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ÚVOD
Z pohledu dějinného vývoje je studium a výzkum kvality života poměrně novým
interdisciplinárním oborem, který zkoumá kvalitu života na různých úrovních od
hodnocení životní úrovně národní populace přes porovnání potřeb specifických skupin
obyvatel až po měření individuální spokojenosti. V současnosti se preferují
multidimenzionální přístupy a holistické koncepce.
Pro koncept kvality života je klíčový pocit pohody, který pramení z tělesné, duševní
a sociální vyrovnanosti každého jedince. Z tohoto pojetí vyplývá, že kvalita života je
dána subjektivním vnímáním individuální životní reality. Diskuse o tom, co to kvalita
lidského života vlastně je a jak ji měřit, probíhaly intenzivně v průběhu osmdesátých
i devadesátých let. Přesné, spolehlivě a teoreticky uspokojivé měření kvality života, na
kterým by se shodla většina odborníků, zatím neexistuje. Je to způsobeno hlavně tím,
že v sobě obsahuje dvě relativně samostatné složky – objektivní a subjektivní. Zatímco
některé nástroje zachycení kvality života jsou založeny na subjektivním prožívání
vlastní situace člověka (respondenta), existují kromě tvorby teoretických modelů také
pokusy o měření a určitou objektivizaci vnějších charakteristik socio-ekonomického,
ekologického či politického prostředí.
Řešený projekt se zaměřuje pouze na jednu složku kvality života člověka, a to na
kvalitu pracovního života a pouze na její subjektivní vnímání jednotlivci
(ekonomicky aktivní populací ČR ve věku od 18 let).
Problematice kvality pracovního života se řešitelský tým VÚBP, v. v. i.
a Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. věnuje dlouhodobě. Průběžně byly zkoumány
a analyzovány teoretické práce, dokumenty významných mezinárodních i domácích
institucí, oficiální statistiky. Přístup k řešení problematiky se opírá zobecněný souhrn
nejvýznamnějších výsledků vlastních výzkumů, interních případových studií a výsledků
realizovaných empirických šetření.
Při hodnocení výsledků terénních šetření subjektivně vnímané kvality pracovního
života je třeba v budoucnosti výsledky konfrontovat s objektivní realitou, běžně
postihovanou „tvrdými“ statistickými daty (nebylo předmětem zadání současného
výzkumného projektu).
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Poznání základních souvislostí a hlavních podmínek celospolečenského vývoje je
nezbytným předpokladem pro současné a budoucí ovlivňování všech rozhodujících
aktérů, kteří utvářejí a podílejí se na formování trhu práce, politice zaměstnanosti
i celkové sociální politice tak, aby se zvyšovala nejen efektivnost, produktivita, kvalita
výroby a služeb, ale aby zároveň se zlepšovala kvalita pracovních míst i kvalita
pracovního života ve všech důležitých aspektech.
Dochází k všeobecné restrukturalizaci světa, nové technologie se prosazují jako hlavní
akcelerátor.

Důležitými

aspekty

jsou

akceschopnost,

rychlost,

pohyblivost,

přizpůsobivost a pružnost. Fyzická infrastruktura je revolučními technologiemi
vytlačována do virtuálního světa. Procesy směřují od přetváření hmoty k práci
s informacemi. Nejvýznamnějším trendem je přechod od fyzické námahy k psychické
zátěži, od reálného světa práce ke kyberprostoru.
Vzrůstá dynamika strukturálních a sektorových změn, dochází k útlumu tradičních
odvětví, rozvoji nových založených na aplikaci nejmodernějších technologiích,
k mohutném využívání informačních a telekomunikačních technologií. Výkon práce se
na jedné straně přesouvá z uzavřených prostor čím dál více do terénu, blíže
k zákazníkům a klientům (více zaměstnanců pracuje mimo stálé pracoviště), na druhé
straně se vlivem globalizace (včetně rozvoje IKT a levné pracovní síly) služby
koncentrují a vykonávají daleko od zákazníků, často mimo dané území státu
v ekonomicky nejvýhodnějších teritoriích. Postupně ustupuje význam klasického
zaměstnavatelského vztahu, prosazuje se rozmanitost a individualizace pracovních
vztahů.
Zaměstnavatelé také stále více prosazují u svých zaměstnanců požadavek na
společné sdílení rizika. Tyto změny otevírají řadu otázek na téma míry sociálně právní
ochrany zaměstnanců, role státu a úlohy odborů, pozice a vztahů mezi samotnými
zaměstnavateli a zaměstnanci apod. Zaměstnavatelé jsou k prosazování vyšší
flexibility motivováni konkurenčním tlakem a snahou o co nejvyšší efektivnost
vložených prostředků. Zrychlení procesu inovací, aplikace stále náročnějších
technologií obvykle spojených s vyšší úrovní informatizace vyžadují zlepšení
organizace práce, maximální využití vysoce specializovaných a kvalifikovaných
pracovních sil.
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1. Základní anotační rešerše „Kvalita pracovního života 2018“
Rešerše je zpracovaná pro potřeby výzkumného úkolu VÚBP, v. v. i. „Kvalita
pracovního života 2018“ a zároveň pro plnění závazného monitorovacího ukazatele
vyplývajícího z platného implementačního plánu uzavřeného mezi VÚBP, v. v. i.
a MPSV (Osvědčení o uznání certifikované metodiky vydalo Ministerstvo práce
a sociálních věcí pod č. j. 2015/75 229-312 dne 31. 12. 2015).

Pozn.: Plnění etapy úkolu interní číslo: 9051 „Kvalita pracovního života 2018“
VA2_1: Sběr relevantních informací z domácích a zahraničních zdrojů.
Popis aktivity: V rámci dané aktivity bude probíhat sběr relevantních aktuálních informací z domácích
a zahraničních zdrojů se zaměřením na problematiku kvality pracovního života, zpracování aktuálního
přehledu k dané problematice. Cíl aktivity: Vytvoření přehledu k dané problematice.
Doba řešení: od 02/2018 do 04/2018 ; Výstup/výsledek: Přehled k dané problematice.

Klíčová slova česky: Kvalita pracovního života; kvalita života, subjektivně vnímaná
kvalita pracovního života; subjektivní životní pohoda, hodnota a důležitost práce;
trendy práce (proměna); pracovní a životní spokojenost; pracovní podmínky.


(Posuzování kvality života na měnící se povahu zaměstnání, rovnováhu mezi
pracovním a soukromým životem a sociální soudržnost).

Klíčová slova anglicky: Quality of working life; quality of life, subjectively perceived
quality of working life; subjective well-being, value and importance of work; labour
trends (change); satisfaction in work and life; working Conditions.


(The assessment of quality of life to the changing nature of employment, Work
life balance and social cohesion).

Jazykové omezení: český, anglický, německý
Časové omezení: 2017-2018
Obsah:






Zdroje dostupné v odborné knihovně VÚBP, v. v. i.
Volně dostupné zdroje – české
Volně dostupné zdroje - zahraniční
Databáze EBSCO
Zdroje bez přístupu k plnému textu
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 Zdroje dostupné v knihovně VÚBP, v. v. i.
ABBASI, Milad …[et al.]. Investigation into effects of work-related quality of life
and some related factors on cognitive failures among nurses. International
Journal of Occupational Safety and Ergonomics. 2017, roč. 23, č. 3, s. 386-392.
Selhání kognitivních (poznávacích) funkcí je jedním z faktorů, které mohou být
ovlivněny osobními a profesními charakteristikami. Tento výzkum byl proveden za
účelem studování vlivu kvality života na pracovišti a některých souvisejících faktorů,
které mají vliv na selhání kognitivních funkcí u sester. Tato průřezová studie byla
provedena mezi zdravotními sestrami pracujícími v jednotkách intenzivní péče,
jednotkách kritické péče a pohotovostním jednotkám v roce 2014.


Funkce kognitivní - kvalita života - sestry zdravotní - faktory pracovní.

MLEZIVOVÁ, Iveta; SVOBODOVÁ, Lenka. Důležitost a spokojenost mužů a žen
s aspekty pracovního života. Bezpečnost a hygiena práce. 2017, roč. 67, č. 11,
s. 21-26.
Článek se věnuje otázce vnímání kvality pracovního života, pracovních podmínek
a vybraných aspektů práce pohledem žen a mužů. Uvádí základní demografická data,
statistická zjištění o počtech zaměstnanců v jednotlivých odvětvích ekonomiky a ve
třídách klasifikace zaměstnání a detailněji se věnuje subjektivním hodnotám důležitosti
a spokojenosti vybraných aspektů vykonávané práce podle pohlaví.


Život pracovní - práce - kvalita života - zaměstnanost - spokojenost - hodnoty
pracovní - muži – ženy.

MLEZIVOVÁ, Iveta; SVOBODOVÁ, Lenka. Kvalita pracovního života: důležitost
a spokojenost pracujících s vykonávanou prací v ČR. Bezpečnost a hygiena
práce. 2017, roč. 67, č. 4, s. 12-14, 19-23.
Článek v úvodu představuje projekt "Kvalita pracovního života". V další části
prezentuje jeden z aspektů práce, zaměřený na zjišťování přístupu ekonomicky aktivní
populace ČR k ochotě stále se učit, vzdělávat se, zdokonalovat, rozšiřovat i získávat
nové dovednosti. Věnuje se také významu a důležitosti sociální investice k získávání
nových dovedností v měnícím se světě práce.


Život pracovní - práce - kvalita života - učení se - vzdělávání profesní vzdělávání celoživotní - znalosti - dovednosti - investice – změny.

POPELKOVÁ, Hana. EHSV podpořil směrnici o slaďování
a rodinného života. Sondy. 2018, roč. 28, č. 2, s. 14.

pracovního

Evropská komise připravila (zejména v souvislosti s problémy v zastoupení žen na trhu
práce) nový návrh o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů
a pečujících osob. Evropský hospodářský výbor podpořil přijetí návrhu směrnice, jejíž
obsah článek ve stručnosti představuje.
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Život pracovní - život soukromý - trh práce - aspekty sociální - rodičovství - péče
domácí - ženy - kvalita života.

SCHALKWYK, Riaan Dirkse van; STEENKAMP, Rigard J. A review and
exploration of sociotechnical ergonomics. International Journal of Occupational
Safety and Ergonomics. 2017, roč. 23, č. 3, s. 297-306.
Článek se s holistickým přístupem zamýšlí nad významem ergonomie. Holistický
přehled ergonomických dějin ukazuje, že tato věda zůstává důležitá pro oblast
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), širokou společnost, kulturu, politiku
a design každodenních věcí. Věda poskytuje nekonvenční a mnohostranné hledisko,
které zkoumá ergonomii z hlediska sociální, firemní i BOZP.


Ergonomie - přístupy - BOZP - kvalita života - kvalita práce.

VENTUROSO GONGORA BUCKERIDGE SERRA, Maysa …[et al.]. Effects of
physical exercise on musculoskeletal disorders, stress and quality of life in
workers. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. 2018,
roč. 24, č. 1, s. 62-67.
Účinek fyzického cvičení na pracovišti s cílem podpořit zdraví pracovníků je
protichůdný. Cílem studie bylo vyhodnotit vliv cvičení na pracovišti na
muskuloskeletálních onemocnění (MSD), vnímání stresu a kvalitu života u pracovníků.
Z realizovaného testování vyšlo zjištění, že cvičení je potenciální metodou pro snížení
počtu muskuloskeletálních onemocnění u pracovníků, ale nebyla účinná při snižování
úrovně stresu nebo zlepšení kvality života pracovníků.


Onemocnění muskuloskeletální - poruchy pohybové - stres psychický - kvalita
života - cvičení – pracoviště.

 Volně dostupné zdroje – české
HALASOVÁ, Sabina. Spokojenost zaměstnanců personální agentury XY
s kvalitou pracovního života. Brno, 2017. Diplomová práce. Masarykova
univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce.
Vedoucí
práce
Mgr.
Mgr.
Ondřej
Hora,
Ph.D.
Dostupný také
z: https://is.muni.cz/th/418987/fss_m/Diplomova_prace_Sabina_Halasova.pdf.
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na spokojenost s kvalitou pracovního
života HR specialistů v personální agentuře XY. Práce odhaluje perspektivu
zaměstnanců na zmíněné pozici, konkrétně jejich spokojenost tedy subjektivní stránku
dané problematiky. Hlavním cílem je odpovědět na otázku: „Jak jsou spokojeni
stávající zaměstnanci s kvalitou pracovního života v personální agentuře XY se
zaměřením na organizační faktory a proč?“ Tento cíl má současný stav nejen popsat,
ale také vysvětlit právě díky hlubšímu poznání a pochopení postojů zaměstnanců. Na
oblast organizačních faktorů je cíl zaměřen z důvodu možnosti tyto faktory ovlivnit ze
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strany zaměstnavatele. Výstupem práce je tedy i seznam doporučení, která je možné
využít pro zlepšení spokojenosti zaměstnanců s kvalitou pracovního života.
Na ČZÚ se konal seminář EU-OSHA Kvalita života ohrožených skupin
zaměstnanců. BOZPprofi.cz [online]. 18. 9. 2017 [cit. 2018-04-18]. Dostupný
z: https://www.bozpprofi.cz/33/na-czu-se-konal-seminar-eu-osha-kvalita-zivotaohrozenych-skupin-zamestnancuuniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z05KtDcRYG5XeE61ttPd92s/.
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) pořádala
dne 13. 9. 2017 ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Výzkumným
ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., Institutem personalistiky FPH Vysoké školy
ekonomické v Praze a Českou zemědělskou univerzitou v Praze odborný seminář
Kvalita života ohrožených skupin zaměstnanců.
ŘEHÁK, Jan. Kvalita pracovního života a fluktuace v konkrétní organizaci. Brno,
2017. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií.
Katedra sociální politiky a sociální práce. Vedoucí práce Mgr. Josef Horňáček
Ph.D. Dostupný také z:
https://is.muni.cz/th/369529/fss_m/Diplomova_prace_Jan_Rehak_21.5.2017.pdf.
Ve své magisterské diplomové práci se zabývám kvalitou pracovního života a její
návaznosti na fluktuaci v konkrétní organizaci, pro niž byl fenomén zvýšené fluktuace
symptomatický především během posledních pár let. Fluktuace zaměstnanců a kvalita
pracovního života jsou v personálním řízení často diskutované pojmy, zejména tomu
v poslední době nahrává vývoj české ekonomiky, kdy kontinuálně klesá
nezaměstnanost a přibývá nových pracovních míst. Z těchto důvodů se zaměstnanci
tolik nebojí opouštět svá pracovní místa, a jsou to právě firmy a zaměstnavatelé, na
kterých nyní leží břemeno udržet si své zaměstnance a vyjít jim vstříc v oblastech,
které by potencionálně mohly být oblastmi rozhodujícími pro případný odchod
zaměstnanců ze současného, již nevyhovujícího, pracoviště.

 Volně dostupné zdroje – zahraniční
EUROFOUND. Living and working in Europe [online]. Luxembourg: Publications
Office of the European Union, 2017 [cit. 2018-04-18]. Dostupný
z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/annual-report/2017/living-andworking-in-europe-2016.
Living and working in Europe, Eurofound’s 2016 yearbook, provides a snapshot of
developments and trends in the work and lives of Europeans as described in the
research activities of Eurofound over 2016. Despite the strains on the European Union
– slow economic recovery, rising euro-scepticism and the UK vote to leave the EU –
Eurofound’s work reported much good news for its citizens in 2016. Full-time,
permanent employment rose across all pay categories; the gender employment gap is
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narrowing and policy could narrow it further; working conditions have improved across
many dimensions; more options around retirement are opening up for older workers;
and many Member States have solid measures to ease the plight of asylum-seekers.
While social developments, work and employment undeniably present challenges,
Eurofound contributes to the EU’s capacity to address them through well-thought-out,
evidenced-based policies. The yearbook is accompanied by the consolidated annual
activity report of the Authorising Officer for 2016, which is the Agency’s formal reporting
on operations, staff and budgets - see related content.
Quality of working life: the insurance companies sector continues its initiatives
and launches a guide to good corporate practice [online]. Frech Insurance
Federation, 17/11/2017 [cit. 2018-04-18]. Dostupný z: https://www.ffaassurance.fr/en/content/quality-working-life-insurance-companies-sectorcontinues-its-initiatives-and-launches-0.
In 2016, the organisations representing employees and employers in the insurance
companies sector were among the first to sign an agreement on the quality of working
life (QWL). Continuing their commitment to dynamic and innovative dialogue between
employers and employees, the FFA and the trade union organisations CFDT, CFECGC, CFTC and UNSA have prepared a guide to good corporate practice.
PÖNTINEN, Laura. Recent developments in work life balance in Finland [online].
Eurofound,
21
February
2018
[cit.
2018-04-18].
Dostupný
z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/blog/recent-developments-inwork-life-balance-in-finland.
The European Quality of Life Survey (EQLS), carried out by Eurofound every four
years, explores a variety of aspects related to living standards, health, family and work–
life balance, as well as people's happiness levels, satisfaction with their lives, and their
perceptions regarding the quality of their society.
The latest survey results for Finland paint a generally positive picture of the country in
2016, just a year before the country’s 100th anniversary of its independence. Finland
came out on top of the 28 EU Member States on several indicators: happiness,
optimism about children’s future and the quality of education, to mention just a few.
This no doubt reflects the fact that the economic and social development of Finland
during the 20th century has led to an exceptionally high quality of life in this Nordic
country – a cause for celebrations, indeed.
VILAS BOAS, Ana Alice…[et al.]. Quality of Life and Quality of Working Life
[online]. IntechOpen, August 23rd 2017 [cit. 2018-04-18]. Dostupný
z: https://www.intechopen.com/books/quality-of-life-and-quality-of-working-life.
In this book, we can read about the well-being, quality of life, and quality of working
life. The authors come from different countries, and their ideas, studies, findings, and
experiences offer beneficial contributions to enhance our knowledge in the field of wellbeing and quality of life, as well as quality of working life. The book is divided into two
sections, and their respective chapters refer to two major areas. The first section
covers "Different Perspectives of Quality of Life," considering the antecedents of
happiness, quality of life and sports, quality of life indexes for the United States, well10

being in the context of family policies in European countries, cultural well-being and
income in Italy, and the right to life in South Africa. The second section deals with
"Well-Being and Quality of Working Life," emphasizing these topics for university
professors in Brazil, as well as work-related well-being, psychological well-being of
individuals as employees, physical and psychical well-being and stress, human work
in organizations considering the discomfort perspective, and professional pride and
dignity among social workers. Thus, we consider this book will be of interest for readers
with a diverse group of audience in different areas of specialty such as psychology,
industrial and social psychology, management, medicine, education, law, and
sociology.

 Databáze EBSCO
ADEMA, W. [et al.]. Work/life balance policy in Germany: Promoting equal
partnership in families. International Social Security Review. Apr. 2017, vol. 70,
no. 2, s. 31-55.
Across the OECD, public policies seek to support parents in achieving their desired
work/life balance. This article introduces the background to and issues at stake in
promoting equal partnerships in families in Germany. Families in Germany face
considerable challenges to spending more time together and achieving a more genderbalanced reconciliation of work and family life, as paid work hours for fathers are long
on full-time jobs and many women are in part-time jobs. Family policy can play an
important role and Germany has made substantial progress in supporting families
ahead of and after the birth of a child. Important in this regard are the parental leave
reforms of 2007 and 2015 and the extension of childcare supports that better enable
fathers and mothers to combine work and family commitments. The article assesses
recent developments in family policies in Germany while also drawing from the
experiences of countries with longstanding policies to support work/life balance and
strengthen gender equality.
AZAMI, S. R.… [et al.]. Studying the relation of quality of work life with socioeconomic status and general health among the employees working in Students
Welfare Fund of Ministry of Health and Medical Education in 2016. Middle East
Journal of Family Medicine. Sept. 2017, vol. 15, no. 7, s. 21-27.
Introduction: The importance of socio-economic variables such as level of literacy,
income and occupational status and their impact on the physical and psychological
well-being of the people is clear for experts and policymakers. In much research, the
root of increase in life expectancy and improvement in other indexes of health is
considered to not only progress medicine, but also improve socio-economic indexes.
Thus, the present study aims to determine the relation between socioeconomic status
and general health and the consequences of disease on the quality of work life of the
employees working in Students Welfare Fund of Ministry of Health and Medical
Education. Methodology: The present cross-sectional research is of descriptiveanalytical type that has been conducted in Students Welfare Fund of Ministry of Health
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and Medical Education in 2016 and the population under study included all the 130
employees working in the Students Welfare Fund. The required data was collected by
consensus method and Quality of Work life (QWL) questionnaire. This questionnaire
was based on Walton components and Socio-economic Status (SES) questionnaire,
and was designed in order to evaluate socio-economic status, and had 4 components.
The data on general health was collected by Goldberg and Hillier 28-Item General
Health Questionnaire (GHQ-28), (1979). Then, the collected data was recorded by
SPSS version 18 software and was analysed by common methods of descriptiveanalytical statistics. Results: The results demonstrated that the frequency of socioeconomic status of the employees under study were 73 persons (57.9 percent) for low
level, 45 persons (35.7 percent) for moderate level and 8 persons (6.3 percent) for high
level and the frequency of the quality of work life of the employees under study were
7 persons (5.6 percent) for low level, 40 persons (32.3 percent) for moderate level, and
77 persons (62.1 percent) for high level. Conclusion: Considering the importance
of quality of work life in socio-economic status, it is proposed that the following
measures be taken into account: appropriateness of salary to the economic factors like
inflation; demand and supply in fair and adequate payment; paying more attention to
the physical conditions of workplace, cooling and heating facilities to prepare a secure
and healthy workplace; preparing some possibilities for the employees so that they can
further develop their personal talents and have opportunities for making progress in
their specialized field by encouraging creativity and innovation that leads to the
promotion of the organization and providing continuous security and growth
opportunities for the employees, allowing them to do of their own free will and providing
any information or skill that they need in the workplace to develop their human
capabilities. In the present study, there is a significant relationship between the quality
of work life and general health and also socio-economic status and general health,
however, there was no significant relationship between quality of work life and socioeconomic status.


Employees working in Students Welfare Fund, general health, Quality of Work
life (QWL), socio-economic status.

BEEN, W. M.… [et al.]. European top managers’ support for work-life
arrangements. Social Science Research. July 2017, vol. 65, s. 60-74.


*WORK-life balance, *QUALITY of work life, *WORK ethic, *ATTITUDES toward
work, *BURNOUT (Psychology), *EMPLOYERS.

FONTINHA, R; VAN LAAR, D; EASTON, S. Quality of working life of academics
and researchers in the UK: the roles of contract type, tenure and university
ranking. Studies in Higher Education. Apr. 2018, vol. 43, no. 4, s. 786-806.
Quality of working life has been defined as the part of overall quality of life that is
influenced by work. We developed a mediation model where home-work interface, job
and career satisfaction, control at work, and working conditions are considered to be
positively related to employee commitment and to the absence of stress at work. These
two variables were ultimately related to general well-being. We considered possible
differences between workers with different contract types (permanent vs. temporary),
as well as the roles of tenure and average position of the University in the UK rankings.
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Quantitative survey data from 510 academics and researchers working in 8 British
Universities were analysed via a multi-group analysis with structural equation
modelling. Our model presented a good fit, and a bootstrapping analysis confirmed the
significance of indirect effects. Significant differences were found between permanent
and temporary workers and striking results were found regarding tenure.


British higher education, permanent vs. temporary work, quality of working life,
tenure, well-being.

GALLIE, D. The Quality of Work in a Changing Labour Market. Social Policy
& Administration. Mar. 2017, vol. 51, no. 2, s. 226-243.
There have been sharply contrasting scenarios of the long-term pattern of change in
the quality of work and employment in the advanced societies. Three broad
perspectives have dominated enquiry in the last three decades: an optimistic tradition
emphasizing progressive improvement in skills and the quality of work; a pessimistic
tradition underlining emerging threats to employment and job quality; and, lastly, an
institutional tradition pointing to long-term structural differences between societies. We
start by briefly outlining some of the key contrasts between these scenarios and then
review the current state of empirical research with respect to three key aspects of
the quality of work and employment: the structure of skills; the intrinsic quality of work
in terms of job control and work intensity; and, lastly, job insecurity.


Job control, Job insecurity, Quality of work, Skills polarization, Technological
change, Varieties of capitalism.

LEINONEN, T; MARTIKAINEN, P; MYRSKYLÄ, M. Working Life and Retirement
Expectancies at Age 50 by Social Class: Period and Cohort Trends and
Projections for Finland. Journals of Gerontology Series B: Psychological
Sciences & Social Sciences. March 2018, vol. 73, no. 2, s. 302-313.
Objectives: The balance between the amounts of time spent in work and in retirement
underlies the long-term sustainability of the social security system. We examined
socioeconomic differences in how increasing longevity is distributed between labor
market statuses in Finland. Method: We used register data and the Sullivan method to
analyse life expectancy at age 50 spent in different labor market statuses over the
period 1989-2012 and across cohorts born in 1938-1953. We projected the future
mortality and labor market participation rates of partially observed cohorts. Results:
Both working life expectancy at age 50 and the share of remaining life spent in work
have increased across periods following the recession of the early 1990s, and across
successive cohorts. The trends were similar across the social classes, but there were
large differences in the numbers of years spent in various states: for the most recent
period and the youngest cohort, we find that compared with upper non-manual
employees, male and female manual workers were expected to spend 3.6-3.7 fewer
years in work, 1.7-4.7 fewer years in statutory retirement, and 3.2-3.9 more years in
other forms of no employment. Discussion: Our finding that the share of
remaining life at age 50 spent in work is increasing implies that pressure on the welfare
system is not as severe as commonly thought.
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MOHAMMADI, Hamed …[et al.]. An investigation of factors affecting the
employees ‘quality of work life and assessment of the status of these factors.
Business and Management Studies. December 2017, vol. 3, no. 4, s. 23-38.
Dostup.: http://redfame.com/journal/index.php/bms/article/download/2779/2985.
The present study investigated the factors affecting the quality of work life of
employees and assessed the status of these components in Mazandaran Gas
Company. The population of this study included the employees of this company, and
statistical sample involved 329 employees. Walton model was used to study the quality
of work life components. To analyse data, test research hypotheses, and assess the
status of components, the Chi-square test, Wilcoxon, Friedman, and confirmatory
factor analysis were used. The results revealed that fair and appropriate
compensation, providing opportunities for continued growth and safety, social
relevance of work life, and development of human capacities were at a good status,
and healthy and safe environment as well as social cohesion and integration were at
an average status, and total space of life and constitutionalism were at an adverse
status.


Quality of work life, adequate and fair compensation, providing opportunities for
continued growth and safety, social relevance of work life, development of
human capacities.

MOUSTERI, V; DALY, M; DELANEY, L. The scarring effect of unemployment on
psychological well-being across Europe. Social Science Research. May 2018,
vol. 72, s. 146-169.
Past unemployment may have a pervasive psychological impact that occurs across
nations. We investigate the association between unemployment events
across working life and subsequent psychological well-being across 14 European
countries. Additionally, we consider the influence of between-country differences in
labour market institutions and conditions on the cross-country well-being effects of
unemployment. Data detailing life-long employment trajectories and contemporary life
conditions are drawn from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. The
well-being impact of unemployment is modelled using linear, multi-level specifications.
Each six-month spell of past unemployment is found to predict
reduced quality of life and life satisfaction after the age of 50, having adjusted for
a broad range of individual and country-specific covariates. In contrast, the impact of
past unemployment on depression is explained by individual demographic factors. We
identify the first comparative long-term evidence that unemployment welfare scarring
may be a broad, international phenomenon.


Cross-country survey, Depression, Life satisfaction, Psychological scarring,
Quality of life, Unemployment.

MUSTOSMÄKI, A; OINAS, T; ANTTILA, T. Abating inequalities? Job quality at the
intersection of class and gender in Finland 1977–2013. Acta Sociologica (Sage
Publications, Ltd.). Aug. 2017, vol. 60, no. 3, s. 28-245.
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Globalization with its many side-effects on working life is seen to pose accentuated
risks especially for women and low skilled workers – resulting in increasing polarization
of job quality. In contrast to “universal theories”, institutional theories claim changes in
work life might vary according to the institutional and cultural frameworks which
mediate the global pressures of change. This study analyses job quality trends in
Finland at the intersection of class and gender. The results, based on the
Finnish Quality of Work Life survey (1977–2013), find no clear evidence of polarization.
In line with the institutional theory’s prediction of a low risk of polarization in coordinated
and inclusive Nordic countries, improvements have occurred for blue-collar workers in
terms of autonomy and opportunities for development at work, reducing the gap
between social classes. Furthermore, the negative sides of work life, such as insecurity
and time pressures have become common experiences regardless of social class. The
‘welfare state paradox’ hypothesis on the comparative disadvantage of women in
higher positions in the labour market does not gain support in 2013: the upper-white
collar women have attained roughly similar levels of job quality to their male
counterparts.


Finland, Job quality, occupation, trend analysis, working Conditions.

PANDEY, MK; TRIPATHI, P. Examine the relationship between level of aspiration,
believes in just world, psychological well-being and quality of work-life. Indian
Journal of Health & Wellbeing. Jan. 2018, vol. 9, no. 1, s. 53-59.
The purpose of this study was to (a) to see the role of aspiration in relations to the
employee's psychological well-being and quality of work-life, (b) to see the
relationships between beliefs in just world with employee's psychological well-being
and quality of work-life, (c) to see the inter-relationships between beliefs in just
world, quality of work-life and psychological well-being according to the police
personnel's level of aspiration, and (d) to find out the best predictor of the relationships
between level of aspiration and beliefs in just world to quality of work-life and
psychological well-being. The study was conducted on 276 (179 male & 97 female)
police personnel working in U. P. Police Organization within the age range of 24 to 59
years with mean score 40.16 years and varies in designations from Constable to Dy.
SP. Following scales were used in this study: Scale of Level of Aspiration: was a single
item scale comprises of four ranks (1. Sub-Inspector, 2. Inspector 3. Dy. SP. 4. S. P.).
Believes in just world was measured by a scale consists of eight items, assessing the
belief in just world for the domain of self. Psychological well-being was a ten items
scale used to assess employee's psychological well-being, which addresses
depression, anxiety, and disturbance in social functioning and Quality of work-life scale
was a single item scale assessing the overall evaluation of police personnel quality of
their work life. All these scales were based on Likert 5 - point rating scale. The results
of the study revealed that: (a) Police personnel whose aspiration level is to become SP
rank officers, have more believes in just world, better psychological well-being
and quality of work life than police personnel whose aspirational level is lower, (b)
Believes in just world is positively related with psychological well-being and quality of
work life (c) One of the most important contribution of this study is that the study
revealed a positive relationship between believes in just word and quality of work
life that was missing in review of existing literatures on these two variables.
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Believes in just world, level of aspiration, psychological well-being, quality of
work life.

VALERO PACHECO, IC; ISABEL RIAÑO-CASALLAS, M. Contributions of
occupational health and safety to the quality of working life: an analytical
reflection = Contribuciones de la salud y la seguridad en el trabajo a la calidad
de la vida laboral: una reflexión analítica. Ciencia y Tecnología para la Salud
Visual y Ocular. July 2017, vol. 15, no. 2, s. 85-94.
The purpose of Quality of Working Life (QWL) and Occupational Safety and Health
(OSH) is welfare, productivity and worker protection in the workplace. For this reason,
the aim of this study is to understand the relationship between these two concepts and
thus deduce their significance. The study was performed under a qualitative and
descriptive approach due to its interpretative inductive nature and hermeneutic design.
This methodology is used to allow the understanding, explaining and interpreting of the
theories proposed for QWL and its relationships with occupational health and safety
as a decisive factor thereof. A literature search and content analysis was performed.
The results of this analysis the evolution of concepts, their interrelationships and three
approaches from OSH are presented. QWL has a comprehensive and
multidimensional character, so intervention to issues affecting welfare of workers in
their work and family environment is complemented by actions of OSH.


Occupational health, quality of life, working conditions, working environmentu.

 Zdroje bez přístupu k plnému textu
ROSSI, Ana Maria; MEURS, James A.; PERREWÉ, Pamela L. Stress and Quality
of Working Life: Conceptualizing and Assessing Stress. IAP, 2017. ISBN
9781681239231.
Work-related stress is costly not only to employees, but also to organizations and
society. For example, it is estimated that work-related stress, depression, and anxiety
costs British employers £1,035 per employee and that workplace stress costs the US
economy up to $300 billion annually. However, elevated levels of stress often cannot
be changed, and, if demands were not placed on employees, employee learning,
organizational innovation, and societal economic growth would be hindered.
Consequently, it is vital that occupational health practitioners, employees, employers
and researchers strive to better understand and manage workplace stress, such that
employee health and well-being can be improved.
This book can assist organizations and individuals as they encounter workplace stress.
This edition highlights research done by 25 authors across 12 chapters that challenges
how work stress is viewed and assessed. Additionally, a number of social and
psychological influences on the stress experience are examined. Our beliefs and
expectations of stress and its results, whether helpful or hurtful, can have a profound
influence on our stress experiences. Also, the way that we approach our work (e. g.,
16

job crafting) or the treatment we receive from others (e. g., with dignity) can either
mitigate or exacerbate any harmful or beneficial effects of stress. Moreover, how we
assess the psychological (e. g., burnout and well-being) or physiological (e. g., cortisol)
outcomes of stress are meaningful, and the proper diagnosis of stress (e.g., stress
surveys) underlies our understanding. We hope that the findings reported in these
chapters and the insights of these scholars will provide ways for you and/or your
organization to improve the health and well-being of employees.
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2. Přehled informací k řešené problematice kvalita pracovního života
z prací a projektů VÚBP, v. v. i.
2.1 Výzkumný záměr VÚBP, v. v. i. (2004 – 2010)
Výzkumný záměr VÚBP, v. v. i. „BOZP - zdroj zvyšování kvality života, práce
a podnikatelské

kultury“

řešený

v letech

2004

–

2010

(Identifikační

kód:

MPS0002595001) - Projekt č. 5 „Faktory a indikátory trendů vědecko-technického
rozvoje a společensko-ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP“.
Řešení projektu přineslo řadu aktuálních informací, nových poznatků a konkrétních dat
o problematice BOZP, a to jak z pohledu a hodnocení na celospolečenské a podnikové
úrovni, tak i z pohledu a hodnocení samotných pracovníků. Informace se týkaly
zejména nemocnosti a pracovní úrazovosti, nejčastějších příčin, hlavních zdravotních
omezení, změn schopností a pracovní způsobilosti a dále kvality pracovního života,
vnímání a hodnocení svého pracovního života a jednotlivých aspektů práce.
Vedle monotématických studií, literárních rešerší, workshopů bylo v rámci řešení
projektu realizováno velké reprezentativní šetření na pracující populaci ČR a dále
kvalitativní šetření (formou focus groups) zaměřené na MSP. Tyto i všechny další
(publikované) výstupy projektu přinesly podněty a návrhy vhodných způsobů řešení
pro vrcholovou i podnikovou úroveň řízení včetně personální politiky firem k žádoucí
minimalizaci negativních dopadů předpokládaných změn a k zvýšení účinnosti
prevence rizik.
V rámci řešení projektu byly zpracovány analýzy realizovaných výzkumů dostupných
ze Sociologického datového archivu - téma pracovních podmínek a kvality pracovního
života v ČR, včetně sekundární analýzy dat z výzkumů veřejného mínění IVVM
a CVVM v letech 1990 až 2004; téma „práce“ v sociologických výzkumech
a výzkumech veřejného mínění.
■ Kvalitativní šetření
Realizace kvalitativních šetření a vytvoření žebříčku hodnot kvality pracovního života:
formou profesionálně řízeného brainstormingu (skupina významných odborníků
a vědeckých pracovníků) a formou diskusních skupin (focus groups) u vybraných
dvou cílových skupin (zaměstnavatelé, personalisté, státní správa, odbory).
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Výsledkem tohoto postupu byly vymezeny oblasti kvality pracovního života - jistota
zaměstnání, ohodnocení práce, seberealizace, charakter práce, atmosféra na
pracovišti, práce a rodina, organizace a řízení, BOZP a zdraví, pracovní doba,
diskriminace, firemní hodnoty.
■ Reprezentativní šetření
Vytvoření instrumentu a zpracování výsledků kvantitativního terénního šetření „Kvalita
pracovního života 2005“ realizovaného na ekonomicky aktivním obyvatelstvu ČR ve
věku od 15 let formou standardizovaného rozhovoru tazatele s respondentem na
základě dotazníku (n=1 063 respondentů).

■ Recenzovaná publikace
Zpracování a vydání recenzované publikace „Jak je v Česku vnímána práce“. Odborní
recenzenti: PhDr. Pavel Kuchař, CSc. (FSV UK, Praha) a PhDr. Monika Čambáliková,
CSc. (Sociologický ústav SAV, Bratislava). Publikace byla výsledkem spolupráce
Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. a Centra
pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického
ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. Publikace seznamuje
zainteresovanou veřejnost s pojmem kvalita pracovního
života, s jeho vztahem ke kvalitě života obecně i s různými
přístupy a pojetími daných kategorií. Kvalita pracovního
života nebyla mapována pouze v teoretické rovině, ale
hledala i odpověď na otázku, jak lze kvalitu pracovního
života

zkoumat

sociologických

v empirických
šetřeních.

Čtenářům nabízí řadu informací o kvalitě pracovního života
v českém prostředí i o proměnách, kterými pracovní sféra
prošla v letech 1989 až 2006, a to jak objektivně, tak také
19

v subjektivním vnímání českých občanů. Jádro publikace tvoří podrobná analýza
výsledků empirického šetření „Kvalita pracovního života“, které proběhlo v září 2005.
Dané výsledky vytvářejí obraz, jak v dané době občané České republiky vnímali,
hodnotili práci, i jak byli svou prací a jejími jednotlivými aspekty spokojeni.

■ Indikátor kvality pracovního života
V úzké spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i. byl vytvořen první pracovní
návrh souhrnného indikátoru subjektivně vnímané kvality života. Cílem bylo vytvořit
jednoduchou,

srozumitelnou,

souhrnnou

informaci,

založenou

teoretických a empirických podkladech.
Sestavený kompaktní výzkumný nástroj byl
v podobě baterie položek jednoduchého
dotazníku, z jehož výsledků bude možné
spočítat jednoduchý index, který také
umožní s co nejmenším počtem číselných
údajů regionální, odvětvové, časové a další
srovnávání. Výsledný nástroj může být
použitelný

v různých

opakovaně

pro

výzkumech,

sledování

vývoje

a potenciálně by měl přispět ke snahám
o sestavení

adekvátního

mezinárodního.
zkoumání

Nástroj

subjektivně

nástroje

pro

empirické

vnímané

kvality

pracovního života prošel poměrně dlouhou
genezí a předpokládá se, že v budoucnu
dojde k jeho postupnému zdokonalování ve
struktuře i obsahu. Záměrem a snahou
obou výzkumných ústavů bylo zařazovat
v dalších letech baterii 18 otázek ke kvalitě
pracovního

života

(v dimenzích

spokojenosti a důležitosti) do všech dalších reprezentativních šetření.
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na

kvalitních

■ Hodnocené výstupy (RIV)
V této části jsou stručně uvedeny hlavní výstupy a dosažené výsledky zařazené do
databáze RIV podle „Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací
a hodnocení výsledků ukončených programů“ platné pro rok 2010 – 2011.


Rok 2008

SVOBODOVÁ, Lenka; ŠVECOVÁ, Milada. Faktory a indikátory trendů vědeckotechnického rozvoje a společensko-ekonomických změn a jejich dopady do vývoje
BOZP. Výzkum BOZP v kostce: inspirace pro praxi: Výsledky výzkumu Výzkumného
ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2008.
S. 79-88.
SVOBODOVÁ, Lenka; ŠVECOVÁ, Milada. Faktory a indikátory trendů vědeckotechnického rozvoje a společensko-ekonomických změn a jejich dopady do vývoje
BOZP. Výsledky výzkumu BOZP v kostce: Výzkumného ústavu bezpečnosti práce,
v.v.i. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2009. [CD-ROM]. Praha: VÚBP,
2008.
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života. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita
života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha: Vysoká škola
ekonomická, 2007. 11 s.
MLEZIVOVÁ, Iveta. Ukazatele pracovní úrazovosti v EU15 a v ČR. In Sborník
příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované
ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007. 9 s.
MRKVIČKA, Petr; JANOUŠEK, Vladimír. Pracovní úrazy při dopravních nehodách.
In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života
v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha: Vysoká škola
ekonomická, 2007. 8 s.
TESKOVÁ, Jarmila. Datamining a bezpečnost při práci. In Sborník příspěvků
z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované
ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007. 7 s.


Rok 2006

SVOBODOVÁ, Lenka; Paleček Miloš; Čadová Naděžda; Červenka Jan; Vinopal
Jiří. Jak je v Česku vnímána práce. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2006.
228 s.
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SVOBODOVÁ, Lenka; JANOUŠEK, Vladimír. Faktory a indikátory trendů vědeckotechnického rozvoje a společensko-ekonomických změn a jejich dopady do vývoje
BOZP. In Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce
2006. Praha: VÚBP, 2006. S. 24-27.
JANOUŠEK, Vladimír; SVOBODOVÁ, Lenka. Faktory a indikátory trendů vědeckotechnického rozvoje a společensko-ekonomických změn a jejich dopady do vývoje
BOZP. In Výzkum BOZP : sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti
práce v roce 2005. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. S. 49-55.


Rok 2005

JANOUŠEK, Vladimír. Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje
a společensko-ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP. In Přehled
řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005. Praha:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. S. 48-54.
SVOBODOVÁ, Lenka. Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje
a společensko-ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP. In Sborník
výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005. Praha:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. S. 52-55.
SVOBODOVÁ, Lenka. Ekonomické aspekty BOZP. In Sborník přednášek V. ročníku
mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2005“. Ostrava:
Vysoká škola báňská, 2005.


Rok 2004

JANOUŠEK, Vladimír; SVOBODOVÁ, Lenka. Faktory a indikátory sociálněekonomických změn vědeckého a technického rozvoje a jejich vliv na BOZP. In
Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Praha: Výzkumný
ústav bezpečnosti práce, 2004. S. 39-51.
JANOUŠEK, Vladimír; SVOBODOVÁ, Lenka. Faktory a indikátory trendů vědeckotechnického rozvoje a společensko ekonomických změn a jejich dopady do vývoje
BOZP. In Sborník k výzkumu BOZP: přehled řešených projektů Výzkumného ústavu
bezpečnosti práce v roce 2004. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004.
S. 27-33.
PALEČEK, Miloš; SVOBODOVÁ, Lenka. Úvod do problematiky indikátorů. Praha:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 12. 1. 2004.
PALEČEK, Miloš; SVOBODOVÁ, Lenka. Využití moderních metod k tvorbě
indikátorů, mentální mapy, paralelní brainstorming. Praha: Výzkumný ústav
bezpečnosti práce, 22. 1. 2004.
Do databáze RIV nebyly zařazeny výstupy – zejména další provedené prezentace
z mezinárodních konferencí:
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TESKOVÁ, Jarmila.; MLEZIVOVÁ, Iveta. Předpovědi na základě statistiky
o zraněních v práci v České republice – mýty a realita. Prezentace formou posteru. In
Mezinárodní konference „Bezpečnost a zdraví při práci v MSP“, Praha, 21. – 23. 11.
2007. Praha, Orea Hotel Pyramida.
SVOBODOVÁ, Lenka. Jak jsou v České republice vnímány práce a BOZP? Výsledky
empirické studie z let 2005 -2006. Prezentace formou posteru. In Mezinárodní
konference „Bezpečnost a zdraví při práci v MSP“, Praha, 21. – 23. 11. 2007. Praha,
Orea Hotel Pyramida.
SVOBODOVÁ, Lenka; PALEČEK, Miloš. Jak je v Česku vnímána práce a BOZP –
vybrané aspekty pracovních podmínek a rovné příležitosti. Sborník příspěvků ze
závěrečné konference „Pracovné podmienky jako determinanty rodovej nerovnosti
práce“. Bratislava, 6. 5. 2008. ESF – EQUAL (ISBN 978-80-7138-126-6).
SVOBODOVÁ, Lenka. Ako vidí firemné vedenie v malých podnikoch ochranu práce.
Sborník příspěvků z XXIII. mezinárodní konference „New Trends in Safety and Health
at Work“. Košice, 29. 9. – 1. 10. 2010. S. 95 – 100. ISBN 978-80-553-0481-6.
HANÁKOVÁ, Eva. Bezpečnosť práce v malej firme. Jeden príklad dobrej praxe.
Sborník příspěvků z XXIII. mezinárodní konference „New Trends in Safety and Health
at Work“. Košice, 29. 9. – 1. 10. 2010. S. 66 – 71. ISBN 978-80-553-0481-6.
SVOBODOVÁ, Lenka. Kvalita pracovního života jako součást kvality života. III. Kvalita
pracovního života – výzkumné poznatky. 35. konzultační den „Široké možnosti
v uskutečňování podpory zdraví na pracovišti“. Státní zdravotní ústav. Praha, 2010.

2.2 Násilí na pracovišti v oblasti zdravotnických a sociálních služeb v ČR

Projekt č. 1J 013/04 DP-1 „Násilí na pracovišti v oblasti zdravotnických a sociálních
služeb v ČR“, řešený v rámci programu MPSV ČR „Moderní společnost a její proměny“
(hlavním řešitelem byl Institut zdravotní politiky a ekonomiky, spoluřešitelem Odborový
svaz zdravotnictví a sociální péče; doba řešení 2004 až 20081; Výzkumný ústav
bezpečnosti práce byl na tomto projektu největší spolupracující organizací).
Významným programovým cílem EU v oblasti sociální politiky je zvýšit pohodu při práci
a celkovou kvalitu pracovního života. Pocit bezpečí je jednou ze základních lidských
potřeb. Cítí-li se člověk na pracovišti bezpečný a chráněný (není-li vystavován
psychickému ani fyzickému násilí), je-li tam spokojen, potom je spokojenější i ve svém
Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví č. 14362/2006 ze dne 29. 3. 2006 byl k datu 31. 3. 2006
zrušen Institut zdravotní politiky a ekonomiky (IZPE). Tímto aktem byl zrušen příjemce projektu 1J
013/04 DP-1 „Násilí na pracovišti v oblasti zdravotnických a sociálních služeb v ČR“. Řešení projektu
bylo přes řadu jednání bez náhrady zastaveno (zápis z 9. zasedání hodnotící komise TP5 – DP 1
výzkumného programu „Moderní společnost a její proměny“ MPSV ze dne 17. 4. 2007).
1
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soukromém životě. Do popředí vystupuje i otázka sociální odpovědnosti podniků
včetně vytváření příznivých, zdraví neohrožujících pracovních podmínek. Poznání
rozsahu a významnosti násilí ve společnosti a na pracovištích je proto důležitým
krokem pro další výzkumnou činnost v této oblasti.
Výsledkem společné práce Mezinárodní organizace
práce

(ILO),

Světové

zdravotnické

organizace

(WHO), Mezinárodních odborů veřejných pracovníků
(PSI) a Mezinárodní rady ošetřujícího personálu
(ICN) bylo vytvoření „Rámcové směrnice pro boj proti
násilí

v sektoru

zdravotnictví“.

Směrnicí

bylo

reagováno na rostoucí problémy v nemocnicích
a v dalších zdravotnických zařízeních zaznamenané
ja ve vyspělých, tak i v rozvojových zemích.

V České republice byl v roce 2004 učiněn závažný
první krok ke zmapování situace v oblasti násilí a agrese na pracovištích (dle
doporučené metodiky a rozsáhlého standardního dotazníku ILO).
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I když středem pozornosti byla zdravotnická a sociální zařízení, nebyl opomíjen
komplexní přístup a snaha o poznání této problematiky
v širším rámci. K tomu bylo realizováno první terénní
dotazníkové šetření ve zdravotnictví a sociálních
službách (zúčastnilo se ho 1286 respondentů) a také
proběhlo expertní šetření k zachycení zkušeností
a názorového spektra odborníků z řad teorie i praxe.
Souběžně s tím probíhalo mapování situace (stav,
přístupy, zkušenosti, možnosti účinných řešení apod.)
ve světě. Analyzovány byly dokumenty a dostupná data
o psychické a fyzickém násilí ve společnosti a na
pracovištích.

2.3 Vliv změn světa práce na kvalitu života
Projekt „Vliv změn světa práce na kvalitu života“ (č. 1J 039/05 DP 1; doba řešení: 2005
– 2008; hlavní řešitel Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.; spoluřešitelé
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. a VŠE
v Praze, Fakulta podnikohospodářská) reagoval
na určené klíčové výzkumné směry v rámci
Národního programu výzkumu – tematického
programu TP-5 „Moderní společnost a její
proměny“. Konkrétně se jednalo o TP5-DP1
Výkonově orientovaná, bezpečná, evropsky
integrovaná společnost a její mezinárodní
vazby - Společenské, ekonomické a bezpečnostní aspekty práce, zdraví a nemoci.
Důležitost tohoto výzkumného směru byla zejména dána tím, že zdravotní stav
obyvatelstva se podílí na základních bezpečnostních, ekonomických a politických
determinantách sociálního života celé země a celého národa. Řešení projektu bylo
zaměřeno na kvalitu pracovního života včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Projekt „Vliv změn světa práce na kvalitu života“ v letech 2005 – 2008 se zabýval
problematikou globalizace (důsledky a příležitosti), trendy ve světě práce a jejich
dopady na kvalitu života (zvyšování nároků, intenzita práce, stres apod.), novými
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formami organizace práce a změnami v pracovních vztazích, flexibilitou a mírou
sociálně právní ochrany, pracovními podmínky včetně BOZP. Prezentované výstupy,
studie, výsledky kvantitativních i kvalitativních šetření byly pro další období nejen
významným zdrojem informací, ale i upozorněním na sociální, ekonomické a politické
výzvy, kterým čelila Česká republika po vstupu do EU. Řešení projektu přineslo nejen
objektivní znalosti o současné realitě a praxi v ČR i v zahraničí, rozšíří vědecké
poznání v dané oblasti, ale i přispělo k identifikaci rizik spojených s působením
měnících se pracovních podmínek a přináší podněty k dosažení cílů zlepšování kvality
pracovního života.
Řešený projekt si kladl za cíl identifikovat a postihnout celosvětové trendy v BOZP
a v kvalitě pracovního života, vliv globalizace a transnacionálních společností na
pracovní podmínky a pracovní charakteristiky v ČR, identifikovat jejich dopady na
kvalitu pracovního života v ČR, predikovat další vývoj, navrhnout doporučení, metody
a nástroje k eliminaci možných rizik jak na makro, tak i na mikroúrovni.
V průběhu řešení projektu se uskutečnily stěžejní činnosti a realizovaly následující
aktivity:


Empirické šetření na populaci „Kvalita pracovního života 2006“
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Empirické šetření na populaci „Cena zdraví 2007“



Skupinové rozhovory s řediteli úřadů práce včetně dotazníkové šetření



Realizace 6 focus groups (MSP)



Mezinárodní seminář „Svět práce a kvalita života“ (25. 9. 2006, VÚBP, v. v. i.,
Praha). Semináře se zúčastnili přední odborníci a významní hosté:


Professor Akihiro ISHIKAWA, Chuo University TOKYO, Institute of Social Sciences, Japonsko



Professor Yukino SATO, Graduate School of International Cultural Studies,Tohoku University,
Japonsko



Professor Cheng-Chun LU, Ph.D.



PhDr. Monika ČAMBÁLIKOVÁ, CSc., Sociologický ústav SAV, Bratislava, Slovenská republika



Mgr. Jana KLOCOKOVÁ, Sociologický ústav SAV Bratislava, Slovenská republika



PhDr. Pavel KUCHAŘ, CSc., Fakulta sociálních věd UK, Praha



RNDr. Dagmara DZÚROVÁ, CSc. Přírodovědecká fakulta UK, Praha



Mgr. Aleš KROUPA, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha



Dále účastníci řešitelského týmu: Ing. Miloš Paleček, CSc. (VÚBP), Ing. Lenka Svobodová
(VÚBP), PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. (SOÚ AV), Mgr. Jiří Vinopal (SOÚ AV), Mgr.
Naděžda Čadová (SOÚ AV), Ing. Jan Červenka (SOÚ AV), Mgr. Jan Urban (CŽP UK), Mgr.
Milan Ščasný (CŽP UK), doc. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. (VŠE), doc. Ing. Otakar Němec,
CSc. (VŠE), PhDr. Alois Surynek (VŠE), Ing. Lucie Dušková (VÚBP, VŠE) a další.



Workshop k výsledkům rozhovorů s řediteli ÚP (3. října 2006, VŠE Praha)



Workshop „Cena zdraví“ (24. 1. 2007, VŠE Praha)
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Mezinárodní konference „Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice“
(13. – 14. 9. 2007, VŠE Praha)
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Seminář „Subjektivní hodnocení zdravotních rizik souvisejících s pracovním
procesem“ (11. 10. 2007, SOÚ AV ČR, v. v i.)



Seminář „K výsledkům výzkumu kvalita pracovního života“ (10. září 2008, VŠE
Praha



Případové a výzkumné studie



Publikační a prezentační činnost včetně webových stránek projektu

Publikované výsledky a výstupy

 DVOŘÁKOVÁ,

Z., DUŠKOVÁ, L., SVOBODOVÁ, L.:

„Svět práce kvalita života“. VÚBP Praha, 2006, ISBN 8086973-08-5.

 KUČINA,

P.: „Flexibilní formy

práce a jejich právní úprava“.
VÚBP, v. v. i. Praha, 2007,
ISBN978-80-86973-54-8.
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 Kolektiv

autorů: „Svět práce a kvalita života

v globalizované ekonomice“. Sborník z mezinárodní
konference. Díl I. - IV. VÚBP, v. v. i. Praha, 2007,
ISBN 978-80-86973-45-6.

 DVOŘÁKOVÁ,

Z. a kol.: „Vybrané statě o kvalitě

pracovního života“. VŠE, Praha, 2008, ISBN 978-80-86973-43-2.
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V roce 2007 byla také vydána čtyři čísla tištěného Bulletinu „Svět práce a kvalita života“

Pro podnikovou sféru byla vydána řada konkrétních doporučení z oblasti pracovních
podmínek a BOZP, série informativních listů a letáků, které byly ve stovkách
distribuovány u příležitostí různých akcí, zejména na těch, které jsou uvedeny
v následující tabulce:
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Termín a místo konání

2007

18. ročník mezinárodního veletrhu FOR ARCH

1.

Soutěž učňů stavebních oborů (SUSO) – mezinárodní finále
FOR ARCH 2007
Ruční manipulace z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví
Doprovodný program

18. - 22. 9. 2007
Pražský veletržní areál
19. 9. 2007
Konferenční sál
Pražský veletržní areál

2.

49. mezinárodní strojírenský veletrh
Výstavní stánek

1. - 5. 10. 2007
Výstaviště Brno

Ruční manipulace z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví
Doprovodný program
3.

1. 10. 2007
Kongresové centrum Brno

Bezpečný podnik
Slavnostní předání certifikátu

19. 6. 2007
Slezská univerzita v Opavě

Slavnostní předání certifikátu

23. 10. 2007
Kaiserštejnský palác v Praze

4.

Bezpečnost a zdraví při práci v MSP

21. - 23. 11. 2007

Mezinárodní konference

Hotel Pyramida, Praha
2008

5

INTERPROTEC - Mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce
a pracovního prostředí
Výstavní stánek

13. - 16. 5.2008
Výstaviště Brno

Slavnostní předání osvědčení Bezpečný podnik

13. 5. 2008

Mezinárodní strojírenský veletrh

6
Výstavní stánek

15. - 19. 9. 2008
Výstaviště Brno

Doprovodný
program
v rámci
Evropské
kampaně
o hodnocení rizik – Identifikace a hodnocení rizik - nezbytná
podmínka efektivního řízení podniku
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15. 9. 2008
Kongresové centrum Brno

V dalším textu jsou po jednotlivých letech uvedeny průběžně publikované příspěvky
členů řešitelského týmu.
V roce 2005
Vedle shromáždění sekundárních zdrojů informací a dat byl zpracován soubor
klíčových slov k dané problematice, sestaveny pracovní hypotézy, zpracována úvodní
studie. Konkrétní dílčí výstupy byly převážně ve formě pracovních interních studií,
které byly použity k tvorbě nástrojů pro realizaci reprezentativních šetření v ČR (interní
studie jsou archivovány u hlavního řešitele projektu).
Východiska projektu, jeho hypotézy a první výsledky prezentovány PhDr.
Z. Mansfeldovou, CSc. formou:
– expertní diskuse k tematice kvalita pracovního života, industriální vztahy, sociální
dialog na univerzitě v Brémách, v „Institut Arbeit und Wirtschaft“ (IAW), a následně
v semináři se studenty;
– přednáškou

na

Vídeňské

univerzitě

v Ústavu

politických

věd

v rámci

mezinárodního cyklu „Macht, Demokratie und wirtschaftliche Interessen im PostSozialismus“. Přednáška byla na téma „Deutsche Direktinvestitionen in
Ostmitteleuropa und ihre Wirkungen auf die Arbeitsbeziehungen“
(http://homepage.univie.ac.at/dieter.segert/RingVO/Mansfeldova.pdf).
Zástupce řešitelského týmu VŠE se aktivně zúčastnil jednání a workshopu
o pracovních podmínkách v EU – EUWorkclimate Forum, ESADE, Barcelona,
Španělsko ve dnech 10. - 11. 11. 2005.
Publikovány byly recenzované články:
– ADÁMEK, P., NĚMEC, O. Kvalita života a realizace principu rovných příležitostí
na trhu práce. Acta Oeconomica Pragensia, 2005, roč. 13, č. 8.
– DUŠKOVÁ, L. Vliv změn globálních podmínek na organizaci pracovní doby. Acta
Oeconomica Pragensia, 2005, roč. 13, č. 8.
– DVOŘÁKOVÁ, Z. Podmínky pro rovné zacházení a zlepšování kvality pracovního
života. Acta Oeconomica Pragensia, 2005, roč. 13, č. 8.
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Na konferencích byly předneseny příspěvky:
– DVOŘÁKOVÁ, Z. Encouraging Ethical Behaviour in Public Administration by
Human Resource Management. Journal of Business Economics and Management
(North-German Academy of Informatology – Stralsund, e.v.). ISSN 16111699, 2005, č. 3.
– DVOŘÁKOVÁ, Z. HR Practices in the Czech Public Administration. Referát na
konferenci European Group of Public Administration (EGPA), studijní skupina
Public Personnel Policie,. Bern (Švýcarsko). www.kuleuven.ac.be/io/egpa,
www.egpa2005. ve dnech 31.8.-3.9.2005com.
– NĚMEC, O. Realizace principu rovných příležitostí na trhu práce. Konference „New
Members - New Challenges for the European Regional Development Policy“ ve
dnech 27.-30.9.2005. Nový Smokovec (SR).
– ZALESKA, J., NICOLESCU, L., MOCKAITIS, A., KOVALEVA, T., DVOŘÁKOVÁ,
Z. Educating Managers Using Projects between Western and Eastern European
Countries. Konference EIBA 2005 (European International Business Academy) ve
dnech 10. - 13. 12.2005. Oslo (Norsko), BI Norwegian School of Management.
– SURYNEK, A. Trendy ve vývoji náhledu na ovlivňování člověka v organizaci.
Ekonomika, financie a manažment podniku – rok 2005. Zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU
v Bratislave. 24. 11. – 25. 11. 2005. ISBN 80-225-2107-8.
– DUŠKOVÁ, L. „Vývojové tendence v organizaci pracovní doby“. Mezinárodní
vědecká konference „Nové trendy v podnikovém managementu“. Ekonomická
Univerzita Bratislava (13. – 14. 9. 2005, Košické Hámre).

V roce 2006

DVOŘÁKOVÁ, Z., DUŠKOVÁ, L., SVOBODOVÁ, L. a kol.: „Svět práce kvalita života“.
VÚBP Praha, 2006, ISBN 80-86973-08-5.
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Další konkrétní dílčí výstupy byly převážně ve formě pracovních interních studií
(archivovány jsou u hlavního řešitele projektu):
– ŠČASNÝ, M., URBAN, J.: Cena zdraví. Úvodní metodologická zpráva a rešerše.
Praha, 30. června 2006.
– ŠČASNÝ, M., URBAN, J.: Cena zdraví. Stručné protokoly z polo strukturovaných
rozhovorů s dělníky a expertních rozhovorů s mistry. Praha, 30. června 2006.
– ŠČASNÝ, M., URBAN, J., ŠKOPKOVÁ, H.: Cena zdraví. Průběžná zpráva za rok
2006.
– ČADOVÁ, N., ČERVENKA, J., CHLUDILOVA, I.: Kvalita pracovního života 2006.
Výsledky empirického šetření. Praha, listopad 2006.
– KUČINA, P.: Právní aspekty kvality pracovního života. Úvodní podkladová studie.
Praha, listopad 2006.
– SVOBODOVÁ, L.: Mezinárodní seminář „Svět práce a kvalita života“. Informace
a sborník prezentací. Praha, 25. 9. 2006.
– DVOŘÁKOVÁ, Z.: Dvě případové studie z velkých závodů chemického průmyslu
k bezpečnosti práce.
– NĚMEC, O., SURYNEK, A.: Záznamy čtyř skupinových rozhovorů s řediteli
a vedoucími zaměstnanci úřadů práce.
– NĚMEC, O., SURYNEK, A.: Informace a záznam z workshopu s řediteli úřadů
práce.
– DVOŘÁKOVÁ, Z., NĚMEC, O., SURYNEK, A.: Vytvoření dotazníku k průzkumu
mezi řediteli úřadu.
– DVOŘÁKOVÁ, Z., NĚMEC, O., SURYNEK, A.: Zpracování dotazníků z průzkumu
ke kvalitě života mezi řediteli úřadů práce.

Vybraná témata byla prezentována formou vědeckých diskusí, přednášek na
seminářích, konferencích i prezentací v tisku:

– MANSFELDOVÁ, Z. v rámci svého japonského pobytu absolvovala diskusi
v Labour Research Council 20. 7. 2006 (ved. Mr. Toshimasa SHIRAISHI,
http://www.rochokyo.gr.jp/) v Tokiu. Informovala a podala přehled o problematice
výzkumu v oblasti práce, pracovního života, kvality pracovního života v České
republice i o současném projektu The Impact of the Labour World on the Quality
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of Life a některých jeho výsledcích. Součásti byla i diskuse o možných styčných
bodech našeho projektu a Japonci připravovaného mezinárodního projektu
„Corporate Culture under Globalization“.
– MANSFELDOVÁ, Z. Vedla expertní diskusi k problematice kvality pracovního
života, industriálních vztahů a sociálního sociální dialogu na univerzitě v Brémách,
v „Institut Arbeit und Wirtschaft“ (IAW).
– PALEČEK, M., KUČINA, P. se zúčastnili panelové diskuse k problematice změn
světa práce a dopadů do BOZP na semináři VŠB v Ostravě (20. – 21. 4. 2006).
– PALEČEK, M. prezentoval projekt a přístupy k jeho řešení v mezinárodní pracovní
skupině ředitelů výzkumných ústavů BOZP „SHEFFIELD“ v Drážďanech (29. – 30.
5. 2006).
– PALEČEK, M., SVOBODOVÁ, L., MANSFELDOVÁ, Z., DVOŘÁKOVÁ, Z.,
URBAN, J., prezentovali projekt, dílčí výsledky a metodologické přístupy na
mezinárodním semináři „Svět práce a kvalita života“, který se konal v Praze dne
25. září 2006.
– ČADOVÁ, N., ČERVENKA, J. prezentovali dosavadní výsledky projektu dne
9. listopadu 2006 na semináři „Jak je v Česku vnímána práce“. Sociologický ústav
AV ČR.
– SVOBODOVÁ, L. přednesla na XIX. mezinárodní odborné konferenci „Aktuálne
otázky bezpečnosti práce“, 25. – 27. 10. 2006, Stará Lesná, Slovenská republika
příspěvek s názvem „Kvalita pracovního života – změny ve světě práce, modely,
indikátory“ Příspěvek je též uvedený v recenzovaném sborníku konference.
– SVOBODOVÁ, L. prezentovala postup a výsledky řešení projektu za rok 2006 na
semináři „K výzkumu na úseku BOZP“, který se konal 13. 12. 2006 na MPSV ČR.
– SVOBODOVÁ, L. publikovala informaci o proběhlém mezinárodním semináři „Svět
práce a kvalita života“ v časopise Personál, ročník XII., č. 11 (str. 6 – 7)
– DVOŘÁKOVÁ, Z. „Být či nebýt manažerem?“ Referát a stejnojmenný příspěvek ve
sborníku z konference s mezinárodní účastí „Česká ekonomika v procesu
globalizace“ konaná v Brně ve dnech 13. - 14. září 2006. Brno: Masarykova
universita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006.
– DVOŘÁKOVÁ, Z. „Spolupráce Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze v oblasti
vědy a výuky“. Referát na mezinárodní vědecko-praktické konferenci „Ekonomická
a humanitní spolupráce ČR a RF: nové perspektivy“ ve dnech 16. - 17. 10. 2006
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v Moskvě na Akademii věd. Obsahem příspěvku byly mj. konkrétní nabídky
spolupráce při řešení vědecko-výzkumných projektů v oblasti řízení lidských
zdrojů, kvality života a bezpečnosti práce.
– NĚMEC, O., SURYNEK, A. se zúčastnili jednání na Institutu Arbeit und Wirtschaft,
Universität v Bremen (SRN) ve dnech 14. - 18. 11. 2006. Obsahem byla jednání
s Dr. Jochenem Tholenem věnovaná informacím o realizovaných výzkumech
zmíněného institutu v podnicích, diskuse ke kvalitě života a možnosti napojení na
další

pracoviště

v SRN.

Uskutečnily

dvě

odborné

exkurze

v podnicích

BrauereiBeck a Mercedes-Benz Bremen.

V roce 2007

– ČERVENKA, J. „Percepce práce v ekonomicky aktivní populaci ČR.“ In Sborník
příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita v globalizované
ekonomice, Praha, 13. - 14. září 2007, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007.
– DVOŘÁKOVÁ, Z. „Management Development Practices in the Czech Reality.“ In
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce v globalizované
ekonomice, Praha, 13. - 14. září 2007, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007.
– DVOŘÁKOVÁ, Z., NĚMEC, O., SURYNEK, A. „Kvalita života z pohledu úřadů
práce v České republice.“, In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké
konference Svět práce v globalizované ekonomice, Praha, 13. - 14. září 2007,
Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007. 14 s.
– DVOŘÁKOVÁ, Z. „VŠE uspořádala konferenci o práci v globalizované
ekonomice.“ Dopravní noviny, 2007, roč. XVI, č. 45. 1 s. ISSN 1210-1141.
– DVOŘÁKOVÁ, Z. „Jak hodnotit úroveň personální práce?“ Controller News, 2007,
roč. 13, č. 1, s. 24–25. ISSN 1214-5149.
– KUČINA, P. „Práce není to, kam chodíme, ale to co děláme“. In Sborník příspěvků
z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované
ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha: VŠE, 2007. 11 s.
– MANSFELDOVÁ, Z. „Hledání štěstí“. [online]. Praha [cit. 2007 – 20 – 12].
Dostupný na www: <http://kvalitazivota.vubp.cz/clanky.php>
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– NĚMEC, O. „Typy prorodinné personální politiky – WLB, FFP.“ In Sborník
příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce v globalizované
ekonomice, Praha, 13. - 14. září 2007, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007.
– PALEČEK, M. „Vliv změn světa práce na kvalitu pracovního života“. In Sborník
příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života
v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha: Vysoká škola
ekonomická, 2007. 11 s.
– SURYNEK, A. „Kvalita života a úřady práce“. In Sborník VI. mezinárodní
konference „Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: Analýza
a interpretace kvalitativních dat“. Olomouc: Katedra psychologie FF UP
v Olomouci; Centrum adiktologie PK 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, 2007.
– SURYNEK, A. „Hodnota práce a kvalita života.“ In. Sborník příspěvků
z mezinárodní vědecké konference Svět práce v globalizované ekonomice, Praha,
13. - 14. září 2007, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007. 8 s.
– SVOBODOVÁ, L. „Podmínky pro proměny práce“. In. Sborník příspěvků
z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované
ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha: VŠE, 2007. 13 s.
– SVOBODOVÁ, L. „Agresivita a násilí ohrožuje kvalitu života: měli bychom se
bránit“. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita
života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha: Vysoká škola
ekonomická, 2007. 12 s.
– SVOBODOVÁ, L. „Flexibilita: její výhody i problémy“. In. Sborník příspěvků
z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované
ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha: VŠE, 2007. 11 s.
– ŠČASNÝ, M., URBAN, J. (2007), Estimation of wage differential for the Czech
Republic: Hedonic wage model testing on three datasets. Paper presented at the
15th Annual EAERE Conference, University of Macedonia Thessaloniki, Greece,
27-30 June 2007.
– ŠČASNÝ, M., URBAN, J. (2007), Aplikace modelu hédonické mzdy v České
republice: Odvození hodnoty statistického života z volby pracovníka na trhu práce.
Příspěvek přijat na Konferenci Univerzity Karlovy v Praze Fakulty sociálních věd a
Filosofické fakulty „Střední Evropa v Unii a Unie ve střední Evropě“, Praha, 20. 21. říjen 2007.
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– ŠČASNÝ, M., URBAN, J. 2007. “Wage-risk relationship testing in hedonic wage
models in the Czech Republic.” Příspěvek na konferenci Svět práce a kvalita života
v globalizované ekonomice, VŠE, 13. - 14. 9. 2007. In sborník. 12 s.
– URBAN, J., ŠČASNÝ, M. (2007), Validita a reliabilita mechanismu metody
podmíněného hodnocení: dvě empirické aplikace v oblasti pracovních rizik.
Příspěvek přijat na Konferenci Univerzity Karlovy v Praze Fakulty sociálních věd
a Filosofické fakulty „Střední Evropa v Unii a Unie ve střední Evropě“, Praha, 20. 21. říjen 2007.
– URBAN, J., ŠČASNÝ, M. (2007), Willingness to accept for an increase in workrelated risk of fatal injury: the evidence from the Czech Republic. Charles
University Environment Center, Prague, unpublished, mimeo.
– URBAN, J., ŠČASNÝ, M. 2007. “Value of work safety: application of CV method to
value effects of fatal injuries on wellbeing of economic active population of the
Czech Republic.” Příspěvek na konferenci Svět práce a kvalita života
v globalizované ekonomice, VŠE, 13. - 14. 9. 2007. In sborník.14 s.
– URBAN, J., ŠČASNÝ, M. 2007c. „Determinants of risk perception bias: an
empirical study of economically active population of the Czech Republic.”
Příspěvek na konferenci Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice,
VŠE, 13. - 14. 9. 2007. In Sborník. 13 s.
– VÁCLAVKOVÁ, L. „Flexibilní formy práce v malých a středních podnicích.“ In
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce v globalizované
ekonomice, Praha, 13. - 14. září 2007, Praha: VŠE, 2007. 10 s.
– VINOPAL, J.: „Vývoj nástroje pro empirické zkoumání kvality pracovního života.“
In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita
v globalizované ekonomice, Praha, 13. - 14. září 2007, Praha: Vysoká škola
ekonomická, 2007. 22 s.

V roce 2008

– SVOBODOVÁ, L. „Kvalita života.“ In Šubrt, J. (ed.) Soudobá sociologie III.:
Diagnózy soudobých společností. ISBN 978-80-246-1486-1. Praha: Karolinum,
2008. 20 s.
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– DVOŘÁKOVÁ, Z., NĚMEC, O., SURYNEK, A:“The current Questions of Labour
Offices Management in the Czech Republic“. IASIA Annual Conference
„Enhancing, Efficiency, Effectiveness and Equity in Public Service Delivery:
Challenges, Opportunities and Good Practices“, 14.07.2008 – 18.07.2008. [CDROM].

Kampala

(Uganda):

Uganda

Management

Institute;

International

Association of Schools and Institutes of Administration, 2008, s. 1–7.
– DVOŘÁKOVÁ, Z.: „Dost dobrá šance – řešení dlouhodobé nezaměstnanosti
a projekty ESF“. Praha: 25. 4. 2008. Celostátní konference pořádaná v rámci
projektu ESF a MPSV.
– DVOŘÁKOVÁ, Z.: „Kvalita pracovního života v Čechách po roce 1989“. Nitra (SR):
28. 5. 2008 – 30. 5. 2008. In: BIELIK, Peter (ed.). Konkurencieschopnosť
a ekonomický rast: Európske národné perspektívy [CD-ROM]. Nitra: Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2008. 8 s. ISBN 978-80-552-0060-6.
– DVOŘÁKOVÁ, Z.: „Metody hodnocení personální práce“. Brno: 5. 2. – 6. 2. 2008.
In: Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 165–
170. ISBN 978-80-210-4521-7.
– DVOŘÁKOVÁ, Z., NĚMEC, O., SURYNEK, A.: „HR Management in Employment
Agencies in the CR“. 5. Mezinárodní vědecká konference „Business and
Management 2008“. Vilnius (Litva): 16. - 17. 5. 2008. 6 s.
– DVOŘÁKOVÁ, Z.: „Příprava manažera BOZP – junior na VŠE“. Práce a zdraví,
2008, roč. 1, č. 4, s. 10–11.
– DVOŘÁKOVÁ, Z.: „Příprava manažera BOZP-junior na VŠE v Praze“. Praha 11.
6. 2008. In: Prevence rizik, úrazů a negativních projevů chování dětí a mládeže
[CD-ROM]. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2008. 8 s. ISBN 978-8086973-16-6.
– DVOŘÁKOVÁ, Z.: „Interview k CSR pro CorporAIDmagazin. ARS – Asociace pro
rozvojovou spolupráci“. Týdeník Euro/2008.
– DVOŘÁKOVÁ, Z.: „Perspektivy učitele na veřejné vysoké škole v Čechách“.
4. mezinárodní výroční pedagogická konference. 23. - 24. 1. 2008. Mladá Boleslav:
Vysoká škola Škoda Auto. PowerPoint prezentace.
– NĚMEC, O., BUCMAN P.: „Vývoj koncepcí personalistiky“. Zvolen 21. 5. 2008 –
22. 5. 2008. In: Manažment ľudského potenciálu v podniku. Zvolen: Technická
univerzita, 2008, s. 59–65. ISBN 80-228-1871-1.
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– SURYNEK, A., NĚMEC, O.: „Communication and Labour Offices in the Czech
Republic“. Příspěvek „2nd International Conference on Advances and Systems
Research ECNSI ". Zadar (Chorvatsko): 13. - 14. listopadu 2008. Byl zařazen na
sympozium "Informační, komunikační, a ekonomické vědy ve znalostní
společnosti". Z konference byl sborník s ISBN, příspěvky byly recenzované.
– SURYNEK, A.: „Organizační kultura a samostatnost a odpovědnost pracovníka
v podniku“. (Disertační práce). Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008.
Kapitola 5.6 "Vliv změn světa práce na kvalitu pracovního života".
– SURYNEK, A.: „Organizační kultura a samostatnost a odpovědnost pracovníka
v podniku“. (Autoreferát disertační práce). Praha: Vysoká škola ekonomická
v Praze, 2008.
– ŠČASNÝ, M., URBAN, J.: „Subjective and objective risk in labor market: hedonic
wage study“. Konference Gothenburg, Švédsko, červen 2008.
– MANSFELDOVÁ,

Z.:

„Europeanization

and

multilevel

employee

interest

representation“. Paper to be presented at the 38th World Congress of the
International Institute of Sociology, 26-30 June, 2008, Budapest, Hungary.
– SVOBODOVÁ, L., PALEČEK, M.: „Jak je v Česku vnímána práce a BOZP –
vybrané aspekty pracovních podmínek a rovné příležitosti“. In: Sborník příspěvků
ze závěrečné konference „Pracovné podmienky ako determinanty rodovej
nerovnosti práce“, 6. 5. 2008, Bratislava. ISBN 978-80-7138-126-6.
– ČERVENKA, J.: „Percepce práce a subjektivní hodnocení současného
zaměstnání českými občany“. In Dvořáková, Z. a kol.: „Vybrané statě o kvalitě
života“. VŠE Praha, 2008. ISBN 978-80-86973-43-2.
– DVOŘÁKOVÁ, Z., NĚMEC, O., SURYNEK, A.: „Human resources management in
Czech employment agencies“. In Dvořáková, Z. a kol.: „Vybrané statě o kvalitě
života“. VŠE Praha, 2008. ISBN 978-80-86973-43-2.
– DVOŘÁKOVÁ, Z.: „Kvalita pracovního života v Čechách – výzvy pro HRM“. In
Dvořáková, Z. a kol.: „Vybrané statě o kvalitě života“. VŠE Praha, 2008. ISBN 97880-86973-43-2.
– DVOŘÁKOVÁ, Z.: „Rozvoj kariéry – jeden z aspektů zlepšování kvality pracovního
života“. In Dvořáková, Z. a kol.: „Vybrané statě o kvalitě života“. VŠE Praha, 2008.
ISBN 978-80-86973-43-2.
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– KUČINA, P.: „Pracovněprávní vztahy, obsah, formy z pohledu jejich vývoje“. In
Dvořáková, Z. a kol.: „Vybrané statě o kvalitě života“. VŠE Praha, 2008. ISBN 97880-86973-43-2.
– PALEČEK, M.: „Kultura bezpečnosti jako významná součást společenské
odpovědnosti podniků a kvality pracovního života občanů“. In Dvořáková, Z. a kol.:
„Vybrané statě o kvalitě života“. VŠE Praha, 2008. ISBN 978-80-86973-43-2.
– SVOBODOVÁ, L.: „Nová rizika na pracovištích“. In Dvořáková, Z. a kol.: „Vybrané
statě o kvalitě života“. VŠE Praha, 2008. ISBN 978-80-86973-43-2.
– SVOBODOVÁ, L.: „Proměny práce“. In Dvořáková, Z. a kol.: „Vybrané statě
o kvalitě života“. VŠE Praha, 2008. ISBN 978-80-86973-43-2.
–

SVOBODOVÁ, L.: „Úroveň zajištění BOZP na pracovišti z pohledu ekonomicky
aktivní populace ČR“. In Dvořáková, Z. a kol.: „Vybrané statě o kvalitě života“. VŠE
Praha, 2008. ISBN 978-80-86973-43-2.

– MANSFELDOVÁ, Z.: „Conditions for ageing workforce“. Taipei, Soochow
University, October 2008.
– SVOBODOVÁ, L.: „Pracovní úrazy u cizinců, vývoj, možnosti, prevence“.
Příspěvek na semináři „Migrace a zdraví“ realizovaný v rámci mezinárodního
programu Mighealthnet, 27. 11. 2008, Praha.
– SVOBODOVÁ, L., DOLEŽELOVÁ, H.: „Importance and satisfaction of Czechs with
different aspects of working life“. Příspěvek byl zveřejněn na stránkách Evropské
nadace Eurofound, Dublin, 2009.

Vybrané plné texty













Vybrané statě o kvalitě pracovního života (zip, 1,28 MB)
Europeanization and multilevel employee interest representation (pdf, 192 kB)
Kvalita pracovního života v Čechách po roce 1989 (doc, 69 kB)
HR management in employment agencies in the CR (doc, 119 kB)
Subjective and objecitve risk in labor market: hedonic wage study (doc, 200 kB)
Sborník mezinárodní konference 13. - 14. 9. 2007
Flexibilní formy práce a jejich právní úprava (pdf, 918 kB), obálka publikace (pdf,
584 kB)
Hledání štěstí (doc, 34,5 kB)
Souhrn publikací v roce 2007 (doc, 39 kB)
Kvalita života (doc, 440 kB)
Flexibilní formy práce v malých a středních podnicích (pdf, 96,5 kB)
Flexibilita – její výhody i problémy (pdf, 116 kB)
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Agresivita a násilí ohrožuje kvalitu života – měli bychom se bránit (pdf, 135 kB)
Podmínky pro proměny práce (pdf, 124 kB)
Hodnota práce a kvalita života (pdf, 76,3 kB)
Vliv změn světa práce na kvalitu pracovního života (pdf, 99,8 kB)
Typy prorodinné personální politiky – WLB, FFP (pdf, 75,7 kB)
Práce není to, kam chodíme, ale to co děláme (pdf, 104 kB)
Kvalita života z pohledu úřadů práce v České republice (pdf, 121 kB)
Management Development Practices in the Czech Reality (pdf, 65,6 kB)
Nástroj pro empirické zkoumání kvality pracovního života (pdf, 581 kB)
Value of work safety: application of CV method to value effects of fatal injuries on
wellbeing of economic active population of the Czech Republic (pdf, 266 kB)
Determinants of risk perception bias: an empirical study of economically active
population of the CR (pdf, 199 kB)
Wage-risk relationship tests in hedonic wage models in the Czech Republic (pdf, 275
kB)
Percepce práce v ekonomicky aktivní populaci CR (pdf, 142 kB)
Abstrakty Urban, Ščasný (doc, 58,5 kB)
Estimation of wage differential for the Czech Republic: Hedonic wage model testing
on three datasets (pdf, 322 kB)
Willingness to accept for an increase in work-related risk of fatal injury: the evidence
from the Czech Republic (pdf, 266 kB)
Kvalita života a úřady práce (doc, 93 kB)
Informační bulletin č. 3-4 (pdf, 360 kB)
Informační bulletin č. 3-4 (English version) (pdf, 374 kB)
Informační bulletin č. 2 (pdf, 939 kB)
Informační bulletin č. 1 (pdf, 181 kB)
Workshop Cena zdraví 24. 1. 2007
Mezinárodní seminář 25. 9. 2006
sborník Kvalita pracovního života (doc, 133 kB)
Svět práce a kvalita života (pdf, 3,49 MB)
Vliv změn globálních podmínek na organizaci pracovní doby (doc, 126 kB)
Educating managers using projects between Western and Eastern European countries
(doc, 91,5 kB)
ENCOURAGING ETHICAL BEHAVIOUR IN PUBLIC ADMINISTRATION BY
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (doc, 94,5 kB)
HR Practices in the Czech Public Administration_Paper HRM in the CR PA (doc, 61
kB)
Kvalita života a realizace principu rovných příležitostí na trhu práce (doc, 143 kB)
Podmínky pro rovné zacházení a zlepšování kvality pracovního života (doc, 196 kB)
Realizace principu rovných příležitostí na trhu práce v ČR (doc, 62,5 kB)
Trendy ve vývoji náhledu na ovlivňování člověka v organizaci (doc, 52,5 kB)
Vývojové tendence v organizaci pracovní doby - Dušková Lucie (pdf, 130 kB)
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2.4 BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob
v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

Projekt HR 177/08; doba řešení: 09/2008 - 04/2009; poskytovatel: MPSV. Hlavním
cílem projektu byla: objektivizace problémů v oblasti BOZP včetně identifikování rizik,
zmapování a analýz stávajících bariér i příležitostí k časově delšímu profesnímu
uplatnění osob starších 50 let; dále navržení opatření ke zvýšení kvality pracovního
života seniorů a osob starších 50 let, pro lepší vyhovění jejich zájmům, potřebám
i možnostem, ke zvýšení celkové variability možností pracovního uplatnění této cílové
skupiny. Výstupy:


Literární rešerše k řešené problematice projektu.



Pracující ve věku 50 – 65 let – výsledky kvantitativního terénního šetření
(zpráva).



Výzkumná studie „Cílová skupina starších 50 let z pohledu sociální politiky
a trhu práce“.
Výzkumná studie „Cílová skupina z pohledu údajů, statistik a informačních
systémů“.
Výzkumná studie „Věk a právní aspekty“.
Zaměstnavatelé a zaměstnanci MSP k problematice uplatnění starších osob
v pracovním procesu – výsledky kvalitativního šetření, včetně SWOT analýzy.
Mezinárodní workshop (9. – 10. 4. 2009) – BOZP a rizikové faktory pracovníků
nad 50 let – souhrnné výsledky (ČJ, AJ) - Soubor prezentací.
Závěrečná zpráva.
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2.5 Stres na pracovišti – možnosti prevence

Projekt HR 173/08); doba řešení: 10/2008 - 10/2009; poskytovatel: MPSV. Hlavním
cílem řešení bylo identifikování stresorů působících na pracovištích, na hodnocení
jejich závažnosti včetně návrhu opatření k jejich eliminování či omezení vlivu. K dalším
dílčím cílům řešení projektu patřilo: a) Identifikování a zmapování výskytu konkrétních
jevů souvisejících s fenoménem stresu na pracovišti ve veřejné správě (zejména
v ústřední státní správě), včetně navržení způsobů, metod a možností řešení; b)
Identifikování nejčastějších stresorů působících na inspektory práce, včetně
zpracování návrhu doporučení pro zvýšení jejich ochrany před neúměrným stresem,
ohrožením agresí a násilím při výkonu kontrolní a poradenské činnosti; c) Identifikace
nejčastějších a nejzávažnějších stresorů působících na pracovištích pro potřeby
výkonu inspekční práce, tj. pro posuzování a vyhodnocování pracovních podmínek
v organizacích včetně zpracování návrhu příslušné metodiky; d) Zmapování dané
problematiky v celé ČR a získání aktuálních poznatků o nejvíce ohrožených oblastech
lidské pracovní činnosti z hlediska uvedených rizik.
Řešené oblasti: I. Veřejná správa (předsednictví ČR v Radě EU – EUPAN/TUNED –
Sociální dialog). Obsahem byl
stres, neúměrná zátěž a další
negativní

jevy

(násilí,

obtěžování) na pracovištích
ve veřejné správě, zejména
v ústřední

státní

správě.

II. Inspekce práce (interně –
inspektoři). Tato oblast byla
zaměřena

na

samotné

inspektory,

kteří

bezprostředního kontaktu se
zaměstnavateli a zaměstnanci
firem.

Kontrolní

činnost

v oblasti BOZP i pracovně
právních vztazích se ve světě,
ale i v ČR obecně potýká
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pracují v terénu

a

přicházejí do

s agresí vůči inspektorům. Výzkum a z něho vzešlé náměty týkající se zejména
zvýšení komunikačních dovedností (systematická příprava a výcvik stávajících
i nových inspektorů čekatelů) by mohly přispět k snížení ohrožení osob provádějící
kontrolní i poradenskou činnost před agresivními jedinci, k ochraně inspektorů před
případy násilí a agrese. III. Inspekce práce (externě – výkon). Třetí oblast byla určena
pro výkon inspekce práce (provádění kontroly a poradenské činnosti) a byla zaměřena
na identifikaci nejčastějších a nejzávažnějších stresorů působících na pracovištích.
K posuzování a vyhodnocování pracovních podmínek v organizacích byla na základě
výzkumné činnosti zpracována metodika pro identifikaci konkrétních stresorů na
pracovištích. IV. Rizikové pracovní prostředí s výskytem stresorů, agrese a násilí.
Čtvrtá tematická oblast řešení projektu byla zaměřena na zmapování (reprezentativní
šetření) výskytu dané problematiky v celé ČR a na získání aktuálních poznatků
o nejvíce ohrožených oblastech lidské pracovní činnosti (sektory, odvětví, profese)
z hlediska rizika neúměrné pracovní zátěže a subjektivně vnímaného stresu.

Výstupy: Závěrečná zpráva o řešení projektu (v rozsahu 303 stran) jejíž nedílnou
součástí byly následující přílohy:
Problematika pracovní zátěže a pracovního stresu
Subjektivní hodnocení zátěže pracovníků státní a veřejné správy faktory
pracovního prostředí a pracovních podmínek (předsednictví ČR v Radě EU)
Inspekce práce – kvalitativní a kvantitativní šetření
Kvalitativní šetření – FOCUS GROUPS
Kvantitativní šetření v ČR mezi zaměstnanci ve věku 18 - 65 let
Seminář „Stres na pracovišti – možnosti prevence“ - prezentace
Metodiky, návody a infolisty (správná praxe)
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Zpracován byl dotazník „Subjektivní hodnocení zátěže pracovníků veřejné správy
faktory pracovního prostředí a pracovních podmínek“ (ČJ, AJ) čítající cca 100 otázek;
proběhly k němu konzultace s vybranými experty včetně profesora A. Dômonta,
předního francouzského odborníka na psychosociální rizika při práci (Université Paris
Descartes, Faculté de medecine). Šetření proběhlo na přelomu roku 2008/2009 a bylo
pojato jako plošné a anonymní. Respondentům bylo umožněno vyplnění tištěného
dotazníku – distribuci zajistil Odborový svaz státních orgánů a organizací ČMKOS
a odbor LZ MV – a také online vyplnění na stránkách www.BOZPinfo.cz .Realizací této
první části projektu – dotazníkovým šetřením 5 150 zaměstnanců veřejné správy ČR
se VÚBP, v. v. i. podařilo získat velký soubor informací a dat vypovídající o aktuálním
stavu problematiky stresu, neúměrné zátěži a výskytu dalších negativních jevů na
pracovišti. Zpracované výsledky byly postupně na
setkáních

a

mezinárodních

akcích

českého

předsednictví prezentovány a diskutovány. Průběžné
výsledky a postup projektu byly prezentovány jako
významný výstup českého předsednictví EU na jednání
27 zemí EU - TUNED/EUPAN 6th social dialogue
working group, 3. 2. 2009, Brussels, European
Economic and Social Committee; dále na mezinárodním
kongresu „Lidské zdroje ve veřejné správě“, Praha 27.
–

28.

dubna

2009.

Vrcholné

jednání

českého

předsednictví Radě EU v rámci celé Sekce veřejné správy se uskutečnilo 17. – 18. 6.
2009, zde byla provedena prezentace základních výsledků šetření. Všichni účastníci
obdrželi příručku „RISK OF STRESS AND ITS PREVENTION“ zpracovanou v rámci
projektu řešeného VÚBP, v. v. i. Výsledky řešeného projektu byly dále prezentovány
na významné mezinárodní konferenci ke kvalitě pracovního života ve Finsku (Helsinky,
2010).

47

2.6 Odstraňování bariér a zvyšování úrovně BOZP u zahraničních pracovníků
Projekt HC194/10; doba řešení: 2010 – 2011; poskytovatel: MPSV. Hlavní řešitel
VÚBP, v. v. i. ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK Praha (Doc. RNDr. Dušan
Drbohlav, CSc., Doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc., Doc. RNDr. Dagmar Dzúrová,
CSc., RNDr. Eva Jánská, Ph.D., Mgr. Dita Čermáková). Cílem řešení výzkumného
projektu bylo napomoci k prosazování rovných podmínek, odstraňování bariér,
diskriminačních jevů, snižování pracovních úrazů, smrtelných pracovních úrazů
a zvyšování celkové úrovně BOZP. Při řešení projektu byly dále sledovány následující
dílčí cíle: Zmapování informačních zdrojů a zpracování konkrétních údajů o stavu
a vývoji zaměstnávání zahraničních pracovníků jako celku v celé České republice se
zaměřením na tři vybrané regiony s největší zaměstnaností zahraničních pracovníků;
Zjištění skutečných pracovních podmínek zahraničních pracovníků ve třech vybraných
regionech, kde je zaměstnán jejich nejvyšší počet; Prověření možností a navržení
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vhodného způsobu pro zjišťování pracovních úrazů nelegálních zahraničních
pracovníků; Zajištění informační podpory a informační dostupnosti základních
informací o BOZP (cizojazyčné letáky, jednoduché brožury, poučení, desatera,
základní informace) v požadovaných jazycích (ruština, ukrajinština, polština,
bulharština a angličtina); Zpracování osnovy a základních dokumentů pro školení
pracovníků v BOZP ve stavebnictví v požadovaných jazycích. Výstupy: Závěrečná
zpráva a soubor příloh: Výzkumná studie „Zaměstnávání zahraničních pracovníků
z pohledu údajů, statistik a informačních systémů“ (Cizinci v EU, v České republice a ve
třech vybraných krajích; Pracovní úrazy cizinců); Výzkumná studie „Pracovní podmínky

zahraničních pracovníků ve vybraných regionech ČR“ (terénní dotazníkové šetření
s migranty-cizinci /n=91/; hloubkové rozhovory s migranty-cizinci (n=10) - kvalitativní
studie byla založena na provedení a analýze 10 hloubkových interview s vybranými
migranty ze tří zemí – Ukrajiny, Polska a Bulharska); Výzkumná studie „Pracovní
podmínky zahraničních pracovníků ve vybraných regionech ČR“ (šetření – podniky
zaměstnávající cizince - provedena šetřící sonda nereprezentativního charakteru
v náhodně vybraných 24 podnicích ze třech regiónů s nejvyšší zaměstnaností cizinců).
Výzkumná

studie

„Možnosti

monitorování

pracovní

úrazovosti

nelegálních

zahraničních pracovníků v České republice“ (vč. případová studie „Problematika reality
a možnosti monitorování nelegálně pracujících cizinců v lokalitách Třebíč a Jihlava“)
Informace a komunikace - obsahuje soubor zpracovaných návrhů tištěných i
elektronických informačních a osvětových materiálů o pracovních
podmínkách včetně BOZP (v požadovaných jazykových mutacích)
včetně webové stránky pro tyto materiály, návrhů
dalších distribučních míst. Prezentace z 2
realizovaných

workshopů

k možnostem

monitorování pracovní úrazovosti nelegálních
zahraničních pracovníků v České republice (v roce
2010 a 2011)
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2.7 Proměny kvality pracovního života

Projekt č.TD020046; doba řešení: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2015; spoluřešitel: Sociologický
ústav AV ČR, v. v. i.; poskytovatel: Technologická agentura ČR, program OMEGA.
Projekt byl zaměřen na analýzu proměn KPŽ v ČR a implementaci vytvořené metodiky
pro její kontinuální sledování. Výstupy: 1. Publikace analyzující stav a trendy proměn
vnímání práce a pracovních hodnot u pracujících v ČR; 2. Dva on-line SW pro
znázornění dlouhodobého vývoje KPŽ v ČR a možnost komparace individuálních dat
organizací a veřejnosti; 3. Metodika pro zpětnou vazbu o dopadech vládnutí na kvalitu
pracovního života prostřednictvím aplikace „Indikátoru SQWL"
a s využitím uvedených SW. Cílem projektu byl přenos
výsledků výzkumných prací do reálného fungování společnosti
se záměrem zvýšit akcent a orientaci sociálně ekonomické
politiky na kvalitu práce a žití včetně humánních a důstojných
podmínek výkonu pracovních činností obyvatel ČR.
Činnosti a výstupy:


Reprezentativní šetření KPŽ 2014 – tvorba výzkumného nástroje, realizace,
vyhodnocení terénního
šetření



Publikace „Proměny kvality pracovního života“; ISBN elektronická a tištěná verze (978-80-87676-14-1; 978-8087676-13-4)
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Certifikovaná metodika. Cílem metodiky bylo zavést a dlouhodobě udržovat
získávání spolehlivých informací o vývoji kvality pracovního života v České
republice. Za tímto účelem metodika specifikuje tematickou koncepci
dlouhodobého výzkumu (Indikátor SQWL) a metodické postupy pro realizaci
pravidelných měření, pro zpracování zjištěných údajů a prezentaci výsledků na
souvisejících internetových stránkách (http://kvalitapracovnihozivota.vubp.cz).
Cílem metodiky je poskytnout návod pro zajištění takových poznatků o vývoji
kvality pracovního života v České republice, které budou moci být uplatňovány
při jednání a rozhodování: a) na různých politických úrovních; b) ve státní
správě (úřady práce atp.); c) na úrovni organizací (zaměstnavatelé, odbory,
pracovníci).

Cílem

nebylo

stanovit

postup pro komplexní mapování mnoha
nejrůznějších aspektů pracovního života
v celé jeho šíři, nýbrž v rámci vyvinutého
výzkumného

nástroje

spolehlivě

sledovat dlouhodobé vývojové trendy
vybraných aspektů a domén. Na základě
požadavků certifikačního orgánu (MPSV
– uživatel metodiky) byly zpracovány
příslušné

dokumenty

související

s udělením osvědčení pro certifikovanou
metodiku

"Metodika

monitorování

dlouhodobého

subjektivní

kvality

pracovního života v ČR" (oponentní posudky, smlouva o využití výsledků,
implementační plán) a vydáno osvědčení pod č. j. 2015/75229-312 ze dne 31.
prosince 2015. Certifikovaná metodika je zveřejněna na webové stránce:
https://www.mpsv.cz/files/clanky/23605/Metodika_dlouhodobeho_monitorovan
i_subjektivni_kvality_pracovniho_zivota_v_CR.pdf


Vývoj software, webová aplikace. V roce 2015 byl v rámci řešení projektu
vytvořen sw nástroj "SQWL Prezentace" pro prezentaci výsledků šetření
Indikátoru subjektivně vnímané kvality pracovního života. V souladu
s metodikou byla připravena kompletní data pro import do aplikace a provedeny
výpočty příslušných hodnot indikátoru pro vybrané aspekty a dimenze kvality
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práce. Aplikace byla průběžně vycizelována na základě testování řešitelského
týmu funkcionalit aplikace a vytvořena rovněž v anglické verzi. Koncem roku
proběhlo předání aplikace a instalace na serveru VÚBP, v. v. i.
(link: http://kvalitapracovnihozivota.vubp.cz/). Rovněž byl navržen instrument
pro webovou aplikaci "SQWL Individual" sloužící pro online komparaci
uživatele. Webová aplikace byla upravena tak, aby nabídla uživateli rychlou
orientaci, snadné ovládání (nápověda pro funkcionalitu ikon a tlačítek je řešena
pomocí tzv. tooltip zobrazení) a celkově interaktivní prostředí. V prosinci 2015
proběhla instalace na server VÚBP, v. v. i.
(link: http://kvalitapracovnihozivota.vubp.cz/#/individual)
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Seminář proměny kvality pracovního života (12. listopad 2015, Poslanecká
sněmovna PČR, mezinárodní účast). Seminář pořádaný Výborem pro sociální
politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, (pod záštitou předsedy výboru
Jaroslava Zavadila a ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové ve
spolupráci se Stálým výborem
pro

sociální

a

zdravotní

problematiku Rady Vlády pro
BOZP, Výzkumným ústavem
bezpečnosti práce, v. v. i.,
Centrem

pro

výzkum

veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v rámci prezentace
výsledků projektu vědy a výzkumu „Proměny kvality pracovního života“,
řešeného s finanční podporou Technologické agentury ČR.
Program:

9:00 – 9:30

■Prezence

9:30 – 9:40

Zahájení semináře, uvítání účastníků
Bc. Libuše Bělohlávková, předsedkyně Stálého výboru pro sociální a zdravotní
problematiku Rady vlády pro BOZP, místopředsedkyně Rady VÚBP, v. v. i.

9:40 – 9:50

Úvodní slovo
Jaroslav Zavadil, předseda Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Mgr. Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí

Blok A – Projekt „Proměna kvality pracovního života“ a prezentace Indikátoru kvality pracovního
života v České republice
9:50 – 10:10

Představení projektu „Proměny kvality pracovního života“
Ing. Lenka Svobodová, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., hlavní řešitel
projektu

10:10 – 10:30

Český Indikátor Subjektivní Kvality Pracovního Života
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D., CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i., řešitel projektu

10:30 – 10:50

Informační portál Kvality pracovního života v ČR
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D., CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i., řešitel projektu

10:50 – 11:10

■ P ř e s t á v k a na kávu
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Blok B – Zkušenosti se sledováním kvality pracovního života v zahraničí
11:10 – 11:35

Der Österreichische Arbeitsklima Index – 17 Jahre Erfahrung Rakouský index
pracovního klimatu – 17 let zkušeností
Mag. Hans Preinfalk, Arbeiterkammer Ober-Österreich

11:35 – 12:00

Der Österreichische Arbeitsklima Index – Ergebnisse und Verbreitung Rakouský
index pracovního klimatu – výsledky a jejich šíření
Mag. Hans Preinfalk / Mag. Bernhard Mader BSc., Arbeiterkammer Ober-Österreich

12:00 – 12:25

German Index Gute Arbeit Německý Index dobré práce
Dr. Rolf Schmucker, Institut DGB-Index Gute Arbeit / Dr. Frank Mussmann, GeorgAugust-Universität Göttingen. Kooperationsstelle Hochschulen und Gewerkschaften

12:25 – 13:15

■ P ř e s t á v k a na oběd

Blok C – Kvalita pracovního života z více pohledů
13:15 – 13:35

Kvalita pracovního života v ČR z pohledu odborů
Ing. Radka Sokolová, místopředsedkyně ČMKOS, místopředsedkyně Rady vlády pro
BOZP, Rada hospodářské a sociální dohody ČR

13:35 – 13:55

Pracovní podmínky v personální práci
prof. ing. Zuzana Dvořáková, CSc., vedoucí katedry personalistiky,
podnikohospodářská fakulta, VŠE v Praze

13:55 – 14:15

Rovné příležitosti na trhu práce
Mgr. Lada Wichterlová, projektová manažerka Gender Studies, o.p.s.

Blok D – Poznatky z výzkumu a řešeného projektu
14:15 – 14:35

Trendy v kvalitě pracovního života v ČR
Ing. Jan Červenka, CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i., řešitel projektu

14:35 – 15:00

Měnící se charakter práce
Ing. Iveta Mlezivová, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., řešitel projektu

Blok E – Diskuse a závěr
15:00 – 15:20

D i s k u s e - dotazy, zkušenosti a náměty účastníků semináře

15:20 – 15:30

Závěr, ukončení semináře

54



Publikování - recenzované příspěvky

ČERVENKA, Jan. "Spokojenost s celkovým pracovním životem: co představuje
a s čím
souvisí?."
Naše
společnost
13
(1):
34-43,
http://dx.doi.org/10.13060/1214438X.2015.1.13.207
VINOPAL, Jiří. Mají Češi dobrou práci? II. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální
bezpečnosti [online], 2015, roč. 8, speciální č. Kvalita pracovního života. Dostupný
z www:
<http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-kvalita-zivota/maji-cesi-dobroupraciII.html>. ISSN 1803-3687.
SVOBODOVA, Lenka. Úvod ke speciálnímu číslu odborného časopisu JOSRA
KVALITA
PRACOVNÍHO
ŽIVOTA.
http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-kvalitazivota/uvod-kvalita-pracovniho-zivota.html
ČERVENKA, Jan. Jistota pracovního místa: důležitost a hodnocení. Časopis výzkumu
a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2015, roč. 8, speciální č. Kvalita
pracovního života. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-kvalitazivota/jistota-pracovniho-mista.html>. ISSN 1803-3687.
SVOBODOVÁ, Lenka; ČERVENKA, Jan. Moderní doba eskaluje stres. Časopis
výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2015, roč. 8, speciální
č. Kvalita pracovního života. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josrakvalita-zivota/moderni-doba-eskaluje-stres.html>. ISSN 1803-3687.
MLEZIVOVÁ, Iveta. Proměny charakteru práce a subjektivní vnímání vybraných
dimenzí. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2015, roč.
8,
speciální
č.
Kvalita
pracovního
života.
Dostupný
z
WWW:
<http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-kvalita-zivota/promeny-prace-a-vnimani.html>.
ISSN 1803-3687.
ČERVENKA, Jan. Spokojenost s celkovým pracovním životem jako indikátor kvality
pracovního života: analýza výsledků šetření. Časopis výzkumu a aplikací
v profesionální bezpečnosti [online], 2015, roč. 8, speciální č. Kvalita pracovního
života.
Dostupný
z WWW:
<http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-kvalitazivota/spokojenost-analyza-vysledku.html>. ISSN 1803-3687.
VINOPAL, Jiří. Mají Češi dobrou práci? I. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální
bezpečnosti [online], 2015, roč. 8, speciální č. Kvalita pracovního života. Dostupný
z WWW:
<http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-kvalita-zivota/maji-cesi-dobroupraci.html>. ISSN 1803-3687.

Pro postupné plnění tříletých implementačních plánů a smluv o využití výsledků
realizovaných a ukončených projektů výzkumu (Programy BETA, OMEGA TAČR) bylo
nezbytné zajistit požadované aktivity a činnosti výzkumného ústavu v této oblasti
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(například aplikace nástrojů v praxi; zpracování a šíření dat z oblasti BOZP, realizace
terénních šetření atd.).
Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., na
základě uzavřené smlouvy o dílo s VÚBP, v. v. i., (v souladu s ust. § 2586 a násl.
zákona

č.

89/2012

Sb.,

občanský zákoník) realizovalo
v termínu od 31. října do 14.
listopadu

2016

výzkum

s názvem Kvalita života 2016,
v němž bylo dotázáno více než 750 ekonomicky aktivních občanů České republiky
starších 18 let. Vzorek respondentů byl vybrán metodou kvótního výběru a kvótními
znaky bylo pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště, region místa bydliště
a ekonomická

aktivita.

Tazatelé

(n=282)

v daném

termínu

provedli

dle

standardizovaného dotazníku (baterie otázek odpovídající certifikované metodice pro
naplnění cíle sledování subjektivní kvality pracovního života v delších časových
řadách) osobní rozhovor s ekonomicky aktivními respondenty, kteří hodnotili různé
aspekty svého pracovního života, svoji pracovní spokojenost, namáhavost a rizikovost
své práce apod. Šetření navázalo na výše uvedený projekt a realizované
reprezentativní šetření provedené v roce 2014 prostřednictvím Sociologického ústavu
AV ČR, v. v. i. Centra pro výzkum veřejného mínění „Kvalita pracovního života 2014“.
V závěru roku 2016 byl zhotovitelem z realizovaného šetření předán datový soubor ve
formátu SPSS opatřený popisem proměnných a jejich hodnot. Tento datový soubor je
postupně upravován pro webové aplikace „SQWL Individual“ a „SQWL Prezentace“
dle certifikované metodiky a importován na web. Je tak plněn závazný monitorovací
ukazatel z platného implementačního plánu.

2.8 Rizikovost ekonomických činností v ČR

Projekt TB03MPSV010); doba řešení: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015; poskytovatel:
Technologická agentura ČR, program BETA. Cílem řešení projektu bylo stanovení
rizikovosti ekonomických činností (dle CZ-NACE) na základě ocenění potenciálních
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nebezpečí vzniku poranění člověka či poškození jeho zdraví v pracovních systémech
za účelem případné novelizace právních předpisů; a dále zaměření na potřeby
v oblasti ochrany zaměstnanců před pracovními úrazy a nemocemi z povolání, které
vyplynou z výzkumu charakteru práce, pracovních činností, rizikových faktorů práce,
detailních analýz pracovní úrazovosti, smrtelné úrazovosti a dalších databází
a registrů.

Zřízeny

byly

webové

http://www.vubp.cz/rizikovost-odvetvi/.
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stránky

projektu

na

adrese:
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Výstupy:


Závěrečná zpráva obsahující výsledek charakteru Hneleg (výsledky promítnuté
do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence
MPSV) týkající se přehodnocení rizikovosti práce v návaznosti na nový systém
CZ-NACE s ohledem na změny výskytu a charakteru rizik i důsledků nízké
úrovně prevence BOZP. Ve zprávě byly předloženy návrhy opatření, nástroje
a postupy včetně návrhu informačních a osvětově propagačních materiálů pro
podporu správné praxe pro prevenci v nejrizikovějších ekonomických
činnostech.



Certifikovaná metodika „RIZIKOVOST EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ V ČR“
(včetně vydaného Osvědčení (viz také konec této
zprávy);

Implementačního

plánu

zavedení

certifikované metodiky a Smlouvy o uplatnění
certifikované

metodiky

č.

2015/75230-312

zpracované v rámci řešení výzkumného projektu č.
TB03MPSV010; uzavřené podle ustanovení § 1749
odst. 2 zákona 89/2012, občanský zákoník, mezi
Výzkumným ústavem, v. v. i. a Ministerstvem práce
a sociálních věcí). Metodika je dostupná:
https://www.mpsv.cz/files/clanky/23613/METODIKA_rizikovost_TB03MPSV01
0.pdf

2.9 Systém hodnocení sociálně ekonomických důsledků bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci

Projekt TB03MPSV003); doba řešení: 1. 1. 2015 - 31. 3. 2016; poskytovatel:
Technologická agentura ČR, program BETA. Cílem projektu bylo zpracování
komplexní analýzy sociálně ekonomických důsledků pracovních úrazů a nemocí
z povolání; a dle závěrů analýzy zpracovat návrh příslušných doporučení. Komplexní
analýza dopadů pracovních úrazů a nemocí z povolání v ČR bude sloužit MPSV, Radě
vlády pro BOZP (sociálním partnerům) pro řízení a tvorbu opatření včetně metodik
k monitorování, vyhodnocování a usměrňování sociálně ekonomických důsledků
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pracovních úrazů a nemocí z povolání na celospolečenské úrovni (Hneleg),
doporučení pro řízení nákladů BOZP na podnikové úrovni. Pracovní úrazy jsou
značnou ekonomickou
zátěží

nejenom

samotné

pro

pracovníky

a firmy, ale také pro
celou

společnost.

Některé

z

těchto

nákladů, jako je ztráta
pracovních dnů a ztráta
příjmu, jsou měřitelné
a mohou být vyjádřeny
v

peněžních

jednotkách.
část

Značná

ekonomických

efektů

i

ztrát,

negativních

dopadů,

které

spojeny

jsou

s pracovními úrazy, je
skryta nebo ji nelze
přímo ocenit. Zejména
se jedná o dopady do
změny
pracovníků,

blahobytu
kvality

života v důsledku pracovních úrazů, nemocí z povolání či předčasného úmrtí.
Problémem zůstává otázka ekonomické hodnoty zdraví, života a záchrany života.
Výsledkem a výstupem řešeného projektu „Systém hodnocení sociálně ekonomických
důsledků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ je Výstupní závěrečná zpráva
„Komplexní analýzy sociálně ekonomických důsledků pracovních úrazů a nemocí
z povolání“, obsahující výsledek charakteru Hneleg (výsledky promítnuté do směrnic
a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence MPSV) týkající se
hodnocení ekonomických a sociálních dopadů pracovní úrazovosti a nemocí
z povolání.
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2.10 Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech
s využitím holistického přístupu

Projekt č. TB03MPSV008; doba řešení: 1. 4. 2015 - 30. 9. 2016; poskytovatel:
Technologická agentura ČR, program BETA. Cílem projektu bylo získání poznatků
a zkušeností z teorie a praxe vztahu mezi zdravím a prací, včetně žádoucích
a vhodných způsobů adaptace pracovních podmínek potřebám člověka, tj. s ohledem
na jeho anatomické, antropometrické, fyziologické, psychofyziologické vlastnosti
a psychické schopnosti. K tomu byl vytvořen souhrnný metodický materiál k šíření
a k implementaci výsledků řešení projektu do praxe. Projekt dle stanovených druhů
pro IS VaVaI (databáze RIV) splňuje tři výsledky: J - recenzovaný odborný článek
(„Ergonomické stresory a rizika s důrazem na problematiku muskuloskeletálních
onemocnění“, odborný recenzovaný časopis JOSRA);

B

- odborná

kniha

(„Ergonomické stresory pod kontrolou“, ISBN 978-80-87676-26-4 /tištěná verze/, ISBN
978-80-87676-27-1 /elektronická verze/); Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic
a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného
poskytovatele („Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních
činnostech“).

Odborný článek k problematice ergonomických stresorů: Ergonomické stresory a rizika
s důrazem na problematiku muskuloskeletálních onemocnění
http://www.bozpinfo.cz/josra/ergonomicke-stresory-rizika-s-durazem-naproblematiku-muskuloskeletalnich-onemocneni-1-cast
http://www.bozpinfo.cz/josra/ergonomicke-stresory-rizika-s-durazem-naproblematiku-muskuloskeletalnich-onemocneni-2-cast
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V rámci implementace byly realizovány další činnosti - (publikace – publicita, elektr.
verze, NAP, webová aplikace –
ladění, spuštění, aktualizace,
návrhy rozšíření). V návaznosti
na

oponentní

publikovány

na

řízení

byly

webových

stránkách projektu v části pro
veřejnost

http://projekty.vubp.cz/ergonomicke-stresory volně dostupné výstupní dokumenty ve
formátu pdf.

ERGONOMICKÉ STRESORY - aplikace
http://ergonomie.vubp.cz
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2.11 Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci agenturních zaměstnanců

Projekt TB03MPSV004); doba řešení: 1. 7. 2015 - 30. 11. 2016; poskytovatel:
Technologická agentura ČR, program BETA. Cílem řešení projektu je získat nové
a aktuální poznatky o skutečném stavu agenturního zaměstnávání v ČR, o kvalitě
pracovního života v nejisté formě zaměstnávání a zejména o hlavních problémech
v oblasti zajištění žádoucí úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence
rizik agenturních zaměstnanců, jejich příčinách i možných dopadech.
Přehled souboru provedených konkrétních terénních šetření (jednotlivých šetřících
sond v roce 2015 a 2016) v oblasti agenturního zaměstnávání v ČR
 Šetření A (osloveno 1612 AP; získáno a vyhodnoceno 158 vyplněných
dotazníků).
 Kvalitativní šetření B – řízené rozhovory s AP a agenturními zaměstnanci ve
vybraném regionu-Jihlava, Třebíč (osloveno 28 AP, realizovány byly rozhovory
s kompletními záznamy ze 4 agentur práce a bylo provedeno 20 kompletních
interview s agenturními zaměstnanci). Doplňující šetření agentur práce bylo
ještě v září 2016 realizováno v dalších regionech (Ostrava, Plzeň, Most).
 Kvalitativní šetření C – řízené rozhovory v regionu Praha a Střední Čechy
(10 kompletních interview s cizinci - s osobami se zkušeností agenturního
zaměstnávání z okruhu osob bývalého SSSR).
 Kvalitativní šetření D – případová studie ukrajinští a ruští pracovní migranti na
českém trhu práce v segmentu agenturního zaměstnávání a případová studie
ukrajinští pracovní migranti jako majitelé AP (2 kompletní případové studie).
 Expertní šetření E – (osloveno 17 expertů z různých cílových skupin - asociace,
svazy, odbory, HK, inspekce práce, nevládní neziskové organizace,
ombudsman, zaměstnavatelé, MPSV, VÚPSV, poskytovatelé služeb BOZP
apod.; získáno bylo 14 expertních vyjádření).
Výstupy:
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Základní filozofii navržené metodiky vystihuje následující schéma: Dvoustupňové
vstupní školení BOZP agenturních zaměstnanců:

Příručka BOZP pro agenturní zaměstnance (šest jazykových
verzí – čeština, angličtina, ruština, ukrajinština, polština,
bulharština):

je

stručná,

nenahrazuje

vstupní

školení

zaměstnavatele ani instruktáž na pracovišti uživatele; slouží ke
zdůraznění některých základních aspektů, na něž má agenturní
pracovník právo, nebo aspektů bezpečnosti práce, na něž musí
při své práci dbát k ochraně svého zdraví či zdraví ostatních
osob, má napomoci pracovníkovi v jeho snazším začlenění do
společnosti. Obsah: Právo na zajištění bezpečnosti práce
a ochrany zdraví; Právo na informace; Právo odmítnout práci;
Právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího
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pracovního prostředí a zajištění BOZP; Zdravotní a odborná způsobilost k práci;
Osobní ochranné pracovní prostředky; Pokud dojde k úrazu; Rizika; Riziko zranění
elektrickým proudem; Riziko pádu z výšky a do volné hloubky; Riziko poškození
svalového a kosterního aparátu; Riziko nadýchání, poleptání, otravy, popálení, vzniku
požáru; Práce se stroji, technickými zařízeními, přístroji a nářadím; Kontakty.
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3. Význam práce, změny světa práce, kvalita pracovního života
3.1 Význam práce

Placená práce včetně podmínek jejího výkonu má stále velký význam v současném
sociálně ekonomickém prostoru, zejména umožňuje přístup ke zdrojům pro
uspokojování potřeb většiny členů společnosti. Vnější životní podmínky a objektivní
faktory se mohou v různé míře podílet na celkové kvalitě života, na utváření životní
pohody („SWB“ subjective well-being), na pocitu štěstí (happiness) jednotlivců, skupin
i celé společnosti.
V industriální společnosti je práce (placená práce mající nejčastější formu zaměstnání)
zároveň produktem i jejím spolutvůrcem. Práce souvisí s pocitem prožívání kvalitního
života. Práce je příčinou spokojenosti či naopak životního rozladění. Dlouhodobá ztráta
práce negativně ovlivňuje celkové subjektivní hodnocení kvality života, spokojenost
s jednotlivými oblastmi života a hodnocení smysluplnosti života. Změny v oblasti práce
dopadají na pracovníky, ovlivňují jejich život, život jejich rodin, komunit, celé
společnosti, a v konečném důsledku ovlivňují i vnímání samotné vlastní identity
člověka.

3.2 Změny světa práce
Nastupující éra vývoje lidské civilizace směrem k robotizaci, automatizaci, digitalizaci,
umělé inteligenci, internetu věcí atp. ponese znaky velkých příležitostí, ale také
obrovských hrozeb. Oproti minulosti pravděpodobně přinese spoustu diskontinuity,
výrazně ovlivní například vědu a výzkum, právní rámec, systém vzdělávání, sociální
systém nebo trh práce. Zde lze očekávat vyšší produktivitu, nižší náklady na jednotku,
vznik/zánik některých pracovních míst. Dojde k dalšímu prostorovému odpojování
zaměstnanců od místa pracoviště (homework, tj. práce z domova „na dálku“),
k rozšiřování forem a oblastí e-komunikace (ve vzdělávání e-learning, ve styku s úřady
e-administrace apod.) Mění se struktury povolání, charakter činností, formy práce,
manažerské struktury a strategie, dochází k demografickým změnám, prodlužování
produktivního věku a stárnutí populace. Uplatňování starších pracovníků na trhu práce
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je však stále těžší. Dokladuje to míra nezaměstnanosti v České republice i v Evropě
právě v těchto vyšších věkových skupinách. Nové technologie a technický pokrok
budou mít zřejmě společné a souběžné vlastnosti. Budou: exponenciální, digitální,
kombinatorické, síťové a virtuální. Nějakou dobu již žijeme na konci éry strojů
a postupně se uvolňují síly lidskému důvtipu a kreativitě, tedy nebývalé možnosti
znásobit duševní síly v lidské civilizaci.

3.3 Kvalita života
Kvalita života je spojena s člověkem, prostorem a časem, má individuální
a společenskou rovinu, komplexní a multidimenzionální rozměr, který vyžaduje
holistický a interdisciplinární (medicínský, sociologický, ekonomický, psychologický,
environmentální

apod.)

přístup.

Kvalita

života

je

složitý

a

velmi

široký,

multidimenzionální a komplexní pojem. Dotýká se pochopení lidské existence, smyslu
života a samotného bytí. Zahrnuje hledání klíčových faktorů bytí a sebe pochopení.
Zkoumá materiální, psychologické, sociální, duchovní a další podmínky pro zdravý
a šťastný život člověka. Komplexní pohled na život postihuje jak vnější podmínky, tak
i vnitřní rozměry člověka. Od druhé poloviny minulého století se začíná pojem kvality
života objevovat a zkoumat v různých vědních disciplínách. Předmětem zájmu byla
z počátku především materiální stránka života společnosti jako celku, založené na
objektivizovaném pojetí kvality života), postupně však můžeme zaznamenat sílící
proud výzkumu nematerialistické stránky a posun k subjektivnímu vnímání
a hodnocení kvality života samotného individua (Rapley, 2003).
S pojmem kvalita života je často spojována osobní pohoda (well-being). Podle
odborníků se jedná o dlouhodobý emoční stav, ve kterém je reflektována spokojenost
jedince s jeho životem. Rovněž se shodují na tom, že osobní pohoda musí být chápána
a měřena prostřednictvím svých komponent kognitivních (životní spokojenost, morálka
ve smyslu mravních zásad) a emočních (positivní emoce, negativní emoce) a že
osobní pohoda se vyznačuje konzistencí v různých situacích a stabilitou v čase. Dále
se lze setkat s dimenzí tělesné pohody („wellness“ či fitness“), prožitek blaha
(„welfare“), dosažení a prožití úspěchu („success“), ale též komponentu přátelství
(„friendship“) či štěstí („happiness“).
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Koncept kvality života je velice důležitým termínem v socio-ekonomickém výzkumu.
Problém je v tom, že kvalita života je abstraktní koncept a je obtížné vytvořit
homogenní definici. Kvalita života je ovlivněna mnoha komponenty jako např. kultura,
vyznání, zdravotní status, příjem, věk, podmínky mobility, uspokojení z práce, mobilita,
doprava atd. K dosti rozšířeným chápáním kvality života patří její vyhranění do
protikladu ke kvantitativním, ekonomickým ukazatelům, se ziskem souvisejícím
kritériem výkonnosti a úspěšnosti jednotlivce i společenského systému. Tedy negativní
vyhranění vůči materiálním, spotřebním hodnotám - na úrovni života jednotlivce bývá
kvalita života stavěna proti konzumnímu životnímu stylu s jeho preferencí vlastnictví
spotřebních předmětů, které samo o sobě nemůže člověka plně uspokojit a nahradit
mu redukování či absenci uspokojování jiných potřeb, zejména a duchovního
charakteru. V této souvislosti kvalita života představuje něco, co překračuje čistě
materiální potřeby, které je možné uspokojit prostřednictvím zboží, a vztahuje se
k duchovním, nemateriálním hodnotám. V tomto kontextu je také zkoumání kvality
života vymezeno vůči zkoumání životní úrovně. Zatímco zkoumání životní úrovně se
zabývá

víceméně

objektivizovanými,

měřitelnými

ekonomickými

ukazateli,

zaměřenými převážně do oblasti hmotné spotřeby, zkoumání kvality života jde nad
rámec tohoto přístupu – do oblasti nemateriální, do oblasti subjektivního prožívání
osobních životních podmínek a situací. To ovšem neznamená vyloučení měřitelnosti
kvality života.
Sociologický slovník (1996) uvádí následující rozměry kvality života:
1. Je to pojem vyjadřující a operacionalizující kvalitativní stránky životních procesů
a kritéria jejich hodnocení (neexistuje však obecněji přijímané a současně dostatečně
konkrétní vymezení kvality života – mezi pojetími jednotlivých autorů jsou značné
rozdíly). Kvalita života je posuzována především podle indikátorů životního prostředí,
ukazatelů zdraví a nemoci, úrovně bydlení a rekreace, mezilidských vztahů, volného
času, sociálních a technologických charakteristik práce, možností podílet se na řízení
společnosti, podle osobní i kolektivní bezpečnosti, sociálních jistot a občanských
svobod. Stále větší význam mají indikátory odvozené z řešení globálních problémů,
zejména vyjadřujících ekologické stránky života. Některá pojetí kladou důraz na
subjektivní hodnocení (spokojenost jednotlivce se svým životem); v rámci tzv. hnutí
sociálních ukazatelů se však naopak projevuje snaha nalézt objektivnější kritéria.
Kvalita života je studována buď jako souhrn dílčích kvalit jednotlivých stránek a složek
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života, nebo holististicky jako celek s vlastní strukturou a významem. Mnohdy je zcela
redukována na zjišťování úrovní spokojenosti s daným stavem. Můžeme sem zařadit
rovněž politickou stabilitu, možnosti vyžití pro volný čas a zábavu, gastronomii.
2. Je to programové politické heslo, obracející pozornost široké veřejnosti na nové
úkoly společnosti, přesahující materiální úroveň a vojenskou sílu. Například šlo
o změnu image USA. Obraz amerického způsobu života měl být zproštěn jisté
nekulturnosti, tvrdého, nelítostného boje o život, všeobecné nejistoty určitého
primitivismu, vykořisťovatelských prvků; do popředí se naopak měly dostat momenty
spolupráce, pomoci rozvojovým zemím, úcty k menšinám, lidem s jinou barvou pleti,
vysoký životní standard zbavený manýr zbohatlíků a okázalé spotřeby apod. Objevily
se nové otázky: soutěž v kvalitě života, iniciativa v hledání životního smyslu
a přitažlivosti životních způsobů.
3. Je to sociální hnutí (za kvalitu života) utvářejícím se zejména v rámci různých širších
ekologických, proti konzumeristických, proti rasových hnutí, bojů za občanská práva
apod.
4. Jde o reklamní slogan - často zcela bezobsažný - objevující pro spotřebitele nové
oblasti konzumu (zejména spojené s volným časem, cestováním, dovolenou, koníčky,
bydlením a vnímáním umění) a orientující konzumenta (v protikladu s původním
záměrem) na oblasti prestižní, demonstrativní spotřeby.

3.4 Měření kvality života

Zatímco některé nástroje zachycení kvality života jsou založeny na subjektivním
prožívání vlastní situace člověka (respondenta), existují kromě tvorby teoretických
modelů také pokusy o měření a určitou objektivizaci vnějších charakteristik socioekonomického, ekologického či politického prostředí.
Měření objektivní stránky kvality života se dnes realizuje zejména prostřednictvím
zvolených indikátorů. Ty umožňují na různých úrovních (místních, regionálních,
národních, mezinárodních) identifikovat stav a trendy vývoje, zprostředkovávat
souhrnné informace o environmentálních, demografických, sociálních, ekonomických
a dalších důležitých jevech. Objektivní měření kvality života pomocí indikátorů se
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soustřeďuje zejména na předpokládané zdroje kvality života. Není sporu o tom, že
člověk vede kvalitní život, když se v dobrém zdravotním stavu dožije vysokého věku,
když je mu poskytnuto patřičné vzdělání, má přístup k takovým materiálním statkům,
aby si mohl zajistit slušnou životní úroveň, je obklopen lidmi, které má rád, kterých si
váží a kteří mají rádi a váží si jeho, když se může účastnit správy věcí veřejných.
Jeden z mnoha pokusů, jak vyjádřit kvalitu lidského života (human well-being)
představuje index lidského rozvoje. Patří k nejznámějším a je vypočítáván z řady
kategorií. K základním patří tři kategorie faktorů: lidské zdraví, úroveň vzdělanosti
a hmotná životní úroveň. Lidské zdraví je v současnosti vyjádřeno jako průměrná
očekávaná délka života při narození, protože tento demografický ukazatel v sobě
nejlépe zahrnuje všechny negativní i pozitivní vlivy, které lidské zdraví ovlivňují.
Úroveň vzdělanosti se stanovuje jako podíl gramotného obyvatelstva a jako
kombinovaný podíl populace z příslušné věkové skupiny navštěvující školy prvního,
druhého a třetího stupně. Hmotná životní úroveň je vyjádřena jako hrubý domácí
produkt na osobu v USD, který je přepočítáván na paritu kupní síly. Index lidského
rozvoje je každoročně uveřejňovaný od roku 1990 ve statistické publikaci „Zpráva
o lidském rozvoji“ (Human Development Report), která je vydávaná pod záštitou
UNDP (United Nations Development Programme).
Jako další příklad z minulosti lze uvést celosvětový výzkum kvality života z roku 2005
společností Mercer. Jednalo se o celosvětový žebříček, který byl výsledkem
celosvětového výzkumu kvality života. Byl prováděn společností Mercer Human
Resource Consulting2 a celkové ohodnocení kvality života bylo založeno na detailním
hodnocení 39 kritérií kvality života, které byly seskupeny v následujících kategoriích:
Politické a sociální prostředí (politická stabilita, kriminalita, aj.); Ekonomické prostředí
(měnové regulace, bankovní služby, aj.); Socio-kulturní prostředí (cenzura, omezování
osobní svobody); Oblast zdravotnictví (lékařské dodávky a služby, infekční nemoci,
znečištění ovzduší aj.); Školství a vzdělávání (úroveň a dostupnost škol, aj.); Veřejné
služby a doprava (elektřina, voda, veřejná doprava, aj.); Rekreace (restaurace,
divadla, kina, sport, aj.); Konzumní zboží (dostupnost jídla a zboží denní potřeby, aj.);
Bydlení (bydlení, nábytek, údržba, aj.); Přírodní prostředí (klima, výsledky přírodních
katastrof, aj.)

2

zdroj: http://www.mercerhr.com
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3.5 Kvalita pracovního života

Formální a obecně přijímaná definice kvality pracovního života neexistuje. M. J. Sirgy
uvádí, že kvalita pracovního života je pojmem zabývajícím se tělesnou a duševní
pohodou zaměstnanců a liší se od pracovní spokojenosti (Sirgy et al., 2001). Rozdíl
kvality pracovního života od pracovní spokojenosti spatřuje Z. Dvořáková v tom, že
pracovní spokojenost je pojímána jako jeden z mnoha výstupů kvality pracovního
života, která ovlivňuje jak spokojenost s prací, tak i spokojenost v jiných oblastech,
jako je rodinný život, volný čas, sociální život, finanční zajištění atd. To znamená, že
kvalita pracovního života je širší pojem a zahrnuje vliv pracoviště na spokojenost
s prací, spokojenost s mimopracovními oblastmi života a spokojenost s celkovým
životem, osobní štěstí a subjektivní pocit zdraví. (Dvořáková, 2005)
M. J. Sirgy dále definuje kvalitu pracovního života jako uspokojení zaměstnance ve
spektru potřeb prostřednictvím zdrojů, aktivit a výsledků vyplývajících z participace na
pracovišti, tj. uspokojení plynoucí z pracovního zapojení přispívá k pracovní
spokojenosti a spokojenosti v ostatních oblastech života. Spokojenost v hlavních
oblastech života, tj. pracovním životě, rodinném životě, životě v domácnosti, volném
čase, přispívá přímo ke spokojenosti s celkovým životem (Sirgy at el., 2001).
K. Danna a R. W. Griffin chápou kvalitu pracovního života jako hierarchii pojmů, která
obsahuje životní spokojenost (na vrcholu hierarchie), pracovní spokojenost (uprostřed)
a spokojenost se specifickými aspekty práce, např. spokojenost se mzdou,
spolupracovníky, nadřízenými aj. (Danna a Griffin,1999).
Kvalita pracovního života je tvořena vzájemnou interakcí objektivních podmínek,
subjektivního vnímání, hodnotového systému a aspirací.
Za indikátory kvality života spojené s prací se nejčastěji považuje spokojenost s prací
a položky hodnotící spokojenost s pracovním výkonem nebo pracovními
podmínkami. Příkladem obsažného dotazníku na hodnocení práce, který zahrnuje
oblast spokojenosti s prací a celkovou osobní pohodu (well-being) pracovníka, je
Quality of Work life Questionnaire vyvinutý americkém National Institute for
Occupational Safety and Health (NIOSH). Tento dotazník sleduje charakteristiky práce
(jako je monotónnost, autonomie, zátěž atd.), atmosféru na pracovišti (vztahy mezi
lidmi), zdravotní ukazatele (fyzické zdraví, duševní zdraví, úrazy), pracovní dobu
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(přesčasy, práci doma) a další proměnné (spokojenost a pracovní výkon)3. Ve světě
i u nás jsou stovky dotazníků zaměřeny pouze na jednu oblast kvality pracovního
života - na zjišťování spokojenosti zaměstnanců v daném zaměstnání, a to nejen
proto, že spokojenost zaměstnanců může být počítána mezi faktory ovlivňující
dosahování stanovených cílů organizace, ale také proto, že měření spokojenosti
pracovníků se stává důležitým motivačním nástrojem – umožňuje zaměstnancům
vyjádřit své názory a postoje (větší identifikace s cíli organizace, zlepšení pracovního
klimatu, projevení zájmu vedení o každého zaměstnance, minimalizace či odstranění
problémů a potenciálních hrozeb apod.). Dotazníky jsou tvořeny kombinací celé řady
otázek zaměřených na různé oblasti, aspekty a okolnosti práce, na hodnoty související
s prací a zaměstnáním.
Výsledky výzkumných studií a terénních šetření naznačují, že v současné době za
významný faktor přispívající k lepší kvalitě života patří dobré vztahy, „vstřícné sociální
prostředí“, pojící se především s hmotným zabezpečením a rodinným životem. Lepší
hmotné zázemí usnadňuje přístup k informacím, zvyšuje kompetentnost při řešení
problémů a pojí se s vyšším pracovním příjmem a vyšší spokojeností s prací. Vyšší
příjem umožňuje svobodnější volbu způsobu života. Nižší příjem se naopak pojí
s častějším vystavením se pracovním a zdravotním rizikům (včetně hrozby
nezaměstnanosti) a práci s menší možností jejího ovlivnění. Nerovnováha mezi
pracovním úsilím a odměnou přispívá k vyšší psychické zátěži, dlouhodobému stresu,
a tím i k menší kvalitě života.
Lze shrnout, že člověk chápe práci jako prostředek ke zlepšení kvality svého života
nebo života své rodiny. Kvalitu života snižuje neschopnost získat práci nebo si práci
udržet nebo nepříznivé charakteristiky spojené s pracovními podmínkami, povahou
práce nebo pracovním kolektivem.

3

http://www.cdc.gov/niosh/qwlquest.html
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3.6 Faktory ovlivňující kvalitu pracovního života

Současný svět práce identifikuje několik oblastí, které formují kvalitu pracovního
života. Členové poradní komise Canadian Council on Health Services Accreditation4
se shodují na pojmech: charakteristiky role, rozhodování, učící se prostředí,
determinanty tělesného a duševního zdraví, spravedlivost a rovnost, vztahy/sociální
prostředí, uznání a podpora, sdílené vůdcovství (strategické a taktické), kultura,
zaměření hodnot.
Evropská nadace (European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions) vychází z pojetí zlepšování kvality pracovního života v podobě cílů5:
zabezpečení jistoty kariéry a zaměstnání, zachování a zlepšování zdraví a well-being
zaměstnanců,

rozvíjení

kvalifikace

a

kompetencí,

sladění

pracovního

a mimopracovního života.
Snahy o zlepšování kvality pracovního života předpokládají, že zaměstnanci přispějí
k úspěchu organizace, pokud cítí, že jejich příspěvky jsou smysluplné a mají význam.
Výzkumy kvality života se pracovní situací jedince nebo skupiny zabývají ze dvou
hledisek:


Jednak je práce (pracovní status a především nezaměstnanost) významným
prediktorem celkové úrovně kvality života v tom smyslu, že práce uspokojuje
potřeby člověka, a proto ovlivňuje jeho kvalitu života. Nezaměstnanost, popř.
hrozba ztráty práce koreluje se sníženou kvalitou života a nízkou životní
spokojeností (Sparks, 2001). Předpokládá se, že práce naplňuje jak základní
existenční potřeby, tak sociální potřeby (zařazení do sociální skupiny, dosažení
sociální prestiže, příležitost ke kontaktům s lidmi) a potřeby seberealizace
(uplatnění a rozvíjení schopností, naplnění smyslu, touhy něčím přispět).



Na druhé straně mohou určité aspekty práce kvalitu života snižovat.
Charakteristiky s negativním dopadem na kvalitu života se víceméně shodují
s těmi, které nepříznivé působí na zdravotní stav, a patří mezi ně nezdravé

4
5

CCHSA, www.cchsa.ca
www.eurofound.eu.int
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pracovní prostředí, práce pod tlakem s nízkou autonomií rozhodování, špatné
pracovní vztahy na pracovišti (mobbing, bossing) apod.

Zdravotními, psychologickými, sociálními a dalšími souvislostmi práce se zabývá
v současnosti mnoho vědních oborů.
V popředí zájmu psychologie pracovního zdraví jsou například: vztah pracovního
prostředí a zdraví; pracovního stresu a mechanismů jeho vzniku (zdravotní důsledky
pracovního stresu, dopad na fyzické a duševní zdraví, jeho sociální a ekonomické
konsekvence; preventivní a podpůrné programy na snížení pracovního stresu);
rizikové faktory plynoucí z organizace práce; úrazy, nemocnost.
Nemalá pozornost je ve výzkumu věnována sociálním aspektům práce, například
jaké je postavení žen na trhu práce, jak se daří realizovat sladění pracovního
a rodinného života, jaké jsou celkové proměny trhu práce včetně pracovní migrace atd.
Hlavním cílem těchto výzkumů je využít poznatky ke zlepšení kvality pracovního
života, k ochraně a podpoře bezpečnosti, zdraví a osobní pohody pracovníků.
Kvalita života byla sledována u dlouhodobě nezaměstnaných (Buchtová 1994, 1995,
2004; Schraggeová 2003) a ve vztahu k pracovnímu stresu (Hnilica 2004, Šolcová
1997). Výsledky prokázaly, že dlouhodobá ztráta práce negativně ovlivnila celkové
subjektivní hodnocení kvality života, spokojenost s jednotlivými oblastmi života
a hodnocení smysluplnosti života. Délka nezaměstnanosti negativně korelovala se
vzděláním (Buchtová 2004).
Spokojenost s prací souvisela s mírou pracovní autonomie a možností uplatnit v práci
své kompetence a zájmy a osobně se rozvíjet (Hnilica 2004). Výzkum zatížení
představovaného placenou a neplacenou prací upozornil na vyšší pracovní zatížení
vdaných žen a dopadům této zátěže na jejich psychickou pohodu a zdraví. Nadměrně
dlouhou pracovní dobou, především u některých řídících profesí se zabývá řada
výzkumných týmů (Cowling, 2005). Existují teorie, které tento jev popisují jako vědomý
„prodej“ volného času nebo ho považují za důsledek sociální nápodoby, popř. způsob
úniku z rodinného života.
Za dalšími charakteristiky pracovní situace, které mají vliv na kvalitu života, se
považuje hrozba ztráty práce, autonomie při rozhodování o své pracovní náplni
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a časovém rozvrhu, komunikační styl ze strany nadřízeného (Sparks 2001) a vliv
pracovní a rodinné spokojenosti na celkovou životní spokojenost (Bouazzaoui 2002).

3.7 Důležitost a význam výzkumů, šetření, měření, monitorování kvality
pracovního života v širších souvislostech
Důležitost a potřebnost zkoumání a zjišťování kvality pracovního života je dána
dynamikou změn ve světě. Mění se prostor, čas, podmínky světa práce. Na jedné
straně zaznamenáváme, že se společnost pomalu odvrací od tradičního vnímání práce
jako smyslu života a základní hodnoty člověka (Prudký, 2003), na druhé straně, že
placená práce se stává vzácným statkem a je stále častěji privilegiem vyvolených. Jde
o mizející výsadu lidí dosud ještě zaměstnaných (Mareš, 2004).
Subjektivní vnímání práce, pracovních podmínek je v České republice i v celé Evropě
dána rozdílnou tradicí, různým stupněm deregulace trhu, různou mírou sociálně právní
ochrany, odlišným stupněm individualizace pracovních vztahů. Shodně a objektivně
však existuje vysoký podíl zaměstnaných převážně v malých a středních podnicích
a rostoucí zaměstnaností ve službách, kde je uplatňováno více atypických forem
zaměstnání.
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3.8 Metodika dlouhodobého monitorování subjektivní kvality pracovního života
v České republice

Formulací

metodiky

monitorování

dlouhodobého

subjektivní

kvality

pracovního života se Česká republika
připojuje k vyspělým zemím, které vývoj
v této oblasti již mnoho let monitorují
(např.: Německo, Rakousko). Jednak se
metodikou kodifikují postupy a pravidla
dlouhodobého měření kvality pracovního
života českých pracujících, jednak se
ustavuje mechanismus bezprostředního
zveřejňování aktuálních dat a otevřeného
přístupu

k datům

o vývoji

kvality

pracovního života v České republice.
Principy dlouhodobého monitoringu jsou specifikovány zejména v popisu výzkumného
nástroje „Indikátor subjektivní kvality pracovního života“ (SQWLi) a metodologických
pravidel pro jeho aplikaci. Mechanismy zveřejňování a dostupnosti výsledků
monitoringu popisují především části věnované webovým aplikacím SQWL
Prezentace a SQWL Individual, které jsou za tímto účelem navržené.

Moderní přístupy zohledňují obě stránky kvality pracovního života, objektivní
i subjektivní. Pro objektivní stránku se využívají zejména standardní a mezinárodně
srovnatelné indikátory základních parametrů trhu práce a mezinárodních výzkumů.
Subjektivní oblast, která je do jisté míry vždy národně specifická, je dlouhodobě
rozpracovávána v rámci projektů řešených Výzkumným ústavem bezpečnosti práce,
v. v. i. a Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i.
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Na závěr celé kapitoly č. 3 této zprávy lze uvést, že současná společnost se pomalu
odvrací od tradičního vnímání práce jako smyslu života a základní hodnoty života.
Přesto je třeba stále vnímat kvalitu pracovního života jako nedílnou, často však
opomíjenou součást celkové kvality života. Kvalifikované stanovování strategií
a koncepcí národohospodářské a zejména sociální politiky se nemůže obejít bez
znalostí objektivního stavu a pravděpodobného vývoje kvality pracovního života,
podmínek práce, nových rizik a možností jejich účinné prevence. Neméně významná
je realizace zpětných vazeb o dopadech vládnutí; zjišťování, jak všechny dotčené
subjekty vnímají, přijímají a hodnotí podmínky výkonu práce. Certifikovaná metodika
vytvořená řešitelským týmem v roce 2015 umožňuje realizovat zpětnou
vazbu
subjektivně vnímané kvalitě pracovního života v současné společnosti
standardně, opakovaně v určitých časových úsecích. Úroveň a kultivace komplexních
pracovních podmínek při zajišťování zdrojů pro život a seberealizaci pracujících
obyvatel v ČR by se měly stát dlouhodobými prioritami a předmětem skutečného
zájmu tvůrců politik.
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4. Šetření kvality pracovního života 2018
4.1 Základní údaje a technická zpráva ze šetření

Na základě uzavřené smlouvy o účasti na řešení projektu mezi VÚBP, v. v. i.
a Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i. bylo realizováno terénní reprezentativní
šetření „Kvalita pracovního života 2018“.
Byl sestaven výzkumný nástroj ve formě standardizovaného dotazníku s rozsáhlým
počtem 217 proměnných. Výběr respondentů proběhl kvótním výběrem ekonomicky
aktivního obyvatelstva ČR ve věku od 18 let (velikost výběru 2300, počet dotázaných
2 068). Metoda sběru dat byla stanovena na formu osobního rozhovoru tazatele
(celkový počet tazatelů byl 246 odborně vyškolených osob) s respondentem. Terénní
reprezentativní šetření proběhlo v ČR od 26. května do 13. června 2018. Základní
údaje jsou uvedeny v technické zprávě ze šetření.

79

Technická zpráva

Název výzkumu:

„Kvalita pracovního života 2018“

Zadavatel:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Realizátor:

Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický
ústav AV ČR, v. v. i.

Termín terénního šetření:

26. května – 13. června 2018

Výběr respondentů:

Kvótní výběr

Kvótní znaky:

Kraj (NUTS 3), velikost místa bydliště, pohlaví, věk,
vzdělání

Zdroj dat pro kvótní výběr: Český statistický úřad (Sčítání lidu, domů a bytů 2011)
Reprezentativita:

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo ČR ve věku od 18 let

Velikost výběru:

2300

Počet dotázaných:

2068

Počet tazatelů:

246

Metoda sběru dat:

Osobní rozhovor tazatele s respondentem

Výzkumný nástroj:

Standardizovaný dotazník

Počet proměnných:

217

Zpracovala:

Iva Štohanzlová
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Struktura výběrového souboru
Rozložení
obyvatelstva ČR

CELÝ SOUBOR

Výběrový soubor

rel.

abs.

rel.

100,0

2068

100,0

POHLAVÍ
Muži

54,1

1120

54,2

Ženy

45,9

948

45,8

VĚK
18 – 29 let

20,3

414

20,1

30 – 39 let

28,9

581

28,1

40 – 49 let

24,5

528

25,6

50 a více let

26,3

541

26,2

VZDĚLÁNÍ
Základní

7,8

150

7,3

Střední bez maturity

38,7

774

37,7

Střední s maturitou

32,9

693

33,8

Vysokoškolské

20,6

434

21,2

VELIKOST MÍSTA BYDLIŠTĚ
do 799 obyvatel

13,6

152

7,4

800 - 1999 obyvatel

12,7

315

15,2

2000 - 4999 obyvatel

11,7

244

11,8

5000 - 14999 obyvatel

13,8

284

13,7

15000 – 29999 obyv.

10,4

293

14,2

30000 - 79999 obyv.

11,3

265

12,8

80000 - 999999 obyv.

13,8

241

11,7

1000000 a více obyv.

12,7

274

13,2
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KRAJE
Praha

12,6

274

13,2

Středočeský

12,5

226

10,9

Jihočeský

6,1

173

8,4

Plzeňský

5,5

75

3,6

Karlovarský

2,8

85

4,1

Ústecký

7,4

168

8,1

Liberecký

4,1

78

3,8

Královehradecký

5,1

98

4,7

Pardubický

4,9

72

3,5

Vysočina

4,8

111

5,4

Jihomoravský

11,3

218

10,5

Olomoucký

5,6

87

4,2

Zlínský

6,0

112

5,4

Moravskoslezský

11,3

291

14,2

Pozn.: Možný rozdíl mezi celkovým počtem dotázaných a součtem dotazníků
v jednotlivých kvótních znacích je způsoben nezodpovězením otázky.
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4.2 Vytvořený výzkumný instrument (dotazník, karty)

SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.
Jilská 1
110 00 Praha 1
KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA
KÓDÉR:

26. 5. – 11. 6. 2018

SUPERKONTROLOR:

IDE.71 ČAS ZAČÁTKU ROZHOVORU:

VERZE: 2

POŘIZOVAČ:

:

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
NAPROSTO
NEVÍ
NESPOKOJEN
SPOKOJEN
-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
NAPROSTO
NEVÍ
NESPOKOJEN
SPOKOJEN
-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
NAPROSTO
NEVÍ
NESPOKOJEN
SPOKOJEN
-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
NAPROSTO
NEVÍ
NESPOKOJEN
SPOKOJEN
-5 -4 -3 -2 -1
0
+1 +2 +3 +4 +5
99
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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
NAPROSTO
NEVÍ
NESPOKOJEN
SPOKOJEN
-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
NAPROSTO
NEVÍ
NESPOKOJEN
SPOKOJEN
-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
NAPROSTO
NEVÍ
NESPOKOJEN
SPOKOJEN
-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
NAPROSTO
NEVÍ
NESPOKOJEN
SPOKOJEN
-5 -4 -3 -2 -1
0
+1 +2 +3 +4 +5
99
POKYN: PŘEDLOŽTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.10
PZ.10 „Jak byste zhodnotil životní úroveň Vaší domácnosti? Je podle Vás
špatná nebo dobrá?“
VELMI
VELMI
NEVÍ
ŠPATNÁ
DOBRÁ
-5 -4
-3
-2
-1
0
+1 +2 +3 +4 +5
99
„V následujících otázkách už se budeme věnovat práci, zaměstnání a
pracovnímu životu vůbec.“
POKYN: PŘEDLOŽTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.14
PZ.14 „Nyní Vám budu předčítat seznam několika věcí, které lidé mohou od svého
zaměstnání očekávat, a které mohou být pro různé lidi různě důležité.
Představte si, prosím, že se v tuto chvíli rozhodujete o nové práci. U každého
aspektu mi řekněte, jak důležitý nebo naopak nedůležitý pro Vás osobně je.
Použijte rozmezí od 0 do 10, kde 0 znamená naprosto nedůležité a 10 naprosto
zásadní.
NAPROSTO
NAPROSTO
NEVÍ
NEDŮLEŽITÉ
ZÁSADNÍ
0 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
99

84

x1) Jak důležitá je pro Vás celková časová náročnost práce,

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

x2) rozložení pracovní doby během dne či týdne?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

x3) Jak důležité je, aby Vám práce nezasahovala do osobního
času, tj. do času na rodinu, zájmy nebo odpočinek?
x4) Jak důležitý je pro Vás charakter pracovního
poměru, tedy zda máte smlouvu na dobu určitou či
neurčitou, plný nebo částečný úvazek, zda pracujete
jako zaměstnanec nebo soukromník, atp.?
x5) Jak důležité je pro Vás mít jistotu, že o svou práci
nepřijdete?
x6) A jak to, aby Vám práce dávala jistotu dalšího možného
uplatnění na trhu práce?
x7) Jak důležitý je pro Vás výdělek, výše platu nebo mzdy,
x8) aby Vaše pracovní výsledky byly spravedlivě
odměňovány?
x9) Abyste měl v práci nefinanční výhody jako např.
stravování, firemní auto, telefon, naturálie, příspěvky nebo
slevy apod.?
x10) Jak důležitá je pro Vás úroveň bezpečnosti a ochrany
zdraví při výkonu práce,

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

x11) technické vybavení při výkonu práce?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

x12) Jak důležitá je čistota, pořádek a hygiena při výkonu práce?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

x13) Jak důležité jsou pro Vás vztahy s kolegy,

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

x14) chování osob ve vyšším postavení - nadřízení, zákazníci
atp., k těm s nižším postavením,

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

x15) celkové mezilidské vztahy v prostředí práce?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

x16) Jak důležité pro Vás je, aby byla Vaše práce zajímavá,

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

x17) abyste v ní měl možnosti dalšího vzdělávání a osobního
rozvoje,
x18) abyste si mohl sám rozhodovat o pracovních úkolech,
samostatně organizovat práci?
x19) Jak důležité pro Vás je, abyste cítil sounáležitost
s organizací, v níž pracujete?
x20) Abyste mohl být na organizaci, v níž pracujete, hrdý?
x21) Aby cíle a aktivity organizace byly v souladu s Vašimi
hodnotami a přesvědčením?
x22) Jak důležité pro Vás je, abyste si sám sebe vážil za to,
jakou děláte práci?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

x23) Aby Vaše práce byla společensky uznávaná?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

x24) Aby si Vaší práce vážili lidé, na kterých Vám záleží?“

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99
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PZ.15 „Jste zaměstnancem v nějaké organizaci?
Ano, máte jeden zaměstnanecký poměr, ..............................
ano, máte více zaměstnaneckých poměrů, ............................
ne, nepracujete nikde v zaměstnaneckém poměru.“ ...............

1 => PZ.16
2 => PZ.16
3 => PZ.17

FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKU PZ.16 POLOŽTE POUZE TĚM, KTEŘÍ JSOU
ZAMĚSTNANCI, TZN. V OTÁZCE PZ.15 ODPOVĚDĚLI „ANO“ (VARIANTA 1 NEBO
2)
PZ.16 „Kolik hodin týdně obvykle pracujete jako zaměstnanec? Započítejte čas
za všechny své zaměstnanecké poměry.“
NEVÍ = 999
VEPIŠTE POČET HODIN (JAKO ZAMĚSTNANEC)
MAX 168 HOD:

!!POKLÁDEJTE VŠEM!!!
PZ.17 „Máte živnost, soukromě podnikáte, nebo si jinak vyděláváte aniž byste
na to měli uzavřený zaměstnanecký poměr?
Ano, máte jednu takovou aktivitu, .............................. 1 => PZ.18
ano, máte takových aktivit více, ................................. 2 => PZ.18
ne, žádnou takovou ekonomickou aktivitu nemáte.“ ...... 3 => PZ.70 (str.5)

FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKU PZ.18 POLOŽTE POUZE TĚM, KTEŘÍ SOUKROMĚ
PODNIKAJÍ, TZN. V OTÁZCE PZ.17 ODPOVĚDĚLI „ANO“ (VARIANTA 1 NEBO
2)
PZ.18 „Kolik hodin týdně obvykle pracujete jako soukromník? Pokud jich máte
více, započítejte čas za všechny takové pracovní aktivity.“
NEVÍ = 999
VEPIŠTE POČET HODIN (JAKO SOUKROMNÍK)
MAX 168 HOD:

!!!POZOR JINÝ FILTR!!!
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKU PZ.20 POLOŽTE POUZE TĚM, KTEŘÍ JSOU
ZAMĚSTNANCI A ZÁROVEŇ SOUKROMĚ PODNIKAJÍ, TZN. V OTÁZCE PZ.15
ODPOVĚDĚLI „ANO“ (VARIANTA 1 NEBO 2) A SOUČASNĚ V OTÁZCE PZ.17
ODPOVĚDĚLI TAKÉ „ANO“ (VARIANTA 1 NEBO 2).
PZ.20 „Která z těchto pracovních aktivit je pro Vás osobně hlavní,
nejdůležitější. Je to pro Vás:
zaměstnání, ................................................................................... 1
nebo podnikání?“ ............................................................................ 2
„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 zaměstnaneckých poměrů, nebo více podnikatelských 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
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zaměstnání, nebo podnikání, budeme ji pro usnadnění označovat jako hlavní
zaměstnání.“
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)
POKYN: PŘEDLOŽTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.28
PZ.28 „Nyní Vám budu ještě jednou předčítat aspekty pracovního života, jako
před chvílí. Tentokrát ale půjde o to, abyste jimi zhodnotil své současné hlavní
zaměstnání, práci. Pokuste se vždy zamyslet pouze nad tím bodem, který Vám
přečtu, a zhodnoťte, zda je v tomto ohledu Vaše současné hlavní zaměstnání
špatné nebo dobré. Použijte rozmezí od -5 do +5, kde -5 znamená velmi špatné
a +5 velmi dobré.
VELMI
VELMI
NETÝKÁ SE
NEVÍ
ŠPATNÉ
DOBRÉ
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
88
99
x1) Jak hodnotíte celkovou časovou náročnost
Vašeho hlavního zaměstnání?
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-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
- 99

x2) Jak hodnotíte rozložení pracovní doby
hlavního zaměstnání během dne či týdne?
x3) A to, jak Vám práce zasahuje do osobního
času, tj. do času na rodinu, zájmy nebo
odpočinek?
x4) Jak hodnotíte charakter Vašeho pracovního
poměru, tedy zda máte smlouvu na dobu
určitou či neurčitou, plný nebo částečný
úvazek,
zda
jste
zaměstnanec
nebo
soukromník, atp.?
x5) Jak hodnotíte jistotu, že o tuto práci nepřijdete?

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
- 99
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
- 99
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
- 99
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
- 99

x6) A jak ji hodnotíte z hlediska toho, jakou Vám
-5 -4
tato práce dává jistotu dalšího možného
uplatnění na trhu práce?
VELMI
ŠPATNÉ
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
x7) Jak hodnotíte výši svého výdělku, platu nebo
mzdy,
x8)
spravedlivost
odměňování
Vašich
pracovních výsledků?
x9) Nefinanční výhody jako např. stravování,
firemní auto, telefon, naturálie, příspěvky
nebo slevy apod.?
x10) Jak hodnotíte úroveň bezpečnosti a ochrany
zdraví při výkonu práce ve Vašem hlavním
zaměstnání,
x11) technické vybavení při výkonu Vaší práce?
x12) Jak hodnotíte čistotu, pořádek a hygienu
při výkonu Vaší práce?
x13) Jak v rámci Vaší práce hodnotíte své vztahy
s kolegy,
x14) chování osob ve vyšším postavení
(nadřízení, zákazníci atp.), k těm s nižším
postavením,
x15) celkové mezilidské vztahy v prostředí Vaší
práce?
x16) Jak hodnotíte to, jak je práce ve Vašem
hlavním zaměstnání zajímavá,
x17) jaké Vám tato práce umožňuje možnosti
dalšího vzdělávání a osobního rozvoje,

88

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
- 99
VELMI
DOBRÉ
+5

-5 -4 -3 -2 -1 0
-5 -4 -3 -2 -1 0
-

NETÝKÁ SE

NEVÍ

88

99

+1 +2 +3 +4 +5
99
+1 +2 +3 +4 +5
99

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
- 99
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
- 99
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
- 99
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
- 99
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
88 99
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
88 99
-5 -4 -3 -2 -1 0
-5 -4 -3 -2 -1 0
-5 -4 -3 -2 -1 0
-

+1 +2 +3 +4 +5
99
+1 +2 +3 +4 +5
99
+1 +2 +3 +4 +5
99

x18) míru toho, jak si můžete sám rozhodovat o
pracovních úkolech, samostatně organizovat
práci?
x19) Jak svou práci hodnotíte z hlediska pocitu
sounáležitosti s organizací, v níž pracujete?
x20) Z hlediska toho, jak můžete být hrdý na
organizaci, v níž pracujete?
x21) A jak hodnotíte soulad cílů a aktivit
organizace
s
Vašimi
hodnotami
a
přesvědčením?
x22) Jak svou práci hodnotíte z hlediska toho,
jak si sám sebe vážíte za to, jakou děláte
práci?
x23) Toho, jak je Vaše práce společensky
uznávaná?
x24) A toho, jak si Vaší práce váží lidé, na
kterých Vám záleží?“

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
- 99
-5 -4 -3 -2 -1 0
-5 -4 -3 -2 -1 0
-

+1 +2 +3 +4 +5
99
+1 +2 +3 +4 +5
99

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
- 99
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
- 99
-5 -4 -3 -2 -1 0
-5 -4 -3 -2 -1 0
-

+1 +2 +3 +4 +5
99
+1 +2 +3 +4 +5
99

POKYN: PŘEDLOŽTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.71
PZ.71 „Prožíváte v souvislosti s Vaším hlavním zaměstnáním pocity stresu?
Pokud ano, jak byste je zhodnotil na škále od 0 do 10, když 0 znamená žádný
a 10 znamená nesnesitelný stres?“
ŽÁDNÝ
NESNESITELNÝ
NEVÍ
STRES
STRES
0 1 2
3
4 5
6
7 8
9 10
99
PZ.35 „Kolik hodin týdně v průměru trávíte prací ve svém hlavním zaměstnání,
tj. když nepočítáte cesty tam a zpět, přestávky na oběd atp.?“
VEPIŠTE POČET HODIN ZA TÝDEN:
(MAX. 168 HODIN)
PZ.40 „Jaký je Váš průměrný čistý měsíční příjem z hlavního zaměstnání?“
ODMÍTL
ODPOVĚDĚT = 7

VEPIŠTE ČÁSTKU:

Kč

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.“
PRACUJE Z DOMOVA = 998
VEPIŠTE POČET MINUT:
NEVÍ = 999
POKYN: PŘEDLOŽTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.43
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PZ.43 „Různých povolání si lidé váží různou měrou. Kdybyste měl ze seznamu
vybrat to, kterého si vážíte nejvíce, a takové, kterého si vážíte nejméně, jaké
byste vybral.“
VÁŽÍ SI NEJVÍCE:
(A-Z)

VÁŽÍ SI NEJMÉNĚ:
(A-Z)

PZ.44 „Nyní si představte, že to povolání, kterého si nejvíce vážíte, dostává
100 bodů a to druhé 1 bod. Kam mezi ně byste zařadil povolání, které
vykonáváte ve svém současném hlavním zaměstnání? Kolik byste mu dal bodů
mezi 1 a 100?“
VEPIŠTE POČET BODŮ (1 – 100):
PZ.72 „Uveďte, prosím, čeho si v současném hlavním zaměstnání (případně při
výkonu své práce) nejvíce ceníte?“
a) ......................................................................................

b) ......................................................................................

c) ......................................................................................
PZ.73 „Nyní naopak, prosím, uveďte, co Vám v současném hlavním zaměstnání
nejvíce vadí (co Vás obtěžuje, štve apod.)?“
a) ......................................................................................

b) ......................................................................................

c) ......................................................................................

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
VELMI
NEVÍ
ŠPATNÁ
DOBRÁ
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
99
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!!! POZOR FILTR !!!
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY PZ.25 AŽ PZ.77 POLOŽTE POUZE TĚM, JEJICHŽ
HLAVNÍ PRACOVNÍ AKTIVITA JE ZAMĚSTNÁNÍ, TZN. ŽE BUĎ NEMAJÍ ŽÁDNÉ
SOUKROMÉ PODNIKÁNÍ (PZ.17=3, na straně 4), NEBO V OTÁZCE PZ.20 NA
STRANĚ 4 UVEDLI „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?
Ano, .................................................................................................... 1
ne.“ ..................................................................................................... 2
NEVÍ .................................................................................................... 9
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.74
PZ.74 „Vyjádřete míru souhlasu s následujícími výroky týkající se Vaší
organizace:
ROZHODNĚ
SPÍŠE
SPÍŠE
ROZHODNĚ
NEVÍ
SOUHLASÍ
SOUHLASÍ
NESOUHLASÍ
NESOUHLASÍ
1

2

3

4

a) Vaše organizace jedná se svými zaměstnanci
respektem a úctou bez ohledu na jejich pozici.

9
s

1 2 3 4 9

b) V organizaci jsou dodržovány zákony a předpisy ve
1 2 3 4 9
vztahu k zaměstnancům.
c) Vaši organizaci
zaměstnavatele.

byste

doporučil

jako

dobrého

1 2 3 4 9

e) Ze strany vedení je cítit nedostatek „férového“ jednání,
1 2 3 4 9
morálky a odpovědnosti.

91

f) Ze strany zákazníků, klientů je cítit
„férového“ jednání, morálky a odpovědnosti.“

nedostatek

1 2 3 4 9

PZ.75 „Ve kterém roce jste uzavřel současnou pracovní smlouvu?“
NEVÍ =9
VEPIŠTE LETOPOČET:
PZ.76 „A do kterého roku ji máte uzavřenou? Nebo máte smlouvu na
dobu neurčitou?“
MÁ SMLOUVU NA DOBU NEURČITOU = 1

VEPIŠTE LETOPOČET:

PZ.77 „Jaký pracovní úvazek máte stanovený ve smlouvě?“
VEPIŠTE POČET HODIN TÝDNĚ (PLNÝ ÚVAZEK = 40 HODIN)
(TÝDEN MAX 168 HOD.):

!!! POZOR JINÝ FILTR !!!
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY PZ.78 AŽ PZ.80 POLOŽTE POUZE TĚM, JEJICHŽ
HLAVNÍ PRACOVNÍ AKTIVITA JE SOUKROMÉ PODNIKÁNÍ, TZN. ŽE BUĎ NEMAJÍ
VŮBEC ŽÁDNÝ ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR (NA STRANĚ 4 JE ODPOVĚĎ PZ.15=3),
NEBO V OTÁZCE PZ.20 NA STRANĚ 4 UVEDLI „PODNIKÁNÍ“ (VARIANTA 2)
PZ.78 „Hodí se pro Vaši soukromou pracovní aktivitu následující charakteristiky?
ANO
NE
NEVÍ
1
2
9
a) Uzavíráte smlouvy na poskytování služeb.
1 2 9
b) Máte svobodné povolání (např. lékař, právník, umělec atp.).
1 2 9
c) V principu pracujete pouze pro jednu firmu nebo klienta.
1 2 9
d) Jste vlastně na obdobné pozici jako byste byl zaměstnanec, ale z
1 2 9
nějakého důvodu nemáte uzavřenou pracovní smlouvu.
e) Pracovní činnost Vám zprostředkovává agentura.
1 2 9
f) Jste vyplácen hotově, tzv. na ruku.
1 2 9
g) Pracujete jako tzv. crowdworker, v rámci platformy, crowdfundingu
1 2 9
nebo jinou variantou tzv. sdílené ekonomiky.
h) Pracujete na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní
1 2 9
činnosti.“
PZ.79 „Máte zaměstnance? Pokud ano, kolik?“
NEMÁ ZAMĚSTNANCE = 888
NEVÍ = 999

VEPIŠTE POČET:

PZ.80 „Dáváte nebo zprostředkováváte práci nějakým dalším lidem? Máme tím
na mysli situace, kdy těmto lidem práci zadáváte Vy, i když může být pro
někoho jiného, a přes Vás jsou tito lidé také vypláceni. Pokud ano, přibližně
kolika lidem takto dáváte práci měsíčně?“
NEDÁVÁ, NEZPROSTŘEDKOVÁVÁ = 888
VEPIŠTE POČET:
NEVÍ = 999
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!!! POKLÁDEJTE VŠEM!!!
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.81
PZ.81 „Následující otázka se týká toho, jak se cítíte v práci. U každého tvrzení
označte jeho platnost pro Vaše současné hlavní zaměstnání na čtyřbodové škále.
ROZHODNĚ

SPÍŠE

SPÍŠE

PLATÍ

PLATÍ

1

2

NEPLATÍ

ROZHODNĚ
NEPLATÍ

NETÝKÁ
SE

NEVÍ

3

4

8

9

a) Vaše současná práce Vás velmi baví a nechtěl byste dělat něco jiného.

1 2 3 4 - 9

b) Příliš často pracujete přesčas, po pracovní době nebo o
1 2 3 4 - 9
svátcích a víkendech.
c) Pracovní problémy Vás zatěžují i po skončení pracovní doby.

1 2 3 4 - 9

d) Vaše zaměstnání Vám způsobuje potíže v osobním životě.

1 2 3 4 - 9

e) Po víkendu nebo dnech volna se těšíte do práce.

1 2 3 4 - 9

f) Cítíte se přepracovaný.

1 2 3 4 - 9

g) Vaši kolegové jsou stresováni, unaveni, vyčerpáni.

1 2 3 4 8 9

h) Komunikace v rámci pracoviště je stresující.

1 2 3 4 8 9

i) Bojíte se, že přijdete o svou práci.

1 2 3 4 - 9

ROZHODNĚ

SPÍŠE

SPÍŠE

PLATÍ

PLATÍ

1

2

NEPLATÍ

ROZHODNĚ
NEPLATÍ

NETÝKÁ
SE

NEVÍ

3

4

8

9

j) Se svými kolegy se rád stýkáte i mimo pracovní dobu.

1 2 3 4 89

k) Ve Vaší práci se nepříjemně střídají období, kdy je práce moc,
1 2 3 4 - 9
a období, kdy je práce málo.
l) Rychlost práce ve Vašem zaměstnání je příliš vysoká.

1 2 3 4 - 9

m) Příliš často musíte řešit nepříjemné situace nebo spory
1 2 3 4 - 9
s klienty, zákazníky.
n) Ve Vaší práci se příliš často mění důležitost pracovních
1 2 3 4 - 9
úkolů a termínů.“
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POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.82
PZ.82 „Nyní se, prosím, zamyslete nad svým současným zaměstnáním a
zhodnoťte, zda následující věci platí, či neplatí ve Vašem případě.
ROZHODNĚ

SPÍŠE

SPÍŠE

PLATÍ

PLATÍ

1

2

NEPLATÍ

ROZHODNĚ
NEPLATÍ

NETÝKÁ
SE

NEVÍ

3

4

8

9

a) Úkoly, které jsou Vám zadávány, jsou vždy zcela jasné.

1 2 3 4 8 9

b) Vaše úkoly jsou Vám zadávány včas.

1 2 3 4 8 9

c) Odpovědnost ve své práci máte jasně vymezenou.

1 2 3 4 - 9

d) Komunikace s Vaším nadřízeným ohledně pracovních úkolů je
1 2 3 4 8 9
na dobré úrovni.
e) Komunikace s Vašimi kolegy ohledně pracovních úkolů je
1 2 3 4 8 9
na dobré úrovni.
f) Přímý nadřízený nebo vedení firmy Vás informují
probíhajících organizačních změnách, reorganizaci.
g) Váš nadřízený má k Vám „lidský přístup“.

o

1 2 3 4 8 9
1 2 3 4 8 9

h) Zaměstnavateli nebo zákazníkům musíte být stále k dispozici. 1 2 3 4 - 9
i) Pracovní dobu si můžete do určité míry organizovat podle
svých časových dispozic a potřeb. Můžete tak dobře skloubit 1 2 3 4 - 9
svůj pracovní a soukromý život.“
„Nyní se budeme
technologií.“

věnovat

tématu

nových

elektronických

zařízení

a

PZ.83 „Sféra elektronických zařízení a technologií se neustále vyvíjí a
v pracovní oblasti se projevuje například jako automatizace, robotizace,
digitalizace, virtualizace, nové aplikace informačních a komunikačních
technologií apod. Kdybyste měl zhodnotit míru těchto změn při Vaší práci,
řekl
byste, že například v porovnání s jinými obory:
v ní k takovým změnám nedochází vůbec,..............................................
1
dochází k nim v malé míře,...................................................................
2
dochází ve střední míře, ......................................................................
3
dochází ve velké míře.“........................................................................
4
NEVÍ .................................................................................................
9
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PZ.84 „Pro Vás osobně - je celkově snadné, nebo náročné se vývoji v oblasti
elektronických zařízení a technologií ve Vaší práci přizpůsobit?
Velmi snadné,.....................................................................................
1
spíše snadné,......................................................................................
2
spíše náročné, ....................................................................................
3
velmi náročné.“...................................................................................
4
NEVÍ .................................................................................................
9

POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.85
PZ.85 „Nastaly Vám v souvislosti s používáním těchto zařízení a technologií ve
Vaší práci někdy za pracovní kariéru následující situace a události?
NE,
ANO,
ANO,
ANO, DVAKRÁT
NEVÍ
ANI JEDNOU
JEDNOU
NEBO TŘIKRÁT
VÍCEKRÁT
1

2

3

4

9

a) Používat nějaké nové pracovní zařízení nebo technologii jste
zvládl se znalostmi, které už jste měl, nepotřeboval jste se učit 1
nic nového.

2

3

4

9

b) Používat nějaké nové pracovní zařízení nebo technologii jste
1
se zvládl naučit sám, nepotřeboval jste žádné školení.

2

3

4

9

c) Potřeboval jste krátké zaškolení, instruktáž nebo malou
1
pomoc.

2

3

4

9

d) Potřeboval jste
rekvalifikaci, atp.

1

2

3

4

9

e) Musel jste přejít na jiný typ práce, ale přitom zůstal v oboru.

1

2

3

4

9

f) Musel jste změnit obor práce.

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

g)Musel jste
pracujete.“

změnit

kompletní

školení,

zaměstnavatele,

dohled

instruktora,

organizaci,

pro

niž

PZ.93 „Stalo se jako následek změn těchto zařízení a technologií něco jiného,
co bylo pro Vaši práci a zaměstnání důležité, významné? Pokud ano, co?“
NESTALO SE NIC JINÉHO = 97
a) .............................................................................................
b) ............................................................................................
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PZ.86 „Jakou část pracovní doby ke své práci v současném hlavním zaměstnání
používáte elektronická zařízení a technologie? (tj. počítač, telefon,
elektronická mobilní zařízení, digitální a komunikační zařízení, elektronické
ovládání strojů a přístrojů atp.)
Vůbec nebo jen velmi malou část pracovní doby,....................................
1
méně než polovinu pracovní doby,........................................................
2
přibližně polovinu,...............................................................................
3
více než polovinu pracovní doby,...........................................................
4
celou nebo téměř celou pracovní dobu.“.................................................
5
NEVÍ .................................................................................................
9
PZ.87 „Změnilo se za poslední rok ve Vašem hlavním zaměstnání
používání takovýchto elektronických zařízení a technologií? Používáte je:
Výrazně méně než před rokem,............................................................
1
trochu méně než před rokem,...............................................................
2
přibližně stejně jako před rokem,..........................................................
3
trochu více než před rokem,.................................................................
4
výrazně více než před rokem.“..............................................................
5
NEVÍ .................................................................................................
9
PZ.94 „Kdybyste měl celkově zhodnotit dopad tohoto vývoje na Vaše hlavní
zaměstnání, řekl byste, že se díky tomu stává:
Mnohem horší prací,............................................................................
trochu horší prací,................................................................................
ani horší, ani lepší prací,.......................................................................
trochu lepší prací,................................................................................
mnohem lepší prací.“...........................................................................
NEVÍ .................................................................................................

1
2
3
4
5
9

PZ.88 Očekáváte, že v budoucnu budete ve Vašem hlavním zaměstnání
elektronická zařízení a technologie používat:
Výrazně méně,....................................................................................
1
trochu méně,......................................................................................
2
přibližně stejně,..................................................................................
3
trochu více,........................................................................................
4
výrazně více.“....................................................................................
5
NEVÍ .................................................................................................
9
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PU.89
PZ.89 „Myslíte si, že v souvislosti s používáním těchto zařízení a technologií ve
Vašem případě někdy nastanou následující situace?
URČITĚ SE TO
SPÍŠE SE TO
SPÍŠE SE TO
URČITĚ SE
NEVÍ
NESTANE
NESTANE
STANE
TO STANE
1

2

3

96

4

9

a) Používat nějaké nové pracovní zařízení nebo technologii
zvládnete se znalostmi, které už máte, nebudete se potřebovat 1
učit nic nového.

2

3

4

9

b) Používat nějaké nové pracovní zařízení nebo technologii se
1
zvládnete naučit sám, nebudete potřebovat žádné školení.

2

3

4

9

c) Budete potřebovat krátké zaškolení, instruktáž nebo malou
1
pomoc.

2

3

4

9

d) Budete potřebovat kompletní školení, dohled instruktora,
1
rekvalifikaci, atp.

2

3

4

9

e) Budete muset přejít na jiný typ práce, ale přitom zůstanete
1
v oboru.

2

3

4

9

f) Budete muset změnit obor práce.

1

2

3

4

9

g) Budete muset změnit zaměstnavatele, organizaci, pro niž
1
pracujete.“

2

3

4

9

PZ.90 „Využíváte ve svém
z následujících forem práce?
ANO
1
a) Pružná pracovní doba,
b) volná pracovní doba,
c) sdílené pracovní místo,
d) práce z domova.“

současném
NE
2

hlavním

zaměstnání
NEVÍ
9
1
1
1
1

2
2
2
2

nějakou

9
9
9
9

PZ.91 „Využíváte v současném hlavním zaměstnání nějakou jinou tzv.
flexibilní formu práce? Pokud ano, jakou?“
NEVYUŽÍVÁ = 97
........................................................................................................
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKU POLOŽTE POUZE TĚM, KTEŘÍ V PŘEDCHOZÍCH
DVOU OTÁZKÁCH PZ.90 A PZ.91 ODPOVĚDĚLI, ŽE VYUŽÍVAJÍ NĚKTEROU
FORMU FLEXIBILNÍ PRÁCE.
PZ.92 „Jaký vliv má tato flexibilní forma práce na Vaše možnosti sladit
pracovní a osobní (rodinný) život?
Velmi Vám to usnadňuje,......................................................................
trochu Vám to usnadňuje,.....................................................................
na Vaše možnosti sladění nemá vliv,......................................................
trochu Vám to ztěžuje,.........................................................................
velmi Vám to ztěžuje.“.........................................................................
NEVÍ .................................................................................................
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1
2
3
4
5
9

POKYN: PŘEDLOŽTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.58
PZ.58 „Řekněte mi, prosím, v kolika dnech za týden asi tak ve svém hlavním
zaměstnání v průměru:
4x TÝDNĚ
ANI NE JEDNOU
ASI JEDNOU
2x – 3x
NIKDY
NEBO
NEVÍ
ZA TÝDEN
TÝDNĚ
TÝDNĚ
ČASTĚJI
1
2
3
4
5
9
a) pracujete přes čas, tj. nad rámec běžné nebo Vaší
1 2 3 4 5 9
pravidelné pracovní doby,
b) pracujete v noci, tj. mezi 20. a 6. hodinou,

1

2

3

4

5

9

c) jste kdykoli, tzv. na zavolání, k dispozici zaměstnavateli
nebo zákazníkům,

1

2

3

4

5

9

d) upravujete si pracovní dobu podle svých osobních potřeb.“

1

2

3

4

5

9

POKYN: PŘEDLOŽTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.59
PZ.59 „Řekněte mi, prosím, kolikrát do měsíce asi tak ve svém hlavním
zaměstnání v průměru:
ANI NE
ASI
2x – 3x
ČASTĚJI, NEŽ
NIKDY
JEDNOU
JEDNOU
4x MĚSÍČNĚ
NEVÍ
MĚSÍČNĚ
4x ZA MĚSÍC
ZA MĚSÍC MĚSÍČNĚ
1
2
3
4
5
6
9
a) pracujete v sobotu,

1

2

3

4

5

6

9

b) pracujete v neděli,

1

2

3

4

5

6

9

1

2

3

4

5

6

9

1

2

3

4

5

6

9

c) měníte na poslední chvíli soukromé plány kvůli
nečekaným pracovním záležitostem,
d) berete si na den, dva, volno, aniž byste to někomu
oznamoval předem?“

POKYN: PŘEDLOŽTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.55
PZ.55 „Kdybyste měl práci, kterou v současnosti většinou vykonáváte
v hlavním zaměstnání zhodnotit pomocí následujících stupnic, ke kterému
z pólů byste se spíše přiklonil?“
FYZICKY
FYZICKY
a)
NAMÁHAVÁ, NEVÍ
SNADNÁ, NENÁROČNÁ
NÁROČNÁ
0 1
2
3 4
5
6 7
8
9 10
99

b)

PSYCHICKY
SNADNÁ, NENÁROČNÁ
0

c)

1

2

3

4

POMALÁ, V KLIDNÉM
PRACOVNÍM TEMPU

5

6

7

8

9

PSYCHICKY
NAMÁHAVÁ,
NÁROČNÁ
10

NEVÍ
99

RYCHLÁ, VE
NEVÍ
VYSOKÉM

98

0
d)

1

JEDNOTVÁRNÁ A
MONOTÓNNÍ
0 1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

PRACOVNÍM
TEMPU
10

8

9

8

PESTRÁ
A
NEVÍ
RŮZNORODÁ
9 10
99

POKYN: PŘEDLOŽTE DOTÁZANÉMU KARTU PZ.57.
PZ.57 „Řekněte mi, prosím, s využitím této škály, jak často
hlavním zaměstnání obsahuje:
TÉMĚŘ
ASI ¼
ASI ½
TÉMĚŘ
NIKDY
ASI ¾ ČASU
NIKDY
ČASU
ČASU
STÁLE
1
2
3
4
5
6
a) jednání s lidmi (zákazníky, klienty, pacienty, žáky atp.), 1 2 3
b) rizikovou práci ohrožující Vaše zdraví a bezpečnost,
1 2 3

99

práce ve Vašem
STÁLE NEVÍ
7
9
4 5 6 7 9
4 5 6 7 9

c) setrvání v bolestivých, únavných polohách,

1 2 3 4 5 6 7

9

d) nošení nebo manipulaci těžkých břemen,

1 2 3 4 5 6 7

9

e) opakující se pohyby ruky nebo paže,

1 2 3 4 5 6 7

9

f) uživatelskou práci s počítačem,

1 2 3 4 5 6 7

9

g) řízení dopravního prostředku?“

1 2 3 4 5 6 7

9

„Na závěr dovolte už jen pár otázek nezbytných pro možnost statistického
zpracování výsledků výzkumu.“
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)
IDE.3a „Jste
svobodný, svobodná, ...........................................................................
ženatý, vdaná (příp. žijete v registrovaném partnerství), .........................
rozvedený, rozvedená, .........................................................................
vdovec, vdova.“ ...................................................................................
NEVÍ ..................................................................................................

1
2
3
4
9

IDE.3b „Žijete ve Vaší domácnosti s manželem/kou nebo se stálým
partnerem/kou?“
ANO ................................................................................................... 1
NE ..................................................................................................... 2

99

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:
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.“
ODMÍTL ODPOVĚDĚT = 8
NEMÁ PŘÍJEM = 7

Kč
VEPIŠTE ČÁSTKU:

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.“
ODMÍTL ODPOVĚDĚT = 8
NEVÍ = 9

Kč
VEPIŠTE ČÁSTKU:

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

100

!!! 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
POKYN: PŘEDLOŽTE DOTÁZANÉMU KARTU PO.2
DO VYZNAČENÉHO OKÉNKA ZAPISUJTE POUZE ČÍSELNÝ KÓD!
PO.2 „V politice lidé někdy hovoří o pravici a levici. Kam byste se sám zařadil
na této stupnici?“
NEVÍ = 99
LEVICE

PRAVICE

L

L

L

L

L

P

P

P

P

P

e

0
f

a

b

c

d

g

h

i

j

k

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

OTÁZKY PRO TAZATELE (VYPLŇTE IHNED PO SKONČENÍ
ROZHOVORU)
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
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POTŘEBNÝM KVÓTÁM)

NIKDO NEODMÍTL = 98

IDE.56 MÍSTO PROVEDENÍ ROZHOVORU:
Domácnost respondenta, ......................................................................
Domácnost tazatele, ............................................................................

1

Pracoviště (tazatele nebo respondenta), .................................................

3

Veřejné prostranství (ulice, park, před školou, parkoviště) ........................
Čekárna (na nádraží, u lékaře, apod.), ....................................................
Restaurační zařízení, ............................................................................

4
5
6

Jiné místo. Vypište prosím konkrétně: ....................................................

7

2

IDE.70 RESPONDENT ŽIJE V OBCI/MĚSTĚ:.………………………………………………

EVIDENČNÍ ČÍSLO TAZATELE:
KRAJ

PŘÍJMENÍ TAZATELE:

VSO

OSOBNÍ ČÍSLO

............................................................................

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.
3. POKUD RESPONDENT NA NĚKTERÉ OTÁZKY NEODPOVĚDĚL (NAPŘ. FILTR),
V OKÉNKU JE VYPLNĚNO ČÍSLO „0“.

HODNOCENÍ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU (DOPLNÍ CVVM):

KARTY
Kvalita pracovního života
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(26. 5. – 11. 6. 2018)
KARTA PZ.2 – strana 1, 2

NAPROSTO
NESPOKOJEN

NAPROSTO
SPOKOJEN
-5

-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

KARTA PZ.10 – strana 2
VELMI
ŠPATNÁ

VELMI
DOBRÁ
-5

-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

KARTA PZ.14 – strana 3
NAPROSTO
NEDŮLEŽITÉ

NAPROSTO
ZÁSADNÍ
0

1

2

3

4
5
6
7
KARTA PZ.70 – strana 5

8

9

10

Počet
let

Počet
měsíců

Počet
let

Počet
měsíců

Počet
let

Počet
měsíců

Počet
let

Počet
měsíců

1

12

7

84

16

192

28

336

1,5

18

7,5

90

17

204

29

348

2

24

8

96

18

216

30

360

2,5

30

8,5

102

19

228

31

372

3

36

9

108

20

240

32

384

3,5

42

9,5

114

21

252

33

396

4

48

10

120

22

264

34

408

4,5

54

11

132

23

276

35

420

5

60

12

144

24

288

36

432

5,5

66

13

156

25

300

37

444

6

72

14

168

26

312

38

456

6,5

78

15

180

27

324

39
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01

Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství
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02

Rybolov, chov ryb

03

Těžba nerostných surovin

04

Zpracovatelský průmysl (potravinářský, textilní, papírenský, chemický průmysl,
kovovýroba, vydavatelství, výroba strojů, přístrojů, vozidel, nábytku)

05

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody

06

Stavebnictví

07

Obchod; opravy motorových vozidel a spotřebního zboží

08

Ubytování a stravování

09

Doprava, skladování, pošty a telekomunikace

10

Bankovnictví, pojišťovnictví, finanční zprostředkování

11

Činnosti v oblasti nemovitostí; pronájem strojů a přístrojů; výzkum a vývoj; výpočetní
technika; právní, účetní, architektonické a inženýrské poradenství; reklama; ochrana
objektů.

12

Veřejná správa, obrana, povinné sociální zabezpečení

13

Vzdělávání, školství

14

Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti

15

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby (odpady, odpadní vody, čištění měst;
rekreace,
kultura,
sport;
odbory,
profesní
a podobné organizace; herny; čistírny; kadeřnictví)

16

Domácnosti zaměstnávající personál

17

Mezinárodní organizace a instituce
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A

Bankovní úředník

N

Truhlář

B

Novinář

O

Vědec

C

Stavební dělník

P

Zdravotní sestra

D

Učitel na vysoké škole

Q

Soudce

E

Soukromý zemědělec

R

Ministr

F

Majitel malého obchodu

S

Programátor

G

Uklízečka

T

Profesionální sportovec

H

Projektant

U

Účetní

I

Lékař

V

Manažer

J

Učitel na základní škole

X

Sekretářka

K

Voják z povolání

Y

Kněz

L

Prodavač

Z

Starosta

M

Policista
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VÍCEKRÁT
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ČASTĚJI,
NEŽ 4x ZA
MĚSÍC
6

FYZICKY
SNADNÁ,
NENÁROČNÁ
0

a)

1

PSYCHICKY
SNADNÁ,
NENÁROČNÁ
0

b)

2

1

2

POMALÁ,
V KLIDNÉM
PRACOVNÍM
TEMPU
0

c)

JEDNOTVÁRNÁ A
MONOTÓNNÍ
0

d)

3

1

3

2

1

4

2

5

4

3

3

6

5

4

6

5

4

7

5

8

7

6

6

8

7

7

8

8

9

FYZICKY
NAMÁHAVÁ,
NÁROČNÁ
10

9

PSYCHICKY
NAMÁHAVÁ,
NÁROČNÁ
10

9

RYCHLÁ,
VE
VYSOKÉM
PRACOVNÍM
TEMPU
10

9

PESTRÁ
A
RŮZNORODÁ
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1

Neúplné základní

2

Základní

3

Vyučení bez maturity

4

Střední bez maturity

5

Vyučení s maturitou

6

Střední odborné s maturitou (např. střední průmyslové školy, střední ekonomické školy)

7

Střední všeobecné s maturitou (gymnázium)

8

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

9

Vysokoškolské – bakalářské

10

Vysokoškolské – magisterské, inženýrské nebo ekvivalentní

11

Postgraduální vzdělání (Ph.D., CSc., Doc. atp.)
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111

Hlavní město Praha

513

Liberec

514

Semily

211

Benešov

212

Beroun

521

Hradec Králové

213

Kladno

522

Jičín

214

Kolín

523

Náchod

215

Kutná Hora

524

Rychnov n.Kněžnou

216

Mělník

525

Trutnov

217

Mladá Boleslav

218

Nymburk

531

Chrudim

219

Praha - východ

532

Pardubice

220

Praha - západ

533

Svitavy

221

Příbram

534

Ústí nad Orlicí

222

Rakovník
611

Havlíčkův Brod

311

České Budějovice

612

Jihlava

312

Český Krumlov

613

Pelhřimov

313

Jindřichův Hradec

614

Třebíč

314

Písek

615

Žďár nad Sázavou

315

Prachatice

316

Strakonice

621

Blansko

108

317

Tábor

622

Brno - město

623

Brno - venkov

321

Domažlice

624

Břeclav

322

Klatovy

625

Hodonín

323

Plzeň - město

626

Vyškov

324

Plzeň - jih

627

Znojmo

325

Plzeň - sever

326

Rokycany

711

Jeseník

327

Tachov

712

Olomouc

713

Prostějov

411

Cheb

714

Přerov

412

Karlovy Vary

715

Šumperk

413

Sokolov
721

Kroměříž

421

Děčín

722

Uherské Hradiště

422

Chomutov

723

Vsetín

423

Litoměřice

724

Zlín

424

Louny

425

Most

811

Bruntál

426

Teplice v Čechách

812

Frýdek - Místek

427

Ústí nad Labem

813

Karviná

814

Nový Jičín

511

Česká Lípa

815

Opava

512

Jablonec nad Nisou

816

Ostrava - město
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V průběhu této etapy VA2_2 byla vyhodnocována získaná data ze šetření, zpracovány
tabulky v členění 1. stupně (samostatně v souboru.xls), tabulky členění 2. stupně
(samostatně v souboru.xls), tabulky průměrů (samostatně v souboru.xls) a postupně
zpracovávaná standardní výstupní zpráva ze šetření, která je uvedena v příloze č. 2.

Obsah výstupní zprávy ze šetření:

1. Celková spokojenost v osobním, rodinném a pracovním životě
2. Důležitost a hodnocení vybraných aspektů práce
3. Charakteristiky pracovního poměru a vícenásobné úvazky
4. Práce a čas
5. Čistý příjem z hlavního zaměstnání
6. Odbory na pracovišti
7. Prestiž povolání
8. Celkové hodnocení hlavního zaměstnání
9. Stres v hlavním zaměstnání
10. Charakteristiky vykonávané práce a výskyt některých rizikových faktorů
11. Nová elektronická zařízení a technologie v práci

4.3 Rámcové shrnutí hlavních zjištění ze šetření



V hodnocení života i jeho jednotlivých aspektů převažuje spokojenost.



Spokojenost s pracovním životem rovněž převládá, je však v průměru nejnižší
ze všech hodnocených aspektů života.



Nejdůležitějšími aspekty práce jsou ty, jež souvisejí s její základní
sociálněekonomickou funkcí, tedy se zajištěním stabilní obživy pro sebe
a domácnost: samotná výše výdělku a spravedlivé odměňování.



V hodnocení všech dílčích aspektů práce pak vždy nadpoloviční většina
ekonomicky aktivních inklinuje k tomu, že jsou dobré, ty, které jsou spjaty
s odměňováním, patřily k relativně nejméně pozitivně hodnoceným.



86,1 % ekonomicky aktivních v současnosti působí v nějakém
zaměstnaneckém poměru, přičemž zhruba tři ze sta zaměstnanců mají více než
jeden zaměstnanecký poměr.
110



Necelá pětina (17,5 %) ekonomicky aktivních má alespoň jednu samostatně
výdělečnou aktivitu.



Zaměstnání se samostatně výdělečnou aktivitou propojuje 3,6 % ekonomicky
aktivních, 13,9 % má pouze samostatnou činnost a 82,5 % vyvíjí ekonomickou
aktivitu pouze v zaměstnaneckém poměru.



85,6 % ekonomicky aktivních za svou hlavní ekonomickou aktivitu má práci
v zaměstnaneckém poměru, 14,4 % tvoří ti, kdo jsou ve své hlavní ekonomické
aktivitě samostatně činní.



Týdenní pracovní doba všech ekonomicky aktivních bez ohledu na to, zda jde
o zaměstnance či o samostatně činné, činí 43,5 hodin a průměrná cesta do
a z práce trvá necelých 44 minut (průměr 43,8 minut) mezi těmi, kdo do práce
dojíždějí a nepracují přímo z domova (při jejich zahrnutí průměr klesne na
42,5 minut). Pracující z domova pak představují 2,8 % všech ekonomicky
aktivních.



Asi čtyři pětiny (80,9 %) ekonomicky aktivních alespoň někdy pracují přesčas,
o málo více než polovina (53,7 %) tak činí asi jednou týdně nebo vícekrát.



64,2 % respondentů uvedlo, že nikdy nepracuje v noci, naopak o málo více než
čtvrtina (26,2 %) tak činí alespoň jednou za týden.



Více než dvě pětiny (43,9 %) nemusejí být nikdy k dispozici mimo pracovní dobu
zaměstnavateli nebo zákazníkům, naopak zhruba třetina (32,4 %) tak činí
jednou týdně nebo i vícekrát.



Nadpoloviční většina (53,0 %) nemá nikdy možnost upravit si vlastní pracovní
dobu podle svých osobních potřeb, naopak čtvrtina (25,0 %) takovou možnost
má alespoň jednou týdně.



Práce v sobotu je častější než práce v neděli, jíž pravidelněji (tzn. jednou
měsíčně nebo častěji) vykonává asi třetina (34,6 %) ekonomicky aktivních,
zatímco u soboty to je polovina (50,3 %).



Téměř dvě třetiny (63,2 %) ekonomicky aktivních někdy musejí na poslední
chvíli měnit své osobní plány kvůli nenadálým pracovním záležitostem, pro
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necelou třetinu (30,7 %) je to pravidelnost, s níž se potýkají alespoň jednou za
měsíc.



Více než tři čtvrtiny (78,8 %) si nikdy neberou volno bez toho, že by to
v předstihu oznamovaly, asi desetina (9,1 %) to může dělat celkem pravidelně
alespoň jednou za měsíc.



Přibližně čtvrtina (24,7 %) ekonomicky aktivních ve svém hlavním zaměstnání
využívá flexibilní pracovní dobu, o málo více než desetina má volnou pracovní
dobu (13,9 %) či možnost pracovat z domova (12,3 %) a 6,4 % využívá formu
tzv. sdíleného pracovního místa (job sharing), tedy práci na zkrácený úvazek
společně s někým dalším na místě, kde by jinak pracoval jeden zaměstnanec
na plný úvazek.



Tři čtvrtiny (74,7 %) těch, kdo využívají některou z flexibilních forem práce,
soudí, že jim to sladit práci s osobním životem usnadňuje, podle jedné šestiny
(16,4 %) to nemá žádný vliv a jen 4,8 % si myslí, že flexibilní formy práce, jež
využívají ve svém hlavním zaměstnání, mají na soulad jejich práce a osobního
či rodinného života negativní vliv.



Celkový průměr čistého příjmu z hlavního zaměstnání deklarovaného
respondenty činí 21 866 Kč, hodnota v mediánu je 20 000 Kč. Zde přitom
existuje rozdíl mezi zaměstnanci, kde průměr činil 21 034 Kč a medián byl 20
000 Kč, a samostatně činnými s průměrem 29 543 Kč a mediánem 30 000 Kč.



Jako více či méně dobrou svoji práci v hlavním zaměstnání označilo 81,8 %
dotázaných, jako více či méně špatnou ji vnímá 7,7 % ekonomicky aktivních
respondentů.



Práce v hlavním zaměstnání v ČR je vnímána tak, že je spíše náročná
psychicky než fyzicky, přičemž fyzická náročnost se v průměru pohybuje
nepatrně pod středem škály, že v ní spíše převažuje vyšší pracovní tempo a že
je spíše pestrá a různorodá než jednotvárná a monotónní.



Pouze přibližně pětina ekonomicky aktivních uvádí, že procesy spojené
s vývojem a zaváděním nových technologií nepřinesly žádnou změnu v jejich
hlavním zaměstnání, zatímco tři čtvrtiny (75,3 %) konstatovaly, že alespoň
v malé míře k nějakým změnám došlo, v tom více než třetina všech dotázaných
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uvedla změny pouze v malé míře, další necelá třetina uvedla změny ve střední
míře a necelá desetina změny ve velké míře.



Výrazná většina ekonomicky aktivních (71 %) pokládá přizpůsobování se vývoji
v oblasti elektronických zařízení a technologií za snadné, když 21 % to označilo
za „velmi snadné“ a 50 % za „spíše snadné“. Asi pětina (19,3 %) to považuje za
náročné, v tom převážná část tvořící v celém souboru asi šestinu to má za
„spíše náročné“, asi tři lidé ze sta pak za „velmi náročné“.



Prakticky polovina (49,1 %) ekonomicky aktivních ve svém hlavním zaměstnání
používá elektronická zařízení a technologie polovinu či větší část svojí pracovní
doby, téměř čtvrtina je pak používá prakticky neustále, zatímco třetina je
nepoužívá vůbec, nebo jen velmi málo.



Zhruba tři z deseti ekonomicky aktivních soudí, že se v důsledku nových
technologií jejich práce stala lepší, více než polovina situaci hodnotí jako
nezměněnou a 6 % konstatuje zhoršení.

Šetření, jež při měření důležitosti, spokojenosti a hodnocení různých aspektů
souvisejících s životem a prací používalo většinou jedenáctibodové škály, prokázalo
způsobilost těchto škál poměrně citlivě zachycovat diference v hodnocení a postojích
různých skupin ekonomicky aktivních v těchto otázkách. Jak v obecných, tak specificky
zaměřených otázkách se zpravidla objevovaly významné sociodemografické, profesní
a odvětvové rozdíly, které se daly předpokládat.
Z hlediska výsledků šetření svědčí o tom, že v hodnocení života i jeho jednotlivých
aspektů převažuje spokojenost, což odpovídá v obecné rovině zkušenostem z jiných
výzkumů, včetně výzkumů veřejného mínění, jež zpravidla používají čtyřbodové nebo
pětibodové škály s verbálně definovanými kategoriemi v celém spektru a nikoli jen na
okrajích, jako tomu bylo v daném výzkumu.
Výsledky šetření přitom ukázaly, že navzdory celkově pozitivnímu vyznění pracovní
život je v průměru vnímám kritičtěji než jiné oblasti života. V práci nejdůležitější roli
hraje to, co souvisí s její základní sociálněekonomickou funkcí, tedy se zajištěním
stabilní obživy pro sebe a domácnost. Za nejdůležitější aspekty práce jsou celkově
pokládány samotná výše výdělku a spravedlivé odměňování, přičemž ale právě tyto
113

prvky související s odměňováním jsou v průměru hodnoceny hůře než většina jiných
oblastí, ačkoli i v jejich případě pozitivní hodnocení jednoznačně převládá.
Ve většině otázek se v rámci ekonomicky aktivní populace vyskytuje velmi výrazný
rozdíl mezi zaměstnanci a samostatně činnými, kteří jsou obvykle v průměru
spokojenějšími a pozitivněji naladěnými. V hodnocení se jako významné diferenciační
faktory zpravidla objevují vzdělání, příjem, subjektivní hodnocení životní úrovně,
profese a obor, často se objevují i rozdíly z hlediska statutu zaměstnavatele a velikosti
zaměstnávající organizace, ale občas i pohlaví či věku, případně regionu. Zřetelný vliv
na hodnocení práce a pracovního života má i délka a režim pracovní doby a její
flexibilita z pohledu zaměstnance. Spokojenost s dílčími položkami práce vždy
významně koreluje s celkovou spokojeností s prací, poměrně často jsou ale i tyto dílčí
položky navzájem korelovány a provázány. Vedle objektivního stavu se do hodnocení
mohou promítat ovšem i osobnostní dispozice respondentů (např. sklon k optimismu
nebo k pesimismu, zdravotní stav a jiné), což může vést i k vytváření falešných
korelací.
Z hlediska subjektivního pohledu a hodnocení samotných ekonomicky aktivních
obyvatel ČR práce v hlavním zaměstnání u nás je spíše náročná psychicky než fyzicky,
přičemž samotná fyzická náročnost se v průměru pohybuje velmi těsně pod středem
hodnotící škály, v práci spíše převažuje vyšší pracovní tempo a je spíše pestrá
a různorodá než jednotvárná a monotónní. V tomto ohledu ovšem samozřejmě existují
hluboké rozdíly mezi profesemi a obory.
Většina ekonomicky aktivních se bez větších problémů přizpůsobuje používání
elektronických zařízení a technologií ve svém hlavním zaměstnání a dopady jejich
působení hodnotí většinou neutrálně nebo pozitivně. Existuje ovšem i menšinová, ale
nikoli zanedbatelná skupina těch, kterým to v minulosti i současnosti dělalo či dělá
problémy, a kteří problémy v tomto ohledu očekávají i do budoucna.
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5. Workshop
Od října 2018 byla hlavní činnost řešitelského týmu zaměřena na věcnou a organizační
přípravu plánovaného odborného workshopu (etapa VA2_4). Byl proveden monitoring
možných míst pro konání workshopu. Proběhlo výběrové řízení a vybráno bylo
nejvhodnější místo konání - salónek Praha, 2. patro, Hotel Olšanka, Táboritská
23/1000, Praha 3 – Žižkov.
Zpracována byla pozvánka s programem.

Workshop proběhl dne 27. listopadu 2018, od 9.00 do 13.00 hodin.

Workshop byl plánován pro 50 až 60 účastníků a byl určen zejména zástupcům
rezortu, Rady vlády pro BOZP, odborových organizací, svazů zaměstnavatelů;
zaměstnavatelům a odborné veřejnosti.
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Vedle zveřejnění konání workshopu na oborovém portále BOZPinfo byl zpracován
a na zástupce institucí a organizací určené cílové skupiny adresně zaslán zvací dopis:

Zpracovány byly prezentace vystupujících řešitelů a také materiály pro účastníky.

Na workshopu vystoupili hlavní řešitelé z VÚBP, v. v. i. – Ing. Lenka Svobodová,
Ing. Iveta Mlezivová, Mgr. Pavlína Bulínová; ze Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.
– PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D., Ing. Jan Červenka, Mgr. Naděžda Čadová a Prof. Ing.
Zuzana Dvořáková, CSc. z Českého vysokého učení technického. Úvodní slovo patřilo
řediteli VÚBP, v. v. i., Davidu Michalíkovi, který zdůraznil význam tohoto tématu
a vyjádřil přesvědčení, že mu bude i nadále věnována náležitá pozornost. Celou akcí
provázela profesionální moderátorka Pavlína Kvapilová (Český rozhlas, Česká
televize). Prezentace všech vystupujících jsou uvedeny v příloze č. 3.
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6. Odborné články
V rámci dané aktivity VA2_6 (v průběhu listopadu a prosince 2018) probíhala příprava
a zpracování souboru odborných článků problematiky kvality pracovního života v ČR
(výsledek typu J) k publikování v recenzovaném odborném časopise „Časopis
výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti/Journal of Safety Research and
Applications“ (JOSRA), který je v elektronické verzi volně dostupný přes oborový portál
rezortu v oblasti BOZP – bozpinfo.cz.

Speciální monotématické číslo se všemi recenzovanými příspěvky vyšlo v závěru
roku 2018. Články jsou uvedeny v příloze č. 4.
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Články jsou dostupné z: https://www.bozpinfo.cz/casopis-josra.

Plánované činnosti a výstupy etapy VA2_6 byly splněny.
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