi silné propojení se spokojeností s pracovním 

životem. Výskyt problémů v tomto ohledu vyvolává nepříjemné 

pocity, které jsou statisticky významně propojeny s celkovou 

spokojeností s pracovním životem i se spokojeností s životem 

jako takovým. Totéž platí i pro případné perspektivy jiného 

pracovního uplatnění v souvislosti se současným hlavním 

zaměstnáním. Otázky, zda současné zaměstnání respondenta jej 

kvalifikačně připravuje na případnou změnu pracovního místa, 

zda respondent ví o konkrétních pracovních příležitostech, které 

by mohl využít v případě potřeby, a jak často dostává jiné 

pracovní nabídky, se do hodnocení pracovního života i života 

celkově promítají příznivě. To, zda svou práci, respektive své 

pracovní místo, sdílí s někým jiným, se do hodnocení situace 

promítá poněkud rozporuplně, když ti, kdo své pracovní místo 

sdílejí s někým dalším, tuto okolnost na jedné straně v souhrnu 

hodnotí významně příznivěji než ti, kdo své pracovní místo s 

nikým dalším nesdílejí, ale zároveň se mezi nimi objevuje vyšší 

podíl těch, kterým tato okolnost spíše působí problémy. 
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Další část výzkumu se dotkla problematiky jistoty pracovního místa a případných 

perspektiv jiného pracovního uplatnění v souvislosti se současným hlavním zaměstnáním. 

Samovyplňovací otázky této části výzkumu zkoumaly, zda stávající pracovní místo 

neohrožují nějaké problémy typu reorganizace či finančních problémů firmy, zda současné 

zaměstnání respondenta jej kvalifikačně připravuje na případnou změnu pracovního místa, 

zda respondent ví o konkrétních pracovních příležitostech, které by mohl využít v případě 

potřeby, jak často dostává jiné pracovní nabídky a zda svou práci, respektive své pracovní 

místo, sdílí s někým jiným, přičemž zároveň u každé z dílčích otázek bylo zjišťováno i to, 

jak tato situace působí na dotázaného. 

Graf 37: Výskyt faktorů ohrožujících současné zaměstnání51 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 38: Pocity ohledně výskytu faktorů ohrožujících současné zaměstnání 52 (%, 

průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

 
51 Znění otázky: „Probíhá na Vašem pracovišti něco, co ohrožuje jistotu Vašeho místa - 

reorganizace, propouštění, firma má finanční potíže, atp.?“ 
52 Znění otázky: „To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší? Příjemnými pocity máme na 

mysli např. radost, potěšení, uklidnění, naději, nepříjemnými např. obavy, rozčilení, nervozitu, 

úzkost atp.“ 
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Pokud jde o výskyt skutečností, které by mohly představovat ohrožení jistoty stávajícího 

pracovního místa, výsledky zachycené v grafu 37 ukazují, že jejich úroveň není vysoká. 

Na jedenáctibodové škále od 0 do 10 se bezmála polovina respondentů zařadila do krajní 

varianty „vůbec ne“, celkový průměr v rámci použité škály pak činil jen 2,08. Nicméně více 

než pětina dotázaných se na škále zařadila do středu či blíže ke kategorii „ve velkém 

rozsahu“, takže sice menšinová, ale nikoli malá skupina ekonomicky aktivních pociťuje 

nejistotu ohledně jejich pracovního místa.  

Vyjádření respondentů se v tomto směru zřetelně diferencují. Výskyt faktorů ohrožujících 

jejich současnou pracovní pozici ve zvýšené míře uvádějí zaměstnanci (2,32) proti 

samostatně činným (1,01), mezi zaměstnanci pak častěji ti, kdo mají smlouvu na dobu 

určitou (3,06) než neurčitou (2,19). Výskyt faktorů ohrožujících jistotu pracovního místa 

rovněž klesá se zvyšujícím se stupněm nejvyššího dokončeného vzdělání a liší se profesně 

i odvětvově. Profesně jsou na tom lépe řídící pracovníci, specialisté a kvalifikovaní 

pracovníci v zemědělství, výrazně hůře naopak obsluha strojů a zařízení nebo montéři. 

Odvětvově je pak vyšší jistota zejména v oboru zdravotní a sociální péče a veterinárních 

činností, činností v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, 

poradenství, reklamy či ochrany objektů, výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody a 

veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení. Naopak vyšší úroveň výskytu 

faktorů ohrožujících jistotu pracovního místa uváděli lidé z oblasti zpracovatelského 

průmyslu a ubytování a stravování. 

Pocity ohledně výskytu faktorů ohrožujících současné zaměstnání s jejich výskytem silně 

korelují (ρ=-0,511). Ty spíše příjemné (39,7 %) převládají nad pocity spíše nepříjemnými 

(21,8 %), 38,5 % nemá podle svého vyjádření pocity žádné. Pocity spojené s výskytem 

faktorů ohrožujících současné zaměstnání významně korelují se spokojeností s pracovním 

životem i se spokojeností s životem jako takovým a s jeho dílčími aspekty, s hodnocením 

životní úrovně vlastní domácnosti, se vzděláním a s příjmem. Příjemnější pocity v průměru 

vyjadřují samostatně činní (7,38) oproti zaměstnancům (6,78). Profesně se lepší pocity 

objevují mezi specialisty, naopak horší mezi obsluhou strojů a zařízení nebo montéry. 

Odvětvově je na tom lépe oblast zdravotní a sociální péče a veterinárních činností, činností 

v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, poradenství, 

reklamy či ochrany objektů, výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody a veřejné správy, 

obrany a povinného sociálního zabezpečení a rovněž zemědělství, myslivosti a lesního 

hospodářství. Naopak hůře v průměru vycházejí zpracovatelský průmysl a bankovnictví, 

pojišťovnictví či finanční zprostředkování. 
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Graf 39: O kolika profesích si respondent myslí, že jej na ně současné zaměstnání 

kvalifikačně připravuje53 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 40: Pocit ohledně toho, na kolik různých profesí člověka kvalifikačně 

připravuje jeho současné zaměstnání54 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Pokud jde o to, o kolika profesích si ekonomicky aktivní myslí, že je na ně jejich současné 

zaměstnání kvalifikačně připravuje, pouze necelá třetina (30,5 %) o žádném jiném 

povolání neví. Naopak o mnoha podle svých slov ví 6,2 % pracujících, průměr na škále od 

0 (o žádném) do 10 (o mnoha) činí 3,56.  

Deklarovaný počet profesí, na které je připravuje jejich současné zaměstnání, přitom 

stoupá se vzděláním, mírně klesá s věkem a je vyšší mezi muži (3,81) oproti ženám 

(3,24). Vyjádření respondentů jsou přitom velmi výrazně diferencovaná profesně i 

odvětvově. Vyšší průměry se objevily u specialistů, řídících pracovníků a technických 

odborných pracovníků, nižší zejména u pomocných a nekvalifikovaných dělníků. 

Odvětvově pak vysoce nad průměrem stojí zejména bankovnictví, pojišťovnictví a finanční 

 
53 Znění otázky: „Víte o nějakých profesích, zaměstnáních nebo druzích práce, na které Vás 

současné místo kvalifikačně dobře připravuje?“ 
54 Znění otázky: „To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší?“ 
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zprostředkování a činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a 

vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany objektů. Naopak poněkud níže stojí ostatní 

veřejné, sociální a osobní služby, zemědělství a zpracovatelský průmysl. 

Pocity spojené s daným aspektem se s růstem množství předpokládaných profesí výrazně 

zlepšují (ρ=0,633). Ty spíše příjemné (43,4 %) výrazně převládají nad pocity spíše 

nepříjemnými (8,6 %), 48 % nemá podle svého vyjádření v tomto ohledu pocity žádné.  

Pocity spojené s předpokládaným počtem jiných profesí, na které člověka kvalifikačně 

připravuje jeho současné zaměstnání, přitom opět významně korelují se spokojeností 

s pracovním životem i se spokojeností s životem jako takovým a s jeho dílčími aspekty, 

s hodnocením životní úrovně vlastní domácnosti, se vzděláním a s příjmem. Příjemnější 

pocity v průměru vyjadřují samostatně činní (7,23) oproti zaměstnancům (6,94). Profesně 

se lepší pocity objevují mezi řídícími pracovníky a specialisty, naopak horší mezi 

pomocnými a nekvalifikovanými pracovníky. Odvětvově pak lépe vychází oblast 

bankovnictví, pojišťovnictví či finančního zprostředkování, činnosti v oblasti nemovitostí, 

pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany 

objektů, výroby a rozvodu elektřiny plynu a vody a zdravotní a sociální péče či veterinární 

činnosti. Relativně hůře v průměru vyznívají pocity lidí pracujících v odvětví obchodu a 

oprav automobilů a spotřebního zboží. 

Graf 41: O kolika konkrétních pracovních místech si respondent myslí, že je má 

k dispozici v případě potřeby55 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

  

 
55 Znění otázky: „Víte v současné chvíli o nějakých konkrétních pracovních místech, která byste 

nejspíše byl schopen získat, pokud byste potřeboval?“ 
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Graf 42: Pocit ohledně toho, o kolika konkrétních pracovních místech si 

respondent myslí, že je má k dispozici v případě potřeby 56 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Pokud jde o to, o kolika konkrétních pracovních místech si ekonomicky aktivní myslí, že je 

mají v případě potřeby k dispozici, pouze necelá čtvrtina (23,1 %) o žádném neví. Naopak 

o mnoha podle svých slov ví 6,1 % pracujících, průměr na škále od 0 (o žádném) do 10 

(o mnoha) činí 3,95.  

Deklarovaný počet pracovních míst, která mají v případě potřeby ekonomicky aktivní k 

dispozici, přitom stoupá se vzděláním, mírně klesá s věkem a je vyšší mezi muži (4,27) 

oproti ženám (3,55). Vyjádření respondentů jsou přitom velmi výrazně diferencovaná 

profesně i odvětvově. Vyšší průměry se objevily u řídících pracovníků, specialistů a v menší 

míře technických odborných pracovníků, nižší jsou zejména u pomocných a 

nekvalifikovaných dělníků, kvalifikovaných pracovníků v zemědělství a úředníků. 

Odvětvově pak vysoce nad průměrem stojí zejména bankovnictví, pojišťovnictví a finanční 

zprostředkování, činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a 

vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany objektů, zdravotní a sociální péče a veterinární 

činnosti či stavebnictví. Naopak poněkud níže stojí ostatní veřejné, sociální a osobní služby 

a zpracovatelský průmysl. 

Pocity spojené s daným aspektem se s růstem množství předpokládaných pracovních míst 

výrazně zlepšují (ρ=0,644). Ty spíše příjemné (49,6 %) tvoří prakticky polovinu a výrazně 

převládají nad pocity spíše nepříjemnými (9,8 %), 40,6 % nemá podle svého vyjádření 

v tomto ohledu pocity žádné.  

Pocity spojené s předpokládaným počtem jiných pracovních míst, které má respondent 

k dispozici v případě potřeby, přitom opět významně korelují se spokojeností s pracovním 

 
56 Znění otázky: „To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší?“ 
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životem i se spokojeností s životem jako takovým a s jeho dílčími aspekty, s hodnocením 

životní úrovně vlastní domácnosti, se vzděláním a s příjmem. Příjemnější pocity v průměru 

vyjadřují muži (7,28) oproti ženám (6,91). Profesně se lepší pocity objevují mezi řídícími 

pracovníky a specialisty, naopak horší mezi pomocnými a nekvalifikovanými pracovníky. 

Odvětvově pak lépe vychází oblast bankovnictví, pojišťovnictví či finančního 

zprostředkování, činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a 

vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany objektů, zdravotní a sociální péče či veterinární 

činnosti a zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství. Relativně hůře v průměru 

vyznívají pocity lidí pracujících v odvětví obchodu a oprav automobilů a spotřebního zboží 

a zpracovatelského průmyslu. 

Graf 43: Výskyt nabídek srovnatelných pracovních míst, které se k respondentovi 

dostanou57 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 44: Pocit ohledně výskytu nabídek srovnatelných pracovních míst, které se 

k respondentovi dostanou 58 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

 
57 Znění otázky: „Jak často se k Vám dostávají nabídky na srovnatelnou práci, které byste 

nejspíše byl schopen získat?“ 
58 Znění otázky: „To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší?“ 
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Pokud jde o to, jak často ekonomicky aktivní dostávají nabídky srovnatelných pracovních 

míst, pouze necelá čtvrtina (23,3 %) je nedostává nikdy. Naopak neustále je podle svých 

slov dostává 2,6 % pracujících, průměr na škále od 0 (nikdy) do 10 (neustále) činí 3,22.  

Deklarovaná frekvence nabídek pracovních míst přitom stoupá se vzděláním a je vyšší 

mezi muži (3,42) oproti ženám (2,97). Vyjádření respondentů jsou přitom velmi výrazně 

diferencovaná profesně i odvětvově. Vyšší průměry se objevily u specialistů a technických 

odborných pracovníků, nižší jsou zejména u pomocných a nekvalifikovaných dělníků, 

kvalifikovaných pracovníků v zemědělství a úředníků. Odvětvově pak vysoce nad 

průměrem stojí zejména bankovnictví, pojišťovnictví a finanční zprostředkování, 

stavebnictví a činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a 

vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany objektů. Naopak poněkud níže stojí veřejná 

správa, obrana a povinné sociální zabezpečení, ostatní veřejné, sociální a osobní služby a 

zpracovatelský průmysl. 

Pocity spojené s daným aspektem se s růstem frekvence nabídek pracovních míst výrazně 

zlepšují (ρ=0,576). Ty spíše příjemné (45,9 %) výrazně převládají nad pocity spíše 

nepříjemnými (10,1 %), 44 % nemá podle svého vyjádření v tomto ohledu pocity žádné.  

Pocity spojené s frekvencí nabídek jiných pracovních míst opět významně korelují se 

spokojeností s pracovním životem i se spokojeností s životem jako takovým a s jeho 

dílčími aspekty, s hodnocením životní úrovně vlastní domácnosti, se vzděláním a 

s příjmem. Příjemnější pocity v průměru vyjadřují muži (7,04) oproti ženám (6,73). 

Profesně se lepší pocity objevují mezi řídícími pracovníky a specialisty, naopak horší mezi 

pomocnými a nekvalifikovanými pracovníky, kvalifikovanými pracovníky v zemědělství a 

v menší míře i mezi úředníky. Odvětvově pak lépe vychází oblast zdravotní a sociální péče 

či veterinární činnosti, bankovnictví, pojišťovnictví či finanční zprostředkování, činnosti 

v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, poradenství, 

reklamy či ochrany objektů a stavebnictví. Relativně hůře v průměru vyznívají pocity lidí 

pracujících v odvětví ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb. 

Poslední dvojice otázek v této části výzkumu se týkala sdílení pracovního místa.59 41,5 % 

respondentů uvedlo, že ano, 58,5 % odpovědělo, že nikoli. Kladně na danou otázku přitom 

výrazně častěji odpovídali pracovníci ve službách a prodeji nebo obsluha strojů a zařízení 

nebo montéři. Odvětvově je to především zpracovatelský průmysl, obchod, opravy 

motorových vozidel a spotřebního zboží, ubytování a stravování a zdravotní a sociální péče 

 
59 Znění otázky: „Sdílíte pracovní pozici s někým dalším, to znamená, že společně plníte jeden 

úkol, ale na pracovišti se střídáte?“ 
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či veterinární činnosti. Ve zvýšené míře se to týká pracovníků ve věku do 29 let a lidí 

s nematuritním vzděláním nebo výučním listem, primárně zaměstnanců. 

 
Graf 45: Vliv toho, zda respondent sdílí pracovní místo s někým dalším60 (%, 

průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Pokud jde o to, jaký má okolnost, zda své pracovní místo dotázaný sdílí, nebo nesdílí 

s někým jiným, absolutní většina dotázaných tuto okolnost vnímá buď pozitivně (40, 2%), 

nebo neutrálně (55,6 %), podíl těch, kdo tuto skutečnost vnímají spíše jako zdroj 

problémů je jen 4,2 % v rámci všech ekonomicky aktivních. Zajímavé přitom je, že ti, kdo 

své pracovní místo sdílejí s někým dalším, tuto okolnost na jedné straně v souhrnu hodnotí 

významně příznivěji než ti, kdo své pracovní místo s nikým dalším nesdílejí (pozitivní 

hodnocení se objevuje u 55 % těch, kteří své místo nesdílejí, a u 29,7 % těch, kteří ho 

sdílejí), ale zároveň se mezi nimi objevuje vyšší podíl těch, kterým tato okolnost spíše 

působí problémy (7 % oproti 2,3 % ve druhé skupině). 

Hodnocení vlivu daného aspektu opět koreluje se spokojeností s pracovním životem a 

životem celkově a vesměs i s jeho dílčími aspekty, byť s některými jen slabě a na samé 

hraně statistické významnosti. Profesně hůře vliv hodnotí obsluha strojů a zařízení nebo 

montéři, lépe naopak pracovníci ve službách a prodeji. Odvětvově se horší hodnocení 

objevuje ve zpracovatelském průmyslu. 

 
60 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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6. Finanční a nefinanční ohodnocení práce 

 

Shrnutí: 

 

Nevyplácení mezd včas, případně v očekávané výši je podle 

vyjádření respondentů poměrně sporadickým jevem. Obojí je 

tak spojeno s převážně pozitivním hodnocením vlivu na vlastní 

životní situaci, které vykazuje významnou korelaci s celkovou 

spokojeností s pracovním životem a s životem celkově. Spíše 

příznivě je hodnocen i vliv nefinančních výhod v současném 

zaměstnání, stejně jako srovnání mzdy s kolegy na podobné 

pozici. Naopak spíše nepříznivě působí srovnání mzdy s vlastním 

pracovním výkonem, kde se větší část respondentů cítí být 

podhodnocená. 
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V další části se šetření dotklo problematiky mezd a nefinančního odměňování. Konkrétně 

formou samovyplňovacích otázek zjišťovalo, jak často se stává, že mzda není vyplacena 

včas a v očekávané výši, zda dotázaný vedle mzdy dostává i nějaké nefinanční 

ohodnocení, jaká je mzda dotázaného v porovnání s kolegy a zda tato mzda odpovídá 

tomu, co by si dotázaný zasloužil. 

Graf 46: Výskyt situací, kdy mzda není vyplacena včas61 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 47: Hodnocení vlivu výskytu situací, kdy mzda není vyplacena včas 62 (%, 

průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky v grafu 46, nevyplácení mezd včas je podle vyjádření respondentů 

poměrně sporadickým jevem, se kterým se sedm z deseti (69,8 %) dotázaných nesetkává 

nikdy, pokaždé pak 1,2 % pracujících, průměr na škále od 0 (nikdy) do 10 (pokaždé) pak 

činí jen 1,14. S tím je spojeno i převážně kladné hodnocení vlivu, které lehce převyšuje 

úroveň jedné poloviny (52,8 %) a jasně převládá nad záporným hodnocením vlivu 

 
61 Znění otázky: „Jak často se stává, že Vám mzda není vyplacena včas, to je tehdy, kdy jste ji 

očekával?“ 
62 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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nevčasného vyplácení mezd (11,9 %) při více než třetinovém (35,3 %) podílu neutrálního 

hodnocení. 

Mezi výskytem nevčasného vyplácení mezd a hodnocením jeho vlivu je poměrně silná 

korelace (ρ=-0,423). Hodnocení vlivu nevčasného vyplácení mezd rovněž koreluje se 

spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s životem jako takovým i s jeho 

dílčími aspekty, s hodnocením životní úrovně, se vzděláním a s příjmem. Ženy jsou 

v průměru pozitivnější než muži (8,06 proti 7,66), když se jich více než tři čtvrtiny (76 %) 

s takovou situací nikdy nepotýkají, mezi muži jsou to necelé dvě třetiny (64, 7 %) a 

zaměstnanci vliv daného aspektu hodnotí zřetelně lépe než samostatně činní (7,99 proti 

7,16). Profesně lépe jsou na tom řídící pracovníci a specialisté a v menší míře i úředníci či 

techničtí a odborní pracovníci, naopak hůře jsou na tom řemeslníci a opraváři, kvalifikovaní 

pracovníci v zemědělství, obsluha strojů a zařízení a pomocní nebo nekvalifikovaní 

pracovníci. Odvětvově je na tom lépe oblast zdravotní a sociální péče či veterinární 

činnosti, vzdělávání a školství, veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení 

a v menší míře činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a 

vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany objektů a dopravy, skladování, pošty a 

telekomunikací, opačná situace je v oblasti stavebnictví, ubytování a stravování, obchodu 

či oprav motorových vozidel a spotřebního zboží a zpracovatelského průmyslu. 

Graf 48: Výskyt situací, kdy mzda není vyplacena v očekávané výši63 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

  

 
63 Znění otázky: „Jak často se stává, že Vám mzda není vyplacena v takové výši, jakou jste 

očekával?“ 
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Graf 49: Hodnocení vlivu výskytu situací, kdy mzda není vyplacena v očekávané 

výši 64 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky v grafu 48, nevyplácení mezd v očekávané výši je podle vyjádření 

respondentů častějším jevem, než v předchozím případě, ovšem i tak jevem nepříliš 

častým, se kterým se nadpoloviční většina (55,9 %) dotázaných nesetkává nikdy, pokaždé 

pak 1,2 % pracujících, průměr na škále od 0 (nikdy) do 10 (pokaždé) pak činí jen 1,68. 

S tím je spojeno i spíše kladné hodnocení vlivu, které lehce převyšuje úroveň dvou pětin 

(42,3 %) a převládá nad záporným hodnocením vlivu vyplácení mezd v nižší než 

očekávané výši (22,7 %) při více než třetinovém (35 %) podílu neutrálního hodnocení.  

Mezi výskytem nevyplácení mezd v očekávané výši a hodnocením jeho vlivu je silná 

korelace (ρ=-0,526). Hodnocení vlivu nevyplácení mezd v očekávané výši rovněž koreluje 

se spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s životem jako takovým i s jeho 

dílčími aspekty, s hodnocením životní úrovně, se vzděláním a s příjmem. Ženy jsou 

v průměru pozitivnější než muži (7,34 proti 6,99), když nikdy není této situaci vystaveno 

53 % mužů a 59,4 % žen. Profesně jsou na tom lépe řídící pracovníci a specialisté a 

v menší míře i techničtí a odborní pracovníci, naopak hůře jsou na tom řemeslníci a 

opraváři, kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, obsluha strojů a zařízení a pomocní nebo 

nekvalifikovaní pracovníci. Odvětvově je na tom lépe oblast zdravotní a sociální péče či 

veterinární činnosti, vzdělávání a školství, veřejné správy, obrany a povinného sociálního 

zabezpečení, činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a 

vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany objektů, bankovnictví a pojišťovnictví a výroby 

a rozvodu elektřiny, plynu a vody, opačná situace je v oblasti zpracovatelského průmyslu, 

stavebnictví, ubytování a stravování, obchodu či oprav motorových vozidel a spotřebního 

zboží a dopravy, skladování, pošty a telekomunikací. 

 
64 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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Graf 50: Nefinanční výhody v současném zaměstnání65 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

 
Graf 51: Hodnocení vlivu nefinančních výhod v současném zaměstnání66 (%, 

průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Pouze necelá čtvrtina (22,9 %) ekonomicky aktivních nemá žádné nefinanční výhody ve 

svém zaměstnání, 5,6 % jich má mnoho, přičemž průměr na škále od 0 (žádné) do 10 

(mnoho) činí 4,15. S tím je spojeno i výrazně převažující kladné hodnocení vlivu, které je 

na úrovni přibližně tří pětin (60,9 %) a převládá nad záporným hodnocením vlivu 

nefinančních výhod v zaměstnání (10,8 %) při více než čtvrtinovém (28,3 %) podílu 

neutrálního hodnocení.  

Mezi výskytem nefinančních výhod v zaměstnání a hodnocením jejich vlivu je silná 

korelace (ρ=0,745). Hodnocení vlivu nefinančních výhod rovněž koreluje se spokojeností 

s pracovním životem a se spokojeností s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty, 

s hodnocením životní úrovně, se vzděláním a s příjmem. Zaměstnanci jsou v průměru 

výrazně pozitivnější než samostatně činní (7,74 proti 6,45). Profesně jsou na tom lépe 

 
65 Znění otázky: „Získáváte v práci nějaké nefinanční výhody jako např. stravování, firemní auto, 

telefon, naturálie, příspěvky nebo slevy apod.?“ 
66 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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řídící pracovníci, specialisté, techničtí a odborní pracovníci a úředníci, v menší míře pak 

ještě i obsluha strojů a zařízení, naopak hůře jsou na tom řemeslníci a opraváři, 

kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, pomocní nebo nekvalifikovaní pracovníci a v menší 

míře i pracovníci ve službách a prodeji. Odvětvově je na tom lépe oblast zdravotní a 

sociální péče či veterinární činnosti, veřejné správy, obrany a povinného sociálního 

zabezpečení, dopravy, skladování, pošty a telekomunikací a činnosti v oblasti nemovitostí, 

pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany 

objektů, opačná situace je v oblasti stavebnictví, ubytování a stravování, obchodu či oprav 

motorových vozidel a spotřebního zboží a v menší míře i ostatních veřejných, sociálních a 

osobních služeb. 

 
Graf 52: Výše mzdy v porovnání s kolegy na podobné pozici67 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, v grafu jsou zahrnuti pouze ti, kdo mají v práci kolegy (N=1452), kvótní výběr, osobní 

rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku respondentem za asistence tazatele. 

Graf 53: Pocit z výše mzdy v porovnání s kolegy na podobné pozici68 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, v grafu jsou zahrnuti pouze ti, kdo mají v práci kolegy (N=1452), kvótní výběr, osobní 

rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku respondentem za asistence tazatele. 

 
67 Znění otázky: „Jaká je Vaše mzda ve srovnání s kolegy na podobné pozici?“ 
68 Znění otázky: „To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší?“ 
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Porovnání úrovně vlastní mzdy s kolegy zaměstnanými na podobné pozici, které ukazuje 

graf 52, vykazuje pouze minimální vychýlení od středové kategorie „stejná“, kam se 

zařadilo sedm z deseti (69,6 %) ekonomicky aktivních, kteří mají kolegy na podobné 

pozici, směrem ke kategorii podstatně vyšší (17,8 % proti 12,6 %) s průměrem 6,13. 

S tím jsou spojeny i převažující kladné pocity, které jsou na úrovni necelé třetiny (32 %), 

případně pocity neutrální (56,2 %), zatímco záporné pocity z porovnání úrovně mezd má 

jen o málo více než desetinu (11,8 %) pracujících.  

Mezi srovnáním úrovně mezd a pocity z něj je silná korelace (ρ=0,635). Pocity z porovnání 

úrovně mezd s kolegy rovněž korelují se spokojeností s pracovním životem a se 

spokojeností s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty, s hodnocením životní 

úrovně, se vzděláním a s příjmem. Profesně lépe jsou na tom řídící pracovníci, naopak 

hůře jsou na tom kvalifikovaní pracovníci v zemědělství. Odvětvově je na tom hůře oblast 

zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství. 

Graf 54: Výše mzdy v porovnání s pracovním výkonem69 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

  

 
69 Znění otázky: „Jaká je Vaše mzda v porovnání s tím, kolik si podle Vás za svou práci a výkon 

zasloužíte?“ 

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

všichni (5,34)

11=podstatně vyšší 10 9 8 7 6=odpovídající 5 4 3 2 1=podstatně nižší



 

63 
 

Graf 55: Pocit z výše mzdy v porovnání s pracovním výkonem70 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Porovnání úrovně vlastní mzdy s vlastním pracovním výkonem, které ukazuje graf 54, 

vyznívá spíše negativně. Více než dvě pětiny (43,3 %) ekonomicky aktivních se přiklánějí 

k tomu, že jejich pracovní výkon je finančně ohodnocen méně, než by bylo odpovídající, 

jako odpovídající svoji mzdu vnímají téměř dvě pětiny (39,3 %) a necelá pětina (17,4 %) 

svoji mzdu hodnotí spíše jako vyšší s ohledem na svůj pracovní výkon.  

Za podhodnocené se ve zvýšené míře pokládají pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, 

obsluha strojů a zařízení či montéři a kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, nadprůměrně 

příznivě pak svou finanční odměnu ve světle svého pracovního výkonu hodnotí řídící 

pracovníci. Samostatně činní pak svou odměnu ve vztahu k pracovnímu výkonu kladou 

v průměru výše než zaměstnanci.  

Pocit, který je s porovnáním finanční odměny za práci v poměru k pracovnímu výkonu 

spjat, je pak poněkud vychýlený rovněž k negativní části škály, když spíše nepříjemné 

pocity vyjádřilo 39,6 % respondentů, neutrální 30,8 % a spíše příjemné 29,6 %, přičemž 

pocity velmi silně korelují se srovnáním (ρ=0,794).  

Pocity z porovnání úrovně mzdy s vlastním pracovním výkonem dále korelují se 

spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s životem jako takovým i s jeho 

dílčími aspekty, s hodnocením životní úrovně, se vzděláním a s příjmem. V průměru 

výrazně lepší pocity vyjadřují samostatně činní oproti zaměstnancům (6,67 proti 5,72). 

Profesně jsou na tom hůře řídící pracovníci, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a obsluha 

strojů a zařízení nebo montéři. Odvětvově je na tom hůře oblast ubytování a stravování či 

zpracovatelský průmysl, naopak lépe je na tom oblast činnosti v oblasti nemovitostí, 

pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, poradenství, reklamy a ochrany 

 
70 Znění otázky: „To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší?“ 
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objektů, výroby a rozvodu elektřiny plynu a vody a bankovnictví, pojišťovnictví a 

finančního zprostředkování. 
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7. Bezpečnost práce a podmínky na pracovišti 

 

Shrnutí: 

 

To, zda jsou u nich na pracovišti k dispozici vhodné pomůcky pro 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, zda se tam dodržují 

pravidla zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, jak se tam 

udržuje se čistota a pořádek, jak tam jsou zajišťovány 

hygienické podmínky a zda je tam k dispozici vhodné technické 

vybavení k výkonu práce, ekonomicky aktivní lidé převážně 

vnímají pozitivně a vyvolává to u nich většinou příjemné pocity, 

které jsou významně propojeny ve všech případech s celkovou 

spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s životem 

jako takovým. 
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Další část šetření se zabývala bezpečností práce a pracovními podmínkami. Respondenti 

prostřednictvím samovyplňovacích otázek odpovídali na to, zda jsou u nich na pracovišti 

k dispozici vhodné pomůcky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, zda se tam 

dodržují pravidla zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, jak se tam udržuje čistota a 

pořádek, jak tam jsou zajišťovány hygienické podmínky a zda je tam k dispozici vhodné 

technické vybavení k výkonu práce, a jaké pocity jim tyto skutečnosti přinášejí. 

Graf 56: Situace ohledně toho, zda jsou na pracovišti k dispozici vhodné pomůcky 

pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 71 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 57: Pocit z toho, zda jsou na pracovišti k dispozici vhodné pomůcky pro 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 72 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky v grafu 56, vybavenost svých pracovišť pomůckami BOZP jako 

dokonalou hodnotí 25,3 % ekonomicky aktivních, jako vůbec neexistující pak jen 2,9 %, 

průměr na škále od 0 (vůbec ne) do 10 (dokonale) pak činí 7,34. S tím jsou spojeny i 

převážně příjemné pocity ohledně toho, zda jsou na pracovišti k dispozici vhodné pomůcky 

pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, které dosahují úrovně dvou třetin (66,5 %) a 

 
71 Znění otázky: „Máte na pracovišti k dispozici vhodné pomůcky pro zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví (BOZP)?“ 
72 Znění otázky: „To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší?“ 

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

všichni (7,34)

10 = dokonale 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 = vůbec ne

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

všichni (8,06)

11=velmi příjemné 10 9 8 7 6=žádné 5 4 3 2 1=velmi nepříjemné



 

67 
 

jasně převládají nad pocity nepříjemnými (6,4 %) při více než čtvrtinovém (27,1 %) podílu 

neutrálních pocitů.  

Mezi deklarovanou vybaveností pracovišť pomůckami BOZP a pocity nad tím je velice silná 

korelace (ρ=0,705). Pocity v souvislosti s vybaveností pracovišť pomůckami BOZP rovněž 

korelují se spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s životem jako takovým i 

s jeho dílčími aspekty, s hodnocením životní úrovně, se vzděláním a s příjmem. Profesně 

jsou na tom lépe řídící pracovníci, naopak hůře jsou na tom kvalifikovaní pracovníci 

v zemědělství, obsluha strojů a zařízení a pomocní nebo nekvalifikovaní pracovníci. 

Odvětvově je na tom lépe oblast zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti a výroby 

a distribuce elektřiny, plynu a vody, opačná situace je v oblasti ubytování a stravování, 

obchodu či oprav motorových vozidel a spotřebního zboží a zpracovatelského průmyslu. 

Graf 58: Situace ohledně toho, jak jsou na pracovišti dodržována pravidla 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví73 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 59: Pocit z toho, jak jsou na pracovišti dodržována pravidla zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví 74 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

 
73 Znění otázky: „Jak se na Vašem pracovišti dodržují pravidla zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví (BOZP)?“ 
74 Znění otázky: „To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší?“ 

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

všichni (7,66)

10 = dokonale 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 = vůbec ne

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

všichni (8,14)

11=velmi příjemné 10 9 8 7 6=žádné 5 4 3 2 1=velmi nepříjemné



 

68 
 

Jak ukazují výsledky v grafu 58, dodržování pravidel BOZP na svém pracovišti jako 

dokonalé hodnotí 28,5 % ekonomicky aktivních, jako vůbec neexistující pak jen 1,7 %, 

průměr na škále od 0 (vůbec ne) do 10 (dokonale) pak činí 7,66. S tím jsou spojeny i 

převážně příjemné pocity ohledně toho, zda jsou na pracovišti dodržována pravidla pro 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, které dosahují úrovně více než dvou třetin (67,9 

%) a jasně převládají nad pocity nepříjemnými (6,5 %) při asi čtvrtinovém (25,6 %) podílu 

neutrálních pocitů.  

Mezi deklarovaným dodržováním pravidel BOZP a pocity nad tím je velice silná korelace 

(ρ=0,703). Pocity v souvislosti s dodržováním pravidel BOZP rovněž korelují se 

spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s životem jako takovým i s jeho 

dílčími aspekty, s hodnocením životní úrovně, se vzděláním a s příjmem. Profesně lépe 

jsou na tom řídící pracovníci a v menší míře i specialisté, naopak hůře jsou na tom 

řemeslníci a opraváři, obsluha strojů a zařízení a pomocní nebo nekvalifikovaní pracovníci. 

Odvětvově je na tom lépe oblast zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti, výroby a 

distribuce elektřiny, plynu a vody, dopravy, skladování, pošty a telekomunikací a 

vzdělávání a školství, opačná situace je v oblasti ubytování a stravování, obchodu či oprav 

motorových vozidel a spotřebního zboží, zpracovatelského průmyslu a stavebnictví. 

Graf 60: Situace ohledně toho, jak je na pracovišti udržována čistota a pořádek75 

(%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

  

 
75 Znění otázky: „Jak se na Vašem pracovišti udržuje se čistota a pořádek?“ 
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Graf 61: Pocit z toho, kaj je na pracovišti udržována čistota a pořádek 76 (%, 

průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky v grafu 60, udržování čistoty a pořádku na svém pracovišti jako 

dokonalé hodnotí 29 % ekonomicky aktivních, jako vůbec neexistující pak jen 0,9 %, 

průměr na škále od 0 (vůbec ne) do 10 (dokonale) pak činí 7,75. S tím jsou spojeny i 

převážně příjemné pocity ohledně toho, zda je na pracovišti udržována čistota a pořádek, 

které dosahují úrovně necelých tří čtvrtin (72,1 %) a jasně převládají nad pocity 

nepříjemnými (7 %) při asi pětinovém (20,9 %) podílu neutrálních pocitů.  

Mezi deklarovaným udržováním čistoty a pořádku na pracovišti a pocity nad tím je velice 

silná korelace (ρ=0,742). Pocity v souvislosti s udržováním čistoty a pořádku na pracovišti 

rovněž korelují se spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s životem jako 

takovým i s jeho dílčími aspekty, s hodnocením životní úrovně, se vzděláním a mírně i 

s příjmem. V průměru lepší pocity ohledně udržování čistoty a pořádku na pracovišti 

vyjadřují ženy (8,79) oproti mužům (8,01). Profesně lépe jsou na tom řídící pracovníci, 

specialisté, pracovníci ve službách a prodeji a techničtí a odborní pracovníci, naopak hůře 

jsou na tom řemeslníci a opraváři, obsluha strojů a zařízení, kvalifikovaní pracovníci v 

zemědělství a pomocní nebo nekvalifikovaní pracovníci. Odvětvově je na tom lépe oblast 

zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti, vzdělávání a školství, činnosti v oblasti 

nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, poradenství, reklamy či 

ochrany objektů, bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování, ubytování a 

stravování a ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb, opačná situace je v oblasti 

zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, zpracovatelského průmyslu a stavebnictví. 

 
76 Znění otázky: „To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší?“ 
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Graf 62: Situace ohledně toho, jak jsou na pracovišti zajišťovány hygienické 

podmínky77 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 63: Pocit z toho, jak jsou na pracovišti zajišťovány hygienické podmínky78 

(%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky v grafu 62, zajišťování hygienických podmínek na svém pracovišti 

jako dokonalé hodnotí 30,8 % ekonomicky aktivních, jako vůbec neexistující jen 0,9 %, 

průměr na škále od 0 (vůbec ne) do 10 (dokonale) pak činí 7,86. S tím jsou spojeny i 

převážně příjemné pocity ohledně toho, jak jsou na pracovišti zajišťovány hygienické 

podmínky, které dosahují úrovně necelých tří čtvrtin (73 %) a jasně převládají nad pocity 

nepříjemnými (7,2 %) při asi pětinovém (19,8 %) podílu neutrálních pocitů.  

Mezi deklarovaným zajišťováním hygienických podmínek na pracovišti a pocity nad tím je 

velice silná korelace (ρ=0,766). Pocity v souvislosti se zajišťováním hygienických 

podmínek na pracovišti rovněž korelují se spokojeností s pracovním životem a se 

spokojeností s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty, s hodnocením životní 

 
77 Otázka: „Jak jsou na Vašem pracovišti zajišťovány hygienické podmínky?“ 
78 Otázka: „To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší?“ 
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úrovně, se vzděláním a s příjmem. V průměru lepší pocity ohledně zajišťování 

hygienických podmínek na pracovišti vyjadřují ženy (8,85) oproti mužům (8,04). Profesně 

jsou na tom lépe řídící pracovníci, specialisté, pracovníci ve službách a prodeji a techničtí 

a odborní pracovníci, naopak hůře jsou na tom řemeslníci a opraváři, obsluha strojů a 

zařízení, kvalifikovaní pracovníci v zemědělství a pomocní nebo nekvalifikovaní pracovníci. 

Odvětvově je na tom lépe oblast zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti, 

vzdělávání a školství, činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu 

a vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany objektů, bankovnictví, pojišťovnictví a 

finančního zprostředkování, ubytování a stravování a ostatních veřejných, sociálních a 

osobních služeb, opačná situace je v oblasti zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, 

zpracovatelského průmyslu a stavebnictví. 

Graf 64: Situace ohledně toho, jak je na pracoviště technicky vybavené k výkonu 

práce79 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 65: Pocit z toho, jak je na pracoviště technicky vybavené k výkonu práce80 

(%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

 
79 Znění otázky: „Máte k dispozici vhodné technické vybavení k výkonu Vaší práce?“ 
80 Znění otázky: „To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší?“ 
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Jak ukazují výsledky v grafu 64, technické vybavení pracoviště k výkonu práce jako 

dokonalé hodnotí 27,5 % ekonomicky aktivních, jako vůbec neexistující jen 0,6 % 

pracujících, průměr na škále od 0 (vůbec ne) do 10 (dokonale) pak činí 7,88. S tím jsou 

spojeny i převážně příjemné pocity ohledně technického vybavení pracoviště k výkonu 

práce, které dosahují úrovně více než tří čtvrtin (77,3 %) a jasně převládají nad pocity 

nepříjemnými (7,5 %) při podílu neutrálních pocitů 15,2 %.  

Mezi deklarovaným stavem technického vybavení pracoviště k výkonu práce a pocity nad 

tím je velice silná korelace (ρ=0,770). Pocity v souvislosti se stavem technického vybavení 

pracoviště k výkonu práce rovněž korelují se spokojeností s pracovním životem a se 

spokojeností s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty, s hodnocením životní 

úrovně, se vzděláním a s příjmem. V průměru lepší pocity ohledně technického vybavení 

pracoviště k výkonu práce vyjadřují samostatně činní (9,08) oproti zaměstnancům (8,41). 

Profesně jsou na tom lépe řídící pracovníci, naopak hůře jsou na tom pomocní nebo 

nekvalifikovaní pracovníci a obsluha strojů a zařízení. Odvětvově je na tom lépe oblast 

výroby a distribuce elektřiny, plynu a vody, zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti, 

činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, 

poradenství, reklamy či ochrany objektů a bankovnictví, pojišťovnictví a finančního 

zprostředkování, opačná situace je v oblasti zpracovatelského průmyslu, ubytování a 

stravování a obchodu a oprav motorových vozidel a spotřebního zboží. 
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8. Vztahy na pracovišti 

 

Shrnutí: 

 

Pokud se na pracovišti objevují nepříjemné konflikty mezi 

spolupracovníky, nevhodné chování ze strany nadřízených či 

nevhodné chování ze strany podřízených směrem k nadřízeným, 

silně se to promítá do výskytu nepříjemných pocitů, které jsou 

významně propojené se spokojeností s pracovním životem a s 

životem celkově. 
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Další část šetření se zabývala vztahy na pracovišti. Respondenti prostřednictvím 

samovyplňovacích otázek odpovídali na to, zda se na pracovišti objevují nepříjemné 

konflikty mezi spolupracovníky, nevhodné chování ze strany nadřízených či nevhodné 

chování ze strany podřízených směrem k nadřízeným, a jaké pocity jim tyto skutečnosti 

přinášejí. 

Graf 66: Výskyt nepříjemných konfliktů mezi spolupracovníky81 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, odpovědi těch, kdo mají spolupracovníky (N=1508), kvótní výběr, osobní rozhovor 

tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku respondentem za asistence tazatele. 

Graf 67: Pocit z výskytu nepříjemných konfliktů mezi spolupracovníky82 (%, 

průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, odpovědi těch, kdo mají spolupracovníky (N=1508), kvótní výběr, osobní rozhovor 

tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku respondentem za asistence tazatele. 

Pokud jde o výskyt nepříjemných konfliktů mezi spolupracovníky, jak ukazuje graf 66, 19 

% dotázaných je na svém pracovišti nezaznamenává nikdy, jen 0,9 % je zaznamenává 

neustále a průměr na škále od 0 (nikdy) do 10 (neustále) činí 3,13. Pocity, které jsou 

s tím spojeny, jsou spíše nepříjemné (42 %) než příjemné (29,2 %) při podílu neutrálních 

pocitů 28,8 %.  

 
81 Znění otázky: „Objevují se na Vašem pracovišti nepříjemné konflikty mezi spolupracovníky?“ 
82 Znění otázky: „To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší?“ 
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Mezi výskytem nepříjemných konfliktů mezi spolupracovníky a pocity nad tím je poměrně 

silná negativní korelace (ρ=-0,561). Pocity v souvislosti s výskytem nepříjemných 

konfliktů mezi spolupracovníky rovněž korelují se spokojeností s pracovním životem a se 

spokojeností s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty, s hodnocením životní úrovně 

a se vzděláním. V průměru lepší pocity ohledně výskytu nepříjemných konfliktů mezi 

spolupracovníky vyjadřují samostatně činní (6,95) oproti zaměstnancům (6,08). Profesně 

jsou na tom lépe specialisté, naopak hůře je na tom obsluha strojů a zařízení. Odvětvově 

je na tom lépe oblast výroby a distribuce elektřiny, plynu a vody, činnosti v oblasti 

nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, poradenství, reklamy či 

ochrany objektů a ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb, opačná situace je v 

oblasti zpracovatelského průmyslu. 

Graf 68: Výskyt nevhodného chování ze strany nadřízených83 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, odpovědi těch, kdo mají nadřízené (N=1657), kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele 

s respondentem; samovyplňování dotazníku respondentem za asistence tazatele. 

Graf 69: Pocit z výskytu nevhodného chování ze strany nadřízených84 (%, 

průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, odpovědi těch, kdo mají nadřízené (N=1657), kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s 

respondentem; samovyplňování dotazníku respondentem za asistence tazatele. 

 
83 Znění otázky: „Objevuje se na Vašem pracovišti nevhodné chování ze strany nadřízených?“ 
84 Znění otázky: „To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší?“ 
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Pokud jde o výskyt nevhodného chování ze strany nadřízených, jak ukazuje graf 68, 27,6 

% dotázaných je na svém pracovišti nezaznamenává nikdy, jen 1 % je zaznamenává 

neustále a průměr na škále od 0 (nikdy) do 10 (neustále) činí 2,80. Pocity, které jsou 

s tím spojeny, jsou spíše nepříjemné (38,4 %) než příjemné (31,3 %) při podílu 

neutrálních pocitů 30,3 %.  

Mezi výskytem nevhodného chování ze strany nadřízených a pocity nad tím je poměrně 

silná negativní korelace (ρ=-0,565). Pocity v souvislosti s výskytem nevhodného chování 

ze strany nadřízených rovněž korelují se spokojeností s pracovním životem a se 

spokojeností s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty, s hodnocením životní úrovně 

a se vzděláním. Profesně jsou na tom lépe řídící pracovníci, specialisté a úředníci, naopak 

hůře jsou na tom kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, obsluha strojů a zařízení a 

řemeslníci či opraváři. Odvětvově je na tom lépe oblast výroby a distribuce elektřiny, plynu 

a vody, činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, 

poradenství, reklamy či ochrany objektů, ostatních veřejných, sociálních a osobních 

služeb, zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství a veřejné správy, obrany a 

povinného sociálního zabezpečení, opačná situace je v oblasti zpracovatelského průmyslu, 

obchodu a oprav motorových vozidel a spotřebního zboží, bankovnictví, pojišťovnictví a 

finančního zprostředkování a stavebnictví. 

Graf 70: Výskyt nevhodného chování ze strany podřízených směrem k 

nadřízeným85 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, odpovědi těch, kdo nepracují sami (N=1595), kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele 

s respondentem; samovyplňování dotazníku respondentem za asistence tazatele. 

  

 
85 Znění otázky: „Objevuje se na Vašem pracovišti nevhodné chování ze strany podřízených 

směrem k nadřízeným?“ 
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Graf 71: Pocit z výskytu nevhodného chování ze strany podřízených směrem k 

nadřízeným86 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, odpovědi těch, kdo nepracují sami (N=1595), kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s 

respondentem; samovyplňování dotazníku respondentem za asistence tazatele. 

 

Pokud jde o výskyt nevhodného chování ze strany podřízených směrem k nadřízeným, jak 

ukazuje graf 70, 35 % dotázaných je na svém pracovišti nezaznamenává nikdy, jen 0,8 

% je zaznamenává neustále a průměr na škále od 0 (nikdy) do 10 (neustále) činí 2,29. 

Pocity, které jsou s tím spojeny, jsou prakticky vyrovnaně příjemné (29,1 %) i nepříjemné 

(26,6 %) při podílu neutrálních pocitů 44,3 % a celkovém průměru 6,46 na škále od 1 

(velmi nepříjemné) do 11 (velmi příjemné).  

Mezi výskytem nevhodného chování ze strany podřízených směrem k nadřízeným a pocity 

nad tím je poměrně silná negativní korelace (ρ=-0,407). Pocity v souvislosti s výskytem 

nevhodného chování ze strany podřízených směrem k nadřízeným rovněž korelují se 

spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s životem jako takovým i s jeho 

dílčími aspekty a s hodnocením životní úrovně. Profesně hůře jsou na tom řídící pracovníci 

a kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, naopak lépe jsou na tom pomocní a 

nekvalifikovaní pracovníci. Odvětvově je na tom lépe sféra činností v oblasti nemovitostí, 

pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany 

objektů, ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb a veřejné správy, obrany a 

povinného sociálního zabezpečení, opačná situace je v oblasti zpracovatelského průmyslu, 

dopravy, skladování, pošty a telekomunikací a bankovnictví, pojišťovnictví a finančního 

zprostředkování. 

 

  

 
86 Znění otázky: „To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší?“ 
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9. Autonomie pracovního postupu, režimu a náplně práce 

 

Shrnutí: 

 

Pokud jde o to, do jaké míry jsou pracovní postup, režim a náplň 

práce dotázaného předurčovány jinými lidmi, ať již nadřízenými, 

nebo zákazníky či klienty, a do jaké míry si dotázaný ve svém 

zaměstnání může tyto věci rozhodovat autonomně sám, 

autonomie rozhodování a jednání pracovníka je ve všech 

případech spojená s příznivějším hodnocením vlivu. Celkově jsou 

však tyto otázky spojené s převážně pozitivním hodnocením 

vlivu, ačkoli ve výpovědích o reálném stavu spíše převažovalo 

to, že pracovní činnost je determinována jinými lidmi než 

samotnými respondenty. Ve všech případech je hodnocení vlivu 

propojeno se spokojeností s pracovním životem a se 

spokojeností s životem celkově. 
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Další část šetření se prostřednictvím samovyplňovacích otázek zabývala tím, do jaké míry 

jsou pracovní postup, režim a náplň práce dotázaného předurčovány jinými lidmi, ať již 

nadřízenými, nebo zákazníky či klienty, a do jaké míry si dotázaný ve svém zaměstnání 

může tyto věci rozhodovat autonomně sám. Dále bylo zkoumáno to, jak tyto aspekty 

ovlivňují dotázaného, zda mu to v jeho situaci pomáhá a usnadňuje mu to život, nebo 

spíše způsobuje problémy. 

Graf 72: Kdo rozhoduje o postupu a sledu výkonu práce87 (%, průměr) 

 

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; *“jiní“ = nadřízení, 

zákazníci, klienti. 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 73: Vliv skutečnosti, kdo rozhoduje o postupu a sledu výkonu práce 88 (%, 

průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Pokud jde o to, kdo rozhoduje o postupu a sledu výkonu práce, jak ukazují výsledky 

zachycené v grafu 72, nepatrně vyšší část dotázaných (37,7 %) se přiklání k tomu, že to 

jsou spíše nadřízení, zákazníci či klienti, kdo určuje postup a sled výkonu práce, přičemž 

plně se k této variantě kloní 18,4 %. K variantě, že si to určuje sám, se přiklání 34,2 % 

ekonomicky aktivních, plně si samo určuje postup a sled výkonu své práce 16,7 % 

 
87 Znění otázky: „Kdo určuje, jakými postupy a v jakém sledu svou práci vykonáváte?“ 
88 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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pracujících. Možnost napůl jiní, napůl sám vybralo 28,1 % respondentů, průměr na škále 

od 1 (plně určují jiní) do 11 (plně si určuje sám) je těsně pod středem škály blíž k poloze 

„jiní“ (5,82). 

Vliv toho, kdo určuje, jakými postupy a v jakém sledu člověk svou práci vykonává, je 

přitom hodnocen převážně pozitivně, když 52,5 % se přiklonilo k možnosti, že to spíše 

jejich situaci pomáhá a usnadňuje ji, jen 10,8 % naopak spíše volí možnost, že to 

způsobuje problémy, a podle 36,7 % to nemá vliv.  

Posouzení stavu s vlivem přitom vykazuje poměrně výraznou pozitivní korelaci (ρ=0,572), 

s výrazně lepším hodnocením těch, kdo jsou plně autonomní (10,09), než z těch, kdo jsou 

plně závislí na jiných (6,33). Hodnocení vlivu toho, kdo určuje, jakými postupy a v jakém 

sledu svou práci člověk vykonává, rovněž koreluje se spokojeností s pracovním životem a 

se spokojeností s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty, s hodnocením životní 

úrovně, s rostoucím vzděláním a s příjmem. Z hlediska věku se nižší spokojenost objevuje 

ve skupině do 29 let (7,19), vyšší naopak u lidí od 50 let výše (7,70). Výrazně lépe vliv 

dané okolnosti hodnotí samostatně činní (9,02) proti zaměstnancům (7,19). Profesně jsou 

na tom lépe řídící pracovníci, specialisté a kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, naopak 

hůře jsou na tom pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, úředníci a obsluha strojů a zařízení 

nebo montéři. Odvětvově je na tom lépe sféra činností v oblasti nemovitostí, pronájmu 

strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany objektů a 

ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb, opačná situace je v oblasti 

zpracovatelského průmyslu. 

Graf 74: Kdo rozhoduje o rozložení pracovní doby89 (%, průměr) 

 

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; *“jiní“ = nadřízení, 

zákazníci, klienti. 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

 
89 Znění otázky: „Kdo určuje rozložení Vaší pracovní doby, tj. kdy přesně práci vykonáváte?“ 
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Graf 75: Vliv skutečnosti, kdo rozhoduje o rozložení pracovní doby 90 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Pokud jde o to, kdo rozhoduje o rozložení pracovní doby, jak ukazují výsledky zachycené 

v grafu 74, vyšší část dotázaných (47,9 %) se přiklání k tomu, že to jsou spíše nadřízení, 

zákazníci či klienti, kdo určuje rozložení pracovní doby, přičemž plně se k této variantě 

kloní 28,2 % pracujících. K variantě, že si to určuje sám, se přiklání 31,2 % ekonomicky 

aktivních, plně si samo určuje rozložení pracovní doby 15,8 % pracovníků. Možnost napůl 

jiní, napůl sám vybralo 20,9 % respondentů, průměr na škále od 1 (plně určují jiní) do 11 

(plně si určuje sám) je pod středem škály blíž k poloze „jiní“ (5,20). 

Vliv toho, kdo určuje rozložení pracovní doby, je přitom hodnocen převážně pozitivně, 

když 47,3 % se přiklonilo k možnosti, že to spíše jejich situaci pomáhá a usnadňuje ji, jen 

14,6 % naopak spíše volí možnost, že to způsobuje problémy, a podle 38,1 % to nemá 

vliv.  

Posouzení stavu s vlivem přitom vykazuje poměrně výraznou pozitivní korelaci (ρ=0,599), 

s výrazně lepším hodnocením těch, kdo jsou plně autonomní (10,15), než z těch, kdo jsou 

plně závislí na jiných (6,05). Hodnocení vlivu toho, kdo určuje rozložení pracovní doby, 

rovněž koreluje se spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s životem jako 

takovým i s jeho dílčími aspekty, s hodnocením životní úrovně, s rostoucím vzděláním a s 

příjmem. Z hlediska věku se nižší spokojenost objevuje ve skupině do 29 let (6,87). 

Výrazně lépe vliv dané okolnosti hodnotí samostatně činní (9,17) proti zaměstnancům 

(6,92). Profesně jsou na tom lépe řídící pracovníci a kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, 

naopak hůře jsou na tom pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a obsluha strojů a zařízení 

nebo montéři. Odvětvově je na tom lépe sféra činností v oblasti nemovitostí, pronájmu 

strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany objektů, 

ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb a výroby a distribuce elektřiny, plynu a 

 
90 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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vody, opačná situace je v oblasti ubytování a stravování, dopravy, skladování, pošty a 

telekomunikací a zpracovatelského průmyslu. 

Graf 76: Kdo rozhoduje o náplni práce91 (%, průměr) 

 

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; *“jiní“ = nadřízení, 

zákazníci, klienti. 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 77: Vliv skutečnosti, kdo rozhoduje o náplni práce 92 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Pokud jde o to, kdo rozhoduje o náplni práce, jak ukazují výsledky zachycené v grafu 76, 

větší část dotázaných (48,4 %) se přiklání k tomu, že to jsou spíše nadřízení, zákazníci či 

klienti, kdo určuje náplň práce, přičemž plně se k této variantě kloní 25,8 % pracujících. 

K variantě, že si to spíše určuje sám, se přiklání 28,4 % ekonomicky aktivních, plně si 

samo určuje rozložení pracovní doby 12,5 % pracujících. Možnost napůl jiní, napůl sám 

vybralo 23,2 % respondentů, průměr na škále od 1 (plně určují jiní) do 11 (plně si určuje 

sám) je pod středem škály blíž k poloze „jiní“ (5,05). 

 
91 Znění otázky: „Kdo určuje náplň Vaší práce, tj. jaké úkoly v práci řešíte, co konkrétně děláte?“ 
92 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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Vliv toho, kdo určuje náplň práce, je přitom hodnocen převážně pozitivně, když 47,1 % se 

přiklonilo k možnosti, že to spíše jejich situaci pomáhá a usnadňuje ji, jen 12,6 % naopak 

spíše volí možnost, že to způsobuje problémy, a podle 40,3 % to nemá vliv. 

Posouzení stavu s vlivem přitom vykazuje poměrně výraznou pozitivní korelaci (ρ=0,559), 

s výrazně lepším hodnocením těch, kdo jsou plně autonomní (10,32), než z těch, kdo jsou 

plně závislí na jiných (6,21). Hodnocení vlivu toho, kdo určuje náplň práce, rovněž koreluje 

se spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s životem jako takovým i s jeho 

dílčími aspekty, s hodnocením životní úrovně, s rostoucím vzděláním a s příjmem. Výrazně 

lépe vliv dané okolnosti hodnotí samostatně činní (8,92) proti zaměstnancům (6,94). 

Profesně jsou na tom lépe řídící pracovníci, specialisté a kvalifikovaní pracovníci v 

zemědělství, naopak hůře jsou na tom úředníci, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a 

obsluha strojů a zařízení nebo montéři. Odvětvově je na tom lépe sféra činností v oblasti 

nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, poradenství, reklamy či 

ochrany objektů, ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb, výroby a distribuce 

elektřiny, plynu a vody a bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování, opačná 

situace je v oblasti ubytování a stravování, veřejné správy, obrany a povinného sociálního 

zabezpečení, dopravy, skladování, pošty a telekomunikací a zpracovatelského průmyslu. 
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10. Osobní rozvoj v souvislosti s prací 

 

Shrnutí: 

 

To, jak současné zaměstnání přispívá k osobnímu rozvoji 

dotázaného zvyšováním úrovně jeho kvalifikace, učením se 

nových věcí nebo získáváním zkušeností a vytvářením si 

kontaktů, které on sám pokládá za osobně přínosné, je vnímáno 

většinově pozitivně a ve všech případech vykazuje významné 

propojení s celkovou spokojeností s pracovním životem a s 

životem celkově. 
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Další část šetření se prostřednictvím samovyplňovacích otázek zabývala tím, jak současné 

zaměstnání přispívá k osobnímu rozvoji dotázaného zvyšováním úrovně jeho kvalifikace, 

učením se nových věcí nebo získáváním zkušeností a vytvářením si kontaktů, které on 

sám pokládá za osobně přínosné. Zároveň šetření zjišťovalo, jakým způsobem tyto aspekty 

práce ovlivňují situaci dotázaného, zda mu ji usnadňují a pomáhají mu, nebo mu naopak 

způsobují problémy. 

První otázka zjišťovala, kolik kurzů nebo školení, které pokládá za přínosné, respondent 

ve svém zaměstnání absolvoval v průběhu posledních dvanácti měsíců.93 37,2 % 

dotázaných uvedlo, že takový kurz nebo školení neabsolvovalo ani jednou, 22,3 % jednou, 

20,9 % dvakrát, 8,7 % třikrát, 4,5 % čtyřikrát, 2,4 % pětkrát a 4 % více než pětkrát. 

Graf 78: Vliv skutečnosti, kolik za uplynulých 12 měsíců absolvoval kurzů nebo 

školení, které považuje pro sebe za přínosné94 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Vliv toho, kolik za uplynulých 12 měsíců absolvoval kurzů nebo školení, které považuje za 

prospěšné, je přitom hodnocen převážně pozitivně, když 55,4 % se přiklonilo k možnosti, 

že to spíše jejich situaci pomáhá a usnadňuje, jen 4,9 % naopak spíše volí možnost, že to 

způsobuje problémy, a podle 39,7 % to nemá vliv.  

Posouzení stavu s vlivem na situaci respondenta přitom vykazuje poměrně výraznou 

pozitivní korelaci (ρ=0,662). Hodnocení vlivu toho, kolik za uplynulých 12 měsíců 

absolvoval kurzů nebo školení, které považuje za prospěšné, rovněž koreluje se 

spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s životem jako takovým i s jeho 

dílčími aspekty, s hodnocením životní úrovně, s rostoucím vzděláním a s příjmem. 

Profesně jsou na tom lépe řídící pracovníci, specialisté a techničtí a odborní pracovníci, 

 
93 Znění otázky: „Kolik jste v současném zaměstnání za uplynulých 12 měsíců absolvoval kurzů 

nebo školení, které považujete za přínosné?“ 
94 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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naopak hůře jsou na tom kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci, řemeslníci a opraváři, pracovníci ve službách a prodeji a obsluha strojů a 

zařízení nebo montéři. Odvětvově je na tom lépe oblast bankovnictví, pojišťovnictví a 

finančního zprostředkování, činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, 

výzkumu a vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany objektů, výroby a distribuce 

elektřiny, plynu, veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení, vzdělávání 

a školství a zdravotní a sociální péče nebo veterinární činnosti, opačná situace je v oblasti 

ubytování a stravování, obchodu a oprav motorových vozidel či spotřebního zboží, 

zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, zpracovatelského průmyslu a stavebnictví. 

Graf 79: Jak často se při práci v současném zaměstnání učí nové věci, postupy, 

nebo získává zkušenosti, které považuje pro sebe za přínosné95 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 80: Vliv skutečnosti, jak často se při práci v současném zaměstnání učí nové 

věci, postupy, nebo získává zkušenosti, které považuje pro sebe za přínosné96 

(%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

 
95 Znění otázky: „Jak často se při práci v současném zaměstnání učíte nové věci, postupy, nebo 

získáváte zkušenosti, které považujete pro Vás osobně za přínosné?“ 
96 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 79, pouze malá část (6,9 %) dotázaných 

ekonomicky aktivních soudí, že se nikdy při práci v současném zaměstnání neučí nové věci 

či postupy a že nezískává zkušenosti, které by považovala pro sebe za přínosné, naopak 

neustále to dělá 11,5 % pracujících, průměr na škále od 0 (nikdy) do 10 (neustále) je 

5,31. 

Vliv toho, jak často se při práci v současném zaměstnání učí nové věci, postupy, nebo 

získává zkušenosti, které považuje pro sebe za přínosné, je přitom hodnocen převážně 

pozitivně, když 64,5 % se přiklonilo k možnosti, že to spíše jejich situaci pomáhá a 

usnadňuje ji to, jen 6 % naopak spíše volí možnost, že to způsobuje problémy, a podle 

29,5 % to nemá vliv.  

Posouzení stavu s vlivem na současnou situaci přitom vykazuje poměrně výraznou 

pozitivní korelaci (ρ=0,644). Hodnocení vlivu toho, jak často se při práci v současném 

zaměstnání učí nové věci, postupy, nebo získává zkušenosti, které považuje pro sebe za 

přínosné, rovněž koreluje se spokojeností s pracovním životem a se spokojeností 

s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty, s hodnocením životní úrovně, s rostoucím 

vzděláním a s příjmem. Výrazně lépe vliv dané okolnosti hodnotí samostatně činní (8,33) 

proti zaměstnancům (7,63). Profesně jsou na tom lépe řídící pracovníci, specialisté a 

techničtí a odborní pracovníci, naopak hůře jsou na tom pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci a obsluha strojů a zařízení nebo montéři. Odvětvově je na tom lépe oblast 

bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování, činnosti v oblasti nemovitostí, 

pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany 

objektů, vzdělávání a školství a zdravotní a sociální péče nebo veterinární činnosti, opačná 

situace je v oblasti ubytování a stravování, obchodu a oprav motorových vozidel či 

spotřebního zboží a zpracovatelského průmyslu. 

Graf 81: Jak často si vytváří díky práci kontakty, které považuje za přínosné97 

(%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

 
97 Znění otázky: „Vytváříte si díky práci kontakty, které považujete za přínosné?“ 
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Graf 82: Vliv skutečnosti, jak často si vytváří díky práci kontakty, které považuje 

za přínosné 98 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 81, asi desetina (10,7 %) dotázaných ekonomicky 

aktivních soudí, že si nikdy nevytváří díky práci kontakty, které by považovala pro sebe 

za přínosné, naopak neustále to dělá 11,3 % pracujících, průměr na škále od 0 (nikdy) do 

10(neustále) je 5,41. 

Vliv toho, jak často si vytváří díky práci kontakty, které považuje za přínosné, je přitom 

hodnocen převážně pozitivně, když 65,6 % se přiklonilo k možnosti, že to spíše jejich 

situaci pomáhá a usnadňuje, jen 3,3 % naopak spíše volí možnost, že to způsobuje 

problémy, a podle 31,1 % to nemá vliv.  

Posouzení stavu s vlivem na aktuální situaci respondenta přitom vykazuje velmi silnou 

pozitivní korelaci (ρ=0,791). Hodnocení vlivu toho, jak často si vytváří díky práci kontakty, 

které považuje za přínosné, rovněž koreluje se spokojeností s pracovním životem a se 

spokojeností s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty, s hodnocením životní 

úrovně, s rostoucím vzděláním a s příjmem. Výrazně lépe vliv dané okolnosti hodnotí 

samostatně činní (9,02) proti zaměstnancům (7,62). Profesně jsou na tom lépe řídící 

pracovníci a specialisté, naopak hůře jsou na tom pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a 

obsluha strojů a zařízení nebo montéři. Odvětvově je na tom lépe oblast výroby a 

distribuce elektřiny, plynu a vody, bankovnictví, pojišťovnictví a finančního 

zprostředkování, činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a 

vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany objektů, ostatních veřejných, sociálních a 

osobních služeb a stavebnictví, opačná situace je v oblasti zpracovatelského průmyslu a 

zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství. 

  

 
98 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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11. Charakteristiky práce a pocity s nimi spojené 

 

Shrnutí: 

 

Zajímavost a pestrost práce se většinově promítají do 

příjemných pocitů, přičemž mezi hodnocením situace a 

vyjadřovanými pocity existuje velice silná pozitivní korelace. V 

případě pracovního tempa je vztah mezi hodnocením situace a 

pocity z ní méně jednoznačný, když mezi oběma proměnnými 

byla korelace výrazně slabší s tím, že v průměru příjemnější 

pocity vyjadřovali ti, kdo podle vlastního vyjádření pracují spíše 

v pomalém a poklidném tempu, ale rozdíly nebyly tak výrazné, 

jako byly u zajímavosti a pestrosti práce, a celkově i u tohoto 

aspektu příjemné pocity spíše převládají. 

 

 

  



 

90 
 

Další část šetření se prostřednictvím samovyplňovacích otázek zabývala tím, zda v 

současném zaměstnání je pro respondenta práce v porovnání s jinými nezajímavá, nebo 

naopak zajímavá, jednotvárná, monotónní, anebo naopak pestrá a různorodá a zda je 

vykonávaná v pomalém a klidném, anebo v rychlém, vysokém pracovním tempu. Zároveň 

šetření zjišťovalo, s jakými pocity tyto charakteristiky své práce dotázaní přijímají. 

Graf 83: Nakolik je práce v současném zaměstnání zajímavá99 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 84: Pocit z toho, nakolik je práce v současném zaměstnání zajímavá 100 (%, 

průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 83, 17,4 % dotázaných ekonomicky aktivních 

soudí, že je jejich práce zajímavá, naopak jako nezajímavou ji hodnotí jen 2,5 % 

pracujících, průměr na škále od 0 (nezajímavá) do 10 (zajímavá) je 6,65. 

Pocity z toho, jak zajímavá je práce v současném zaměstnání, jsou přitom většinou 

příjemné (69,4 %), jen 7,9 % je naopak spíše vnímá jako nepříjemné, a podle 22,7 % 

pocity nejsou žádné.  

 
99 Znění otázky: „Je Vaše práce v porovnání s jinými nezajímavá, nebo naopak zajímavá?“ 
100 Znění otázky: „To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší?“ 
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Posouzení aktuálního stavu s pocity přitom vykazuje velmi silnou pozitivní korelaci 

(ρ=0,836). Pocit z toho, nakolik je práce v současném zaměstnání zajímavá, rovněž 

koreluje se spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s životem jako takovým i 

s jeho dílčími aspekty, s hodnocením životní úrovně, s rostoucím vzděláním a s příjmem. 

Výrazně příznivější pocity v tomto ohledu vyjadřují samostatně činní (8,97) proti 

zaměstnancům (7,82). Profesně jsou na tom lépe řídící pracovníci, specialisté a v menší 

míře techničtí a odborní pracovníci, naopak hůře jsou na tom pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci a obsluha strojů a zařízení nebo montéři a v menší míře i úředníci nebo 

pracovníci ve službách a prodeji. Odvětvově je na tom lépe oblast vzdělávání a školství, 

zdravotní a sociální péče nebo veterinární činnosti, bankovnictví, pojišťovnictví a 

finančního zprostředkování, činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, 

výzkumu a vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany objektů a v menší míře i výroby a 

distribuce elektřiny, plynu a vody, opačná situace je v oblasti zpracovatelského průmyslu, 

zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství nebo obchodu a oprav motorových vozidel 

či spotřebního zboží. 

Graf 85: Nakolik je práce v současném zaměstnání pestrá a různorodá101 (%, 

průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

  

 
101 Znění otázky: „Je Vaše práce jednotvárná, monotónní, anebo naopak pestrá a různorodá?“ 

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

všichni (6,46)

10 = pestrá 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 = jednotvárná
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Graf 86: Pocit z toho, nakolik je práce v současném zaměstnání pestrá a 

různorodá 102 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 85, 19 % dotázaných ekonomicky aktivních soudí, 

že je jejich práce pestrá a různorodá, naopak jako jednotvárnou a monotónní ji hodnotí 

jen 5,1 % pracujících, průměr na škále od 0 (jednotvárná) do 10 (pestrá) je 6,46. 

Pocity z toho, jak pestrá a různorodá je práce v současném zaměstnání, jsou přitom 

většinou příjemné (67,8 %), jen 10,9 % je naopak spíše vnímá jako nepříjemné, a podle 

21,3 % pocity nejsou žádné.  

Posouzení stavu s pocity přitom vykazuje velmi silnou pozitivní korelaci (ρ=0,788). Pocit 

z toho, nakolik je práce v současném zaměstnání pestrá a různorodá, rovněž koreluje se 

spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s životem jako takovým i s jeho 

dílčími aspekty, s hodnocením životní úrovně, s rostoucím vzděláním a s příjmem. Výrazně 

příznivější pocity v tomto ohledu vyjadřují samostatně činní (8,88) proti zaměstnancům 

(7,68). Profesně jsou na tom lépe řídící pracovníci, specialisté, kvalifikovaní pracovníci 

v zemědělství a v menší míře techničtí a odborní pracovníci, naopak hůře jsou na tom 

pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, obsluha strojů a zařízení nebo montéři a v menší 

míře i úředníci nebo pracovníci ve službách a prodeji. Odvětvově je na tom lépe oblast 

vzdělávání a školství, zdravotní a sociální péče nebo veterinární činnosti, bankovnictví, 

pojišťovnictví a finančního zprostředkování, činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů 

a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany objektů a výroby a 

distribuce elektřiny, plynu a vody, opačná situace je v oblasti zpracovatelského průmyslu, 

obchodu a oprav motorových vozidel či spotřebního zboží a ubytování a stravování. 

 
102 Znění otázky: „To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší?“ 

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

všichni (7,90)

11=velmi příjemné 10 9 8 7 6=žádné 5 4 3 2 1=velmi nepříjemné
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Graf 87: Nakolik je práce v současném zaměstnání vykonávána v pomalém a 

klidném, nebo rychlém a vysokém tempu103 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 88: Pocit z toho, nakolik je práce v současném zaměstnání vykonávána 

v pomalém a klidném, nebo rychlém a vysokém tempu104 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 87, 2,1 % dotázaných ekonomicky aktivních soudí, 

že je jejich práce je vykonávaná v klidném, pomalém tempu, přičemž blíže k tomuto bodu 

škály se zařadilo 15,2 % dotázaných. Naopak jako vykonávanou v rychlém, vysokém 

tempu ji hodnotí 6,5 % pracujících, blíže k danému bodu škály se přiklonilo 58, 1 % 

respondentů a 26,8 % se zařadilo do jejího středu. Průměr na škále od 0 (pomalé) do 10 

(rychlé) je 6,07. 

Pocity z toho, v jakém tempu je vykonávaná práce v současném zaměstnání, jsou přitom 

spíše příjemné (47,4 %), 19,8 % je naopak spíše vnímá jako nepříjemné, a podle 32,8 % 

pocity nejsou žádné.  

 
103 Znění otázky: „V jakém tempu musíte obvykle vykonávat svou práci: v pomalém a klidném, 

anebo v rychlém, vysokém pracovním tempu?“ 
104 Otázka: „To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší?“ 
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11=velmi příjemné 10 9 8 7 6=žádné 5 4 3 2 1=velmi nepříjemné
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Posouzení stavu s pocity přitom vykazuje nepříliš výraznou, ale statisticky významnou 

negativní korelaci (ρ=-0,134), což znamená, že pocity lidí se zlepšují s klesajícím tempem 

práce. Pocit z toho, nakolik je práce v současném zaměstnání pomalá a poklidná či naopak 

vykonávaná ve vysokém tempu, rovněž koreluje se spokojeností s pracovním životem a 

se spokojeností s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty, s hodnocením životní 

úrovně, s rostoucím vzděláním a s příjmem. Příznivější pocity v tomto ohledu vyjadřují 

samostatně činní (7,48) proti zaměstnancům (6,74). Profesně jsou na tom lépe řídící 

pracovníci, specialisté, kvalifikovaní pracovníci v zemědělství a v menší míře techničtí a 

odborní pracovníci, naopak hůře jsou na tom pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a 

obsluha strojů a zařízení nebo montéři. Odvětvově je na tom lépe oblast ostatních 

veřejných, sociálních a osobních služeb, bankovnictví, pojišťovnictví a finančního 

zprostředkování, výroby a distribuce elektřiny, plynu a vody, činnosti v oblasti nemovitostí, 

pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany 

objektů, vzdělávání a školství a zdravotní a sociální péče nebo veterinární činnosti, opačná 

situace je v oblasti zpracovatelského průmyslu a ubytování a stravování. 
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12. Vliv práce na zdravotní s psychický stav a stresové faktory v současném 

zaměstnání 

 

Shrnutí: 

 

To, jak současné zaměstnání ovlivňuje fyzické a psychické zdraví 

dotázaného a do jaké míry se v jeho práci vyskytují různé 

rizikové faktory, jež mohou působit zdravotní problémy, 

případně vyvolávat stres a únavu, či působit bolest, nepohodlí a 

nepříjemné pocity, se do hodnocení pracovního života a celkové 

životní situace může promítat velmi negativně. V případě 

pracovních úrazů, nemocí z povolání, nebo dlouhodobých 

zdravotních problémů spojených se zaměstnáním je jejich 

frekvence vnímaná jako velmi nízká, a tak v hodnocení vlivu zde 

spíše převažují pozitivní vyjádření. Podíly negativního hodnocení 

vlivu těchto faktorů jsou ale i zde relativně velké a průměry 

hodnocení jsou mnohem blíže k nežádoucímu okraji hodnotící 

škály, než je tomu v případě posouzení samotného výskytu 

těchto jevů. U otázek zaměřených na výskyt bolesti, stresu, 

fyzické a psychické únavy z práce a rovněž jevů nebo faktorů, 

které je mohou způsobovat, už vesměs negativní hodnocení 

vlivu převažuje nad pozitivním. Výraznou výjimkou v tomto 

ohledu je jednání a interakce s jinými lidmi, které sice 

představují psychickou zátěž, ale které jsou přesto převážně 

spojovány s příjemnými pocity a ve skutečnosti s jejich 

rostoucím výskytem se pocity významně zlepšují. Podobným 

způsobem pak působí i práce na počítači, řízení dopravního 

prostředku a v menší míře i práce z domova nebo změny 

technologického vybavení, které sice mohou představovat zátěž, 

ale zároveň spíše vedou ke zlepšení pracovních podmínek. 
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Další rozsáhlá část šetření se prostřednictvím samovyplňovacích otázek zabývala tím, jak 

práce v současném zaměstnání ovlivňuje fyzické a psychické zdraví dotázaného a do jaké 

míry se v jeho práci vyskytují různé rizikové faktory, jež mohou působit zdravotní 

problémy, případně vyvolávat stres u pracujících lidí. Zároveň šetření zjišťovalo, jak tyto 

skutečnosti ovlivňují situaci respondentů. 

Graf 89: Výskyt bolesti při práci105 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 90: Vliv výskytu bolesti při práci106 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 89, 21,2 % dotázaných ekonomicky aktivních při 

práci v současném zaměstnání nepociťuje bolest nikdy, naopak neustále ji cítí 2,5 % 

pracujících, průměr na škále od 0 (nikdy) do 10 (neustále) je 3,76. 

Vliv toho, jak často při práci v současném zaměstnání cítí bolest, je přitom hodnocen spíše 

negativně, když jen 21,5 % se přiklonilo k možnosti, že to spíše jejich situaci pomáhá a 

usnadňuje ji, 46,1 % naopak spíše volí možnost, že to způsobuje problémy, a podle 32,4 

% to nemá vliv.  

 
105 Znění otázky: „Stává se, že Vás při práci něco bolí kvůli tomu, jakou práci děláte?“ 
106 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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všichni (3,76)

0 = nikdy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = neustále

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

všichni (5,77)

11=pomáhá a usnadňuje 10 9 8 7 6=nemá vliv 5 4 3 2 1=způsobuje problémy
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Posouzení stavu s vlivem přitom vykazuje poměrně výraznou negativní korelaci (ρ=-

0,574). Hodnocení vlivu toho, jak často při práci v současném zaměstnání pociťuje bolest, 

rovněž koreluje se spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s životem jako 

takovým i s jeho dílčími aspekty, s hodnocením životní úrovně, s rostoucím vzděláním a s 

příjmem. Profesně lépe jsou na tom řídící pracovníci, specialisté, techničtí a odborní 

pracovníci a úředníci, naopak hůře jsou na tom pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, 

obsluha strojů a zařízení nebo montéři, řemeslníci a opraváři a kvalifikovaní pracovníci v 

zemědělství. Odvětvově je na tom lépe oblast bankovnictví, pojišťovnictví a finančního 

zprostředkování, činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a 

vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany objektů, veřejné správy, obrany a povinného 

sociálního zabezpečení, vzdělávání a školství a výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody, 

opačná situace je v oblasti ubytování a stravování, zemědělství, myslivosti a lesního 

hospodářství, stavebnictví a zpracovatelského průmyslu. 

Graf 91: Výskyt úrazů při práci107 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 92: Vliv výskytu úrazů při práci108 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

 
107 Znění otázky: „Stávají se Vám ve Vaší práci úrazy?“ 
108 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 91, 44,8 % dotázaných ekonomicky aktivních při 

práci v současném zaměstnání nemá nikdy pracovní úraz, naopak neustále je má jen 0,4 

% pracujících, průměr na škále od 0 (nikdy) do 10 (neustále) je 1,73. 

Vliv toho, jak často při práci v současném zaměstnání utrpí úraz, je přitom hodnocen spíše 

pozitivně, když 29,9 % se přiklonilo k možnosti, že to spíše jejich situaci pomáhá a 

usnadňuje ji, 23,9 % naopak spíše volí možnost, že to způsobuje problémy, a podle 46,2 

% to nemá vliv.  

Posouzení stavu s vlivem přitom vykazuje poměrně výraznou negativní korelaci (ρ=-

0,465). Hodnocení vlivu toho, jak často při práci v současném zaměstnání utrpí úraz, 

rovněž koreluje se spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s životem jako 

takovým i s jeho dílčími aspekty, s hodnocením životní úrovně a s rostoucím vzděláním. O 

něco lépe vliv daného aspektu hodnotí ženy (6,93) než muži (6,46), u nichž byl ale nižší i 

průměr na škále hodnocení četnosti pracovních úrazů (ženy 1,33, muži 2,08) a 

zaměstnanci (6,73) než samostatně činní (6,38), kde naopak rozdíl v hodnocení četnosti 

pracovních úrazů byl nevýrazný. Profesně jsou na tom lépe řídící pracovníci, specialisté, 

techničtí a odborní pracovníci a úředníci, naopak hůře jsou na tom řemeslníci a opraváři, 

kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a obsluha 

strojů a zařízení nebo montéři. Odvětvově je na tom lépe sféra činnosti v oblasti 

nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, poradenství, reklamy či 

ochrany objektů, veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení, vzdělávání 

a školství a bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování, opačná situace je 

v oblasti zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, stavebnictví a zpracovatelského 

průmyslu. 

Graf 93: Výskyt nemocí v důsledku práce109 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

  

 
109 Znění otázky: „Býváte nemocný v důsledku práce, kterou vykonáváte?“ 
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Graf 94: Vliv výskytu nemocí v důsledku práce110 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 93, 48,5 % dotázaných ekonomicky aktivních v 

současném zaměstnání nikdy netrpí nemocemi v důsledku práce, naopak neustále je má 

0,1 % pracujících, průměr na škále od 0 (nikdy) do 10 (neustále) je 1,58. 

Vliv toho, jak často onemocní v důsledku práce v současném zaměstnání, je přitom 

hodnocen spíše pozitivně, když 30,2 % se přiklonilo k možnosti, že to spíše jejich situaci 

pomáhá a usnadňuje, 22 % naopak spíše volí možnost, že to způsobuje problémy, a podle 

47,8 % to nemá vliv.  

Posouzení stavu s vlivem přitom vykazuje poměrně výraznou negativní korelaci (ρ=-

0,431). Hodnocení vlivu toho, jak často při práci v současném zaměstnání v jejím důsledku 

onemocní, rovněž koreluje se spokojeností s pracovním životem a se spokojeností 

s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty, s hodnocením životní úrovně, s rostoucím 

vzděláním a mírně rovněž i s příjmem. S rostoucím věkem se hodnocení vlivu tohoto 

aspektu poněkud zhoršuje. Profesně jsou na tom lépe řídící pracovníci, specialisté, 

techničtí a odborní pracovníci a úředníci, naopak hůře jsou na tom řemeslníci a opraváři, 

kvalifikovaní pracovníci v zemědělství a obsluha strojů a zařízení nebo montéři. Odvětvově 

je na tom lépe sféra činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu 

a vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany objektů, veřejné správy, obrany a povinného 

sociálního zabezpečení a zdravotní a sociální péče nebo veterinární činnosti, opačná 

situace je v oblasti zpracovatelského průmyslu a stavebnictví. 

  

 
110 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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Graf 95: Výskyt dlouhodobých zdravotních obtíží následkem práce111 (%, 

průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 96: Vliv výskytu dlouhodobých zdravotních obtíží následkem práce112 (%, 

průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 95, 41,9 % dotázaných ekonomicky aktivních v 

současném zaměstnání nikdy netrpí dlouhodobými zdravotními obtížemi následkem práce, 

kterou vykonává, naopak neustále je má 1 % pracujících, průměr na škále od 0 (nikdy) 

do 10 (neustále) je 2,12. 

Vliv toho, jak často následkem práce, kterou vykovává v současném zaměstnání, trpí 

dlouhodobými zdravotními obtížemi, je hodnocen v podobné míře pozitivně i negativně, 

když 27,6 % se přiklonilo k možnosti, že to spíše jejich situaci pomáhá a usnadňuje ji, 

naopak 29,5 % spíše volí možnost, že to způsobuje problémy, a podle 42,9 % to nemá 

vliv.  

 
111 Znění otázky: „Pociťujete nějaké dlouhodobé zdravotní obtíže, které jsou následkem práce, 

kterou vykonáváte?“ 
112 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 

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

všichni (2,12)

0 = nikdy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = neustále

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

všichni (6,38)

11=pomáhá a usnadňuje 10 9 8 7 6=nemá vliv 5 4 3 2 1=způsobuje problémy



 

101 
 

Posouzení stavu s vlivem přitom vykazuje opět poměrně výraznou negativní korelaci (ρ=-

0,519). Hodnocení vlivu toho, jak často v současném zaměstnání následkem práce trpí 

dlouhodobými zdravotními obtížemi, rovněž koreluje se spokojeností s pracovním životem 

a se spokojeností s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty, s hodnocením životní 

úrovně a s rostoucím vzděláním. S rostoucím věkem se hodnocení vlivu tohoto aspektu 

zhoršuje. Profesně jsou na tom lépe řídící pracovníci, specialisté, techničtí a odborní 

pracovníci a úředníci, naopak hůře jsou na tom řemeslníci a opraváři, kvalifikovaní 

pracovníci v zemědělství, obsluha strojů a zařízení nebo montéři a pomocní či 

nekvalifikovaní pracovníci. Odvětvově je na tom lépe sféra činnosti v oblasti nemovitostí, 

pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany 

objektů, veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení a vzdělávání a 

školství, opačná situace je v oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, zemědělství, 

myslivosti a lesního hospodářství a ubytování a stravování. 

Graf 97: Výskyt fyzické únavy po práci113 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 98: Vliv výskytu fyzické únavy po práci 114 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

 
113 Znění otázky: „Stává se, že jste po práci natolik fyzicky unavený, že Vás to omezuje v dalších 

životních oblastech?“ 
114 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 97, 20,4 % dotázaných ekonomicky aktivních v 

současném zaměstnání nikdy není po práci natolik fyzicky unaveno, že by je to omezovalo 

v dalších životních oblastech, celkově se blíže k bodu škály znamenajícímu „nikdy“ zařadilo 

63,2 % dotázaných. Naopak neustále takto fyzicky unaveno bývá 1 % pracujících, když 

blíže k bodu škály znamenajícímu „neustále“ se zařadilo 24,6 % respondentů a 12,2 % 

zvolila střed škály. Průměr na škále od 0 (nikdy) do 10 (neustále) je 3,35. 

Vliv toho, jak často je člověk po práci natolik fyzicky unavený, že jej to omezuje v dalších 

životních oblastech, je hodnocen převážně negativně, když 21,5 % se přiklonilo 

k možnosti, že to spíše jejich situaci pomáhá a usnadňuje ji, naopak 45,7 % spíše volí 

možnost, že to způsobuje problémy, a podle 32,8 % to nemá vliv.  

Posouzení stavu s vlivem přitom vykazuje silnou negativní korelaci (ρ=-0,570). Hodnocení 

vlivu toho, jak často je člověk po práci natolik fyzicky unavený, že jej to omezuje v dalších 

životních oblastech, rovněž koreluje se spokojeností s pracovním životem a se 

spokojeností s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty, s hodnocením životní 

úrovně, s rostoucím vzděláním a s rostoucím příjmem. Profesně jsou na tom lépe řídící 

pracovníci, specialisté, techničtí a odborní pracovníci a úředníci, naopak hůře jsou na tom 

řemeslníci a opraváři, kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, obsluha strojů a zařízení 

nebo montéři a pomocní či nekvalifikovaní pracovníci. Odvětvově je na tom lépe sféra 

činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, 

poradenství, reklamy či ochrany objektů, veřejné správy, obrany a povinného sociálního 

zabezpečení, bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování a vzdělávání a 

školství, opačná situace je v oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví a ubytování 

a stravování. 

Graf 99: Jak často se ve volném čase nemůže zbavit myšlenek na práci115 (%, 

průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

 
115 Znění otázky: „Stává se, že na svou práci myslíte, i když máte volno, že se nemůžete zbavit 

myšlenek na práci?“ 
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Graf 100: Vliv toho, jak často se ve volném čase nemůže zbavit myšlenek na 

práci116 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 99, 21,4 % dotázaných ekonomicky aktivních se 

nikdy nedostává do situace, že se ve volném čase nemůže zbavit myšlenek na práci, 

naopak neustále se jich nemůžou zbavit 3 % pracujících, průměr na škále od 0 (nikdy) do 

10 (neustále) je 3,55. 

Vliv toho, jak často je člověk v situaci, kdy se ve volném čase nemůže zbavit myšlenek na 

práci, je hodnocen spíše negativně, když 25,2 % se přiklonilo k možnosti, že to spíše jejich 

situaci pomáhá a usnadňuje ji, naopak 32,3 % spíše volí možnost, že to způsobuje 

problémy, a podle 42,5 % to nemá vliv.  

Posouzení stavu s vlivem přitom vykazuje zřetelnou negativní korelaci (ρ=-0,359). 

Hodnocení vlivu toho, jak často se člověk ve svém volném čas nemůže zbavit myšlenek 

na práci, rovněž mírně koreluje se spokojeností s pracovním životem a se spokojeností 

s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty (kromě partnerského života). S rostoucím 

vzděláním a s rostoucím osobním příjmem se v tomto případě hodnocení vlivu daného 

aspektu mírně zhoršuje. O trochu lépe jsou na tom zaměstnanci (6,20) oproti samostatně 

činným (5,88). Profesně jsou na tom hůře řídící pracovníci a specialisté, naopak lépe jsou 

na tom kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, pomocní či nekvalifikovaní pracovníci a 

pracovníci ve službách a prodeji. Odvětvově je na tom lépe oblast ubytování a stravování 

a ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb, opačná situace je v oblasti výroby a 

rozvodu elektřiny, plynu a vody, bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování 

a činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, 

poradenství, reklamy či ochrany objektů. 

 
116 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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Graf 101: Jak často v práci zažívá pocity stresu117 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 102: Vliv toho, jak často v práci zažívá pocity stresu 118 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 101, 11,5 % dotázaných ekonomicky aktivních 

nikdy nezažívá v práci pocity stresu, naopak neustále je zažívá 2,8 % pracujících, průměr 

na škále od 0 (nikdy) do 10 (neustále) je 4,17. 

Vliv toho, jak často člověk v práci zažívá pocity stresu, je hodnocen převážně negativně, 

když 18,7 % se přiklonilo k možnosti, že to spíše jejich situaci pomáhá a usnadňuje ji, 

naopak 52,8 % spíše volí možnost, že to způsobuje problémy, a podle 28,5 % to nemá 

vliv.  

Posouzení stavu s vlivem přitom vykazuje silnou negativní korelaci (ρ=-0,581). Hodnocení 

vlivu toho, jak často člověk v práci zažívá pocity stresu, rovněž mírně koreluje se 

spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s životem jako takovým i s jeho 

dílčími aspekty. Profesně jsou na tom hůře řídící pracovníci, specialisté a obsluha strojů a 

zařízení nebo montéři, naopak lépe jsou na tom kvalifikovaní pracovníci v zemědělství a 

 
117 Znění otázky: „Zažíváte ve své práci pocity stresu?“ 
118 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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pomocní či nekvalifikovaní pracovníci. Odvětvově je na tom lépe oblast ostatních 

veřejných, sociálních a osobních služeb a zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, 

opačná situace je v oblasti dopravy, skladování, pošty a telekomunikací a bankovnictví, 

pojišťovnictví a finančního zprostředkování. 

Graf 103: Jak často kvůli práci zažívá pocity stresu mimo zaměstnání119 (%, 

průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 104: Vliv toho, jak často kvůli práci zažívá pocity stresu mimo zaměstnání120 

(%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 103, 34,4 % dotázaných ekonomicky aktivních 

nikdy nezažívá kvůli práci pocity stresu mimo zaměstnání v čase volna, naopak neustále 

je zažívá 0,6 % pracujících, průměr na škále od 0 (nikdy) do 10 (neustále) je 2,27. 

Vliv toho, jak často člověk kvůli práci zažívá pocity stresu i mimo zaměstnání, je hodnocen 

spíše negativně, když 24,8 % se přiklonilo k možnosti, že to spíše jejich situaci pomáhá a 

usnadňuje ji, naopak 32,6 % spíše volí možnost, že to způsobuje problémy, a podle 42,6 

% to nemá vliv.  

 
119 Znění otázky: „Zažíváte kvůli své práci pocity stresu i mimo zaměstnání, ve chvílích volna?“ 
120 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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Posouzení stavu s vlivem vykazuje silnou negativní korelaci (ρ=-0,506). Hodnocení vlivu 

toho, jak často člověk kvůli práci zažívá pocity stresu i mimo zaměstnání, rovněž mírně 

koreluje se spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s životem jako takovým i 

s jeho dílčími aspekty. S rostoucím vzděláním se hodnocení vlivu poněkud zhoršuje. 

Profesně jsou na tom hůře řídící pracovníci a specialisté, naopak lépe jsou na tom pomocní 

či nekvalifikovaní pracovníci. Odvětvově je na tom lépe oblast ostatních veřejných, 

sociálních a osobních služeb, ubytování a stravování a veřejné správy, obrany a povinného 

sociálního zabezpečení, opačná situace je v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a 

finančního zprostředkování, činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, 

výzkumu a vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany objektů a vzdělávání a školství. 

Graf 105: Jak často je po práci natolik psychicky unavený, že jej to omezuje v 

dalších životních oblastech121 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 106: Vliv toho, jak často je po práci natolik psychicky unavený, že jej to 

omezuje v dalších životních oblastech122 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

 
121 Znění otázky: „Stává se, že jste po práci natolik psychicky unavený, že Vás to omezuje v 

dalších životních oblastech?“ 
122 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 105, 22,9 % dotázaných ekonomicky aktivních 

nikdy není po práci natolik psychicky unaveno, že je to omezuje v dalších životních 

oblastech, blíže tomuto bodu škály se celkově přiklonilo 69, 5% dotázaných. Naopak 

neustále je unaveno 0,9 % pracujících, když blíže tomuto bodu škály se zařadilo 20,3 % 

pracujících a 10,2 % respondentů pak zvolila střed škály. Průměr na škále od 0 (nikdy) do 

10 (neustále) je 2,98. 

Vliv toho, jak často je člověk po práci natolik psychicky unavený, že jej to omezuje v 

dalších životních oblastech, je hodnocen převážně negativně, když 21,3 % se přiklonilo 

k možnosti, že to spíše jejich situaci pomáhá a usnadňuje ji, naopak 42,7 % spíše volí 

možnost, že to způsobuje problémy, a podle 36 % to nemá vliv.  

Posouzení stavu s vlivem vykazuje silnou negativní korelaci (ρ=-0,532). Hodnocení vlivu 

toho, jak často je člověk po práci natolik psychicky unavený, že jej to omezuje v dalších 

životních oblastech, rovněž mírně koreluje se spokojeností s pracovním životem a se 

spokojeností s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty a se zlepšujícím se 

hodnocením životní úrovně. S rostoucím vzděláním se hodnocení vlivu poněkud zhoršuje. 

Profesně jsou na tom hůře specialisté a v menší míře i řídící pracovníci, naopak lépe jsou 

na tom pomocní či nekvalifikovaní pracovníci. Odvětvově je na tom hůře oblast vzdělávání 

a školství. 

Graf 107: Jak často se nečekaně mění pracovní úkoly nebo termíny123 (%, 

průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

  

 
123 Znění otázky: „Jak často se ve Vaší práci oproti plánu nečekaně mění pracovní úkoly nebo 

termíny?“ 
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Graf 108: Vliv toho, jak často se nečekaně mění pracovní úkoly nebo termíny124 

(%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 107, 13,3 % dotázaných ekonomicky aktivních 

nikdy nezažívá to, že se v jejich práci oproti plánu nečekaně mění pracovní úkoly nebo 

termíny, naopak neustále to zažívá 1,9 % pracujících, průměr na škále od 0 (nikdy) do 10 

(neustále) je 3,65. 

Vliv toho, jak často se člověku v jeho práci oproti plánu nečekaně mění pracovní úkoly 

nebo termíny, je hodnocen převážně negativně, když 18,8 % se přiklonilo k možnosti, že 

to spíše jejich situaci pomáhá a usnadňuje ji, naopak 41 % spíše volí možnost, že to 

způsobuje problémy, a podle 40,2 % to nemá vliv.  

Posouzení stavu s vlivem vykazuje zřetelnou negativní korelaci (ρ=-0,390). Hodnocení 

vlivu toho, jak často se člověku v jeho práci oproti plánu nečekaně mění pracovní úkoly 

nebo termíny, rovněž mírně koreluje se spokojeností s pracovním životem a se 

spokojeností s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty a se zlepšujícím se 

hodnocením životní úrovně. S rostoucím osobním příjmem se hodnocení vlivu zde poněkud 

zhoršuje a je lepší u žen (5,99) než u mužů (5,70). Profesně jsou na tom hůře řemeslníci 

a opraváři, obsluha strojů a zařízení nebo montéři a v menší míře i techničtí a odborní 

pracovníci, naopak lépe jsou na tom kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, pomocní či 

nekvalifikovaní pracovníci a pracovníci ve službách a prodeji. Odvětvově je na tom lépe 

oblast vzdělávání a školství, veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení a 

ubytování a stravování, naopak horší je situace v oblasti stavebnictví, dopravy, 

skladování, pošty a telekomunikací, výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody a 

zpracovatelského průmyslu. 

 
124 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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Graf 109: Jak často se střídají období, kdy je práce moc, a období, kdy je jí málo125 

(%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 110: Vliv toho, jak často se střídají období, kdy je práce moc, a období, kdy 

je jí málo126 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 109, 9 % dotázaných ekonomicky aktivních nikdy 

nezažívá to, že se v jejich práci střídají období, kdy je práce moc, a období, kdy je jí málo, 

naopak neustále to zažívá 6,8 % pracujících, průměr na škále od 0 (nikdy) do 10 (neustále) 

je 5,08. 

Vliv toho, jak často se v práci střídají období, kdy je práce moc, a období, kdy je jí málo, 

je hodnocen převážně negativně, když 21,2 % se přiklonilo k možnosti, že to spíše jejich 

situaci pomáhá a usnadňuje ji, naopak 38,3 % spíše volí možnost, že to způsobuje 

problémy, a podle 40,5 % to nemá vliv.  

Posouzení stavu s vlivem vykazuje zřetelnou negativní korelaci (ρ=-0,333). Hodnocení 

vlivu toho, jak často se člověku v jeho práci střídají období, kdy je práce moc, a období, 

 
125 Znění otázky: „Střídají se ve Vaší práci období, kdy je práce moc, a období, kdy je jí málo?“ 
126 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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kdy je jí málo, rovněž mírně koreluje se spokojeností s pracovním životem a se 

spokojeností s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty a se zlepšujícím se 

hodnocením životní úrovně. Profesně jsou na tom hůře řemeslníci a opraváři a obsluha 

strojů a zařízení nebo montéři, naopak lépe jsou na tom kvalifikovaní pracovníci 

v zemědělství. Odvětvově je na tom lépe oblast vzdělávání a školství, veřejné správy, 

obrany a povinného sociálního zabezpečení a zdravotní a sociální péče či veterinární 

činnosti, naopak horší je situace v oblasti výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody. 

 
Graf 111: Jak často se vyskytuje nejasné zadání pracovních úkolů127 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 112: Vliv toho, jak často se vyskytuje nejasné zadání pracovních úkolů128 

(%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 111, 31,2 % dotázaných ekonomicky aktivních 

nikdy nezažívá to, že se v jejich práci vyskytuje nejasné zadání pracovních úkolů, naopak 

neustále to zažívá 0,6 % pracujících, průměr na škále od 0 (nikdy) do 10 (neustále) je 

2,53. 

 
127 Znění otázky: „Stává se, že Vaše pracovní úkoly nejsou zadány zcela jasně?“ 
128 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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Vliv toho, jak často se v práci vyskytuje nejasné zadání pracovních úkolů, je hodnocen 

přibližně shodně pozitivně i negativně, když 26,3 % se přiklonilo k možnosti, že to spíše 

jejich situaci pomáhá a usnadňuje ji, naopak 27,6 % spíše volí možnost, že to způsobuje 

problémy, a podle 46,1 % to nemá vliv.  

Posouzení stavu s vlivem vykazuje zřetelnou negativní korelaci (ρ=-0,383). Hodnocení 

vlivu toho, jak často jsou člověku v jeho práci nejasně zadávané pracovní úkoly, rovněž 

mírně koreluje se spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s životem jako 

takovým i s jeho dílčími aspekty a se zlepšujícím se hodnocením životní úrovně. Profesně 

se zde významné rozdíly téměř neobjevují s výjimkou lepšího hodnocení ze strany 

kvalifikovaných pracovníků v zemědělství. Odvětvově je na tom lépe oblast vzdělávání a 

školství, naopak horší je to v oblasti zpracovatelského průmyslu. 

Graf 113: Jak často se vyskytuje nevčasné zadání pracovních úkolů129 (%, 

průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 114: Vliv toho, jak často se vyskytuje nevčasné zadání pracovních úkolů130 

(%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

 
129 Znění otázky: „Stává se, že Vaše pracovní úkoly nejsou zadávány včas?“ 
130 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 113, 33,4 % dotázaných ekonomicky aktivních 

nikdy nezažívá to, že v jejich práci nejsou pracovní úkoly zadávány včas, naopak neustále 

to zažívá 1 % pracujících, průměr na škále od 0 (nikdy) do 10 (neustále) je 2,39. 

Vliv toho, jak často se v práci vyskytuje pozdní zadávání pracovních úkolů, je hodnocen 

s mírnou převahou negativně, když 24,3 % se přiklonilo k možnosti, že to spíše jejich 

situaci pomáhá a usnadňuje ji, naopak 30,2 % spíše volí možnost, že to způsobuje 

problémy, a podle 45,5 % to nemá vliv.  

Posouzení stavu s vlivem vykazuje zřetelnou negativní korelaci (ρ=-0,440). Hodnocení 

vlivu toho, jak často se v práci vyskytuje pozdní zadávání pracovních úkolů, rovněž mírně 

koreluje se spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s životem jako takovým i 

s jeho dílčími aspekty. Profesně jsou na tom lépe kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, 

pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a pracovníci ve službách a prodeji, naopak hůře jsou 

na tom řemeslníci a opraváři. Odvětvově je na tom lépe oblast vzdělávání a školství, 

zdravotní a sociální péče a veterinární činnosti a ostatních veřejných, sociálních a osobních 

služeb, naopak horší je situace v oblasti zpracovatelského průmyslu a stavebnictví. 

Graf 115: Jak často se vyskytuje nejasné vymezení odpovědnosti za práci131 (%, 

průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

  

 
131 Znění otázky: „Stává se, že nemáte jasně vymezenou odpovědnost za to, co děláte?“ 

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

všichni (2,00)

0 = nikdy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = neustále



 

113 
 

Graf 116: Vliv toho, jak často se vyskytuje nejasné vymezení odpovědnosti za 

práci132 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 115, 47 % dotázaných ekonomicky aktivních nikdy 

nezažívá to, že v jejich práci není jasně vymezena odpovědnost za to, co dělají, naopak 

neustále to zažívá 1,9 % pracujících, průměr na škále od 0 (nikdy) do 10 (neustále) je 

2,00. 

Vliv toho, jak často se v jejich práci vyskytuje nejasné vymezení odpovědnosti za to, co 

dělají, je hodnocen spíše pozitivně, když 29,8 % se přiklonilo k možnosti, že to spíše jejich 

situaci pomáhá a usnadňuje, naopak 16,6 % spíše volí možnost, že to způsobuje problémy, 

a podle 53,6 % to nemá vliv.  

Posouzení stavu s vlivem vykazuje zřetelnou negativní korelaci (ρ=-0,282). Hodnocení 

vlivu toho, jak často se v jejich práci vyskytuje nejasné vymezení odpovědnosti za to, co 

dělají, rovněž mírně koreluje se spokojeností s pracovním životem a se spokojeností 

s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty a se zlepšujícím se hodnocením životní 

úrovně. Profesně jsou na tom lépe řídící pracovníci, kvalifikovaní pracovníci v zemědělství 

a pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, naopak hůře jsou na tom lidé pracující jako obsluha 

strojů a zařízení a montéři. Odvětvově je na tom lépe oblast výroby a rozvodu elektřiny, 

plynu a vody a zdravotní a sociální péče a veterinární činnosti, naopak horší je to v oblasti 

zpracovatelského průmyslu. 

  

 
132 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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Graf 117: Jak často nefunguje komunikace s nadřízeným ohledně pracovních 

úkolů133 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, odpovídají ti, kteří mají nadřízené (N=1658), kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele 

s respondentem; samovyplňování dotazníku respondentem za asistence tazatele. 

Graf 118: Vliv toho, jak často nefunguje komunikace s nadřízeným ohledně 

pracovních úkolů 134 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, odpovídají ti, kteří mají nadřízené (N=1658), kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s 

respondentem; samovyplňování dotazníku respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 117, 24 % dotázaných ekonomicky aktivních nikdy 

nezažívá to, že v jejich práci nefunguje komunikace s nadřízeným ohledně pracovních 

úkolů, naopak neustále to zažívá 1,4 % pracujících, průměr na škále od 0 (nikdy) do 10 

(neustále) je 2,72. 

Vliv toho, jak často v jejich práci nefunguje komunikace s nadřízeným ohledně pracovních 

úkolů, je hodnocen spíše negativně, když 29,1 % se přiklonilo k možnosti, že to spíše 

jejich situaci pomáhá a usnadňuje ji, naopak 36,2 % spíše volí možnost, že to způsobuje 

problémy, a podle 34,7 % to nemá vliv.  

Posouzení stavu s vlivem vykazuje silnou negativní korelaci (ρ=-0,509). Hodnocení vlivu 

toho, jak často v jejich práci nefunguje komunikace s nadřízeným ohledně pracovních 

 
133 Znění otázky: „Stává se, že komunikace s Vaším nadřízeným ohledně pracovních úkolů 

nefunguje úplně dobře?“ 
134 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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úkolů, rovněž mírně koreluje se spokojeností s pracovním životem a se spokojeností 

s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty a se zlepšujícím se hodnocením životní 

úrovně. Profesně jsou na tom lépe řídící pracovníci, naopak hůře jsou na tom kvalifikovaní 

pracovníci v zemědělství a řemeslníci a opraváři. Odvětvově je na tom lépe oblast 

ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb a činnosti v oblasti nemovitostí, 

pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany 

objektů, naopak horší je to v oblasti stavebnictví, obchodu a oprav motorových vozidel či 

spotřebního zboží, ubytování a stravování, dopravy, skladování, pošty a telekomunikací a 

zpracovatelského průmyslu. 

Graf 119: Jak často nefunguje komunikace se spolupracovníky ohledně 

pracovních úkolů135 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, odpovídají ti, kteří mají spolupracovníky (N=1465), kvótní výběr, osobní rozhovor 

tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku respondentem za asistence tazatele. 

Graf 120: Vliv toho, jak často nefunguje komunikace se spolupracovníky ohledně 

pracovních úkolů 136 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, odpovídají ti, kteří mají spolupracovníky (N=1465), kvótní výběr, osobní rozhovor 

tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku respondentem za asistence tazatele. 

 
135 Znění otázky: „Stává se, že komunikace s Vašimi kolegy ohledně pracovních úkolů nefunguje 

úplně dobře?“ 
136 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 119, 19 % dotázaných ekonomicky aktivních nikdy 

nezažívá to, že v jejich práci nefunguje komunikace se spolupracovníky ohledně 

pracovních úkolů, naopak neustále to zažívá pouze 0,3 % pracujících, průměr na škále od 

0 (nikdy) do 10 (neustále) je 2,74. 

Vliv toho, jak často v jejich práci nefunguje komunikace se spolupracovníky ohledně 

pracovních úkolů, je hodnocen spíše negativně, když 29,2 % se přiklonila k možnosti, že 

to spíše jejich situaci pomáhá a usnadňuje ji, naopak 34,6 % spíše volí možnost, že to 

způsobuje problémy, a podle 36,2 % to nemá vliv.  

Posouzení stavu s vlivem vykazuje silnou negativní korelaci (ρ=-0,429). Hodnocení vlivu 

toho, jak často v jejich práci nefunguje komunikace se spolupracovníky ohledně 

pracovních úkolů, rovněž mírně koreluje se spokojeností s pracovním životem a se 

spokojeností s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty a se zlepšujícím se 

hodnocením životní úrovně. Profesně jsou na tom lépe řídící pracovníci, naopak hůře jsou 

na tom kvalifikovaní pracovníci v zemědělství a obsluha strojů a zařízení nebo montéři. 

Odvětvově je na tom lépe sféra činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, 

výzkumu a vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany objektů a veřejné správy, obrany 

a povinného sociálního zabezpečení, naopak horší je situace v oblasti dopravy, skladování, 

pošty a telekomunikací. 

Graf 121: Jak často nadřízení nebo vedení firmy dostatečně neinformují o 

důležitých věcech137 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, odpovídají ti, kteří mají nadřízené (N=1649), kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele 

s respondentem; samovyplňování dotazníku respondentem za asistence tazatele. 

  

 
137 Znění otázky: „Stává se, že Vás nadřízení nebo vedení firmy dostatečně neinformují o 

důležitých věcech, organizačních změnách, atp.?“ 
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Graf 122: Vliv toho, jak často nadřízení nebo vedení firmy dostatečně neinformují 

o důležitých věcech138 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, odpovídají ti, kteří mají nadřízené (N=1649), kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s 

respondentem; samovyplňování dotazníku respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 121, 27,4 % dotázaných ekonomicky aktivních 

nikdy nezažívá to, že nadřízení nebo vedení firmy dostatečně neinformují o důležitých 

věcech, naopak neustále to zažívá 1,3 % pracujících, průměr na škále od 0 (nikdy) do 10 

(neustále) je 2,76. 

Vliv toho, jak často nadřízení nebo vedení firmy dostatečně neinformují o důležitých 

věcech, je hodnocen spíše negativně, když 27,2 % se přiklonilo k možnosti, že to spíše 

jejich situaci pomáhá a usnadňuje, naopak 32,8 % spíše volí možnost, že to způsobuje 

problémy, a podle 40 % to nemá vliv.  

Posouzení stavu s vlivem vykazuje zřetelnou negativní korelaci (ρ=-0,483). Hodnocení 

vlivu toho, jak často nadřízení nebo vedení firmy dostatečně neinformují o důležitých 

věcech, rovněž mírně koreluje se spokojeností s pracovním životem a se spokojeností 

s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty a se zlepšujícím se hodnocením životní 

úrovně. Profesně jsou na tom lépe řídící pracovníci, naopak hůře jsou na tom řemeslníci a 

opraváři. Odvětvově je na tom lépe oblast ostatních veřejných, sociálních a osobních 

služeb a zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, naopak horší je situace v oblasti 

stavebnictví a obchodu a oprav motorových vozidel či spotřebního zboží. 

  

 
138 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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Graf 123: Jak často jedná v rámci své pracovní doby s lidmi139 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 124: Pocit z toho, jak často jedná v rámci své pracovní doby s lidmi140 (%, 

průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 123, 13,1 % dotázaných ekonomicky aktivních 

vůbec nejedná s lidmi v rámci své pracovní doby, naopak neustále s lidmi jedná 36,7 % 

pracujících, průměr na škále od 0 (vůbec) do 10 (neustále) je 6,46. 

Pocity z toho, jak často jedná v rámci své pracovní doby s lidmi, jsou většinově příjemné, 

k čemuž se přiklonilo 56,3 % dotázaných, naopak 9,1 % spíše volí možnost, že je to 

nepříjemné, a 34,6 % s tím nespojuje žádné pocity.  

Posouzení stavu s pocity vykazuje zřetelnou pozitivní korelaci (ρ=0,332), tj. pocity se 

s rostoucí frekvencí jednání s lidmi zlepšují. Pocit z toho, jak často jedná v rámci své 

pracovní doby s lidmi, rovněž koreluje se spokojeností s pracovním životem a se 

spokojeností s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty, se zlepšujícím se 

hodnocením životní úrovně a mírně i s rostoucím vzděláním či rostoucím osobním příjmem. 

 
139 Znění otázky: „Jednáte v rámci své pracovní doby s lidmi, tj. zákazníky, klienty, pacienty, žáky 

atp.?“ 
140 Znění otázky: „To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší?“ 
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V průměru příznivější pocity se v tomto směru objevují u samostatně činných (8,20) oproti 

zaměstnancům (7,30). Muži obecně ve svém zaměstnání jednají s lidmi méně často než 

ženy (průměr u mužů je 5,84 a u žen 7,23) rozdíl v pocitech ale zdaleka není tak výrazný 

(průměr u mužů je 7,37 a u žen 7,59). Profesně jsou na tom lépe řídící pracovníci, 

kvalifikovaní pracovníci v zemědělství a v menší míře specialisté, naopak hůře jsou na tom 

pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a obsluha strojů a zařízení či montéři. Odvětvově je 

na tom lépe oblast bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování, zdravotní a 

sociální péče či veterinární činnosti a ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb, 

naopak horší je to v oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, dopravy, skladování, 

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

Graf 125: Jak často v rámci své pracovní doby pracuje na počítači141 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 126: Vliv toho, jak často v rámci své pracovní doby pracuje na počítači142 

(%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

 
141 Znění otázky: „Pracujete v rámci své pracovní doby na počítači?“ 
142 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 125, 27,9 % dotázaných ekonomicky aktivních 

vůbec nepracuje na počítači v rámci své pracovní doby, naopak neustále na počítači 

pracuje 18,8 % pracujících, průměr na škále od 0 (vůbec) do 10 (neustále) je 4,74. 

Vliv toho, jak často v rámci své pracovní doby pracuje člověk na počítači, je většinově 

pozitivní, k čemuž se přiklonilo 47,2 % dotázaných, naopak 6,6 % spíše volí možnost, že 

to způsobuje problémy, a 46,2 % respondentů s tím nespojují žádný vliv.  

Posouzení stavu s vlivem vykazuje zřetelnou pozitivní korelaci (ρ=0,357), tj. vliv se 

s rostoucí frekvencí práce na počítači zlepšuje. Vliv toho, jak často v rámci své pracovní 

doby pracuje na počítači, rovněž koreluje se spokojeností s pracovním životem a se 

spokojeností s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty, se zlepšujícím se 

hodnocením životní úrovně, s rostoucím vzděláním či rostoucím osobním příjmem. 

V průměru příznivější pocity se v tomto směru objevují u samostatně činných (7,74) oproti 

zaměstnancům (7,40), i když práce na počítači je u samostatně činných o něco méně častá 

(průměr 4,45 oproti 4,81 u zaměstnanců). Profesně jsou na tom lépe řídící pracovníci, 

specialisté, techničtí a odborní pracovníci a úředníci, naopak hůře jsou na tom pomocní a 

nekvalifikovaní pracovníci, obsluha strojů a zařízení či montéři, řemeslníci a opraváři, 

kvalifikovaní pracovníci v zemědělství a pracovníci ve službách a prodeji. Odvětvově je na 

tom lépe oblast bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování, činnosti v oblasti 

nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, poradenství, reklamy či 

ochrany objektů, výroby a distribuce elektřiny, plynu a vody a veřejné správy, obrany a 

povinného sociálního zabezpečení, naopak horší je situace v oblasti zpracovatelského 

průmyslu, stavebnictví, obchodu a oprav motorových vozidel a spotřebního zboží, 

ubytování a stravování a ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb. 

Graf 127: Jak často v rámci své pracovní doby řídí dopravní prostředek143 (%, 

průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

 
143 Znění otázky: „Řídíte v rámci své pracovní doby dopravní prostředek?“ 
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Graf 128: Vliv toho, jak často v rámci své pracovní doby řídí dopravní 

prostředek144 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 127, 48,7 % dotázaných ekonomicky aktivních 

vůbec neřídí dopravní prostředek v rámci své pracovní doby, naopak neustále dopravní 

prostředek řídí 10,7 % pracujících, průměr na škále od 0 (vůbec) do 10 (neustále) je 3,07. 

Vliv toho, jak často v rámci své pracovní doby řídí dopravní prostředek, je většinově 

pozitivní, k čemuž se přiklonilo 36,7 % dotázaných, naopak 3,2 % pracujících spíše volí 

možnost, že to způsobuje problémy, a 60,1 % s tím nespojuje žádný vliv.  

Posouzení stavu s vlivem vykazuje zřetelnou pozitivní korelaci (ρ=0,415), tj. hodnocení 

vlivu se s rostoucí frekvencí řízení dopravního prostředku zlepšuje. Vliv toho, jak často v 

rámci své pracovní doby řídí dopravní prostředek, rovněž koreluje se spokojeností 

s pracovním životem a se spokojeností s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty, se 

zlepšujícím se hodnocením životní úrovně a rostoucím osobním příjmem. Muži v práci řídí 

častěji než ženy (průměr 4,29 proti 1,56) a vyjadřují v průměru i vyšší spokojenost 

s vlivem této skutečnosti, i když v tomto ohledu je rozdíl výrazně menší (7,29 proti 6,99) 

než u vyjádření ohledně stavu. Z hlediska věku jsou méně spokojení mladí do 29 let. 

V průměru příznivější pocity se v tomto směru objevují u samostatně činných (7,64) oproti 

zaměstnancům (7,05). Profesně jsou na tom lépe řídící pracovníci, kvalifikovaní pracovníci 

v zemědělství a obsluha strojů a zařízení či montéři, naopak hůře jsou na tom pomocní a 

nekvalifikovaní pracovníci a pracovníci ve službách a prodeji. Odvětvově je na tom lépe 

oblast zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, výroby a distribuce elektřiny, plynu 

a vody a dopravy, skladování, pošty a telekomunikací a bankovnictví, pojišťovnictví a 

finančního zprostředkování, naopak horší to je v oblasti zpracovatelského průmyslu, 

 
144 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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ubytování a stravování, vzdělávání a školství a zdravotní a sociální péče či veterinární 

činnosti. 

Graf 129: Jak často v rámci své pracovní doby setrvává v bolestivých či únavných 

polohách těla145 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 130: Pocit z toho, jak často v rámci své pracovní doby setrvává v bolestivých 

či únavných polohách těla146 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 129, 28,5 % dotázaných ekonomicky aktivních 

vůbec v rámci své pracovní doby nesetrvává v bolestivých či únavných polohách těla, 

naopak neustále v nich setrvávají 2,3 % pracujících, průměr na škále od 0 (vůbec) do 10 

(neustále) je 3,03. 

Pocity z toho, jak často v rámci své pracovní doby setrvává v bolestivých či únavných 

polohách těla, jsou převážně nepříjemné, k čemuž se přiklonilo 40,5 % dotázaných, 

naopak 19,6 % spíše volí možnost, že to způsobuje příjemné pocity, a 39,9 % s tím 

nespojuje žádný pocit.  

 
145 Znění otázky: „Setrváváte v rámci své pracovní doby v bolestivých, únavných polohách těla?“ 
146 Znění otázky: „To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší?“ 
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Posouzení stavu s pocitem vykazuje silnou negativní korelaci (ρ=-0,592). Pocit z toho, jak 

často v rámci své pracovní doby setrvává v bolestivých či únavných polohách těla, rovněž 

koreluje se spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s životem jako takovým i 

s jeho dílčími aspekty, se zlepšujícím se hodnocením životní úrovně, se zvyšujícím se 

stupněm nejvyššího dokončeného vzdělání a rostoucím příjmem. Profesně jsou na tom 

lépe řídící pracovníci, specialisté, techničtí a odborní pracovníci a úředníci, naopak hůře 

jsou na tom pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, 

obsluha strojů a zařízení či montéři a řemeslníci a opraváři. Odvětvově je na tom lépe 

oblast vzdělávání a školství, bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování, 

činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, 

poradenství, reklamy či ochrany objektů a veřejné správy, obrany a povinného sociálního 

zabezpečení, naopak horší situace je v oblasti zpracovatelského průmyslu a stavebnictví. 

Graf 131: Jak často v rámci své pracovní doby nosí těžká břemena147 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 132: Pocit z toho, jak často v rámci své pracovní doby nosí těžká břemena148 

(%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

 
147 Znění otázky: „Nosíte v rámci své pracovní doby těžká břemena nebo s nimi jinak 

manipulujete vlastní silou?“ 
148 Znění otázky: „To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší?“ 
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Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 131, 39,8 % dotázaných ekonomicky aktivních 

vůbec v rámci své pracovní doby nenosí těžká břemena, naopak neustále je nosí 3,6 % 

pracujících, průměr na škále od 0 (vůbec) do 10 (neustále) je 2,83. 

Pocity z toho, jak často v rámci své pracovní doby nosí těžká břemena, jsou převážně 

nepříjemné, k čemuž se přiklonilo 32,5 % dotázaných, naopak 23 % spíše volí možnost, 

že to způsobuje příjemné pocity, a 44,5 % s tím nespojuje žádný pocit. 

Posouzení stavu s pocitem vykazuje silnou negativní korelaci (ρ=-0,576). Pocit z toho, jak 

často v rámci své pracovní doby nosí těžká břemena, rovněž koreluje se spokojeností 

s pracovním životem a se spokojeností s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty, se 

zlepšujícím se hodnocením životní úrovně, se zvyšujícím se stupněm nejvyššího 

dokončeného vzdělání a rostoucím příjmem. Lepší pocity zde vyjadřují ženy (6,40) oproti 

mužům (5,97), což koresponduje se skutečností, že muži nosí těžká břemena, případně 

s nimi manipulují vlastní silou výrazně častěji než ženy (průměr 3,33 proti 2,21). Profesně 

jsou na tom lépe řídící pracovníci, specialisté, techničtí a odborní pracovníci a úředníci, 

naopak hůře jsou na tom pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, kvalifikovaní pracovníci 

v zemědělství, obsluha strojů a zařízení či montéři, řemeslníci a opraváři a v menší míře i 

pracovníci ve službách a prodeji. Odvětvově je na tom lépe oblast vzdělávání a školství, 

bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování, činnosti v oblasti nemovitostí, 

pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany 

objektů a veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení, naopak horší 

situace je v oblasti zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, zpracovatelského 

průmyslu, stavebnictví, výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody, obchodu a oprav 

motorových vozidel či spotřebního zboží a ubytování a stravování. 

Graf 133: Jak často během obvyklého týdne pracuje z domova149 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

 

 
149 Znění otázky: „Pracujete během obvyklého pracovního týdne z domova?“ 
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Graf 134: Vliv toho, jak často během obvyklého týdne pracuje z domova 150 (%, 

průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 133, 66,5 % dotázaných ekonomicky aktivních 

vůbec nepracuje z domova během obvyklého týdne, naopak neustále z domova pracuje 

3,5 % pracujících, průměr na škále od 0 (vůbec) do 10 (neustále) je 1,54. 

Vliv toho, jak často pracuje z domova během obvyklého týdne, je většinově pozitivní, 

k čemuž se přiklonilo 30,5 % dotázaných, naopak 6,5 % spíše volí možnost, že to 

způsobuje problémy, a 63 % s tím nespojuje žádný vliv.  

Posouzení stavu s vlivem vykazuje zřetelnou pozitivní korelaci (ρ=0,294). Vliv toho, jak 

často pracuje z domova během obvyklého týdne, rovněž koreluje se spokojeností 

s pracovním životem a se spokojeností s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty, se 

zlepšujícím se hodnocením životní úrovně, s rostoucím vzděláním a rostoucím příjmem. 

Samostatně činní pracují z domova častěji než zaměstnanci (průměr 3,80 proti 1,03)a 

vyjadřují v průměru i vyšší spokojenost s vlivem této skutečnosti (7,66 proti 6,74). 

Profesně jsou na tom lépe řídící pracovníci, specialisté a kvalifikovaní pracovníci 

v zemědělství, naopak hůře jsou na tom lidé pracující jako obsluha strojů a zařízení či 

montéři. Odvětvově je na tom lépe oblast bankovnictví, pojišťovnictví a finančního 

zprostředkování, naopak horší to je v oblasti dopravy, skladování, pošty a telekomunikací 

a zpracovatelského průmyslu. 

  

 
150 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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Graf 135: Jak často se v práci mění nadřízení151 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, odpovídají ti, kteří mají nadřízené (N=1660), kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele 

s respondentem; samovyplňování dotazníku respondentem za asistence tazatele. 

Graf 136: Vliv toho, jak často se v práci mění nadřízení152 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, odpovídají ti, kteří mají nadřízené (N=1660), kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s 

respondentem; samovyplňování dotazníku respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 135, 39,7 % dotázaných ekonomicky aktivních 

nikdy nezažívá to, že se v jejich práci mění nadřízení, naopak neustále to zažívá 0,3 % 

pracujících, průměr na škále od 0 (nikdy) do 10 (neustále) je 1,75. 

Vliv toho, jak často se v jejich práci mění nadřízení, je hodnocen spíše pozitivně, když 30,8 

% se přiklonilo k možnosti, že jim to spíše pomáhá a usnadňuje jejich situaci, naopak 14,1 

% spíše volí možnost, že to způsobuje problémy, a podle 55,1 % to nemá vliv.  

Posouzení stavu s vlivem vykazuje zřetelnou negativní korelaci (ρ=-0,316). Hodnocení 

vlivu toho, jak často se v jejich práci mění nadřízení, rovněž koreluje se spokojeností 

s pracovním životem a se spokojeností s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty a 

se zlepšujícím se hodnocením životní úrovně. Profesně jsou na tom lépe kvalifikovaní 

pracovníci v zemědělství, naopak hůře jsou na tom lidé pracující jako obsluha strojů a 

zařízení nebo montéři. Odvětvově je na tom lépe oblast zemědělství, myslivosti a lesního 

 
151 Znění otázky: „Jak často se Vám v práci mění nadřízení?“ 
152 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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hospodářství, zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti, vzdělávání a školství a 

ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb, naopak horší je to v oblasti 

zpracovatelského průmyslu, obchodu a oprav motorových vozidel či spotřebního zboží a 

bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování. 

Graf 137: Jak často se v práci mění kolegové, s nimiž pracuje153 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, odpovídají ti, kteří mají kolegy (N=1479), kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele 

s respondentem; samovyplňování dotazníku respondentem za asistence tazatele. 

Graf 138: Vliv toho, jak často se v práci mění kolegové, s nimiž pracuje154 (%, 

průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, odpovídají ti, kteří mají kolegy (N=1479), kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s 

respondentem; samovyplňování dotazníku respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 137, 10,8 % dotázaných ekonomicky aktivních 

nikdy nezažívá to, že v jejich práci se mění kolegové, s nimiž pracují, naopak neustále to 

zažívají 2,2 % pracujících, průměr na škále od 0 (nikdy) do 10 (neustále) je 3,59. 

Vliv toho, jak často se v jejich práci mění kolegové, s nimiž pracují, je hodnocen spíše 

negativně, když 24 % se přiklonilo k možnosti, že to spíše jejich situaci pomáhá a 

usnadňuje ji, naopak 32,4 % spíše volí možnost, že to způsobuje problémy, a podle 43,6 

% to nemá vliv.  

 
153 Znění otázky: „Jak často se ve Vaší práci mění kolegové, s nimiž pracujete?“ 
154 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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Posouzení stavu s vlivem vykazuje zřetelnou negativní korelaci (ρ=-0,465). Hodnocení 

vlivu toho, jak často se v jejich práci mění kolegové, s nimiž pracují, rovněž koreluje se 

spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s životem jako takovým i s jeho 

dílčími aspekty, se zlepšujícím se hodnocením životní úrovně a s rostoucím vzděláním. 

Profesně jsou na tom lépe specialisté a úředníci, naopak hůře je na tom obsluha strojů a 

zařízení nebo montéři. Odvětvově je na tom lépe oblast zemědělství, myslivosti a lesního 

hospodářství, zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti a vzdělávání a školství, 

naopak horší je to v oblasti zpracovatelského průmyslu, bankovnictví, pojišťovnictví a 

finančního zprostředkování a ubytování a stravování. 

Graf 139: Jak často se v práci mění podřízení155 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, odpovídají ti, kteří mají podřízené (N=374), kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele 

s respondentem; samovyplňování dotazníku respondentem za asistence tazatele. 

Graf 140: Vliv toho, jak často se v práci mění podřízení156 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, odpovídají ti, kteří mají podřízené (N=374), kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s 

respondentem; samovyplňování dotazníku respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 139, 12 % dotázaných ekonomicky aktivních, kteří 

mají podřízené, nikdy nezažívá to, že se v jejich práci podřízení mění, naopak neustále to 

 
155 Znění otázky: „Jak často se Vám v práci mění podřízení?“ 
156 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 

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

všichni (3,63)

0 = nikdy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = neustále

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

všichni (6,07)

11=pomáhá a usnadňuje 10 9 8 7 6=nemá vliv 5 4 3 2 1=způsobuje problémy



 

129 
 

zažívají 2,4 % lidí pracujících majících podřízené, průměr na škále od 0 (nikdy) do 10 

(neustále) je 3,63. 

Vliv toho, jak často se v jejich práci mění jejich podřízení, je hodnocen spíše negativně, 

když 27,3 % se přiklonilo k možnosti, že to spíše jejich situaci pomáhá a usnadňuje ji, 

naopak 41,9 % spíše volí možnost, že to způsobuje problémy, a podle 30,8 % to nemá 

vliv.  

Posouzení stavu s vlivem vykazuje zřetelnou negativní korelaci (ρ=-0,477). Hodnocení 

vlivu toho, jak často se v jejich práci mění jejich podřízení, rovněž koreluje se spokojeností 

s pracovním životem. Vzhledem k malému počtu respondentů, kteří mají podřízené, se 

významné rozdíly z profesního či odvětvového hlediska nepodařilo identifikovat. 

Graf 141: Jak často se v práci mění technologické vybavení157 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 142: Vliv toho, jak často se v práci mění technologické vybavení158 (%, 

průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

 
157 Znění otázky: „Jak často se ve Vaší práci mění technologické vybavení, takže se musíte učit 

ovládat nové zařízení, stroj, počítačový program atp.?“ 
158 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 141, 16,1 % dotázaných ekonomicky aktivních 

nikdy nezažívá to, že v jejich práci se mění technologické vybavení, naopak neustále to 

zažívají 1,4 % pracujících, průměr na škále od 0 (nikdy) do 10 (neustále) je 3,37. 

Vliv toho, jak často se v jejich práci mění technologické vybavení, je hodnocen spíše 

pozitivně, když 38,6 % se přiklonilo k možnosti, že to spíše jejich situaci pomáhá a 

usnadňuje ji, naopak 12,5 % spíše volí možnost, že to způsobuje problémy, a podle 48,9 

% to nemá vliv.  

Posouzení stavu s vlivem vykazuje mírnou pozitivní korelaci (ρ=0,149). Hodnocení vlivu 

toho, jak často se v jejich práci mění technologické vybavení, rovněž koreluje se 

spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s životem jako takovým i s jeho 

dílčími aspekty, se zlepšujícím se hodnocením životní úrovně a s rostoucím příjmem. 

Profesně jsou na tom lépe řídící pracovníci a kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, naopak 

hůře je na tom obsluha strojů a zařízení nebo montéři. Odvětvově je na tom lépe oblast 

zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství a činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu 

strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany objektů, naopak 

horší je to v oblasti zpracovatelského průmyslu a obchodu či oprav motorových vozidel a 

spotřebního zboží. 
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13. Pocit sounáležitosti, hrdost a prestiž ve vztahu k zaměstnání 

 

Shrnutí: 

 

To, zda ekonomicky aktivní cítí sounáležitost s organizací, v níž 

pracují, zda je na ni hrdí, zda jsou cíle a aktivity organizace v 

souladu s jejich hodnotami a přesvědčením, zda si váží sami 

sebe za to, jakou práci dělají, zda je jejich práce společensky 

uznávaná a zda si jejich práce váží lidé, na kterých jim záleží, 

ovlivňuje jejich situaci vesměs výraznou většinou pozitivně, 

přičemž všechny tyto faktory vykazují poměrně silnou 

propojenost s celkovým hodnocením pracovního života i života 

jako takového. 
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Poslední část šetření se prostřednictvím samovyplňovacích otázek zabývala tím, zda 

ekonomicky aktivní cítí sounáležitost s organizací, v níž pracují, zda jsou na ni hrdí, zda 

jsou cíle a aktivity organizace v souladu s jejich hodnotami a přesvědčením, zda si váží 

sami sebe za to, jakou práci dělají, zda je jejich práce společensky uznávaná a zda si jejich 

práce váží lidé, na kterých jim záleží. Zároveň šetření zjišťovalo, jak tyto skutečnosti 

ovlivňují situaci respondentů. 

Graf 143: Jak člověk cítí sounáležitost s organizací, v níž pracuje159 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 144: Vliv skutečnosti, jak člověk cítí sounáležitost s organizací, v níž pracuje 

160 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 143, pouze malá část (4 %) dotázaných 

ekonomicky aktivních necítí sounáležitost s organizací, v níž pracuje, naopak naprosto ji 

cítí 22 % pracujících, průměr na škále od 0 (vůbec) do 10 (naprosto) je 6,67. 

Vliv toho, jak člověk cítí sounáležitost s organizací, v níž pracuje, je přitom hodnocen 

převážně pozitivně, když 62,7 % se přiklonilo k možnosti, že to spíše jejich situaci pomáhá 

a usnadňuje ji, jen 5,2 % naopak spíše volí možnost, že to způsobuje problémy, a podle 

32,1 % to nemá vliv.  

 
159 Znění otázky: „Cítíte sounáležitost s organizací, v níž pracujete?“ 
160 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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Posouzení stavu s vlivem přitom vykazuje poměrně výraznou pozitivní korelaci (ρ=0,765). 

Hodnocení vlivu toho, jak člověk cítí sounáležitost s organizací, v níž pracuje, rovněž 

koreluje se spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s životem jako takovým i 

s jeho dílčími aspekty, s hodnocením životní úrovně, s rostoucím vzděláním a s rostoucím 

příjmem. Výrazně lépe vliv dané okolnosti hodnotí samostatně činní (9,05) proti 

zaměstnancům (7,65), když i jejich pocit sounáležitost byl výrazně silnější (průměr 8,38 

u zaměstnanců oproti průměru 6,30 u samostatně činných). Profesně jsou na tom lépe 

řídící pracovníci, specialisté a kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, naopak hůře jsou na 

tom pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a obsluha strojů a zařízení nebo montéři. 

Odvětvově je na tom lépe sféra činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, 

výzkumu a vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany objektů, vzdělávání a školství a 

zdravotní a sociální péče nebo veterinární činnosti, opačná situace je v oblasti ubytování 

a stravování a zpracovatelského průmyslu. 

Graf 145: Jak člověk cítí hrdost na organizaci, v níž pracuje161 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 146: Vliv skutečnosti, jak člověk cítí hrdost na organizaci, v níž pracuje 162 

(%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

 
161 Znění otázky: „Cítíte hrdost na organizaci, v níž pracujete?“ 
162 Znění otázkya: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 145, pouze malá část (4,6 %) dotázaných 

ekonomicky aktivních vůbec necítí hrdost na organizaci, v níž pracuje, naopak naprosto ji 

cítí 20,6 % pracujících, průměr na škále od 0 (vůbec) do 10 (naprosto) je 6,49. 

Vliv toho, jak člověk cítí hrdost na organizaci, v níž pracuje, je přitom hodnocen převážně 

pozitivně, když 60,4 % se přiklonilo k možnosti, že to spíše jejich situaci pomáhá a 

usnadňuje ji, jen 5,1 % naopak spíše volí možnost, že to způsobuje problémy, a podle 

34,5 % to nemá vliv.  

Posouzení stavu s vlivem přitom vykazuje poměrně výraznou pozitivní korelaci (ρ=0,788). 

Hodnocení vlivu toho, jak člověk cítí hrdost na organizaci, v níž pracuje, rovněž koreluje 

se spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s životem jako takovým i s jeho 

dílčími aspekty, s hodnocením životní úrovně, s rostoucím vzděláním a s rostoucím 

příjmem. Výrazně lépe vliv dané okolnosti hodnotí samostatně činní (9,11) proti 

zaměstnancům (7,59), když i jejich pocit hrdosti byl výrazně silnější (průměr 8,25 u 

samostatně činných oproti průměru 6,11 u zaměstnanců). Profesně jsou na tom lépe řídící 

pracovníci a specialisté, naopak hůře jsou na tom pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a 

obsluha strojů a zařízení nebo montéři. Odvětvově je na tom lépe vzdělávání a školství, 

výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody a zdravotní a sociální péče nebo veterinární 

činnost, opačná situace je v oblasti zpracovatelského průmyslu. 

Graf 147: Jak cíle a aktivity organizace jsou v souladu s vlastními hodnotami a 

přesvědčením163 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

  

 
163 Znění otázky: „Jsou cíle a aktivity organizace v souladu s Vašimi hodnotami a přesvědčením?“ 
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Graf 148: Vliv skutečnosti, jak cíle a aktivity organizace jsou v souladu 

s vlastními hodnotami a přesvědčením 164 (%, průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 147, pouze podle malé části (3,8 %) dotázaných 

ekonomicky aktivních nejsou cíle a aktivity organizace v souladu s jejich vlastními 

hodnotami a přesvědčením, naopak jako naprosto v souladu je vidí 20,6 % pracujících, 

průměr na škále od 0 (vůbec) do 10 (naprosto) je 6,66. 

Vliv toho, jak jsou podle respondenta cíle a aktivity organizace v souladu s jeho vlastními 

hodnotami a přesvědčením, je přitom hodnocen převážně pozitivně, když 60,8 % se 

přiklonilo k možnosti, že to spíše jejich situaci pomáhá a usnadňuje ji, jen 6,3 % naopak 

spíše volí možnost, že to způsobuje problémy, a podle 32,9 % to nemá vliv.  

Posouzení stavu s vlivem přitom vykazuje velmi silnou pozitivní korelaci (ρ=0,790). 

Hodnocení vlivu toho, jak jsou podle člověk cíle a aktivity organizace v souladu s jeho 

vlastními hodnotami a přesvědčením, rovněž koreluje se spokojeností s pracovním 

životem a se spokojeností s životem jako takovým i s jeho dílčími aspekty, s hodnocením 

životní úrovně, s rostoucím vzděláním a s rostoucím příjmem. Výrazně lépe vliv dané 

okolnosti hodnotí samostatně činní (9,12) proti zaměstnancům (7,58), u nichž je rovněž 

častější soulad vlastních hodnot a přesvědčení s cíli a aktivitami organizace, v níž pracují 

(průměr u samostatně činných je 8,45 oproti průměru 6,27 u zaměstnanců). Profesně jsou 

na tom lépe řídící pracovníci, kvalifikovaní pracovníci v zemědělství a specialisté, naopak 

hůře jsou na tom pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, obsluha strojů a zařízení nebo 

montéři a úředníci. Odvětvově je na tom lépe vzdělávání a školství, výroba a rozvod 

elektřiny, plynu a vody, zdravotní a sociální péče nebo veterinární činnosti, zemědělství, 

myslivost a lesní hospodářství a činnost v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, 

 
164 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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výzkumu a vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany objektů, opačná situace je v oblasti 

zpracovatelského průmyslu. 

Graf 149: Jak si váží sám sebe za to, jakou práci dělá165 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 150: Vliv skutečnosti, jak si váží sám sebe za to, jakou práci dělá166 (%, 

průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 149, pouze malá část (1,8 %) dotázaných 

ekonomicky aktivních si vůbec neváží sama sebe za to, jakou práci dělá, naopak naprosto 

si sebe váží 28,9 % pracujících, průměr na škále od 0 (vůbec) do 10 (naprosto) je 7,41. 

Vliv toho, jak si člověk váží sám sebe za to, jakou práci dělá, je přitom hodnocen převážně 

pozitivně, když 71,6 % se přiklonilo k možnosti, že to spíše jejich situaci pomáhá a 

usnadňuje ji, jen 6,6 % naopak spíše volí možnost, že to způsobuje problémy, a podle 

21,8 % to nemá vliv.  

Posouzení stavu s vlivem přitom vykazuje velmi silnou pozitivní korelaci (ρ=0,800). 

Hodnocení vlivu toho, jak si člověk váží sám sebe za to, jakou práci dělá, rovněž koreluje 

se spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s životem jako takovým i s jeho 

 
165 Znění otázky: „Vážíte si sám sebe za to, jakou práci děláte?“ 
166 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 
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dílčími aspekty, s hodnocením životní úrovně, s rostoucím vzděláním a s rostoucím 

příjmem. Výrazně lépe vliv dané okolnosti hodnotí samostatně činní (9,44) proti 

zaměstnancům (8,14), když samostatně činní si rovněž častěji váží sami sebe za to, jakou 

práci vykonávají (průměr pro samostatně činné je 8,73 oproti průměru 7,12 pro 

zaměstnance). Profesně jsou na tom lépe řídící pracovníci, specialisté a v menší míře 

techničtí a odborní pracovníci, naopak hůře jsou na tom pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci, obsluha strojů a zařízení nebo montéři a v menší míře úředníci či pracovníci ve 

službách a prodeji. Odvětvově je na tom lépe oblast vzdělávání a školství, zdravotní a 

sociální péče nebo veterinární činnosti a bankovnictví, pojišťovnictví a finančního 

zprostředkování, opačná situace je v oblasti zpracovatelského průmyslu, obchodu či oprav 

motorových vozidel a spotřebního zboží a ubytování a stravování. 

Graf 151: Jak je jeho práce společensky uznávaná167 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Graf 152: Vliv skutečnosti, jak je jeho práce společensky uznávaná168 (%, 

průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

 
167 Znění otázky: „Je Vaše práce společensky uznávaná?“ 
168 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 

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

všichni (6,36)

10 = naprosto 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 = vůbec

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

všichni (7,70)

11=pomáhá a usnadňuje 10 9 8 7 6=nemá vliv 5 4 3 2 1=způsobuje problémy
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Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 151, pouze 4,3 % dotázaných ekonomicky 

aktivních si myslí, že jejich práce není společensky uznávaná vůbec, naopak jako naprosto 

společensky uznávanou svou práci vidí 15,8 % pracujících, průměr na škále od 0 (vůbec) 

do 10 (naprosto) je 6,36. 

Vliv toho, jak je práce člověka společensky uznávaná, je přitom hodnocen převážně 

pozitivně, když 59,5 % se přiklonilo k možnosti, že to spíše jejich situaci pomáhá a 

usnadňuje ji, jen 10,8 % naopak spíše volí možnost, že to způsobuje problémy, a podle 

29,7 % to nemá vliv.  

Posouzení stavu s vlivem přitom vykazuje velmi silnou pozitivní korelaci (ρ=0,822). 

Hodnocení vlivu toho, jak je práce člověka společensky uznávanou, rovněž koreluje se 

spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s životem jako takovým i s jeho 

dílčími aspekty, s hodnocením životní úrovně, s rostoucím vzděláním a s rostoucím 

příjmem. Výrazně lépe vliv dané okolnosti hodnotí samostatně činní (8,61) proti 

zaměstnancům (7,50), když samostatně činní rovněž častěji označují svoji práci za 

společensky uznávanou (průměr u samostatně činných je 7,50 oproti průměru 6,10 u 

zaměstnanců). Profesně jsou na tom lépe řídící pracovníci, specialisté a v menší míře 

techničtí a odborní pracovníci či kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, naopak hůře jsou 

na tom pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a obsluha strojů a zařízení nebo montéři. 

Odvětvově je na tom lépe oblast zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti, 

bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování, výroby a rozvodu elektřiny, 

plynu a vody a činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a 

vývoje, IT, poradenství, reklamy či ochrany objektů, opačná situace je v oblasti 

zpracovatelského průmyslu a obchodu či oprav motorových vozidel a spotřebního zboží. 

Graf 153: Jak si jeho práce váží lidé, na kterých mu záleží169 (%, průměr) 

 

Zdroj: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

 
169 Znění otázky: „Váží si Vaší práce lidé, na kterých Vám záleží?“ 
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Graf 154: Vliv skutečnosti, jak si jeho práce váží lidé, na kterých mu záleží170 (%, 

průměr) 

 

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: RKPŽ 2019, CVVM SOÚ AV ČR, 16. 5. - 3. 6. 2019, 2014 respondentů z ekonomicky aktivní populace 

ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem; samovyplňování dotazníku 

respondentem za asistence tazatele. 

Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 153, pouze 1,5 % dotázaných ekonomicky 

aktivních si myslí, že si jejich práce lidé, na kterých jim záleží, neváží vůbec, naopak 25,2 

% soudí, že si jí tito lidé váží naprosto, průměr na škále od 0 (vůbec) do 10 (naprosto) je 

7,35. 

Vliv toho, jak si práce člověka váží lidé, na kterých mu záleží, je přitom hodnocen převážně 

pozitivně, když 71,9 % se přiklonilo k možnosti, že to spíše jejich situaci pomáhá a 

usnadňuje ji, jen 5,9 % naopak spíše volí možnost, že to způsobuje problémy, a podle 

22,2 % to nemá vliv.  

Posouzení stavu s vlivem přitom vykazuje velmi silnou pozitivní korelaci (ρ=0,827). 

Hodnocení vlivu toho, jak si práce člověka váží lidé, na kterých mu záleží, rovněž koreluje 

se spokojeností s pracovním životem a se spokojeností s životem jako takovým i s jeho 

dílčími aspekty, s hodnocením životní úrovně, s rostoucím vzděláním a s rostoucím 

příjmem. Výrazně lépe vliv dané okolnosti hodnotí samostatně činní (9,20) proti 

zaměstnancům (8,22), kteří jsou rovněž pozitivnější v tom, jak si jejich práce váží lidé, na 

kterých jim záleží (průměr u samostatně činných je 8,33 oproti průměru 7,13 u 

zaměstnanců). Profesně jsou na tom lépe řídící pracovníci, specialisté, kvalifikovaní 

pracovníci v zemědělství a v menší míře techničtí a odborní pracovníci, naopak hůře jsou 

na tom pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, obsluha strojů a zařízení nebo montéři a 

v menší míře i úředníci nebo pracovníci ve službách a prodeji. Odvětvově je na tom lépe 

oblast zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti, výroby a rozvodu elektřiny, plynu 

a vody, činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, IT, 

poradenství, reklamy či ochrany objektů, veřejné správy, obrany či povinného sociálního 

 
170 Znění otázky: „To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?“ 

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

všichni (8,39)

11=pomáhá a usnadňuje 10 9 8 7 6=nemá vliv 5 4 3 2 1=způsobuje problémy
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zabezpečení a vzdělání a školství, opačná situace je v oblasti zpracovatelského průmyslu, 

obchodu či oprav motorových vozidel a spotřebního zboží a ubytování a stravování. 
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14. Závěr 

 

Šetření, jež se zaměřilo na řadu dílčích aspektů pracovního života v současném hlavním 

zaměstnání s tím, že u každého z nich byla zjišťována subjektivně vnímaná četnost 

výskytu a následně hodnocení jejich vlivu na osobní situaci dotázaného, případně na to, 

jaké pocity s tím respondent spojuje, ukázalo, že mezi oběma typy proměnných vždy 

existuje statisticky významná spojitost a že hodnocení vlivu, případně vyjádření pocitů je 

ve všech případech významně propojeno s celkovou spokojeností s pracovním životem a 

se spokojeností s životem jako takovým. U všech zkoumaných aspektů se přitom 

objevovaly vesměs předpokladatelné rozdíly z hlediska profesního či odvětvového, u 

většiny se objevovala i propojenost se stupněm nejvyššího dokončeného vzdělání, 

s hodnocením životní úrovně a s příjmem. V některých případech se objevovaly výrazné 

rozdíly mezi zaměstnanci a samostatně činnými, méně často, ale nikoli výjimečně pak i 

rozdíly z hlediska pohlaví. Věk dotázaných jako významný třídící faktor hrál významnou 

roli jen ojediněle. 
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Příloha 1:  Technická zpráva 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Centrum pro výzkum veřejného mínění 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Jilská 1, Praha 1 

Tel.: 286 840 129 

E-mail: radka.hanzlova@soc.cas.cz 
 
 

 
 
 

REALIZACE PRŮZKUMU 

 

Název výzkumu: „Rozvoj kvality pracovního života 2019“ 

Projekt: „Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality 

pracovního života v ČR v éře nastupující průmyslové 

revoluce“ (Interní číslo 100006) 

Realizátor: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický 

ústav AV ČR, v.v.i. 

  

Termín terénního šetření: 16. května – 3. června 2019 

  

Výběr respondentů: Kvótní výběr 

Kvótní znaky: Kraj (NUTS 3), velikost místa bydliště, pohlaví, věk, 

vzdělání 

Zdroj dat pro kvótní výběr: Český statistický úřad  

Reprezentativita: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo ČR ve věku od 18 let 

Velikost výběru: 2300 

Počet dotázaných: 2014 

Počet tazatelů: 213 

 

Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem  

Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 

Počet proměnných: 222 
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STRUKTURA VÝBĚROVÉHO SOUBORU 

 

 Rozložení obyvatelstva ČR  Výběrový soubor 

  rel.  abs. rel.  

CELÝ SOUBOR 100,0  2014 100,0 

     

POHLAVÍ     

Muži 54,1  1113 55,3 

Ženy 45,9  901 44,7 

     

VĚK     

18 - 29 let 20,3  319 15,9 

30 – 39 let 28,9  496 24,7 

40 - 49 let 24,5  573 28,5 

50 a více let 26,3  623 31,0 

     

VZDĚLÁNÍ     

Základní 7,8  92 4,6 

Střední bez maturity 38,7  684 34,2 

Střední s maturitou 32,9  732 36,6 

Vysokoškolské 20,6  494 24,7 

     

VELIKOST MÍSTA 
BYDLIŠTĚ   

  

do 799 obyvatel 13,6  151 7,5 

800 - 1999 obyvatel 12,7  274 13,6 

2000 - 4999 obyvatel 11,7  234 11,6 

5000 - 14999 obyvatel 13,8  249 12,4 

15000 - 29999 obyvatel 10,4  374 18,6 

30000 - 79999 obyvatel 11,3  208 10,3 

80000 - 999999 obyvatel 13,8  269 13,4 

1000000 a více obyvatel 12,7  255 12,7 

     

KRAJE     

Praha 12,3  255 12,7 

Středočeský 12,5  259 12,9 

Jihočeský 6,1  171 8,5 

Plzeňský 5,5  55 2,7 

Karlovarský 2,8  74 3,7 

Ústecký 7,4  164 8,1 

Liberecký 4,1  91 4,5 

Královehradecký 5,1  111 5,5 

Pardubický 4,9  82 4,1 

Vysočina 4,8  78 3,9 

Jihomoravský 11,3  205 10,2 

Olomoucký 5,6  58 2,9 

Zlínský 6,0  174 8,6 

Moravskoslezský 11,3  237 11,8 

 
Pozn.: Možný rozdíl mezi celkovým počtem dotázaných a součtem dotazníků  

v jednotlivých kvótních znacích je způsoben nezodpovězením otázky.  
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DATOVÝ SOUBOR 

 

Počet proměnných: 222 

Pročet dotazníků: 2014 

  

Kontrola sběru:  35 % 

Kontrola vkládání: Dvojí imputace  

  

Čistění dat – kontrola validních hodnot: Ano 

Čistění dat – kontrola logické konzistence dat: Ano 

  

Vážení – designové váhy: Ne 

Vážení – poststratifikační váhy: Ne 

 

 

 



SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.
Jilská 1

110 00 Praha 1

ROZVOJ KVALITY PRACOVNÍHO ŽIVOTA 2019 18. 5. – 3. 6. 2019

KÓDÉR: SUPERKONTROLOR: POŘIZOVAČ:

 IDE.71 ČAS ZAČÁTKU ROZHOVORU: :

POKYN: PŘEDLOŽTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.2
PZ.2 „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?“
NAPROSTO
NESPOKOJEN

NAPROSTO
SPOKOJEN

NEVÍ

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 99
„A nyní trochu konkrétněji:“
 
POKYN: PONECHEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.2
PZ.3 „Do jaké míry jste nespokojen nebo spokojen se svým celkovým pracovním životem?“
NAPROSTO
NESPOKOJEN

NAPROSTO
SPOKOJEN

NEVÍ

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 99

POKYN: PONECHEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.2
PZ.4 „Do jaké míry jste nespokojen nebo spokojen se svým rodinným nebo partnerským životem?“

NAPROSTO
NESPOKOJEN

NAPROSTO
SPOKOJEN

NEVÍ

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 99

POKYN: PONECHEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.2
PZ.5 „Do jaké míry jste nespokojen nebo spokojen se svým osobním životem, kam řadíme volný čas pro sebe, zájmy a

záliby, atp.?“
NAPROSTO
NESPOKOJEN

NAPROSTO
SPOKOJEN

NEVÍ

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 99

POKYN: PONECHEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.2
PZ.6  „Do  jaké  míry  jste  nespokojen  nebo  spokojen  s tím,  jak  se  Vám daří  udržovat  své  vztahy  s přáteli,  známými,

vzdálenější rodinou?“
NAPROSTO
NESPOKOJEN

NAPROSTO
SPOKOJEN

NEVÍ

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 99

POKYN: PONECHEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.2
PZ.7 „A do jaké míry jste nespokojen nebo spokojen s tím, jak se Vám toto vše - práce, rodina, osobní život a vztahy s

přáteli - daří skloubit dohromady?“ 
NAPROSTO
NESPOKOJEN

NAPROSTO
SPOKOJEN

NEVÍ

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 99

POKYN: PONECHEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.2
PZ.8 „Do jaké míry jste nespokojen nebo spokojen se svým zdravím, zdravotním stavem?“
NAPROSTO
NESPOKOJEN

NAPROSTO
SPOKOJEN

NEVÍ

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 99

POKYN: PONECHEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.2
PZ.9 „Jak byste zhodnotil svou současnou celkovou psychickou pohodu?“

NAPROSTO
NESPOKOJEN

NAPROSTO
SPOKOJEN

NEVÍ

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 99



Strana:2

POKYN: PŘEDLOŽTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.10
PZ.10 „Jak byste zhodnotil životní úroveň Vaší domácnosti? Je podle Vás špatná nebo dobrá?“

VELMI 
ŠPATNÁ

VELMI
DOBRÁ

NEVÍ

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 99

PZ.15 „Jste zaměstnancem v nějaké organizaci?
Ano, máte jeden zaměstnanecký poměr, ............................................. 1 
ano, máte více zaměstnaneckých poměrů, ........................................... 2 
ne, nepracujete nikde v zaměstnaneckém poměru.“ .............................. 3 

PZ.17 „Máte živnost, soukromě podnikáte, nebo si jinak vyděláváte aniž byste na to měli uzavřený zaměstnanecký poměr?
Ano, máte jednu takovou aktivitu, ...................................................... 1 
ano, máte takových aktivit více, ......................................................... 2 
ne, žádnou takovou ekonomickou aktivitu nemáte.“ .............................. 3 

„Pro  účely  tohoto  výzkumu  budeme  mluvit  pouze  o  jedné Vaší  ekonomické
aktivitě, a to o té, která je pro Vás osobně hlavní, nejdůležitější. Pokud máte
více  pracovních  aktivit,  vyberte  mezi  nimi  jednu  hlavní,  pro  Vás  osobně
nejdůležitější.  U dalších otázek pak budeme mluvit  pouze o této Vaší  hlavní
pracovní  aktivitě. Ať  už  je  to  zaměstnání,  nebo  podnikání,  budeme  ji  pro
usnadnění označovat jako hlavní zaměstnání.“

PZ.20 „Vaší hlavní ekonomickou aktivitou je tedy:
zaměstnanecký poměr u nějakého zaměstnavatele, .............................. 1
anebo živnost, soukromé podnikání, nebo jiná výdělečná činnost bez 
toho, že byste měli uzavřený zaměstnanecký poměr?“ .......................... 2

POKYN: PŘEDLOŽTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.20a
PZ.20a „Kdybyste tuto skutečnost měl nějak zhodnotit, řekl byste, že Vám to,
jaký  je  typ  Vaší  hlavní  ekonomické  aktivity,  spíše  způsobuje  problémy  a
omezení, anebo Vám spíše pomáhá a usnadňuje situaci?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

NEVÍ

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5 99
!!! POZOR FILTR !!!

FILTR:  NÁSLEDUJÍCÍ  OTÁZKY  PZ.25  AŽ  PZ.77a  POLOŽTE  POUZE  TĚM,  JEJICHŽ
HLAVNÍ PRACOVNÍ AKTIVITA JE  ZAMĚSTNÁNÍ, TZN. ŽE V OTÁZCE PZ.20 UVEDLI
JAKO HLAVNÍ AKTIVITU ZAMĚSTNÁNÍ (VARIANTA 1).
PZ.25 „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
NEVÍ. ................................................................................................... 9

PZ.27 „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 
NEVÍ ................................................................................................. 9 

PZ.41 „Působí na tomto pracovišti odborová organizace?
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Ano, .................................................................................................... 1
ne.“ ..................................................................................................... 2
NEVÍ .................................................................................................... 9

PZ.76 „Do kterého roku máte uzavřenou pracovní smlouvu? Nebo máte 
smlouvu na dobu neurčitou?“
MÁ SMLOUVU NA DOBU NEURČITOU = 1

VEPIŠTE LETOPOČET VE
KTERÉM SMLOUVA KONČÍ:

POKYN: PŘEDLOŽTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.76a
PZ.76a „Kdybyste tuto skutečnost měl nějak zhodnotit, řekl byste, že Vám to,
na jak dlouho ještě máte uzavřenou smlouvu, přináší spíše nepříjemné pocity
jako například obavy, rozčilení, nervozitu, úzkost atp., anebo naopak příjemné
pocity jako radost, potěšení, uklidnění, naději atp.?“

VELMI
NEPŘÍJEMNÉ ŽÁDNÉ

VELMI
PŘÍJEMNÉ

NEVÍ

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5 99

PZ.77 „Jaký pracovní úvazek máte stanovený ve smlouvě?“
VEPIŠTE POČET HODIN TÝDNĚ

(PLNÝ ÚVAZEK = 40 HODIN)

POKYN: PŘEDLOŽTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.77a
PZ.77a „Kdybyste tuto skutečnost měl nějak zhodnotit…, řekl byste, že Vám to,
jaký  máte  úvazek,  spíše  způsobuje  problémy a omezení,  anebo Vám spíše
pomáhá a usnadňuje situaci?“
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

NEVÍ

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5 99

!!POKLÁDEJTE VŠEM!!!

POKYN: PŘEDLOŽTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.70
PZ.70 „Jak dlouho vykonáváte své současné hlavní zaměstnání? Tj. jak dlouho
jste  zaměstnán u téže organizace nebo soukromě podnikáte  v této  oblasti.
Pokuste se to  přepočítat  na měsíce.  S přepočtem Vám může pomoci  karta.
Pokud nevíte přesně, pokuste se alespoň odhadnout.“

VEPIŠTE POČET MĚSÍCŮ:

PZ.21 „Popište,  prosím,  podrobně,  jakou práci  vykonáváte  ve  svém  hlavním  
  zaměstnání. Řekněte mi, kde pracujete, v čem podnikáte, co konkrétně v práci děláte atp.“
POKYN: ODPOVEĎ ZAZNAMENEJTE CO NEJPODROBNĚJI - NÁZEV POVOLÁNÍ, POPIS
PRACOVNÍ  POZICE A ČINNOSTI, PŘÍPADNĚ S JAKÝM ZAŘÍZENÍM RESPONDENT
PRACUJE NEBO V ČEM PODNIKÁ,   NAPŘ. „DĚLNÍK U BEŽÍCÍHO PÁSU VE VÝROBĚ
MOTORŮ, NÁVRHÁŘ WEBOVÉ DATABÁZE,  VEDOUCÍ PRODEJNY POTRAVIN, OSVČ–
INSTALATÉR“. 

ZAPIŠTE PODROBNĚ:

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

POKYN: PŘEDLOŽTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.22

PZ.22 „Do jakého odvětví Vaše hlavní zaměstnání patří?“
NEVÍ=99 PŘEPIŠTE POUZE ČÍSELNÝ KÓD:

(1-17)

PZ.40 „Jaký je Váš průměrný čistý měsíční příjem z hlavního zaměstnání?“
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ODMÍTL 
 ODPOVĚDĚT = 7 VEPIŠTE ČÁSTKU: Kč

POKYN: PŘEDLOŽTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.40a
PZ.40a „Kdybyste tuto skutečnost měl nějak zhodnotit, řekl byste, že Vám to,
jaký  máte  příjem,  spíše  způsobuje  problémy  a  omezení,  anebo  Vám spíše
pomáhá a usnadňuje situaci?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

NEVÍ

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5 99

PZ.37  „Máte  v této  práci  podřízené?  Pokud  ano,  kolik  jich  je?  Započítejte
podřízené na všech organizačních stupních, které jsou pod Vámi.“
NEMÁ PODŘÍZENÉ=998

VEPIŠTE POČET:

PZ.38  „Spolupracujete  při  výkonu  své  práce  s dalšími  kolegy,  kteří  jsou  na
stejné  organizační  úrovni  jako  Vy  (práce  v týmu,  ve  skupině,  partě,
v kanceláři, na páse, lince atp.)? Pokud ano, s kolika?“
NEMÁ KOLEGY = 998

VEPIŠTE POČET:

PZ.39 „Je v této práci někdo Vaším přímým nadřízeným? 
Ano, je to muž, ..................................................................................... 1
ano, je to žena, .................................................................................... 2
ne, nemáte nadřízené.“ ......................................................................... 3

 „Děkuji za odpovědi. Hlavní část dotazníku budou tvořit otázky na konkrétní
aspekty Vašeho zaměstnání a pracovního života. Bude se vždy jednat o dvojici
otázek. V té první se Vás zeptáme na nějakou konkrétní věc, a Vy uvedete, jak
to ve Vaší práci je. Následně pak v doplňujícím dotazu zhodnotíte, zda má na
Vás tento stav pozitivní, nebo negativní dopady. Podle povahy věci se některé
doplňující  dotazy  zaměřují  na  to,  zda  Vám  uvedený  stav  způsobuje  nějaké
problémy a omezení,  anebo jestli  Vám naopak  pomáhá a usnadňuje situaci.
Druhý typ doplňujících dotazů se zaměřuje na pocity, tedy jestli Vám uvedený
stav přináší příjemné pocity jako radost, potěšení, uklidnění, naději atp., anebo
nepříjemné  pocity  jako  například  obavy,  rozčilení,  nervozitu,  úzkost atp.  U
každé dvojice tedy vždy nejprve zakroužkujte odpověď, která nejlépe vystihuje
Vaši situaci, a následně odpověď na to, jaký má tato situace na Vás dopad.

Nyní tedy, prosím, samostatně vyplňte následující část dotazníku.“

1. POŽÁDEJTE  RESPONDENTA,  ABY  SAMOSTATNĚ  VYPLNIL  DRUHOU  
ČÁST DOTAZNÍKU (STRANY 5 AŽ 17).

2. PODEJTE DOTAZNÍK RESPONDENTOVI A INFORMUJTE HO, ŽE SE VÁS
MŮŽE ZEPTAT, POKUD NEBUDE ROZUMĚT NĚKTERÉ Z OTÁZEK.

3. PONECHTE  DOSTATEK  ČASU  K     VYPLNĚNÍ  DOTAZNÍKU  .  ZŮSTAŇTE
NABLÍZKU PRO PŘÍPAD DOTAZŮ.

4. POKUD RESPONDENT SÁM OD SEBE ŘEKNE, ŽE NEVÍ, KÓDUJTE 99.

!!!TUTO ČÁST DOTAZNÍKU RESPONDENT VYPLNÍ SÁM!!!



                                                                                                                 Strana:5

PZ.150 Pracujete v současném zaměstnání na turnusy? 
NIKDY NEUSTÁLE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.150a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.151 Pracujete v současném zaměstnání na směny?
NIKDY NEUSTÁLE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.151a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.152 Je Vaše pracovní doba během dne stálá a opakuje se denně ve stejném
časovém rozmezí (například denně od 9 do 5), nebo se den ode dne různě mění
podle okolností?

STÁLÁ PROMĚNLIVÁ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.152a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.153 Kolikrát  během  obvyklého  týdne  si  podle  svých  osobních  potřeb  
 upravujete denní délku pracovní doby?

VEPIŠTE POČET DNÍ V     TÝDNU  : 
(0-7)

PZ.153a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.154 Kolikrát  během  obvyklého  týdne  si  podle  svých  osobních  potřeb  
 upravujete rozložení pracovní doby, tj. to kdy během dne pracujete?

VEPIŠTE POČET DNÍ V     TÝDNU  : 
(0-7)

PZ.154a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.155 Jste kdykoli, tzv. na zavolání, k dispozici zaměstnavateli nebo zákazníkům? 
NIKDY NEUSTÁLE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.155a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.35t Kolik hodin týdně obvykle odpracuje ve svém hlavním zaměstnání? Tj.  
  když nepočítáte cesty tam a zpět, přestávky na oběd atp.?
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VEPIŠTE POČET HODIN     ZA TÝDEN  :

   PZ.35ta To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.156 Kolikrát  během obvyklého  týdne  pracujete  přes  čas,  tj.  nad  rámec  
 běžné nebo Vaší pravidelné pracovní doby?

VEPIŠTE POČET DNÍ V     TÝDNU  : 
(0-7)

PZ.156a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5
 

PZ.36  Kolik  minut  denně  v průměru  strávíte  na  cestě  do  a  z hlavního
zaměstnání.  Zkuste započítat  jen čistý  čas  na cestu tam a zpět,  nikoli  čas
věnovaný po cestě například nakupování atp.
PRACUJI Z DOMOVA = 998
NEVÍM = 999 VEPIŠTE POČET MINUT:

  PZ.36a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.157 Kolikrát  během  obvyklého  týdne  se  v  průměru  stává,  že  musíte  
 neplánovaně pracovat i v době, kdy jste měli mít volno?

VEPIŠTE POČET DNÍ V     TÝDNU  : 
(0-7)

PZ.157a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.158 Kolikrát během obvyklého týdne pracujete ve večerních hodinách, tj.  
 mezi 20. a 6. hodinou?

VEPIŠTE POČET DNÍ V     TÝDNU  : 
(0-7)

PZ.158a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.159 Kolikrát během obvyklého měsíce pracujete v sobotu?
VEPIŠTE POČET SOBOT V MĚSÍCI: 

(0-4)

 PZ.159a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.160 „Kolikrát během obvyklého měsíce pracujete v neděli?“
VEPIŠTE POČET NEDĚL V MĚSÍCI: 
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(0-4)
PZ.160a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.161 Jak často během obvyklého měsíce měníte na poslední chvíli  soukromé
plány kvůli nečekaným pracovním záležitostem?

NIKDY NEUSTÁLE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.161a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.162 Kolikrát během obvyklého roku si berete na den, dva, volno, aniž byste 
   to někomu oznamoval předem?

VEPIŠTE POČET DNÍ V ROCE: 

PZ.162a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.163  Probíhá  na  Vašem pracovišti  něco,  co  ohrožuje  jistotu  Vašeho  místa  -
reorganizace, propouštění, firma má finanční potíže, atp.?

VŮBEC
NE

VE VELKÉM 
ROZSAHU

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.163a  To,  jak  to  je  –  jaké  pocity  Vám to  převážně  přináší?  Příjemnými
pocity máme na mysli např. radost, potěšení, uklidnění, naději, nepříjemnými
např. obavy, rozčilení, nervozitu, úzkost atp.

VELMI
NEPŘÍJEMNÉ ŽÁDNÉ

VELMI
PŘÍJEMNÉ

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.164 Víte o nějakých profesích, zaměstnáních nebo druzích práce, na které Vás
současné místo kvalifikačně dobře připravuje?

O ŽÁDNÉM O MNOHA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.164a To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší? 
VELMI

NEPŘÍJEMNÉ ŽÁDNÉ
VELMI
PŘÍJEMNÉ

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.165 Víte v současné chvíli o nějakých konkrétních pracovních místech, která
byste nejspíše byl schopen získat, pokud byste potřeboval?

O ŽÁDNÉM O MNOHA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.165a To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší? 
VELMI

NEPŘÍJEMNÉ ŽÁDNÉ
VELMI
PŘÍJEMNÉ

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.166 Jak často se k Vám dostávají nabídky na srovnatelnou práci, které byste
nejspíše byl schopen získat?
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NIKDY NEUSTÁLE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.166a To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší? 
VELMI

NEPŘÍJEMNÉ ŽÁDNÉ
VELMI
PŘÍJEMNÉ

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5
 

PZ.167 „Sdílíte pracovní pozici s někým dalším, to znamená, že společně plníte 
 jeden úkol, ale na pracovišti se střídáte?
Ano,................................................................................................... 1
ne.“................................................................................................... 2

PZ.167a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.168 Jak často se stává, že Vám mzda není vyplacena včas, to je tehdy, kdy jste ji očekával?
NIKDY POKAŽDÉ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PZ.168a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.169 „Jak často se stává, že Vám mzda není vyplacena v takové výši, jakou jste očekával?“
NIKDY POKAŽDÉ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.169a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.170 Získáváte v práci nějaké nefinanční výhody jako např. stravování, firemní
auto, telefon, naturálie, příspěvky nebo slevy apod.?

ŽÁDNÉ MNOHO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.170a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.171 Jaká je Vaše mzda ve srovnání s kolegy na podobné pozici?
NEMÁM KOLEGY = 98

PODSTATNĚ NIŽŠÍ STEJNÁ PODSTATNĚ VYŠŠÍ
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.171a To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší? 
VELMI

NEPŘÍJEMNÉ ŽÁDNÉ
VELMI
PŘÍJEMNÉ

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.172 Jaká je Vaše mzda v porovnání s tím, kolik si podle Vás za svou práci a výkon zasloužíte?
PODSTATNĚ NIŽŠÍ ODPOVÍDAJÍCÍ PODSTATNĚ VYŠŠÍ
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-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.172a To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší? 
VELMI

NEPŘÍJEMNÉ ŽÁDNÉ
VELMI
PŘÍJEMNÉ

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.173 Máte na pracovišti k dispozici vhodné pomůcky pro zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví (BOZP)?
VŮBEC NE DOKONALE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.173a To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší? 
VELMI

NEPŘÍJEMNÉ ŽÁDNÉ
VELMI
PŘÍJEMNÉ

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.174  Jak  se  na  Vašem  pracovišti  dodržují  pravidla  zajištění  bezpečnosti  a
ochrany zdraví (BOZP)?
VŮBEC NE DOKONALE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.174a To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší? 
VELMI

NEPŘÍJEMNÉ ŽÁDNÉ
VELMI
PŘÍJEMNÉ

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.175 Jak se na Vašem pracovišti udržuje se čistota a pořádek?
VŮBEC NE DOKONALE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.175a To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší? 
VELMI

NEPŘÍJEMNÉ ŽÁDNÉ
VELMI
PŘÍJEMNÉ

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.176 Jak jsou na Vašem pracovišti zajišťovány hygienické podmínky?
VŮBEC NE DOKONALE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.176a To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší? 
VELMI

NEPŘÍJEMNÉ ŽÁDNÉ
VELMI
PŘÍJEMNÉ

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.177 Máte k dispozici vhodné technické vybavení k výkonu Vaší práce?
VŮBEC NE DOKONALE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.177a To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší? 
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.178 Objevují se na Vašem pracovišti nepříjemné konflikty mezi spolupracovníky?
NEMÁM SPOLUPRACOVNÍKY = 98
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NIKDY NEUSTÁLE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.178a To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší? 
VELMI

NEPŘÍJEMNÉ ŽÁDNÉ
VELMI
PŘÍJEMNÉ

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.179 Objevuje se na Vašem pracovišti nevhodné chování ze strany nadřízených?
NEMÁM NADŘÍZENÉ = 98

NIKDY NEUSTÁLE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.179a To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší? 
VELMI

NEPŘÍJEMNÉ ŽÁDNÉ
VELMI
PŘÍJEMNÉ

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.180 Objevuje se na Vašem pracovišti nevhodné chování ze strany podřízených
směrem k nadřízeným?
PRACUJI SÁM = 98

NIKDY NEUSTÁLE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.180a To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší? 
VELMI

NEPŘÍJEMNÉ ŽÁDNÉ
VELMI
PŘÍJEMNÉ

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.181 Kdo určuje jakými postupy a v jakém sledu svou práci vykonáváte?
PLNĚ URČUJÍ

NADŘÍZENÍ/KLIENTI
/ZÁKAZNÍCI

NAPŮL JINÍ,
NAPŮL SÁM

PLNĚ SI 
URČUJI
 SÁM

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

  PZ.181a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.182 Kdo určuje rozložení Vaší pracovní doby, tj. kdy přesně práci vykonáváte?
PLNĚ URČUJÍ

NADŘÍZENÍ/KLIENTI
/ZÁKAZNÍCI

NAPŮL JINÍ,
NAPŮL SÁM

PLNĚ SI 
URČUJI
 SÁM

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
 PZ.182a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.183 Kdo určuje náplň Vaší práce, tj. jaké úkoly v práci řešíte, co konkrétně děláte?
PLNĚ URČUJÍ

NADŘÍZENÍ/KLIENTI
/ZÁKAZNÍCI

NAPŮL JINÍ,
NAPŮL SÁM

PLNĚ SI 
URČUJI
 SÁM

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
  PZ.183a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5
PZ.184 Kolik jste v současném zaměstnání za uplynulých 12 měsíců absolvoval 
 kurzů nebo školení, které považujete za přínosné?
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VEPIŠTE POČET KURZŮ V ROCE: 

PZ.184a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5
 

PZ.185 Jak často se při práci v současném zaměstnání učíte nové věci, postupy,
nebo získáváte zkušenosti, které považujete pro Vás osobně za přínosné?

NIKDY NEUSTÁLE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.185a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.186 Vytváříte si díky práci kontakty, které považujete za přínosné?
NIKDY NEUSTÁLE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.186a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.187 Je Vaše práce v porovnání s jinými nezajímavá, nebo naopak zajímavá?
NEZAJÍMAVÁ ZAJÍMAVÁ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PZ.187a To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší? 

VELMI
NEPŘÍJEMNÉ ŽÁDNÉ

VELMI
PŘÍJEMNÉ

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.188 Je Vaše práce jednotvárná, monotónní, anebo naopak pestrá a různorodá?
JEDNOTVÁRNÁ PESTRÁ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.188a To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší? 
VELMI

NEPŘÍJEMNÉ ŽÁDNÉ
VELMI
PŘÍJEMNÉ

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.189  V  jakém  tempu  musíte  obvykle  vykonávat  svou  práci:  v  pomalém  a
klidném, anebo v rychlém, vysokém pracovním tempu?

POMALÉ RYCHLÉ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.189a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.190 Stává se, že Vás při práci něco bolí kvůli tomu, jakou práci děláte?
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NIKDY NEUSTÁLE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.190a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.191 Stávají se Vám ve Vaší práci úrazy?
NIKDY NEUSTÁLE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.191a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.192 Býváte nemocný v důsledku práce, kterou vykonáváte?
NIKDY NEUSTÁLE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.192a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.193  Pociťujete  nějaké  dlouhodobé  zdravotní  obtíže,  které  jsou  následkem
práce, kterou vykonáváte?

NIKDY NEUSTÁLE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.193a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.194  Stává se, že jste po práci natolik fyzicky unavený, že Vás to omezuje v
dalších životních oblastech?

NIKDY NEUSTÁLE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.194a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.195  Stává se,  že na svou práci  myslíte i  když máte volno,  že se nemůžete
zbavit myšlenek na práci?

NIKDY NEUSTÁLE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.195a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.196 Zažíváte ve své práci pocity stresu?
NIKDY NEUSTÁLE



                                                                                                                 Strana:13

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.196a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.197  Zažíváte  kvůli  své  práci  pocity  stresu  i  mimo  zaměstnání,  ve  chvílích
volna?

NIKDY NEUSTÁLE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.197a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.198 Stává se, že jste po práci natolik psychicky unavený, že Vás to omezuje v
dalších životních oblastech?

NIKDY NEUSTÁLE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.198a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.199 Jak často se ve Vaší práci oproti plánu nečekaně mění pracovní úkoly nebo
termíny?

NIKDY NEUSTÁLE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.199a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.200 Střídají se ve Vaší práci období, kdy je práce moc, a období, kdy je jí málo?
NIKDY NEUSTÁLE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.200a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.201 Stává se, že Vaše pracovní úkoly nejsou zadány zcela jasně?
NIKDY NEUSTÁLE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.201a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.202 Stává se, že Vaše pracovní úkoly nejsou zadávány včas?
NIKDY NEUSTÁLE



Strana:14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.202a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.203 Stává se, že nemáte jasně vymezenou odpovědnost za to, co děláte?
NIKDY NEUSTÁLE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.203a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.204  Stává se, že komunikace s Vaším nadřízeným ohledně pracovních úkolů  
  nefunguje úplně dobře?
NEMÁM NADŘÍZENÉ = 98

NIKDY NEUSTÁLE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.204a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.205  Stává  se  že  komunikace  s  Vašimi  kolegy  ohledně  pracovních  úkolů  
 nefunguje úplně dobře?
NEMÁM KOLEGY, PRACUJI SÁM = 98

NIKDY NEUSTÁLE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.205a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.206  Stává  se,  že  Vás  nadřízení  nebo  vedení  firmy  dostatečně  neinformují  
  o důležitých věcech, organizačních změnách, atp.?
NEMÁM NADŘÍZENÉ = 98

NIKDY NEUSTÁLE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.206a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.207 Jednáte v rámci své pracovní doby s lidmi, tj. zákazníky, klienty, pacienty, žáky atp.?
VŮBEC NEUSTÁLE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.207a To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší? 
VELMI

NEPŘÍJEMNÉ ŽÁDNÉ
VELMI
PŘÍJEMNÉ

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.208 Pracujete v rámci své pracovní doby na počítači?
VŮBEC NEUSTÁLE
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.208a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.209 Řídíte v rámci své pracovní doby dopravní prostředek?
VŮBEC NEUSTÁLE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.209a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.210 Setrváváte v rámci své pracovní doby v bolestivých, únavných polohách těla?
VŮBEC NEUSTÁLE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.210a To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší? 
VELMI

NEPŘÍJEMNÉ ŽÁDNÉ
VELMI
PŘÍJEMNÉ

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.211  Nosíte  v  rámci  své  pracovní  doby  těžká  břemena  nebo  s  nimi  jinak
manipulujete vlastní silou?

VŮBEC NEUSTÁLE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.211a To, jak to je – jaké pocity Vám to převážně přináší? 
VELMI

NEPŘÍJEMNÉ ŽÁDNÉ
VELMI
PŘÍJEMNÉ

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.212 Pracujete během obvyklého pracovního týdne z domova?
VŮBEC NEUSTÁLE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.212a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.213 Jak často se Vám v práci mění nadřízení?
NEMÁM NADŘÍZENÉ = 98

NIKDY NEUSTÁLE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.213a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.214 Jak často se ve Vaší práci mění kolegové, s nimiž pracujete?
NEMÁM KOLEGY, PRACUJI SÁM = 98
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NIKDY NEUSTÁLE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.214a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.215 Jak často se Vám v práci mění podřízení?
NEMÁM PODŘÍZENÉ = 98

NIKDY NEUSTÁLE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.215a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.216  Jak často se ve Vaší práci mění technologické vybavení, takže se musíte
učit ovládat nové zařízení, stroj, počítačový program atp.?

NIKDY NEUSTÁLE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.216a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.217 Cítíte sounáležitost s organizací, v níž pracujete?
VŮBEC NAPROSTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.217a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.218 Cítíte hrdost na organizaci, v níž pracujete?
VŮBEC NAPROSTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.218a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.219 Jsou cíle a aktivity organizace v souladu s Vašimi hodnotami a přesvědčením?
VŮBEC NAPROSTO
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.219a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.220 Vážíte si sám sebe za to, jakou práci děláte?
VŮBEC NAPROSTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.220a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5
 

PZ.221 Je Vaše práce společensky uznávaná?
VŮBEC NAPROSTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.221a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

PZ.222 Váží si Vaší práce lidé, na kterých Vám záleží?
VŮBEC NAPROSTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PZ.222a To, jak to je – jaký to má na Vás vliv?
ZPŮSOBUJE
PROBLÉMY

NEMÁ
VLIV

POMÁHÁ A
USNADŇUJE

-5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5

DĚKUJEME MNOHOKRÁT ZA VAŠI OCHOTU A ČAS!!! 

NYNÍ PROSÍM VRAŤTE DOTAZNÍK TAZATELI, KTERÝ VÁM POLOŽÍ
POSLEDNÍCH PÁR OTÁZEK PRO MOŽNOST STATISTICKÉHO

ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU. 
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POKYN: PŘEKONTROLUJTE, ZDA RESPONDENT ZAKROUŽKOVAL
ODPOVĚĎ U VŠECH OTÁZEK!

IDE.2 „Kolik je Vám let?" 

POKYN: PŘEDLOŽTE DOTÁZANÉMU KARTU IDE.6c
IDE.6c „Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?“

PŘEPIŠTE POUZE ČÍSELNÝ KÓD:
(1-11)

POKYN: PŘEDLOŽTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.46
PZ.46  „Když  vezmete  v úvahu  celkovou  situaci  na  pracovním  trhu  v České
republice,  jak  hodnotíte  své  současné  hlavní  zaměstnání?  Řekl  byste,  že
celkově vzato máte špatnou nebo dobrou práci?“

VELMI
ŠPATNÁ

VELMI
DOBRÁ

NEVÍ

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 99

IDE.3a „Jste
svobodný, svobodná, ........................................................................... 1
ženatý, vdaná (příp. žijete v  registrovaném partnerství), ......................... 2
rozvedený, rozvedená, ......................................................................... 3
vdovec, vdova.“ ................................................................................... 4
NEVÍ .................................................................................................. 9

IDE.3b  „Žijete  ve  Vaší  domácnosti  s  manželem/kou  nebo  se  stálým  
  partnerem/kou?“

ANO ................................................................................................... 1
NE ..................................................................................................... 2

PZ.67  „Máte  nezaopatřené  děti?  Pokud  ano,  kolik?“  (Neptáme  se  na  děti  
 v domácnosti ale na Vaše děti.)
NEMÁ ŽÁDNÉ NEZAOPATŘENÉ DÍTĚ = 98

VEPIŠTE POČET DĚTÍ:

IDE.13 „Kolik členů včetně Vás má Vaše domácnost? Nezapomeňte započítat do celkového počtu také sebe.“

VEPIŠTE POČET OSOB:

IDE.57 „Kolik členů Vaší domácnosti je v současnosti ekonomicky aktivních (tzn., že vykonává placené zaměstnání, je
podnikatel, živnostník atp.)? 

VEPIŠTE POČET OSOB:
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IDE.10a „Jaký je Váš celkový čistý měsíční příjem, tj. příjem pouze Vaší osoby
ze  všech  ekonomických  aktivit?  Pokud  nevíte  přesně,  odhadněte  prosím
alespoň přibližnou částku.“

VEPIŠTE ČÁSTKU:
Kč

IDE.10 „A jaký je obvyklý čistý měsíční příjem celé Vaší domácnosti, tj. když sečtete
příjem všech členů domácnosti? Pokud nevíte přesně, odhadněte prosím alespoň přibližnou částku.“

NEVÍ = 9
VEPIŠTE ČÁSTKU:

Kč

PZ.68 „Byl jste někdy nedobrovolně nezaměstnaný, tj. že jste pracovat chtěl,  
  ale nemohl jste najít vhodnou práci?
Ano, ................................................................................. 1 => EU.179
ne.“  ................................................................................. 2 => PZ.69

FILTR:  NÁSLEDUJÍCÍ  OTÁZKU  EU.179  POLOŽTE  POUZE  TĚM,  KTEŘÍ  BYLI
V MINULOSTI  NEDOBROVOLNĚ  NEZAMĚSTNANÍ,  TZN.  V  PŘEDCHOZÍ OTÁZCE
PZ.68 ODPOVĚDĚLI „ANO“ (VARIANTA 1)
EU.179 „Byl jste nezaměstnaný déle než 6 měsíců?

ANO NE NEVÍ
1 2 9

a) kdykoliv v minulosti, 1    2    9
b) během posledních 5 let?“ 1    2    9

!!! POKLÁDEJTE VŠEM !!!
PZ.69 „Máte v současné době nějaké zdravotní potíže, ať už jde o nemoc nebo úraz?
Ano, krátkodobé, ................................................................................. 1
ano, dlouhodobé, ................................................................................ 2
ne, momentálně nemáte žádné zdravotní potíže.“ .................................... 3
NEVÍ .................................................................................................. 9

„Tak to je jménem CVVM Sociologického ústavu AV ČR vše a já Vám děkuji za
rozhovor.“

OTÁZKY PRO TAZATELE (VYPLŇTE IHNED PO SKONČENÍ ROZHOVORU)
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IDE.8 DOTÁZANÝ JE: MUŽ = 1
ŽENA = 2

IDE.9 DOTÁZANÝ BYDLÍ V OKRESE ČÍSLO:

IDE.72 ČAS KONCE ROZHOVORU:
:

IDE.55 KOLIK OSOB VÁM ODMÍTLO TENTO KONKRÉTNÍ ROZHOVOR? 
(ZAPOČÍTEJTE POUZE TY, KTERÉ PRAVDĚPODOBNĚ VYHOVOVALY 
POTŘEBNÝM KVÓTÁM) NIKDO NEODMÍTL = 98

IDE.56 MÍSTO PROVEDENÍ ROZHOVORU:
Domácnost respondenta, ...................................................................... 1
Domácnost tazatele, ............................................................................ 2
Pracoviště (tazatele nebo respondenta), ................................................. 3
Veřejné prostranství (ulice, park, před školou, parkoviště) ........................ 4
Čekárna (na nádraží, u lékaře, apod.), .................................................... 5
Restaurační zařízení, ............................................................................ 6

Jiné místo. Vypište prosím konkrétně: .................................................... 7

IDE.70 RESPONDENT ŽIJE V OBCI/MĚSTĚ:.………………………………………………

EVIDENČNÍ ČÍSLO TAZATELE:
KRAJ VSO OSOBNÍ ČÍSLO

PŘÍJMENÍ TAZATELE: ............................................................................

Potvrzuji, že jsem výběr dotázaného a výzkumný rozhovor provedl přesně podle
pokynů CVVM a že jsem dodržel pravidla Etického kodexu tazatele.

PODPIS: .………………………………………………………....................................

DNE: ……………………………………………………….....................................

PROSÍM, UJISTĚTE SE NA ZÁVĚR, ŽE:
1. U VŠECH OTÁZEK JE VYZNAČENA ODPOVĚĎ RESPONDENTA – JE UDĚLÁN 
KROUŽEK KOLEM PŘÍSLUŠNÉHO KÓDU ODPOVĚDI.
2. VŠECHNA HRANATÁ OKÉNKA V DOTAZNÍKU JSOU VYPLNĚNÁ ČÍSLEM. 
DOPLŇTE ČÍSLA DO OKÉNEK V ČÁSTI, KTEROU RESPONDENT VYPLNIL SÁM.
3. POKUD RESPONDENT NA NĚKTERÉ OTÁZKY NEODPOVĚDĚL (NAPŘ. FILTR), 
V OKÉNKU JE VYPLNĚNO ČÍSLO „0“.

HODNOCENÍ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU (DOPLNÍ CVVM):


	PZ.27 „Jaký je celkový počet pracovníků v organizaci, kde pracujete? (Pokud jde o firmu s více pobočkami, započítejte jen tu pobočku, v níž pracujete.)
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