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„Workshop k MODELU KVALITY PRACOVNÍHO ŽIVOTA“ 
 
V úterý 4. května 2021 byl uspořádán on-line workshop, který pořádal Výzkumný ústav bezpečnosti 
práce, v. v. i. ve spolupráci se spoluřešiteli projektu (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. a České vysoké 
učení technické v Praze) „Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR v éře 
nastupující průmyslové revoluce“ TAČR ETA.  
 
Cílem workshopu bylo poskytnout účastníkům bližší seznámení s modelem kvality pracovního života 
(KPŽ), předvedení portálu Kvality pracovního života v České republice a následné informace 
o plánované inovaci portálu. Účastníkům byly představeny objektivní charakteristiky kvality 
pracovního života a prezentovány výsledky z reprezentativního šetření ekonomicky aktivní populace 
KPŽ. Během on-line setkání vystoupili zástupci řešitelských organizací.  
 
Program workshopu: 
 
ÚVOD, PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU 
(Mgr. Kateřina Bátrlová) 

- Cílem úvodu workshopu bylo seznámení s cílem projektu a představení jednotlivých výstupů 
projektu. Součástí příspěvku bylo seznámení s programem workshopu a technickými 
doporučeními k online přenosu.  

 
KONCEPCE MODELU KPŽ A PROBLEMATIKA MĚŘENÍ OBJEKTIVNÍCH CHARAKTERISTIK 
(PhDr. Jiří Vinopal) 

- Příspěvek se zaměřil na úskalí měření kvality pracovního života zejména co se týče možností 
sledování objektivních ukazatelů a možností jejich využit pro stanovení kvality pracovního 
života. V návaznosti na to byl představen návrh modelu, jakým KPŽ v ČR dlouhodobě 
popisovat a sledovat. 

 

VÝZKUM – ROZVOJ KVALITY PRACOVNÍHO ŽIVOTA 2019 
(Ing. Jan Červenka)  

- Příspěvek seznámil s výsledky průzkumu kvality pracovního života, v rámci, kterého byl 
testován dotazník zaměřující se na postižení dopadu objektivního stavu pracovních podmínek 
a okolností na pracující. 

 

MOŽNOSTI SLEDOVÁNÍ KONTEXTOVÝCH UKAZATELŮ 
(Mgr. Naděžda Čadová, Mgr. Radka Hanzlová) 

- Příspěvek předvedl výsledky zmapování a posouzení využitelnosti veřejně dostupných 
datových zdrojů pro popis a sledování kvality pracovního života v ČR.  

 

ČASOVÉ ŘADY NA PORTÁLU KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA V ČR 
(PhDr. Jiří Vinopal)  
Příspěvek představil nedávné změny portálu http://kvalitapracovnihozivota.vubp.cz/, zejména 
přidání a doplnění modulu časových řad indikátoru SQWLi (Index subjektivní kvality pracovního 
života). http://kvalitapracovnihozivota.vubp.cz/ 

https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/TL01000502/model/uvod-predstaveni-projektu.pdf
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/TL01000502/model/koncepce-modelu-kpz-a-problematika-mereni-objektivnich-charakteristik.pdf
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/TL01000502/model/vyzkum-rozvoj-kvality-pracovniho-zivota-2019.pdf
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/TL01000502/model/moznosti-sledovani-kontextovych-ukazatelu.pdf
http://kvalitapracovnihozivota.vubp.cz/
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PLÁNOVANÉ INOVACE PORTÁLU KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA 
(Ing. Martin Štěpánek, M.A. Ph.D.) 

- Představení hlavních změn v online portálu Kvalita pracovního života plánovaných pro rok 
2021 a zahrnujících mimo jiné novou celkovou identitu, přehlednější představení dat 
a doplňkové dokumenty ke stažení.“ 

 
 
ZÁVĚREČNÁ DISKUZE 
 
Jednotlivé prezentace lze stáhnout kliknutím na název příspěvku v programu. 

https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/TL01000502/model/planovane-inovace-portalu-kvalita-pracovniho-zivota.pdf

