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Souhrn hlavních výsledků

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.
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 %).
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Téměř dvě třetiny (63,2 %) ekonomicky aktivních někdy musejí na poslední chvíli měnit
své osobní plány kvůli nenadálým pracovním záležitostem, pro 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 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.
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1. Celková spokojenost v osobním, rodinném a pracovním životě

Shrnutí:
V hodnocení života i jeho jednotlivých aspektů převažuje spokojenost, která silně
pozitivně koreluje se subjektivně hodnocenou životní úrovní. Spokojenost s pracovním
životem rovněž převládá, je však v průměru nejnižší ze všech hodnocených aspektů
života, naopak nejlépe jsou hodnoceny vztahy s přáteli.

V úvodní části šetření byly respondentům pokládány různé otázky zaměřené na jejich
spokojenost. Prostřednictvím jedenáctibodové škály s hodnotami od -5 do +5
a krajními body definovanými jako „naprosto nespokojen“ a „naprosto spokojen“
výzkum měřil spokojenost ekonomicky aktivní populace ČR s životem celkově1 a pak
konkrétněji spokojenost s celkovým pracovním životem2, s rodinným či partnerským
životem3,

s osobním

životem4,

s udržováním

vztahů

s přáteli,

známými

či

vzdálenějšími příbuznými5, spokojenost s tím, jak se daří osobní a pracovní život,
rodinu a vztahy s přáteli skloubit dohromady6, a též spokojenost se zdravím7
a s psychickou pohodou8. Na podobné škále, jen s krajními body „velmi špatná“
a „velmi dobrá“, dotázaní rovněž hodnotili životní úroveň své domácnosti 9.

Znění otázky: „Kdybyste měl zhodnotit svou celkovou životní spokojenost v této době, kam byste se umístil
na škál rozmezí od -5, což znamená naprosto nespokojen, po +5, což je naprosto spokojen?“
1

2

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

3

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

Znění otázky: „Do jaké míry jste nespokojen nebo spokojen se svým osobním životem, kam řadíme volný čas
pro sebe, zájmy a záliby atp.?“
4

Znění otázky: „Do jaké míry jste nespokojen nebo spokojen s tím, jak se Vám daří udržovat své vztahy s přáteli,
známými, vzdálenější rodinou?“
5

Znění otázky: „A do jaké míry jste nespokojen nebo spokojen s tím, jak se Vám toto vše - práce, rodina, osobní
život a vztahy s přáteli - daří skloubit dohromady?“
6

7

Znění otázky: „Do jaké míry jste nespokojen nebo spokojen se svým zdravím, zdravotním stavem?“

8

Znění otázky: „Jak byste zhodnotil svou současnou celkovou psychickou pohodu?“

9

Znění otázky: „Jak byste zhodnotil životní úroveň Vaší domácnosti? Je podle Vás špatná nebo dobrá?“
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Graf 1 - Spokojenost s životem (%, průměr)
Pozn.: Hodnota průměru je uvedena v závorce. V otázce použitá symetrická numerická jedenáctibodová škála
od - 5 do +5 se středem v 0 byla v souboru přečíslována na škálu od 1 do 11 se středem 6.
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Jak ukazuje graf 1, v otázce měřící spokojenost s životem celkově na symetrické
jedenáctibodové škále s póly „naprosto spokojen“ a „naprosto nespokojen“ se výrazná,
více než čtyřpětinová většina (83,0 %) dotázaných umístila do některého z bodů v části
škály blíže okraji představujícímu naprostou spokojenost. Samotnou krajní variantu
„naprosto spokojen“ v šetření zvolilo 8,3 % respondentů, nejčastěji pak lidé volili třetí
bod škály od zmíněného konce (26,9 %), následováno bodem čtvrtým (18,7 %),
druhým (17,9 %) a pátým (11,2 %). Za více či méně nespokojené se označilo 8,4 %
oslovených, 8,6 % dotázaných se umístilo do středu zvolené škály. V porovnání
s rokem 2014, kdy proběhl srovnatelný výzkum10, spokojenost se životem
u ekonomicky aktivní populace mírně vzrostla, když průměr se ze 7,96 zvýšil na 8,25,
přičemž podíl více či méně nespokojených poklesl o 4,6 procentního bodu z 13,0 %
na 8,4 %.
Podrobná analýza ukazuje, že spokojenost s životem zřetelně roste se zvyšujícím se
stupněm nejvyššího dokončeného vzdělání (ρ11=0,227). Korelace mezi spokojeností
s životem a věkem je velmi slabá na samé hranici statistické významnosti (ρ=-0,068),
ale průměr mezi respondenty do 29 let (8,44) je významně vyšší než u dotázaných od
50 let výše (8,05).

KPŽ 2014, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 19. 5. - 23. 6. 2014, 2029 respondentů z ekonomicky aktivní populace ČR
ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.
10

11

Spearmanův koeficient pořadové korelace.
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Spokojenějšími jsou lidé z velkých měst s populací od 80 tisíc výše včetně Prahy
(průměr 8,44) a malých měst od 2 do 5 tisíc obyvatel (průměr 8,45), menší spokojenost
vyjadřovali dotázaní z měst od 5 do 30 tisíc obyvatel (průměr 8,06). Regionálně se
vyšší spokojenost objevuje u dotázaných z Olomouckého kraje (průměr 8,70),
Vysočiny (průměr 8,57), Karlovarského kraje (průměr 8,53) a Prahy (průměr 8,46),
nižší spokojenost v průměru vyjadřují lidé v Královéhradeckém (průměr 7,81),
Zlínském (průměr 7,91), Libereckém (průměr 8,01), Ústeckém (průměr 8,03)
a Pardubickém (průměr 8,04) kraji.
Relativně spokojenějšími jsou lidé žijící v manželství (průměr 8,38), naopak zřetelně
nižší spokojenost se objevuje u rozvedených (průměr 7,73) a ovdovělých (průměr
7,86). Spokojenějšími jsou také ti, kdo žijí s partnerem (průměr 8,39), než lidé bez
partnera

(průměr 7,98).

Vyjadřovaná

spokojenost

je

rovněž

zřetelně

vyšší

u dotázaných, kteří žijí ve čtyřčlenné domácnosti (průměr 8,51) nebo kteří mají dvě
nezaopatřené děti (průměr 8,45). Spokojenost s životem celkově dále do určité úrovně
vykazuje tendenci narůstat spolu s celkovým počtem členů domácnosti (ρ=0,079)
a s počtem jejích ekonomicky aktivních členů (ρ=0,076), i když oproti situaci před
čtyřmi lety je tato korelace slabší.
Velmi výrazně spokojenost s životem celkově roste spolu se zlepšujícím se
hodnocením životní úrovně domácnosti (ρ=0,608) a s rostoucím osobním příjmem
(ρ=0,207) a příjmem domácnosti (ρ=0,273). Spokojenost s životem celkově je silně
korelována i se spokojeností se všemi zkoumanými dílčími aspekty života, tedy
spokojeností s pracovním životem (ρ=0,686), spokojeností s partnerským nebo
rodinným životem (ρ=0,608), spokojeností s osobním životem (ρ=0,605), spokojeností
se vztahy s přáteli, známými a vzdálenějšími příbuznými (ρ=0,513), spokojeností se
sladěním práce, rodinného života, osobního života a vztahů (ρ=0,553), spokojeností
se zdravím (ρ=0,460) a rovněž s hodnocením psychické pohody (ρ=0,577).
Z hlediska zaměstnání pak podstatně vyšší spokojenost vyjadřovali zákonodárci
a řídící pracovníci (průměr 8,97), specialisté (průměr 8,86) a techničtí a odborní
pracovníci (průměr 8,71), naopak poněkud nižší spokojenost byla zaznamenána mezi
opraváři a řemeslníky (průměr 7,86), obsluhou strojů a zařízení nebo montéry (průměr
7,98), pomocnými a nekvalifikovanými pracovníky (průměr 7,22), a v menší míře mezi
provozními pracovníky ve službách a prodeji (průměr 8,03). Odvětvově spokojenějšími
jsou lidé z bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování (průměr 8,87),
8

činností v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje
a poradenství (průměr 8,76), veřejné správy, obrany a povinného sociálního
zabezpečení (průměr 8,70) a vzdělávání a školství (průměr 8,59). Naopak relativně
nižší spokojenost se objevila mezi pracujícími v odvětví stavebnictví (průměr 7,83),
ubytování a stravování (průměr 7,52) a dopravy, skladování, pošty a telekomunikací
(průměr 7,99).
Měření spokojenosti s vybranými dílčími aspekty života pak ukazuje (viz graf 2), že
v průměru relativně nejlépe jsou vnímány vztahy s přáteli, známými a vzdálenějšími
příbuznými (průměr 8,65) a rodinný a partnerský život (průměr 8,49). U rodinného
a partnerského života s celkově o trochu nižším průměrem se přitom objevuje vyšší
podíl těch, kdo s ním vyjádřili naprostou spokojenost (18,5 % proti 14,1 %), na druhé
straně je však zde podstatně vyšší podíl těch, kdo vybrali některý z bodů na škále blíže
pólu „naprosto nespokojen“ (10,5 % proti 6,4 %). Přitom si zde lze připomenout, že
rodinný a partnerský život je v průměru obvykle vnímán jako podstatně významnější
aspekt než vztahy s přáteli, známými a vzdálenějšími příbuznými, jak ukázal i výzkum
KPŽ 2014.12

Před čtyřmi lety, kdy byla do výzkumu zařazena otázka na hodnocení důležitosti vybraných aspektů života, kde
respondenti důležitost hodnotili na škále od 0 (naprosto nedůležité) do 10 (naprosto zásadní), se průměr
u rodinného a partnerského života pohyboval na úrovni 8,58, u vztahů s přáteli, známými a vzdálenějšími
příbuznými to bylo 7,96.
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Graf 2 - Spokojenost s vybranými aspekty života (%, průměr)
Pozn.: Položky v grafu jsou řazeny podle výše průměru, jehož hodnota je u každé položky uvedena v závorce.
V otázce použitá symetrická numerická jedenáctibodová škála od -5 do +5 se středem v 0 byla v souboru
přečíslována na škálu od 1 do 11 se středem 6.
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.
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Tabulka 1 - Spokojenost s vybranými aspekty života – časové srovnání
(průměr)

vztahy s přáteli
rodina, partner
psychická pohoda
zdraví
osobní život
sladění práce, rodiny, osobního života a vztahů
pracovní život

2014
8,48
8,50
8,32
8,38
8,27
8,07
7,69

2018
8,65
8,49
8,41
8,40
8,39
8,19
8,07

Zdroj: KPŽ 2014, KPŽ 2018

Jen těsně za rodinným a partnerským životem z hlediska průměru vyjádřené
spokojenosti skončily s téměř identickými průměry psychická pohoda (průměr 8,41),
zdraví či zdravotní stav (průměr 8,40) a osobní život (8,39). U všech tří těchto položek
se výrazná nadpoloviční většina dotázaných zařadila některého ze tří bodů od kraje
značícího naprostou spokojenost a ve všech třech se čtyři pětiny či o málo více
dotázaných rozhodly pro některý z bodů ležících v části škály teoreticky představující
převažující spokojenost. V případě zdraví či zdravotního stavu se ovšem objevovalo
vyšší zastoupení těch, kdo jsou „naprosto spokojeni“ (16,3 %) při vyšším podílu více
či méně nespokojených, který zde tvořil 13,5 %. U psychické pohody a zejména
u osobního

života

se

odpovědi

respondentů

soustředily

více

v kategoriích

„spokojenosti“ bližších středu škály a byl u nich zaznamenán menší podíl těch, kdo
jsou nespokojeni.
Spokojenost se sladěním různých dílčích aspektů (práce, rodiny, osobního života
a vztahů mimo nejbližší rodinu) se rovněž ukázala jako jednoznačně převažující, když
průměr v tomto případě činil 8,19 a podíl těch, kdo zvolili některý z bodů škály v části
blíže možnosti „naprosto spokojen“, zřetelně překročil čtyři pětiny (82,8 %). Vzhledem
k poměrně nízkému podílu těch, kdo zvolili krajní variantu „naprosto spokojen“ (8,5 %),
opět značné koncentraci odpovědí v bodech představujících méně intenzivní
spokojenost a desetinovému (9,6 %) podílu více či méně nespokojených je ovšem
tento průměr nižší než u předchozích položek.
Relativně nejméně spokojeni jsou pak lidé se svým pracovním životem, v jehož
případě průměr činil 8,07 a kde podíl těch, kteří se zařadili do části škály na straně
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pólu „naprosto nespokojen“, dosahoval 13,0 %. Naopak hodnoty reprezentující na
škále více či méně převažující spokojenost zvolilo 78,6 % dotázaných, přičemž však
pouze necelá desetina (8,9 %) vyjádřila v tomto ohledu naprostou spokojenost. Jak
přitom ukazují výsledky zachycené v tabulce 1, právě u pracovního života došlo
za čtyři roky k nárůstu spokojenosti, když průměrné hodnocení se zlepšilo o 0,38 bodu.
Podrobnější analýza ukázala, že s rostoucím věkem klesá spokojenost se zdravím,
psychickou pohodou a v menší míře i s osobním životem. Spokojenost se všemi
dílčími oblastmi pozitivně korelovala s rostoucím vzděláním, přičemž zdaleka
nejvýraznější to bylo u pracovního života (ρ=0,257). Všechny hodnocené dílčí aspekty
života vykazují vzestup spokojenosti spolu s příjmem domácnosti a osobním příjmem,
jakož i se subjektivním hodnocením životní úrovně domácnosti, kde byl tento vztah
vždy výrazně silnější než u příjmu. Všechny zkoumané aspekty života, respektive
spokojenost s nimi, také silně korelují navzájem.
Z hlediska velikosti sídelní jednotky byla zaznamenána v průměru vyšší spokojenost
s rodinným a partnerským životem (průměr 8,82), se vztahy s přáteli, známými
a vzdálenější rodinou (průměr 9,09) a sladěním práce, vztahů, rodiny a osobního
života (průměr 8,59) mezi dotázanými z obcí a malých měst od 2 do 5 tisíc obyvatel.
Ve velkých městech s populací nad 80 tisíc bez Prahy se objevila vyšší spokojenost
s osobním životem (průměr 8,74). Relativně nižší spokojenost v řadě oblastí, ale
zejména v oblasti pracovního života (průměr 7,76) vyjadřovali dotázaní z měst od 5 do
15 tisíc obyvatel. Regionálně spokojenější s pracovním životem jsou spokojenější
Pražané (průměr 8,41) a obyvatelé Vysočiny (průměr 8,59), Olomouckého kraje
(průměr 8,61) či Karlovarského kraje (průměr 8,48), naopak nižší spokojenost vykazují
dotázaní v Královéhradeckém (průměr 7,55), Ústeckém (průměr 7,69), Zlínském
(průměr 7,74) a v menší míře i Středočeském (průměr 7,83) kraji. Na Vysočině pak
s výjimkou rodinného a partnerského života můžeme vidět vyšší spokojenost u všech
ostatních zkoumaných položek, vesměs vyšší spokojenost ve zkoumaných oblastech
vykazují také dotázaní z Olomouckého kraje. Naopak menší spokojenost s výjimkou
zdravotního

stavu

a

psychické

pohody

v průměru

vykazují

dotázaní

z Královéhradeckého kraje a u osobního života, u sladění práce s ním, rodinným
životem a vztahy a rovněž u psychické pohody se menší spokojenost vyskytuje také
u dotázaných ze Středočeského kraje. Obyvatelé Ústeckého kraje pak nižší
spokojenost vyjadřují v případě rodinného a partnerského života, psychické pohody
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a v menší míře i osobního života. Vesměs nižší spokojenost s oblastmi spojenými
s rodinou, vztahy a jejich sladěním s prací a nižší spokojenost s psychickou pohodou
vykazují respondenti z Pardubického kraje. Kromě uvedeného se u rodinného
a partnerského

života

objevuje

v průměru

vyšší

spokojenost

v Libereckém

a Jihomoravském kraji, se vztahy v širší rodině, s přáteli a známými jsou spokojenější
opět dotázaní z Jihomoravského kraje a naopak méně spokojeni jsou lidé
z Plzeňského a Jihočeského kraje, zdravotní stav a psychickou pohodu lépe hodnotí
dotázaní z Libereckého kraje.
Z hlediska současného zaměstnání se velmi výrazně lišila zejména spokojenost
s pracovním životem, která je výrazně vyšší mezi zákonodárci a řídícími pracovníky
(průměr 8,76), specialisty (průměr 8,90) a technickými a odbornými pracovníky
(průměr 8,75), zatímco menší spokojenost vyjadřovali pracovníci ve službách a prodeji
(průměr 7,79), řemeslníci a opraváři (průměr 7,73), obsluha strojů a zařízení nebo
montéři (průměr 7,60) a pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (průměr 6,75).
Odvětvově ke spokojenějším s pracovním životem patří pracovníci z bankovnictví,
pojišťovnictví

a

finančního

zprostředkování

(průměr 8,89), z činnosti

v oblasti

nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje či poradenství (průměr
8,83), z veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení (průměr 8,41), ze
vzdělávání a školství (průměr 8,76), z ostatních veřejných, sociálních a osobních
služeb (průměr 8,44), naopak méně spokojeni jsou lidé pracující ve zpracovatelském
průmyslu (průměr 7,77), ve stavebnictví (průměr 7,67), v obchodu, opravě motorových
vozidel a spotřebního zboží (průměr 7,81), v ubytování a stravování (průměr 7,31)
a v dopravě, skladování, poště a telekomunikacích (průměr 7,72).
Pokud jde o další aspekty života z hlediska současného zaměstnání, zákonodárci
a řídící pracovníci jsou relativně spokojenější i v případě rodinného a partnerského
života, osobního života, vztahů s přáteli, známými a vzdálenější rodinou a psychické
pohody. Specialisté a rovněž techničtí a odborní pracovníci vyjadřují vyšší spokojenost
ve všech zkoumaných oblastech. Mezi nekvalifikovanými a pomocnými pracovníky
naopak ve všech zkoumaných oblastech byla zaznamenána zřetelně nižší
spokojenost. V menší míře se totéž ukazuje i v případě řemeslníků a opravářů.
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Graf 3 - Hodnocení životní úrovně domácnosti (%, průměr)
Pozn.: Číslo v závorce představuje průměr hodnot. V otázce použitá symetrická numerická jedenáctibodová škála
od -5 do +5 se středem v 0 byla v souboru přečíslována na škálu od 1 do 11 se středem 6.
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Jak je patrné z výsledků zachycených v grafu 3, životní úroveň své domácnosti
na jedenáctibodové škále hodnotí ekonomicky aktivní lidé převážně pozitivně, když
průměrné hodnocení dosáhlo úrovně 8,29 a některý z bodů na škále v části ležící blíže
poloze „velmi dobrá“ zvolily více než čtyři pětiny (81,9 %) dotázaných. Naopak
hodnocení v části škály bližší k poloze „velmi špatná“ uvedlo jen 8,3 % oslovených.
V porovnání s rokem 2014 se přitom hodnocení životní úrovně vlastní domácnosti
zřetelně zlepšilo, když průměr hodnocení, který tehdy činil 7,89, se zvýšil o 0,4 bodu.
Podrobnější analýza ukazuje, že hodnocení životní úrovně vlastní domácnosti
pozitivně koreluje se zvyšujícím se stupněm nejvyššího dokončeného vzdělání, se
spokojeností s životem i se všemi dílčími oblastmi uvedenými výše. Kritičtějšími
v hodnocení životní úrovně vlastní domácnosti se ukázali být ti, kdo žijí
v Středočeském, Ústeckém a Královéhradeckém kraji, lepší hodnocení se objevuje na
Vysočině a v Plzeňském kraji. Z hlediska sebe zařazení na škále levice-pravice se
hodnocení výrazně zlepšuje při posunu zleva doprava. Z hlediska současného
zaměstnání je hodnocení životní úrovně domácnosti lepší mezi zákonodárci a řídícími
pracovníky, specialisty a technickými a odbornými pracovníky. Naopak horší
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hodnocení se objevuje mezi pomocnými a nekvalifikovanými pracovníky a v menší
míře i mezi obsluhou strojů a zařízení či montéry, řemeslníky a opraváři a pracovníky
ve službách a prodeji. Z odvětvového hlediska se pak v případě životní úrovně vlastní
domácnosti objevuje lepší hodnocení mezi pracovníky z oblasti bankovnictví,
pojišťovnictví a finančního zprostředkování, činností v oblasti nemovitostí, pronájmu
strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje nebo poradenství, veřejné správy, obrany
a povinného sociálního zabezpečení a vzdělávání a školství. Naopak relativně méně
příznivé hodnocení životní úrovně se objevuje u těch, kdo pracují v odvětví
zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, stavebnictví a ubytování či stravování.
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2. Důležitost a hodnocení vybraných aspektů práce

Shrnutí:
Všechny zkoumané aspekty pracovního života většina ekonomicky aktivních občanů
ČR pokládá za ve větší či menší míře důležité, přičemž nejdůležitějšími jsou ty, jež
souvisejí se základní sociálněekonomickou funkcí práce, tedy se zajištěním stabilní
obživy pro sebe a domácnost. Na prvním místě skončila samotná výše výdělku, na
druhém místě jen s malým odstupem bylo spravedlivé odměňování. Jistota práce,
která v roce 2014 dominovala celému žebříčku, se tentokrát zařadila až na čtvrté místo
těsně za celkovými mezilidskými vztahy v prostředí práce. V případě hodnocení
u všech dílčích položek lidé, kteří na měřící škále vybrali odpověď inklinující k poloze
„velmi dobré“, tvořili vždy více či méně výraznou nadpoloviční většinu v rámci souboru.
Naopak podíly těch, kdo u jednotlivých aspektů volili možnosti odpovědí na straně
„velmi špatné“, zůstaly s jedinou výjimkou v podobě nefinančních výhod vždy pod 20 %
a většina se pohybovala okolo či výrazně pod hranicí 10 %. Na posledním místě
z hlediska průměru skončily nefinanční výhody, před nimiž s poměrně zřetelným
náskokem v nevelkých rozestupech figurovaly další vzdělávání a osobní rozvoj,
dostatek času na rodinu a sebe, časová náročnost, výše platu, spravedlivé
odměňování a samostatnost.
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Další část výzkumu se prostřednictvím speciální baterie používající jedenáctibodovou
škálu od 0 do 10 s krajními kategoriemi „0=naprosto nedůležité“ a „10=naprosto
zásadní“ snažila měřit důležitost některých jednotlivých aspektů práce z pohledu
ekonomicky aktivních obyvatel ČR.13
Výsledky zachycené v grafu 4 ukazují, že všechny zkoumané aspekty pracovního
života většina ekonomicky aktivních občanů ČR pokládá za ve větší či menší míře
důležité. I v případě nejméně vyzdvihovaných položek „možnosti dalšího vzdělávání
a osobního rozvoje“ a „nefinančních výhod“ se průměr opovědí (6,58, resp. 6,56)
dostal vysoko nad střed škály (5) do části bližší poloze „naprosto zásadní“, přičemž
některý z bodů v této části škály zvolily u obou zhruba dvě třetiny dotázaných (67,2 %,
resp. 68,8 %).
Zdaleka nejdůležitějšími aspekty podle vyjádření respondentů jsou přitom ty, jež
souvisejí se základní sociálněekonomickou funkcí práce, tedy se zajištěním obživy pro
sebe a domácnost. Na prvním a druhém místě z hlediska průměru jen s malým
odstupem mezi sebou skončila výše výdělku spolu se spravedlivým odměňováním, jež
za „naprosto zásadní“ prakticky shodně označila necelá polovina dotázaných (46 %).
Jistota práce, která v roce 2014 s průměrem těsně převyšujícím hodnotu 9 a s podílem
odpovědi „naprosto zásadní“ blížícím se ke třem pětinám (58,3 %) jednoznačně
dominovala celému žebříčku, se tentokrát s podstatně nižším průměrem (8,22)
a podílem odpovědí „naprosto zásadní“ na úrovni necelých dvou pětin (37,3 %)

Otázka: „Nyní Vám budu předčítat seznam několika aspektů pracovního života. Ty mohou být pro různé lidi různě
důležité, např. při výběru nebo hledání práce. U každého z nich mi prosím řekněte, jak důležitý nebo naopak
nedůležitý je pro Vás osobně. Použijte rozmezí od 0 do 10, kde 0 znamená naprosto nedůležité a 10 naprosto
zásadní. a) Jak důležitý je pro Vás výdělek, výše platu nebo mzdy, b) aby Vaše pracovní výsledky byly spravedlivě
odměňovány? c) Jak důležité jsou nefinanční výhody plynoucích z Vaší práce (např. stravování, naturálie, dovolená,
firemní auto, telefon, apod.)? d) Jak důležité jsou pro Vás vztahy s kolegy, e) chování osob ve vyšším postavení
(nadřízení, zákazníci atp.) k těm s nižším postavením, f) celkové mezilidské vztahy v prostředí práce? g) Jak
důležitá je pro Vás celková časová náročnost práce, h) rozložení pracovní doby během dne či týdne? i) Jak důležité
je, aby Vám práce umožňovala mít dostatek času na Vaši rodinu, zájmy a odpočinek? j) Jak důležité pro Vás je,
aby byla Vaše práce zajímavá, k) abyste v ní měl možnosti dalšího vzdělávání a osobního rozvoje, l) abyste si mohl
sám rozhodovat o pracovních úkolech, samostatně organizovat práci? m) Jak důležitý je pro Vás charakter
pracovního poměru tj. zda jde o poměr na dobu neurčitou, či určitou, zda je člověk zaměstnanec nebo samostatně
výdělečně činný atp.? n) Jak důležitá je pro Vás jistota zaměstnání? o) Jak důležité pro Vás je, abyste v zaměstnání
rozvíjel své šance a možnosti dalšího uplatnění na trhu práce? p) Jak důležitá je pro Vás úroveň bezpečnosti
a ochrany zdraví při výkonu práce, q) technické vybavení při výkonu práce? r) Jak důležitá je čistota, pořádek
a hygiena při výkonu práce? s) Jak důležité pro Vás je, abyste cítil sounáležitost s organizací, v níž pracujete?
t) Abyste mohl být na organizaci, v níž pracujete, hrdý? u) Aby cíle a aktivity organizace byly v souladu s Vašimi
hodnotami a přesvědčením? v) Jak důležité pro Vás je, abyste si sám sebe vážil za to, jakou děláte práci?
w) Aby Vaše práce byla společensky uznávaná? x) Aby si Vaší práce vážili lidé, na kterých Vám záleží?“
13
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zařadila až na čtvrté místo těsně za celkovými mezilidskými vztahy v prostředí práce
(průměr 8,27).
10=naprosto zásadní
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úroveň bezpečnosti práce (7,92)
čistota, pořádek a hygiena (7,91)
vážit si sebe za svou práci (7,88)
technické vybavení (7,85)
uznání práce od blízkých osob (7,64)
rozvíjení se pro další uplatnění (7,64)
zajímavost (7,61)
dostatek času na rodinu a sebe (7,58)
časová náročnost (7,54)
rozložení pracovní doby (7,35)
samostatnost (7,20)
soulad s hodnotami (7,18)
společenské uznání práce (7,11)
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Graf 4 - Důležitost některých aspektů práce (%, průměr)
Pozn.: Položky v grafu jsou řazeny podle výše průměru, jehož hodnota je u každé položky uvedena v závorce.
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.
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Tabulka 2 - Důležitost některých aspektů práce – časové srovnání (průměr)
2014
8,89
8,99
8,30
9,02
8,21
8,13
8,20
8,30
8,11
8,00
7,38
7,63
8,10
7,65
7,32
7,00
6,50
6,91

výše platu
spravedlivé odměňování
mezilidské vztahy
jistota zaměstnání
chování nadřízených
vztahy s kolegy
charakter pracovního poměru
úroveň bezpečnosti práce
čistota, pořádek a hygiena
technické vybavení
rozvíjení se pro další uplatnění
zajímavost
dostatek času na rodinu a sebe
časová náročnost
rozložení pracovní doby
samostatnost
další vzdělávání a osobní rozvoj
nefinanční výhody

2018
8,79
8,75
8,27
8,22
8,18
8,09
8,09
7,92
7,91
7,85
7,64
7,61
7,58
7,54
7,35
7,20
6,58
6,56

Zdroj: KPŽ 2014, KPŽ 2018

Daný pokles důležitosti přikládané jistotě zaměstnání patrně souvisí s výrazně
zlepšenou situací v ekonomice a potažmo na trhu práce, kde se v současnosti objevuje
jen minimální nezaměstnanost, což snižuje obecný tlak spojený s možností případné
ztráty zaměstnání. Přesto se jistota zaměstnání udržela v popředí žebříčku a spolu
s oběma čelními položkami a ještě i charakterem pracovního poměru ji spojuje
relativně vyšší podíl těch, kdo tyto položky označili jako „naprosto zásadní“. Spolu
s celkovými mezilidskými vztahy v prostředí práce se pak v popředí s průměry vyššími
než 8 objevily též s nimi související položky chování nadřízených k podřízeným
a vztahy s kolegy.
Všechny výše zmíněné aspekty z hlediska důležitosti dosahovaly průměr vyšší než 8.
Těsně pod touto hranicí s malými rozdíly v průměru skončily společně úroveň
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, čistota, pořádek a hygiena, sebeúcta v spojení
s tím, jak dotyčný vykonává svou práci, a technické vybavení při výkonu práce.
S odstupem za tím s průměrem ještě převyšujícím úroveň 7,5 skončily takové aspekty
jako uznání práce od blízkých osob, možnost rozvíjet se pro případné další uplatnění
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na trhu práce, zajímavost práce, dostatek volného času pro sebe a rodinu a časová
náročnost práce. Stále ještě výrazně nad úrovní 7 se svým průměrem zařadilo
i rozložení pracovní doby, za nímž v pořadí následovaly samostatnost, soulad aktivit
zaměstnávající organizace s hodnotami samotného respondenta a společenské
uznání práce. Průměru okolo 7 pak dosáhly sounáležitost s organizací a hrdost na
organizaci. Relativně nejmenší význam, jak již bylo uvedeno výše, pak dotázaní
připisovali možnostem dalšího vzdělávání a osobního rozvoje a nefinančním výhodám
plynoucím z vykonávání práce (např. stravování, naturálie, dovolená, firemní auto,
telefon, apod.) s průměrem těsně nad hranicí 6,5.
V porovnání s rokem 2014, které nabízí tabulka 2, došlo kromě již zmiňovaného
poklesu v případě jistoty zaměstnání k poklesu důležitosti u dostatku času na rodinu
a sebe, úrovně bezpečnosti práce, nefinančních výhody, spravedlivého odměňování
a čistoty, pořádku a hygieny. Naopak k určitému vzestupu došlo v případě
samostatnosti a možnosti rozvíjení se pro další uplatnění.
Z podrobnější analýzy vyplývá, že ženy více než muži zdůrazňují důležitost vztahů
s kolegy, chování nadřízených, mezilidských vztahů, časové náročnosti, rozložení
pracovní doby, dostatku času pro rodinu a sebe, charakteru pracovního poměru, jistotě
zaměstnání, čistotě, pořádku a hygieně a souladu aktivit organizace s vlastními
hodnotami, zatímco naopak muži více než ženy vyzdvihují význam technického
vybavení pro práci, nefinančních výhod a v menší míře i samostatnosti.
S rostoucím věkem klesá význam výše výdělku a nefinančních výhod, možnosti
dalšího vzdělávání a osobního rozvoje a rozvíjení se pro další uplatnění na trhu.
Naopak potřeba uznání práce ze strany společnosti, popřípadě blízkých osob velmi
mírně s věkem narůstá.
Se zvyšujícím se stupněm nejvyššího dokončeného vzdělání klesá připisovaný
význam výše výdělku. Naopak se vzděláním roste deklarovaná důležitost vztahů
s kolegy, chování nadřízených, mezilidských vztahů, rozložení pracovní doby,
zajímavosti práce, možností dalšího vzdělávání a osobního rozvoje, samostatnosti při
práci, rozvíjení se pro další uplatnění na trhu práce a pořádku, technického vybavení
v zaměstnání, pořádku, čistoty a hygieny, sounáležitosti s organizací, hrdosti na
organizaci, souladu aktivit organizace s vlastními hodnotami, sebeúcty v souvislosti
s výkonem práce a uznání práce ze strany společnosti i blízkých osob.
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S rostoucím příjmem se zvyšuje význam mezilidských vztahů, dostatku času na rodinu
nebo na sebe, zajímavosti práce, možnosti dalšího vzdělávání a osobního rozvoje,
samostatnosti práce, rozvíjení se pro další uplatnění na trhu práce, technického
vybavení při práci, čistoty, pořádku a hygieny, sounáležitosti s organizací, hrdosti na
organizaci, souladu aktivit organizace s vlastními hodnotami, sebeúcty v souvislosti
s výkonem práce a uznání práce ze strany společnosti i blízkých osob.
Se zlepšujícím se hodnocením životní úrovně a podobně i s rostoucí spokojeností
s životem roste připisovaný význam všech zkoumaných aspektů s výjimkou samotné
výše výdělku.
Z hlediska současného zaměstnání výši výdělku připisuje mírně vyšší důležitost
obsluha strojů a zařízení nebo montéři. Nefinanční výhody spojené se zaměstnáním
jako více důležité vnímají techničtí a odborní pracovníci, úředníci a obsluha strojů
a zařízení nebo montéři, naopak menší význam jim připisují nekvalifikovaní a pomocní
pracovníci a řemeslníci a opraváři.
Vztahy s kolegy mají menší význam pro řemeslníky a opraváře, pomocné
a nekvalifikované pracovníky a obsluhu strojů a zařízení či montéry, naopak vyšší je
mezi specialisty, úředníky, řídícími pracovníky a technickými a odborní pracovníci.
Chování nadřízených k podřízeným jako důležitější zmiňovali techničtí a odborní
pracovníci a úředníci, naopak relativně menší důležitost mu přikládají pomocní
a nekvalifikovaní pracovníci a řemeslníci či opraváři. Mezilidské vztahy jako méně
významné vnímají opět pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a řemeslníci či opraváři,
poněkud výše je naopak kladou specialisté.
Časové náročnosti relativně vyšší význam připisují úředníci, menší váhu jí dávají řídící
pracovníci, řemeslníci a opraváři a pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Rozložení
pracovní doby je relativně méně významné pro pomocné a nekvalifikované pracovníky,
obsluhu strojů a zařízení nebo montéry, řemeslníky či opraváře a v menší míře i pro
řídící pracovníky, naopak vyšší význam mu přisuzují úředníci, techničtí a odborní
pracovníci a specialisté. Dostatek času na rodinu a na sebe je významnější pro
úředníky, méně významný je pak z pohledu pomocných a nekvalifikovaných
pracovníků a v menší míře i řemeslníků či opravářů.
Zajímavost práce více zdůrazňují řídící pracovníci, specialisté a techničtí či odborní
pracovníci, naopak menší význam s tímto aspektem spojují pomocní a nekvalifikovaní
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pracovníci a obsluha strojů a zařízení nebo montéři. Podobné rozdíly se objevily také
v případě možnosti dalšího vzdělávání a osobního rozvoje s tím, že tento aspekt má
relativně nižší význam i pro řemeslníky a opraváře a pracovníky ve službách a prodeji.
Samostatnost při práci opět vyzdvihují ve větší míře řídící pracovníci, specialisté
a techničtí či odborní pracovníci, zatímco menší význam s tím spojují pomocní
a nekvalifikovaní pracovníci a obsluha strojů a zařízení nebo montéři.
Charakter pracovního poměru je výše kladen technickými a odbornými pracovníky,
specialisty a rovněž obsluhou zařízení a strojů či montéry, méně významný je pak pro
nekvalifikované a pomocné pracovníky a rovněž i řídící pracovníky. Jistotu práce
poněkud méně vyžadují řídící pracovníci a také pomocní a nekvalifikovaní pracovníci,
relativně vyšší význam byl zaznamenán u obsluhy strojů a zařízení či montérů.
Rozvíjení se pro další uplatnění na trhu práce jako významnější hodnotí specialisté
a techničtí a odborní pracovníci, za méně významné to mají pomocní a nekvalifikovaní
pracovníci, obsluha strojů a zařízení nebo montéři a rovněž řídící pracovníci.
Bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci ve zvýšené míře zdůrazňují řemeslníci či
opraváři a obsluha strojů a zařízení nebo montéři.
Technické vybavení v zaměstnání za důležitější pokládají řemeslníci a opraváři,
techničtí a odborní pracovníci a také řídící pracovníci, menší váhu tomu přikládají
nekvalifikovaní a pomocní pracovníci a pracovníci ve službách a prodeji. Čistota,
pořádek a hygiena má větší význam z pohledu specialistů, řídících pracovníků
a pracovníků ve službách a prodeji, menší váhu jim přikládají řemeslníci a opraváři,
obsluha strojů a zařízení nebo montéři a hlavně pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.
U všech ostatních zkoumaných aspektů spojených se vztahem k organizaci a uznání
vykonávané práce se pak objevují podobné diference, když víceméně u všech je vyšší
význam vyjadřovaný ze strany specialistů, technických a odborných pracovníků
a rovněž i řídících pracovníků, naopak nižší význam se objevuje u nekvalifikovaných
a pomocných pracovníků a obsluhy zařízení a strojů či montérů. U sounáležitosti
s organizací, hrdosti na ní a souladu jejích aktivit s vlastními hodnotami je relativně
nižší význam patrný i mezi řemeslníky a opraváři.
Podle odvětví výše výdělku je důležitější pro pracovníky v oblasti ubytování
a stravování, opak se objevil u vzdělávání a školství, činnosti v oblasti nemovitostí,
pronájem strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje nebo poradenství a zemědělství,
myslivosti a lesního hospodářství. Spravedlivé odměňování je vyšší prioritou pro
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pracující v odvětví bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování, menší
význam se objevuje ve vyjádřeních pracovníků z oblasti ostatních veřejných,
sociálních a osobních služeb a činností v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů
a přístrojů, výzkumu a vývoje či poradenství. Nefinanční výhody hrají důležitější roli
v odvětvích jako zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody,
bankovnictví, pojišťovnictví a finanční zprostředkování a veřejná správa, obrana či
povinné sociální zabezpečení, méně to vyžadují pracovníci ostatních veřejných,
sociálních a osobních služeb, vzdělávání a školství a rovněž ve stavebnictví.
Vztahy s kolegy mají větší význam pro lidi z odvětví vzdělávání a školství, zdravotní
a sociální péče či veterinární činnosti a veřejné správy, obrany a povinného sociálního
zabezpečení, menší význam se objevil mezi dotázanými v odvětví stavebnictví.
V případě chování nadřízených k podřízeným se vyšší význam objevuje u lidí z odvětví
bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování, veřejné správy, obrany
a povinného sociálního zabezpečení, zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti
a vzdělávání a školství, naopak menší význam se objevuje mezi těmi, kdo pracují
v odvětví stavebnictví a ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb.
U mezilidských vztahů se opět zvýšená míra důležitosti objevuje v odvětvích
bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování, veřejné správy, obrany
a povinného sociálního zabezpečení, zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti
a vzdělávání a školství, nižší význam se objevuje ve stavebnictví.
Časová náročnost je poněkud významnější pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční
zprostředkování a veřejnou správu, obranu a povinné sociální zabezpečení, naopak
menší váhu mu přisuzují pracující z odvětví stavebnictví a zemědělství, myslivosti
a lesního hospodářství. Rozložení pracovní doby zdůrazňovali více dotázaní pracující
v odvětví bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování, zdravotní
a sociální péče či veterinárních činností a veřejné správy, obrany či povinného
sociálního zabezpečení, menší význam se objevil v odvětvích jako stavebnictví
a doprava, skladování, pošty a telekomunikace. Dostatek času na rodinu a sebe je
méně zdůrazňován těmi, kdo pracují v odvětví zemědělství, myslivosti a lesního
hospodářství, stavebnictví a ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb,
opačnou situaci šetření zaznamenalo mezi pracujícími v odvětví výroby a rozvodu
elektřiny, vody či plynu, zdravotní a sociální péče či veterinárních činností
a bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování.
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Respondenti působící v oblasti stavebnictví a také ubytování a stravování relativně
méně vyzdvihovali zajímavost práce, opačná situace byla zaznamenána v případě
pracovníků bankovnictví, pojišťovnictví či finančního zprostředkování, činností v oblasti
nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje nebo poradenství, veřejné
správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení, vzdělávání a školství a zdravotní
a sociální péče či veterinární činnosti.
Další vzdělávání a osobní rozvoj má větší důležitost v odvětvích jako výroba a rozvod
elektřiny, plynu a vody, bankovnictví, pojišťovnictví či finanční zprostředkování,
činnosti v oblasti nemovitostí, pronájem strojů a přístrojů, výzkum a vývoj nebo
poradenství, veřejná správa, obrana a povinné sociální zabezpečení, vzdělávání
a školství a zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti, opak byl zaznamenán
v oblasti

stavebnictví,

ubytování

a

stravování,

dopravy,

skladování,

pošty

a telekomunikací a ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb. Samostatnost
hraje větší roli z pohledu pracovníků bankovnictví, pojišťovnictví či finančního
zprostředkování, veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení
a vzdělávání a školství. Menší význam samostatnosti připisují respondenti působící
v odvětví zpracovatelského průmyslu a dopravy, skladování, pošty a telekomunikací.
Charakter pracovního poměru je vnímán jako důležitější ve veřejné správě, obraně
a povinném sociálním zabezpečení, zdravotní a sociální péči či veterinární činnosti,
bankovnictví, pojišťovnictví a finančním zprostředkování a zpracovatelském průmyslu.
Menší váhu charakteru pracovního poměru přisuzují lidé z oblasti stavebnictví,
ubytování a stravování a ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb.
Jistotu zaměstnání ve svých výpovědích častěji vyžadují pracovníci veřejné správy,
obrany a povinného sociálního zabezpečení, vzdělávání a školství a zemědělství,
myslivosti a lesního hospodářství. Menší význam jistotě práce přikládají respondenti
působící ve stavebnictví, činnostech v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů,
výzkumu a vývoji nebo poradenství a ostatních veřejných, sociálních a osobních
služeb.
Možnost rozvíjení se pro další uplatnění na trhu práce za více důležité považují
dotázaní pracující v bankovnictví, pojišťovnictví či finančním zprostředkování,
vzdělávání a školství a zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti. Opačný sklon
vykazují ti, kdo pracují v oblasti zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství,
dopravy, skladování, pošty a telekomunikací, činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu
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strojů a přístrojů, výzkumu a vývoji nebo poradenství a ostatních veřejných, sociálních
a osobních službách.
Úroveň bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je důležitějším aspektem pro
dotázané, kteří pracují v oblasti zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství,
zpracovatelském průmyslu, výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody a zdravotní
a sociální péče či veterinární činnosti, menší význam tomu přikládají lidé působící
v oborech

stavebnictví,

ubytování

a stravování,

bankovnictví,

pojišťovnictví

či finančního zprostředkování, činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů
a přístrojů, výzkumu a vývoje, informatiky, reklamy a poradenství a vzdělávání
a školství. Technické vybavení jako důležitý aspekt více zdůrazňují pracovníci
zpracovatelského průmyslu, výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody, bankovnictví,
pojišťovnictví a finančního zprostředkování, veřejné správy, obrany a povinného
sociálního zabezpečení a zdravotní a sociální péče či veterinárních činností. Za méně
důležité technické vybavení pokládají dotázaní z oblasti obchodu, oprav motorových
vozidel a spotřebního zboží, ubytování a stravování, vzdělávání a školství a ostatních
veřejných, sociálních a osobních služeb. Čistotu, pořádek a hygienu jako důležitý
aspekt více zdůrazňují pracovníci z oblasti zdravotní a sociální péče či veterinární
činnosti, ubytování a stravování, vzdělávání a školství a veřejné správy, obrany
a povinného sociálního zabezpečení, naopak menší význam s ním spojují ti, kdo
působí v odvětví zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, stavebnictví, dopravy,
skladování, pošty a telekomunikací a činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů
a přístrojů, výzkumu a vývoje, informatiky, reklamy nebo poradenství.
Sounáležitost s organizací a obdobně tak i hrdost na organizaci a soulad aktivit
organizace s vlastními hodnotami více zdůrazňují ti, kdo pracují v odvětví bankovnictví,
pojišťovnictví a finančního zprostředkování, veřejné správy, obrany a povinného
sociálního zabezpečení, vzdělávání a školství a zdravotní a sociální péče či
veterinárních činností, nižší význam sounáležitosti s organizací deklarují lidé pracující
v zemědělství, myslivosti a lesním hospodářství, zpracovatelském průmyslu,
stavebnictví, ubytování a stravování a dopravě, skladování, poště či telekomunikacích,
u hrdosti na organizaci a souladu jejích aktivit s vlastními hodnotami se k tomu
přidávají navíc ještě i pracovníci z oblasti výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody.
Sebeúcta v souvislosti s prací je kladena výše těmi, kdo pracují v odvětví vzdělávání
a školství, zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti, bankovnictví, pojišťovnictví
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a finančního zprostředkování a veřejné správy, obrany, povinného sociálního
zabezpečení, naopak nižší význam sebeúctě v souvislosti s výkonem práce přikládají
pracovníci v oblasti zemědělství, myslivosti a lesní hospodářství, ubytování
a stravování, dopravy, skladování, pošty a telekomunikací a stavebnictví. Vyšší
význam společenskému uznání práce připisují lidé pracující v odvětví výroby a rozvodu
elektřiny, plynu a vody, vzdělávání a školství, zdravotní a sociální péče či veterinární
činnosti, bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování a veřejné správy,
obrany či povinného sociálního zabezpečení. Relativně méně významné je
společenské uznání práce u lidí ze zpracovatelského průmyslu, stavebnictví,
ubytování a stravování a dopravy, skladování, pošty a telekomunikací. Uznání práce
ze strany blízkých je relativně významnější pro lidi pracující v oblasti zdravotní
a sociální péče či veterinárních činností, vzdělávání a školství a bankovnictví,
pojišťovnictví a finančního zprostředkování, poněkud snížený je pak u těch, kdo pracují
v oblasti dopravy, skladování, pošty a telekomunikací, zpracovatelském průmyslu,
zemědělství, myslivosti a lesním hospodářství a stavebnictví.
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Graf 5 - Hodnocení vybraných aspektů pracovního života (%, průměr)
Pozn.: Položky v grafu jsou řazeny podle výše průměru, jehož hodnota je u každé položky uvedena v závorce.
V otázce použitá symetrická numerická jedenáctibodová škála od -5 do +5 se středem v 0 byla v souboru
přečíslována na škálu od 1 do 11 se středem 6.
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.
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Tabulka 3 - Hodnocení vybraných aspektů pracovního života – časové srovnání
(průměr)
2014
8,94
8,78
8,90
8,80
8,65
8,26
7,34
7,99
7,98
7,83
7,85
7,30
7,16
7,00
7,26
7,71
6,95
6,54

charakter pracovního poměru
vztahy s kolegy
čistota, pořádek a hygiena
technické vybavení
úroveň bezpečnosti práce
mezilidské vztahy
rozvíjení se pro další uplatnění
zajímavost
jistota zaměstnání
chování nadřízených
rozložení pracovní doby
samostatnost
spravedlivé odměňování
výše platu
časová náročnost
dostatek času na rodinu a sebe
další vzdělávání a osobní rozvoj
nefinanční výhody
Zdroj: KPŽ 2014, KPŽ 2018
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2018
9,06
8,84
8,80
8,75
8,73
8,49
8,34
8,23
8,22
8,11
8,00
7,64
7,61
7,59
7,52
7,45
7,38
6,97

U stejných položek bylo následně na jedenáctibodové škále s krajními variantami
„velmi dobré“ a „velmi špatné“ měřeno také hodnocení dílčích aspektů pracovního
života.14
Výsledky šetření zachycené v grafu 5 ukazují, že u všech dílčích položek lidé, kteří na
měřící škále vybrali odpověď inklinující k poloze „velmi dobré“, tvořili vždy více či méně
výraznou nadpoloviční většinu v rámci souboru. Naopak podíly těch, kdo u jednotlivých
aspektů volili možnosti odpovědí na straně „velmi špatné“, zůstaly s jedinou výjimkou
v podobě nefinančních výhod (24,1 %) vždy pod 20 % a většina se pohybovala okolo
či výrazně pod hranicí 10 %. Na posledním místě z hlediska průměru (6,97)
a s nejnižším podílem spíše spokojených (61,3 %) skončily již zmíněné nefinanční
výhody, před nimiž s poměrně zřetelným náskokem v nevelkých rozestupech
figurovaly další vzdělávání a osobní rozvoj (průměr 7,38), dostatek času na rodinu
a sebe (průměr 7,45), časová náročnost (průměr 7,52), výše platu (průměr 7,59),
spravedlivé odměňování (průměr 7,61) a samostatnost (průměr 7,64). Všechny ostatní
zkoumané aspekty pak už dosahovaly průměru od 8 výše, nejlépe hodnocená položka
(charakter pracovního poměru) pak jako jediná lehce překonala i průměr 9.
V časovém srovnání s rokem 2014, kdy byla ve výzkumu pokládána stejná otázka
v kratší podobě bez posledních šesti položek dané baterie, můžeme vidět u většiny
položek zlepšení jejich hodnocení, zdaleka nejvýraznější pak v případě rozvíjení se
pro další uplatnění, u kterého se průměr zvýšil na setinu přesně o celý bod, a výše

Otázka: „Nyní Vám budu ještě jednou předčítat aspekty pracovního života, jako před chvílí. Tentokrát ale půjde
o to, abyste jimi zhodnotil své současné hlavní zaměstnání, práci. Pokuste se vždy zamyslet pouze nad tím bodem,
který Vám přečtu, a zhodnoťte, zda je z tohoto pohledu Vaše současné hlavní zaměstnání špatné nebo dobré.
Použijte rozmezí od -5 do +5, kde -5 znamená velmi špatné a +5 velmi dobré. a) Jak hodnotíte výši svého výdělku,
platu nebo mzdy, b) spravedlivost odměňování Vašich pracovních výsledků? c) Nefinanční výhody plynoucích
z Vaší práce (např. stravování, naturálie, dovolená, firemní auto, telefon, apod.)? d) Jak v rámci Vaší práce
hodnotíte své vztahy s kolegy, e) chování osob ve vyšším postavení (nadřízení, zákazníci atp.) k těm s nižším
postavením, f) celkové mezilidské vztahy v prostředí Vaší práce? g) Jak hodnotíte celkovou časovou náročnost
Vašeho hlavního zaměstnání, h) rozložení pracovní doby hlavního zaměstnání během dne či týdne? i) Jak hodnotíte
to, kolik Vám hlavní zaměstnání umožňuje mít času na Vaši rodinu, zájmy a odpočinek? j) Jak hodnotíte to, jak je
práce ve Vašem hlavním zaměstnání zajímavá, k) jaké vám tato práce umožňuje možnosti dalšího vzdělávání
a osobního rozvoje, l) míru toho, jak si můžete sám rozhodovat o pracovních úkolech, samostatně organizovat
práci? m) Jak hodnotíte charakter Vašeho pracovního poměru, tj. zda jde o poměr na dobu neurčitou, či určitou,
že jste OSVČ atp.? n) Jak hodnotíte jistotu Vašeho současného hlavního zaměstnání? o) Jak hodnotíte šance
a možnosti dalšího uplatnění na trhu práce, které Vám Vaše současné hlavní zaměstnání dává? p) Jak hodnotíte
úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu práce ve Vašem hlavním zaměstnání, q) technické vybavení
při výkonu Vaší práce? r) Jak hodnotíte čistotu, pořádek a hygienu při výkonu Vaší práce? s) Jak svou práci
hodnotíte z hlediska pocitu sounáležitosti s organizací, v níž pracujete? t) Z hlediska toho, jak můžete být hrdý
na organizaci, v níž pracujete? u) A jak hodnotíte soulad cílů a aktivit organizace s Vašimi hodnotami
a přesvědčením? v) Jak svou práci hodnotíte z hlediska toho, jak si sám sebe vážíte za to, jakou děláte práci?
w) Toho, jak je Vaše práce společensky uznávaná? x) A toho, jak si Vaší práce váží lidé, na kterých Vám záleží?“
14
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platu, jež v průměrném hodnocení vzrostla přibližně o šest desetin bodu. Statisticky
významný pozitivní posun nastal i v případě hodnocení spravedlivého odměňování,
dalšího vzdělávání a osobního rozvoje, nefinančních výhod, samostatnosti, chování
nadřízených, časové náročnosti, zajímavosti, jistoty zaměstnání a celkových
mezilidských vztahů na pracovišti. Naopak jedinou položkou, u které nastal určitý
statisticky významný pokles asi o čtvrtinu jednoho bodu, se ukázal být dostatek času
na rodinu a sebe.
U jednotlivých položek vždy objevuje pozitivní korelace mezi důležitostí a spokojeností,
což znamená, že ti, kdo tyto aspekty práce pokládají za důležité, jsou s nimi v průměru
i spokojenější. V případě úrovně výdělku (ρ=0,075), spravedlivosti odměňování
(ρ=0,086), časové náročnosti (ρ=0,135), dostatku času na sebe a rodinu (ρ=0,120)
nebo jistoty pracovního místa (ρ=0,150) se tato korelace ovšem projevuje pouze slabě.
Zvlášť silná pozitivní korelace mezi spokojeností a důležitostí se naopak objevovala
u položek jako vážit si sebe za svou práci (ρ=0,516), uznání práce od blízkých osob
(ρ=0,497), možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje (ρ=0,493), zajímavost
práce (ρ=0,483), hrdost na organizaci (ρ=0,482) a sounáležitost s ní (ρ=0,477),
samostatnost při práci (ρ=0,477), soulad aktivit organizace s vlastním systémem
hodnot (ρ=0,470), čistota, pořádek a hygiena (ρ=0,431), charakter pracovního poměru
(ρ=0,395), vztahy s kolegy (ρ=0,382), mezilidské vztahy (ρ=0,357), technické
vybavení (SR=0,347) a rozvíjení se pro další možnost uplatnění na trhu práce
(ρ=0,311), což svědčí o tom, že lidé, kteří považují tyto aspekty za důležité, si volí
profese, kde jsou tyto aspekty stěžejní, což uspokojuje jejich potřeby, nebo naopak
jako důležité vyzdvihují významné aspekty své profese, jejichž uspokojování je
nezbytností (např. čistota, pořádek a hygiena ve zdravotnictví).
Hodnocení všech dílčích aspektů pracovního života výrazně pozitivně koreluje se
spokojeností s životem (celkovým a zvláště pak pracovním), s psychickou pohodou
a s hodnocením životní úrovně. S výjimkou časové náročnosti, rozložení pracovní
doby a dostatku času na rodinu a na sebe hodnocení u všech položek se zlepšuje
s rostoucím příjmem. U všech položek se objevuje pozitivní korelace s nejvyšším
stupněm dokončeného vzdělání.
S rostoucím věkem se zlepšuje hodnocení samostatnosti při výkonu práce, charakteru
pracovního poměru, sounáležitosti s organizací a souladu aktivit organizace
s vlastními hodnotami. Muži příznivěji než ženy hodnotí úroveň výdělku a nefinanční
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výhody. Ženy naopak lépe než muži hodnotí časovou náročnost, rozložení pracovní
doby, úroveň bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a čistotu, pořádek
a hygienu.
Z hlediska současného zaměstnání ve všech aspektech příznivější hodnocení
vyjadřovali specialisté a rovněž techničtí a odborní pracovníci. U zákonodárců
a řídících pracovníků to bylo podobné s výjimkou časové náročnosti a dostatku času
na rodinu a na sebe, kde bylo jejich hodnocení naopak horší, a u rozložení pracovní
doby, kde jejich hodnocení odpovídalo průměru. Úředníci poněkud příznivěji hodnotí
nefinanční výhody, časovou náročnost, rozložení pracovní doby, dostatek času
na rodinu a na sebe, úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a čistotu pořádek
a hygienu, naopak poněkud hůře vychází jejich hodnocení v případě zajímavosti práce,
rozvíjení se pro další uplatnění na trhu práce, možnosti vážit si sebe za svou práci
a uznání práce ze strany blízkých osob. Pracovníci ve službách a v prodeji většinu
položek hodnotí hůře, přičemž výjimku tvoří mezilidské vztahy, jež se významně neliší
od průměru, a čistota, pořádek a hygiena, která je mezi pracovníky služeb a prodeje
hodnocena naopak trochu lépe. Horší hodnocení ve všech aspektech se objevuje
u obsluhy strojů a za řízení nebo montérů. Vesměs hůře s výjimkou dostatku času na
rodinu a na sebe jednotlivé aspekty práce hodnotili pomocní a nekvalifikovaní
pracovníci. Řemeslníci a opraváři jsou kritičtější ve vztahu k nefinančním výhodám,
chování nadřízených k podřízeným, možnostem dalšího vzdělávání a osobního
rozvoje, úrovni bezpečnosti práce, k čistotě, pořádku a hygieně a sounáležitosti
a hrdosti ve vztahu k organizaci, zatímco příznivěji z jejich strany vyznělo hodnocení
rozvíjení se pro další uplatnění na trhu práce.
Odvětvově ve všech zkoumaných položkách se objevuje lepší hodnocení mezi těmi,
kdo pracují v bankovnictví, pojišťovnictví a finančním zprostředkování. S výjimkou
časové náročnosti a dostatku času na rodinu a sebe je vždy lepší i hodnocení ze strany
těch, kdo pracují v odvětví činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů,
výzkumu a vývoje, informačních technologií, poradenství, reklamy či ochrany. Vesměs
příznivější hodnocení s výjimkou mezilidských vztahů, samostatnosti, rozvíjení se pro
další uplatnění na trhu práce a možnosti vážit si sebe za svou práci se objevuje u lidí
pracujících v oblasti veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení.
Vesměs zvýšená spokojenost s výjimkou výše výdělku a nefinančních výhod je patrná
i u těch, kdo pracují v oblasti vzdělávání a školství. Naopak vesměs horší hodnocení
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s výjimkou mezilidských vztahů a čistoty, pořádku a hygieny vyjadřují ti, kdo pracují
v oblasti ubytování a stravování. Většinou oproti průměru zhoršené hodnocení
s výjimkou mezilidských vztahů, časové náročnosti, dostatku času na rodinu a sebe,
samostatnosti, charakteru pracovního poměru, úrovně bezpečností práce a ochrany
zdraví při práci, technického vybavení v zaměstnání, čistoty, pořádku a hygieny
(v tomto případě je naopak hodnocení v průměru lepší) a sounáležitosti s organizací
se ukazuje také u lidí, kteří pracují v oblasti obchodu a opravy motorových vozidel
a spotřebního zboží.
Kromě toho u výše výdělku se lepší hodnocení objevilo u výroby a rozvodu elektřiny,
plynu a vody a stavebnictví. Naopak hůře úroveň výdělku vidí pracovníci z oblasti
zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství.
Kritičtější postoj k spravedlivosti odměňování zaujali pracovníci dopravy, skladování,
pošty a telekomunikací.
Nefinanční výhody relativně lépe hodnotí dotázaní z oblastí těžby nerostných surovin,
výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody. Opačná situace byla zaznamenána
u pracujících v rezortu zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, stavebnictví
a ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb.
Vztahy s kolegy lépe oproti průměru hodnotí lidé z oblasti zdravotní a sociální péče
či veterinární činnosti.
Chování nadřízených je příznivěji vnímáno těmi, kdo pracují v oblasti zdravotní
a sociální péče a veterinární činnosti, ostatních veřejných, sociálních a osobních
služeb, výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody a zemědělství, myslivosti a lesního
hospodářství.

Kritičtějšími

v

tomto

ohledu

jsou

lidé

pracující

v

odvětví

zpracovatelského průmyslu a dopravy, skladování, pošty a telekomunikací.
Mezilidské vztahy jsou hodnoceny poněkud příznivěji ze strany těch, kteří pracují
v rezortu zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství a ostatních veřejných,
sociálních a osobních služeb. Na druhou stranu horší hodnocení vyjadřují pracující
v oblasti zpracovatelského průmyslu a dopravy, skladování, pošty a telekomunikací.
Časová náročnost je lépe hodnocena dotázanými, kteří působí ve sféře výroby
a rozvodu elektřiny, plynu a vody a ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb.
Kritičtěji se k ní vyjadřují respondenti z řad pracovníků stavebnictví, dopravy,
skladování, pošty a telekomunikací a zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti.
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Lepší hodnocení rozložení pracovní doby se objevuje u pracovníků v oblasti výroby
a rozvodu elektřiny, plynu a vody a ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb.
Kritičtějšími v tomto aspektu pracovního života jsou dotázaní pracující v oboru
zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, stavebnictví a dopravy, skladování,
pošty a telekomunikací.
Dostatek času na rodinu a na sebe vnímají příznivěji pracující ve sféře výroby
a rozvodu elektřiny, plynu a vody nebo ostatních veřejných, sociálních a osobních
služeb. Horší hodnocení se v tomto případě objevovalo u pracovníků z oblasti
stavebnictví, dopravy, skladování, pošty a telekomunikací a zdravotní a sociální péče
či veterinární činnosti.
Zajímavost práce v relativně lepším světle vidí lidé z oboru výroby a rozvodu elektřiny,
plynu a vody a zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti. Naopak hůře jsou na
tom podle vlastních vyjádření pracující z oblasti zpracovatelského průmyslu,
stavebnictví a dopravy, skladování, pošty a telekomunikací.
Možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje výrazně lépe hodnotí zdravotní
a sociální péče či veterinární činnosti a výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody.
Opačná situace byla zaznamenána v případě zemědělství, myslivosti a lesního
hospodářství, zpracovatelského průmyslu, stavebnictví a dopravy, skladování, pošty
a telekomunikací.
Samostatnost při výkonu práce je lépe hodnocena ze strany těch, kteří pracují
v odvětví ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb. Kritičtějšími v tomto
ohledu byli pracující v oblasti zpracovatelského průmyslu a dopravy, skladování, pošty
a telekomunikací.
Charakter pracovního poměru příznivěji hodnotí respondenti působící v oboru výroby
a rozvodu elektřiny, plynu a vody, sociální péče či veterinární činnosti a v menší míře
i zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství. Naopak více kritický postoj zaujímají
ti, kdo pracují v oblasti stavebnictví a ostatních veřejných, sociálních a osobních
služeb.
Jistotu zaměstnání lépe vidí pracovníci zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti
a výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody, opačně jsou na tom lidé z oboru
zpracovatelského průmyslu.
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Aspekt rozvíjení se pro další uplatnění na trhu práce hodnotí pozitivněji dotázaní
působící v odvětví zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti, výroby a rozvodu
elektřiny, plynu a vody a v menší míře i stavebnictví. Pocit méně příznivý v tomto
ohledu vyjadřovali pracovníci ze sféry zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství,
zpracovatelského průmyslu a dopravy, skladování, pošty a telekomunikací.
Úroveň bezpečnosti práce a ochrana zdraví při práci jsou vnímány lépe ze strany
pracujících v oblasti výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody. Kritičtějšími jsou zde pak
lidé

působící

zpracovatelského

v rezortu

zemědělství,

průmyslu,

myslivosti

stavebnictví

a

a

lesního

dopravy,

hospodářství,

skladování,

pošty

a telekomunikací.
Technické vybavení je relativně příznivěji hodnoceno pracujícími ze sféry výroby
a rozvodu elektřiny, plynu a vody. Hůře situaci v tomto směru hodnotí lidé z oblasti
zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, stavebnictví, dopravy, skladování,
pošty a telekomunikací a zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti.
Čistota, pořádek a hygiena je příznivěji hodnocena lidmi působícími v oblasti zdravotní
a sociální péče či veterinární činnosti. Naopak značně kritičtí byli v tomto ohledu
pracující v odvětví zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, stavebnictví,
zpracovatelského průmyslu a dopravy, skladování, pošty a telekomunikací.
Sounáležitost s organizací je příznivěji viděna za strany těch, kdo pracují v oblasti
zemědělství, myslivosti, lesního hospodářství, zdravotní a sociální péče či veterinární
činnosti a ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb. Naopak horší hodnocení
sounáležitosti s organizací se objevilo ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví
a dopravě, skladování, poště a telekomunikacích.
Hrdost na organizaci je lépe hodnocena těmi, kdo pracují v oblasti zemědělství,
myslivosti, lesního hospodářství, výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody, zdravotní
a sociální péče či veterinární činnosti a ostatních veřejných, sociálních a osobních
služeb. Horší hodnocení hrdosti na organizaci se ukazuje u těch, kdo pracují v oblasti
zpracovatelského

průmyslu,

stavebnictví

a

dopravy,

skladování,

pošty

a telekomunikací.
Hodnocení souladu aktivit organizace s hodnotami dotázaného vyznívá lépe u těch,
kdo pracují v oblasti výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody, zdravotní a sociální péče
či veterinární činnosti a ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb. Naopak
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horší hodnocení souladu aktivit organizace s hodnotami dotázaného se ukazuje ve
zpracovatelském

průmyslu,

stavebnictví

a

dopravě,

skladování,

poště

a telekomunikacích.
Možnost vážit si sebe za svou práci je lépe hodnocena těmi, kdo pracují v oblasti
výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody, zdravotní a sociální péče či veterinární
činnosti a ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb. Horší je toto hodnocení
u těch, kdo pracují ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví a dopravě, skladování,
poště a telekomunikacích.
Společenské uznání práce je lépe hodnoceno u těch, kdo pracují v oblasti výroby
a rozvodu elektřiny, plynu a vody, zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti
a ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb. Hůře toto hodnocení vyznívá
mezi těmi, kdo pracují v oblasti zemědělství, myslivosti, lesního hospodářství,
zpracovatelského

průmyslu,

stavebnictví

a dopravy,

skladování,

pošty

a telekomunikací.
Uznání práce od blízkých osob je lepší u těch, kteří pracují v oblasti výroby a rozvodu
elektřiny, plynu a vody, zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti a ostatních
veřejných, sociálních a osobních služeb. Horší je toto hodnocení u těch, kdo pracují
ve zpracovatelském průmyslu a dopravě, skladování, poště a telekomunikacích.
K dílčím aspektům práce a jejich hodnocení se dále vztahovaly dvě baterie otázek,
v nichž byly všem respondentům předkládány výroky ve vztahu k jejich hlavnímu
zaměstnání, přičemž respondenti měli uvést, zda tyto výroky platí, nebo neplatí. 15 16

Otázka: „Následující otázka se týká toho, jak se cítíte v práci. U každého tvrzení označte jeho platnost pro Vaše
současné hlavní zaměstnání na čtyřbodové škále. a) Vaše současná práce Vás velmi baví a nechtěl byste dělat
něco jiného. b) Příliš často pracujete přesčas, po pracovní době nebo o svátcích a víkendech. c) Pracovní problémy
Vás zatěžují i po skončení pracovní doby. d) Vaše zaměstnání Vám způsobuje potíže v osobním životě.
e) Po víkendu nebo dnech volna se těšíte do práce. f) Cítíte se přepracovaný. g) Vaši kolegové jsou stresováni,
unaveni, vyčerpáni. h) Komunikace v rámci pracoviště je stresující. i) Bojíte se, že přijdete o svou práci. j) Se svými
kolegy se rád stýkáte i mimo pracovní dobu. k) Ve Vaší práci se nepříjemně střídají období, kdy je práce moc,
a období, kdy je práce málo. l) Rychlost práce ve Vašem zaměstnání je příliš vysoká. m) Příliš často musíte řešit
nepříjemné situace nebo spory s klienty, zákazníky. n) Ve Vaší práci se příliš často mění důležitost pracovních
úkolů a termínů.“
15

Otázka: „Nyní se, prosím, zamyslete nad svým současným zaměstnáním a zhodnoťte, zda následující věci platí,
či neplatí ve Vašem případě. a) Úkoly, které jsou Vám zadávány, jsou vždy zcela jasné. b) Vaše úkoly jsou Vám
zadávány včas. c) Odpovědnost ve své práci máte jasně vymezenou. d) Komunikace s Vaším nadřízeným ohledně
pracovních úkolů je na dobré úrovni. e) Komunikace s Vašimi kolegy ohledně pracovních úkolů je na dobré úrovni.
f) Přímý nadřízený nebo vedení firmy Vás informují o probíhajících organizačních změnách, reorganizaci. g) Váš
nadřízený má k Vám „lidský přístup“. h) Zaměstnavateli nebo zákazníkům musíte být stále k dispozici. i) Pracovní
dobu si můžete do určité míry organizovat podle svých časových dispozic a potřeb. Můžete tak dobře skloubit svůj
pracovní a soukromý život.“
16
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Graf 6 - Platnost výroku o hlavním zaměstnání (%)
Pozn.: Položky jsou řazeny podle velikosti součtu podílů „rozhodně platí“ a „spíše platí“.
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.
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Jak ukazují výsledky v grafu 6, nejčastěji platícím výrokem ze všech zkoumaných bylo,
že odpovědnost v práci je jasně vymezená“ (87,3 %). Více než čtyři pětiny dotázaných
uvedly, že platí i to, že „komunikace s kolegy je na dobré úrovni“ (84,3 %) a že
„zadávané úkoly jsou vždy zcela jasné“ (83,9 %). Zhruba tři čtvrtiny v souvislosti se
svým hlavním zaměstnáním deklarují platnost tvrzení, že „úkoly jsou zadávány včas“
(78,0 %), že „komunikace s nadřízeným je na dobré úrovni“ (77,8 %) nebo že
„nadřízený má lidský přístup“ (74,0 %). O málo více než dvě třetiny ekonomicky
aktivních uvedly, že v jejich hlavním zaměstnání platí, že „nadřízený nebo vedení
informují o organizačních změnách“ (68,8 %) a že „současná práce je baví a nechtěli
by dělat nic jiného“ (67,8 %). Podle asi tří pětin ekonomicky aktivních platí, že „rádi se
stýkají s kolegy mimo pracovní dobu“ (61,5 %). Všechny výše uvedené výroky lze
přitom

chápat

jako

pozitivní

charakteristiky

hlavního

zaměstnání.

Jedinou

charakteristikou, kterou takto hodnotit nelze a která přitom platí podle stále ještě
nadpoloviční většiny respondentů, je to, že „zaměstnavateli či zákazníkům musí být
stále k dispozici“ (56,6 %). Polovina uvedla, že pro jejich hlavní zaměstnání platí výrok,
že „v práci se střídají období, kdy je práce moc a kdy málo“ (49,7 %). Okolo dvou pětin
ekonomicky aktivních uvádělo, že pro ně platí, že „pracovní dobu si můžou organizovat
podle sebe“ (42,7 %), že „rychlost práce v zaměstnání je vysoká“ (42,6 %), že „často
pracují přesčas nebo o víkendech“ (40,3 %), že se „cítí přepracovanými“ (37,9 %), ale
i že „po víkendu nebo dnech volna se těší do práce“ (37,7 %). U přibližně třetiny platí,
že „kolegové jsou stresováni, unaveni, vyčerpáni“ (34,3 %) a že „v práci se často mění
důležitost pracovních úkolů a termínů“ (33,3 %). Asi tři z deseti ekonomicky aktivních
uvádějí, že platí, že „často musí řešit nepříjemné situace, spory s klienty“ (30,5 %) a že
„pracovní problémy je zatěžují i po pracovní době“ (29,9 %). Přibližně pětina potvrzuje
platnost tvrzení, že „komunikace v rámci pracoviště je stresující“ (21,0 %). Relativně
nejméně často dotázaní uváděli, že platí to, že „se bojí, že přijdou o práci“ (17,4 %)
a že „zaměstnání jim způsobuje potíže v osobním životě“ (15,1 %).
S jedinou výjimkou v podobě výroku, že „zaměstnavateli nebo zákazníkům musí být
stále k dispozici“, pro všechny zkoumané položky platí, že vykazují statisticky
významnou a meritorně logickou korelaci s celkovou spokojeností s pracovním
životem. Zmíněná výjimečná položka pak vykazuje alespoň logickou korelaci se
spokojeností s časovou náročností, rozložením pracovní doby a dostatkem času pro
sebe a rodinu. Také pro ostatní položky platí, že logicky korelují se spokojenostmi
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s dílčími aspekty práce v těch případech, kde lze předpokládat mezi těmito položkami
a danými aspekty věcnou spojitost.
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3. Charakteristiky pracovního poměru a vícenásobné úvazky

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

V rámci výzkumu kvality pracovního života byly sledovány i základní charakteristiky
pracovního poměru. Šetření zjišťovalo, zda ekonomicky aktivní lidé jsou zaměstnanci
a zda mají jeden nebo více zaměstnaneckých poměrů, zda mají živnost, podnikají
nebo si jinak vydělávají jako osoby samostatně výdělečně činné, zda jejich hlavní
ekonomickou aktivitou je zaměstnanecký poměr nebo samostatné podnikání, jakou
činnost a v jakém odvětví vykonávají ve svém hlavním zaměstnání, jak dlouho toto
zaměstnání vykonávají, u samostatně činných bylo zjišťováno, zda jsou podnikateli se
zaměstnanci, nebo zda jsou živnostníky či samostatně činnými bez zaměstnanců,
a mezi zaměstnanci šetření sledovalo, v jakém sektoru a v jak velké organizaci s jakou
strukturou pracují.
Z odpovědí respondentů na otázku ohledně toho, zda jsou někde zaměstnáni, vyplývá,
že 86,1 % z nich v současnosti působí v nějakém zaměstnaneckém poměru, přičemž
zhruba tři ze sta zaměstnanců mají více než jeden zaměstnanecký poměr. 83,5 % má
právě jeden zaměstnanecký poměr, 13,9 % ekonomicky aktivních respondentů pak
v žádném zaměstnaneckém poměru nepůsobí. V porovnání s rokem 2014 se přitom
podíl zaměstnanců s jedním zaměstnaneckým poměrem zvýšil o 3,2 procentního
bodu, a to hlavně úkor podílu těch, kdo mají více než jeden zaměstnanecký poměr
(pokles z 5,1 % na 2,6 % v rámci celého souboru ekonomicky aktivních).
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Graf 7 - Práce na zaměstnanecký poměr (%)17
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Podrobnější analýza ukazuje, že lidé, kteří nemají žádný zaměstnanecký poměr,
vyjadřují vyšší spokojenost se svým pracovním životem, než ti, kteří jsou zaměstnáni.
Z hlediska pohlaví mezi ekonomicky aktivními je situace s jedním zaměstnaneckým
poměrem častější u žen (86,2 % oproti 81,3 % v případě mužů), zatímco muži jsou
výrazně častěji bez zaměstnaneckého poměru (16,6 % proti 10,8 % mezi ženami)
s tím, že jedinci s více zaměstnaneckými poměry jsou u obou pohlaví zastoupeni
podobně. Z hlediska věku spolu s ním do určité úrovně stoupá podíl těch, kdo nemají
žádný zaměstnanecký poměr, na úkor podílu lidí s jedním zaměstnaneckým úvazkem,
přičemž maximum lidí bez zaměstnaneckého poměru se objevuje ve skupině od 40 do
49 let. Z hlediska stupně nejvyššího dokončeného vzdělání se vyšší podíl lidí s jedním
zaměstnaneckým úvazkem a nižší podíl lidí bez zaměstnaneckého poměru objevuje
mezi ekonomicky aktivními lidmi se základním vzděláním.
Z hlediska povolání je absence zaměstnaneckého poměru častější v případě
řemeslníků a opravářů, kde figurují živnostníci, a rovněž u kvalifikovaných pracovníků
v oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství, kam spadají samostatně hospodařící

Otázka: „Jste zaměstnancem v nějaké organizaci? Ano, máte jeden zaměstnanecký poměr, ano, máte více
zaměstnaneckých poměrů, ne, nepracujete nikde v zaměstnaneckém poměru.“
17
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v těchto oborech. Naopak minimum lidí bez zaměstnaneckého poměru se objevovalo
mezi úředníky, obsluhou strojů a zařízení či montéry a pomocnými nebo
nekvalifikovanými pracovníky. Odvětvově se lidé bez zaměstnaneckého poměru
častěji objevovali ve stavebnictví, v bankovnictví, pojišťovnictví a finančním
zprostředkování, v činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu
a vývoji či poradenství a v ostatních veřejných, sociálních a osobních službách.
Naopak zcela absentovali v oblasti veřejné správy, obrany a povinného sociálního
zabezpečení a výrazně méně jich bylo i ve sféře zpracovatelského průmyslu, školství
a vzdělávání a ve zdravotní a sociální péči či veterinární činnosti.
Pokud jde o to, kolik hodin týdně lidé působící v zaměstnaneckém poměru
či v zaměstnaneckých poměrech (N=1780) obvykle odpracují jako zaměstnanci,18
z výpovědí respondentů vyplynulo, že v průměru to je 43 hodin (průměr 43,15, medián
40 hodin), přičemž 1,8 % uvedlo dobu do 20 hodin týdně, 3,7 % dobu v rozmezí od 21
do 30 hodin týdně, více než to, ale méně než 40 hodin týdně dalších 4,3 %, téměř
polovina (47,2 %) uvedla přesně 40 hodin týdně, v rozmezí 41 až 45 hodin bylo dalších
19,0 %, 46 až 50 hodin uvedlo 14,7 %, 51 až 60 hodin 6,7 % a zbývající 2,6 % podle
svých slov obvykle odpracují více než 60 hodin týdně.
V průměru přitom výrazně delší dobu (průměr 54,8) v práci jako zaměstnanci tráví ti,
kdo mají více zaměstnaneckých poměrů, zatímco u lidí s jedním zaměstnaneckým
poměrem průměr činil 42,8. V průměru delší čas ve svých zaměstnáních tráví muži
(průměr 44,6) než ženy (průměr 41,6). Podle věku o něco déle v průměru týdně pracují
lidé od 30 do 39 let (průměr 44,0), kratší pak ti ve věku od 50 let výše (průměr 42,3).
Z hlediska vzdělání se o něco delší doba strávená v zaměstnání (průměr 43,7)
objevuje u lidí se základním vzděláním, nižší časový průměr (42,9) byl zaznamenán
mezi absolventy vysokých škol.
V průměru déle jako zaměstnanci v týdnu obvykle pracují zákonodárci a řídící
pracovníci (46,3), obsluha strojů a zařízení nebo montéři (45,8) a řemeslníci a opraváři
(43,5), naopak kratší dobu jako zaměstnanci pracují specialisté (42,6), úředníci (41,6)
a pomocní a nekvalifikovaní (40,1). Z hlediska odvětví se v průměru delší odpracovaná
doba týdně objevuje mezi pracovníky v oboru výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody

Otázka: „Kolik hodin týdně obvykle pracujete jako zaměstnanec? Započítejte čas za všechny své zaměstnanecké
poměry.“
18
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(45,6), stavebnictví (46,8), ubytování a stravování (45,4), dopravy, skladování, pošty
a telekomunikací (46,4) a bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování
(45,6), naopak kratší dobu v průměru uvádějí lidé ve sféře zpracovatelského průmyslu
(42,5), vzdělávání a školství (40,1) a ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb
(40,9).

15,5
2

má jednu takovou aktivitu
má takových aktivit více
nemá žádnou takovou aktivitu

82,5

Graf 8 - Samostatně výdělečná aktivita (%)19
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Šetření dále ukázalo, že necelá pětina (17,5 %) ekonomicky aktivních má alespoň
jednu samostatně výdělečnou aktivitu v podobě soukromého podnikání, živnosti nebo
jiné samostatné činnosti, přičemž 2,0 % respondentů má podle vlastního vyjádření
takových aktivit více. Při propojení odpovědí na tuto otázku s odpověďmi na otázku
ohledně zaměstnaneckého poměru vyplývá, že zaměstnání se samostatně
výdělečnou aktivitou propojují 3,6 % ekonomicky aktivních, 13,9 % má pouze
samostatnou činnost a 82,5 % vyvíjí ekonomickou aktivitu pouze v zaměstnaneckém
poměru. Oproti roku 2014, kdy podíl čistých zaměstnanců ve výzkumu tvořil 81,4 %,
čistě samostatně činných mezi ekonomicky aktivními byl 14,6 % a podíl těch, kdo mají
souběh závislé i nezávislé aktivity, činil 4 %, se výsledek statisticky významně
nezměnil.

Otázka: „Máte živnost, soukromě podnikáte, nebo si jinak vyděláváte tzv. sám na sebe, jako soukromník? Ano,
máte jednu takovou aktivitu, ano, máte takových aktivit více, ne, žádnou takovou ekonomickou aktivitu nemáte.“
19
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Podrobnější analýza ukazuje, že samostatná činnost je častější u mužů. Samostatnou
činnost častěji vyvíjejí vysokoškoláci (významně častěji v kombinaci se zaměstnáním,
což uvedlo 7,1 % z nich, dalších 13,6 % vysokoškoláků pak má pouze samostatnou
činnost), relativně malý podíl samostatně činných je mezi dotázanými se základním
vzděláním (8 %). Z hlediska věku je samostatná činnost častější u lidí od 40 do 49 let,
naopak méně se jí věnují mladší ekonomicky aktivní lidé ve věku do 30 let. Také ostatní
diference pouze potvrzují, respektive zrcadlově odrážejí zjištění popsaná u otázky
ohledně toho, zda jsou dotazovaní někde zaměstnaní, kde přirozeně skupinu
samostatně činných reprezentovali ti, kdo uvedli, že nemají žádný zaměstnanecký
poměr. Za zaznamenání však stojí to, že z odvětvového hlediska se kombinace
zaměstnaneckého poměru a nezávislé činnosti často vyskytuje v oblasti vzdělávání
a školství.
Pokud jde o to, kolik lidé, kteří podle vlastních slov vyvíjejí nějakou samostatnou,
respektive nezávislou výdělečnou činnost (N=362), stráví touto činností času týdně, 20
z hlediska průměru je to o něco více než u zaměstnanců, když tento průměr zde činil
zhruba 45 hodin (přesněji 45,32) při velmi odlišném rozložení a větším rozptylu než
u zaměstnanců. Zatímco v případě zaměstnaneckých poměrů se hodnoty silně
koncentrovaly do rozmezí zhruba od 40 do 50 hodin týdně, s prvním decilem 39 hodin,
prvním kvartilem i mediánem 40 hodin, třetím kvartilem 45 hodin a devátým decilem
50 hodin, v případě nezávislé činnosti hodnota prvního decilu byla jen 10 hodin,
prvního kvartilu 35 hodin, medián činil 50 hodin, třetí kvartil představoval 60 hodin
a devátý decil 70 hodin. V tomto ohledu samozřejmě velkou roli hrají ti, kdo kombinují
závislou a nezávislou činnost, kteří se v průměru tou samostatnou činností zabývají
v průměru jen necelých 20 hodin týdně (průměr 19,83), zatímco mezi těmi, kdo nejsou
zaměstnanci a mají pouze samostatně výdělečnou aktivitu, je průměr obvyklého času
asi 52 hodin (průměr 52,13). I když ale vezmeme v potaz jen tuto část samostatně
činných, kteří nejsou nikde zaměstnáni, stejně s prvním decilem 35 hodin, prvním
kvartilem 42 hodin, mediánem 50 hodin, třetím kvartilem 60 hodin a devátým decilem
70 hodin vidíme podstatně vyšší rozptyl a směrodatnou odchylku hodnot než
u podobně „očištěného“ souboru zaměstnanců (tj. bez zaměstnanců, kteří zároveň

Otázka: „Kolik hodin týdně obvykle pracujete jako soukromník? Pokud jich máte více, započítejte čas za všechny
takové pracovní aktivity.“
20
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vyvíjejí nezávislou výdělečnou aktivitu), a dokonce i u souboru neočištěného (viz
tabulka 4).
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Tabulka 4 - Základní statistiky obvyklého počtu hodin strávených týdně
v zaměstnáních a při samostatných výdělečných aktivitách

Průměr
1. decil
1. kvartil
Medián
3. kvartil
9. decil
Směrodatná
odchylka
Rozptyl
Minimum
Maximum

Zaměstnání –
všichni
(N=1780)
43,15
39
40
40
45
50
8,749

Zaměstnání – jen
zaměstnanci
(N=1706)
43,09
40
40
40
45
50
8,386

Samostatná
činnost –
všichni (N=362)
45,32
10
35
50
60
70
19,776

Samostatná
činnost – jen
OSVČ (N=288)
52,13
35
42
50
60
70
13,950

76,390
6
100

70,329
6
100

391,100
2
100

194,610
15
100

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Je zřejmé, že obvyklá doba strávená týdně samostatnou činností je výrazně
variabilnější než v případě zaměstnaneckých poměrů a že zahrnuje jak značné podíly
těch, kdo pracují obvykle relativně krátce (např. méně než 40 hodin týdně tráví svou
aktivitou 29,1 % všech samostatně aktivně činných, mezi těmi, kdo mají pouze
nezávislou činnost, to je jen 14,3 %, ale i to je o něco více než v případě
zaměstnaneckých poměrů – 10,2 % v případě všech a 9,8 % u čistých zaměstnanců
neprovozujících žádnou nezávislou výdělečnou aktivitu), tak zejména výrazně vyšší
podíly těch, kdo pracují podstatně déle, než je standardní pracovní doba
u zaměstnanců, o čemž jasně vypovídá vyšší medián a třetí kvartil.
Podrobnější analýza rovněž ukazuje, že na rozdíl od zaměstnaneckých poměrů, kde
jejich vyšší počet vedl jednoznačně k vyššímu počtu hodin strávených prací
zaměstnance (průměr 53,8 hodin proti průměru 42,8 hodin), vyšší počet samostatných
aktivit nevede jednoznačně k výraznému prodlužování doby strávené těmito
aktivitami, když průměrná doba v případě vícenásobných samostatných aktivit byla jen
o dvě hodiny vyšší (47,2) než u aktivity jediné (45,1), respektive o tři hodiny, pokud
vyloučíme malou, ale poněkud výsledkově anomální skupinou lidí, kteří samostatnou
činnost kombinují se zaměstnáním (průměr u vícenásobných samostatných aktivit
v tomto případě činí 54,8 hodin, průměr aktivit vykonávaných osamoceně je zde 51,9
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hodin). Tyto výsledky jsou ovšem vzhledem k nízkému počtu případů jen orientační
a málo průkazné, přičemž do výsledků se mohou významně promítat i jiné anomálie
spojené např. s částečnou, neplnohodnotnou ekonomickou aktivitou při souběhu
s důchodem či jiným nepracovním příjmem a podobně.
V malé skupině těch, kteří kombinují zaměstnání s nezávislou činností (N=74), šetření
dále zjišťovalo, co považují za své hlavní zaměstnání.21 Výsledek ukázal, že více než
čtyři pětiny (86,5 %) z nich za svou hlavní ekonomickou aktivitu pokládají
zaměstnanecký poměr, zatímco 13,5 % za ni považuje svoji samostatnou výdělečnou
činnost.
Na základě tohoto výsledku ve spojení s výsledky předchozích otázek tak můžeme
konstatovat, že 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.
Další otázky šetření se specificky již věnovaly právě hlavnímu povolání respondenta.
Hlavně z hlediska kontroly struktury souboru a pro účely dalších analýz v třídění
2. stupně byla otevřenou otázkou následně kódovanou na čtyři místa podle klasifikace
zaměstnání ISCO zjišťována profese22 a respondenti byli také požádáni, aby svou
hlavní profesi zařadili podle karty oborové klasifikace ekonomických činností do
některého z odvětví. Základní výsledky zachycují tabulky 5 a 6.
Z výsledků zachycených v tabulkách, jež ukazují profesní i odvětvovou strukturu jak
celého souboru, tak odděleně za zaměstnance a samostatně činné, vyplývá, že
v závislosti na tom, zda jde o zaměstnání nebo samostatnou činnost, se struktura
významně liší. Velké rozdíly se objevují také z hlediska pohlaví. Ženy výrazně častěji
než muži pracují v profesi úředníků (15,3 % proti 5,7 % u mužů), pracujících ve
službách a prodeji (33,6 % proti 14,5 %), specialistů (16,8 % proti 9,9 %) a pomocných
a nekvalifikovaných pracovníků (7,6 % proti 4,6 %), zatímco muži mnohem častěji
pracují jako řemeslníci a opraváři (27,6 % proti 3,7 % u žen), případně jako obsluha

Otázka: „Která z těchto pracovních aktivit je pro Vás osobně hlavní, nejdůležitější. Je to pro Vás zaměstnání,
nebo podnikání?“
21

Otázka: „Popište, prosím, podrobně, jakou práci vykonáváte ve svém hlavním zaměstnání. Řekněte mi, kde
pracujete, v čem podnikáte, co konkrétně v práci děláte atp.“
22
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strojů a zařízení či montéři (13,9 % proti 4,4 % u žen), a častěji se objevují i v pozicích
řídících pracovníků (5,2 % proti 1,9 %).

Tabulka 5 - Hlavní zaměstnání podle klasifikace ISCO (%)
samostatně
činní
Zákonodárci a řídící pracovníci
3,7
3,3
5,8
Specialisté
13,1
13,6
10,2
Techničtí a odborní pracovníci
16,6
16,3
19,1
Úředníci
10,2
11,6
2,0
Pracovníci ve službách a prodeji
23,4
22,7
28,1
Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství
0,8
0,5
2,7
Řemeslníci a opraváři
16,5
14,6
28,4
Obsluha strojů a zařízení, montéři
9,5
10,6
2,7
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
6,0
6,8
1,0
Zaměstnanci v ozbrojených silách
0,2
0.3
0,0
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
všichni

ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.
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zaměstnanci

Tabulka 6 - Odvětví hlavního zaměstnání (%)
všichni

zaměstnanci

Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství

2,3

2,2

samostatně
činní
2,7

Rybolov, chov ryb

0.0

0.0

0.0

Těžba nerostných surovin

0,6

0,6

0,3

19,2

21,2

8,1

1,8

1,5

3,1

Zpracovatelský průmysl
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
Stavebnictví

8,0

6,6

16,3

14,1

13,7

16,6

Ubytování a stravování

6,1

5,7

8,5

Doprava, skladování, pošty a telekomunikace

6,5

7,0

4,1

Bankovnictví, pojišťovnictví, finanční zprostředkování

3,7

3,2

6,8

Činnosti v oblasti nemovitostí; pronájem strojů a přístrojů; výzkum a vývoj;
poradenství
Veřejná správa, obrana, povinné sociální zabezpečení

5,0

4,5

8,1

5,9

6,8

0.0

Vzdělávání, školství

8,8

9,9

2,0

Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti

6,9

7,5

3,1

10,7

9,2

19,7

Domácnosti zaměstnávající personál

0,1

0,1

0,3

Mezinárodní organizace a instituce

0,3

0,3

0,3

Obchod; opravy motorových vozidel a spotřebního zboží

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Odvětvově pak více mužskými doménami jsou oblasti těžby nerostných surovin,
zpracovatelského průmyslu, výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody, stavebnictví
a dopravy a skladování, pošty a telekomunikací. Naopak obory s výrazně vyšším či
zcela dominantním zastoupením žen tvoří odvětví obchodu a oprav motorových
vozidel a spotřebního zboží, ubytování a stravování, vzdělávání a školství, zdravotní
a sociální péče či veterinární činnosti a ostatních veřejných, sociálních a osobních
služeb.
Zcela nepřekvapivě a přirozeně se zejména profesní struktura liší podle stupně
nejvyššího dokončeného vzdělání. Pro absolventy VŠ jsou typické profese řídících
pracovníků a specialistů, společně s maturanty zaujímají relativně vyšší podíl
i v případě technických a odborných pracovníků. Mezi absolventy středních škol
s maturitou je výrazně více úředníků. Středoškoláci a vyučení bez maturity dominují
mezi řemeslníky a opraváři nebo obsluhou strojů a zařízení a montéry a rovněž mezi
pracovníky ve službách a prodeji. Na lidi se základním vzděláním pak ve zvýšené míře
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zbývají pozice pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, případně pracovníků ve
službách a prodeji.
Odvětvově se absolventi VŠ častěji objevují přirozeně v oblasti vzdělání a školství
a dále pak oboru zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti, bankovnictví,
pojišťovnictví a finančního zprostředkování, činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu
strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje či poradenství a veřejné správy, obrany
a povinného sociálního zabezpečení. Také středoškoláci s maturitou se ve zvýšené
míře objevují ve sféře bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování
a veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení. Vyučení a lidé se
středním vzděláním bez maturity jsou častějším jevem mezi pracujícími v oblasti
zpracovatelského průmyslu, stavebnictví a obchodu a oprav motorových vozidel
a spotřebního zboží. Ti se základním vzděláním se ve zvýšené míře objevují ve
stavebnictví nebo v ostatních veřejných, sociálních a osobních službách.
Z hlediska věku se v kategorii lidí od 40 let výše objevuje vyšší podíl řídících
pracovníků, naopak u lidí do 30 let je zastoupení řídících pracovníků nižší. Lidé do 30
let poněkud častěji figurují na pozicích pracovníků ve službách a prodeji.
Z odvětvového hlediska je zastoupení lidí do 30 let vyšší v oblasti obchodu a oprav
motorových vozidel a spotřebního zboží a ubytování a stravování.
Pokud jde o to, jako dlouho již lidé vykonávají svoji hlavní profesi,23 celkový průměr
v měsících zde činil 99,8, tedy zhruba 8 let a 4 měsíce. Medián přitom činil 62 měsíců,
respektive 5 let a 2 měsíce, první decil připadal na hodnotu 12 měsíců, tedy jednoho
roku, první kvartil činil 26 měsíců, tedy 2 roky a 2 měsíce, třetí kvartil 136 měsíců,
respektive 11 let a 4 měsíce a devátý decil oddělující desetinu nejvyšších hodnot
představuje hodnota 240 měsíců, což je 20 let. Maximální údaj, který se v šetření
vyskytl, byl 600 měsíců, čili 50 let. Více než třetina ekonomicky aktivních (34,6 %)
nevykonává své současné hlavní zaměstnání déle než 3 roky, více než polovina (55,3
%) pak ne déle než 6 let. Naopak asi třetina (33,5 %) lidí svoji hlavní profesi vykonává
deset let nebo více.

Otázka: „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.“
23
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Podrobnější analýza odhalila zřetelně delší průměrnou dobu trvání současné hlavní
profese u samostatně činných osob (132,8) než u zaměstnanců (94,2). Z hlediska
pohlaví ve své hlavní profesi v průměru pracují déle muži (104,4) než ženy (94,4).
Celkem pochopitelně průměrná dálka trvání stávající hlavní profese silně narůstá
a koreluje s věkem (ρ=0,522) a také s nejvyšším stupněm dokončeného vzdělání
(ρ=0,159). Relativně vyšší průměr doby trvání stávající hlavní profese šetření ukazuje
mezi absolventy vysokých škol (118,1), naopak výrazně nižší průměr se objevil
u dotázaných se základním vzděláním (56,4). Z hlediska profese v průměru déle ve
svém současném zaměstnání pracují specialisté (138,7), zákonodárci a řídící
pracovníci (132,9) a řemeslníci a opraváři (118,0), naopak kratší je tato doba
u pracovníků ve službách a prodeji (75,9) a pomocných a nekvalifikovaných
pracovníků (56,1). Odvětvově se v průměru delší trvání současného zaměstnání
objevilo ve sféře vzdělávání a školství (143,2), zdravotní a sociální péče či veterinární
činnosti (121,7), zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství (118,6) a veřejné
správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení (114,2). Naopak kratší dobu
šetření zaznamenalo v oblasti obchodu a oprav motorových vozidel a spotřebního
zboží (73,5), ubytování a stravování (65,1) a bankovnictví, pojišťovnictví a finančního
zprostředkování (82,4).
Podrobnější analýza rovněž ukázala, že délka trvání současného hlavního zaměstnání
zřetelně pozitivně koreluje s příjmem z hlavního zaměstnání (ρ=0,296) a v menší míře
i se spokojeností s pracovním životem (ρ=0,108).
Mezi těmi, jejichž hlavní ekonomickou aktivitou je samostatná výdělečná činnost
(N=298), šetření zjišťovalo, zda mají zaměstnance,24 případně zda někomu dalšímu
zprostředkovávají práci.25

Tabulka 7 - Typ samostatné činnosti představující hlavní zaměstnání (%)
Živnostník, podnikatel s více než 10 zaměstnanci
Živnostník, podnikatel se 3 až 10 zaměstnanci
Živnostník, podnikatel s 1 - 2 zaměstnanci
24

3,4
9,9
12,0

Otázka: „Máte zaměstnance? Pokud ano, kolik?“ (pro možnosti viz tabulku 4)

Otázka: „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?“
25
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Živnostník, podnikatel bez zaměstnanců

74,7

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 298 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, jejichž hlavní ekonomickou aktivitou či zaměstnáním je samostatná výdělečná činnost, kvótní
výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Z výsledků zachycených v tabulce 7 plyne, že čtvrtina (25,3 %) samostatně činných,
pro něž je tato aktivita hlavním zaměstnáním, jsou podnikatelé nebo živnostníci se
zaměstnanci, nejčastěji s jedním až dvěma a vesměs do deseti zaměstnanců.
Podnikatelé s více než deseti zaměstnanci tvoří jen 3,4 % celé skupiny, v rámci celého
souboru ekonomicky aktivních je to pak jen 0,5 %. Prakticky tři čtvrtiny (74,7 %)
samostatně činných ve svém hlavním zaměstnání tvoří živnostníci a jiné samostatně
výdělečné osoby bez zaměstnanců.

Tabulka 8 - Zprostředkování práce jiným v rámci vlastní samostatné aktivity (%)
Zprostředkovává práci více než 10 lidem
Zprostředkovává práci 3 až 10 lidem
Zprostředkovává práci 1 - 2 lidem
Nezprostředkovává práci nikomu

1,7
6,5
6,1
85,7

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 298 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, jejichž hlavní ekonomickou aktivitou či zaměstnáním je samostatná výdělečná činnost, kvótní
výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Přibližně sedmina (14,3 %) těch, kdo mají jako své hlavní zaměstnání samostatnou
aktivitu, zprostředkovává práci někomu dalšímu, přičemž ve většině případů počet
takto nepřímo zaměstnávaných nepřevyšuje počet 10 (viz tabulku 8). Pokud danou
otázku propojíme s otázkou na počet vlastních zaměstnanců, ukazuje se, že 29,6 %
ekonomicky aktivních se samostatnou činností jako hlavním zaměstnáním přímo či
nepřímo poskytuje práci jiným lidem, 70,4 % naopak nikoho nezaměstnává, ani nikomu
nezprostředkovává práci.
Pro bližší specifikaci samostatné aktivity v hlavním zaměstnání pak byla těmto
respondentům

(N=298)

položena

ještě

baterie

otázek

zkoumající

některé

charakteristiky jejich činnosti.26 Výsledky odpovědí zachycuje tabulka 9.
Otázka: „Hodí se pro Vaši soukromou pracovní aktivitu následující charakteristiky? a) Uzavíráte smlouvy
na poskytování služeb. b) Máte svobodné povolání (např. lékař, právník, umělec atp.). c) V principu pracujete pouze
26
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Tabulka 9 - Vybrané charakteristiky samostatné činnosti v hlavním zaměstnání (%)

Uzavírá smlouvy na poskytování služeb
Má svobodné povolání
Pracuje pouze pro jednu firmu nebo klienta
Je na obdobné pozici, jako by byl zaměstnanec, ale
nemá uzavřenou pracovní smlouvu
Pracovní činnost mu zprostředkovává agentura
Je vyplácen hotově, tzv. na ruku
Pracuje jako tzv. crowdworker nebo jinou variantou
tzv. sdílené ekonomiky
Pracuje na dohodu o provedení práce nebo dohodu o
pracovní činnosti

ano
54,6
26,8
23,1

ne
45,1
69,1
76,2

neví
0,3
4,1
0,7

17,6

77,7

4,7

1,7
34.9
1,7

98,3
62,7
88,8

0.0
2,4
9,5

14,2

84,8

1,0

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 298 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, jejichž hlavní ekonomickou aktivitou či zaměstnáním je samostatná výdělečná činnost, kvótní
výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

V případě těch, kdo jsou v hlavním zaměstnání v zaměstnaneckém poměru (N=1770)
byly zjišťovány i nějaké základní informace o jejich zaměstnavateli: v jakém sektoru
působí27 a kolik má zaměstnanců.28

pro jednu firmu nebo klienta. d) Jste vlastně na obdobné pozici jako byste byl zaměstnanec, ale z nějakého důvodu
nemáte uzavřenou pracovní smlouvu. e) Pracovní činnost Vám zprostředkovává agentura. f) Jste vyplácen hotově,
tzv. na ruku. g) Pracujete jako tzv. crowdworker, v rámci platformy, crowdfundingu nebo jinou variantou tzv. sdílené
ekonomiky. h) Pracujete na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.“
Otázka: „Pokud jde o Vašeho zaměstnavatele, je to státní úřad, úřad místní správy nebo samosprávy, podnik
vlastněný státem, soukromá firma, podnik, veřejná instituce (škola, veřejné zdravotní zařízení, státní ústav atp.),
nadace nebo obecně prospěšná společnost, jiná organizace.“
27

Otázka: „Jaký je celkový počet pracovníků v organizaci, kde pracujete? (Pokud jde o firmu s více pobočkami,
započítejte jen tu pobočku, v níž pracujete.) Méně než 10 zaměstnanců, 10 až 19 zaměstnanců,
20 až 49 zaměstnanců, 50 až 249 zaměstnanců, 250 a více zaměstnanců.“
28
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Tabulka 10 - Typ zaměstnavatele v případě hlavního zaměstnání (%)
státní úřad, úřad místní správy, samosprávy
podnik vlastněný státem
soukromá firma, podnik
veřejná instituce
nadace, o.p.s.
jiná organizace
neví

11,2
5,3
66,6
13,2
0,7
2,5
0,5

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 1770 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, jejichž hlavní ekonomickou aktivitou či zaměstnáním je závislá výdělečná činnost
v zaměstnaneckém poměru, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Tabulka 11 - Počet zaměstnanců v zaměstnávající organizaci (%)
méně než 10 zaměstnanců
10-19 zaměstnanců
20-49 zaměstnanců
50-249 zaměstnanců
250 a více zaměstnanců
neví

21,0
15,7
16,8
23,7
16,5
6,3

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 1770 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, jejichž hlavní ekonomickou aktivitou či zaměstnáním je závislá výdělečná činnost
v zaměstnaneckém poměru, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Větší stabilita pracovního života v podobě délky trvání stávajícího hlavního zaměstnání
se podle typu zaměstnavatele objevuje veřejných institucí (průměr 138,3), státních
úřadů či úřadů místní správy a samosprávy (průměr 121,6) a podniků vlastněných
státem (průměr 124,3), u úřadů a veřejných institucí se objevuje i relativně vyšší
spokojenost s pracovním životem (průměr 8,51, resp. 8,46). Naopak výrazně kratší
průměrnou dobou současného hlavního zaměstnání (průměr 78,8) a spíše
podprůměrnou spokojenost (průměr 7,79), vykazuje masa netříděných soukromých
firem a podniků. Z hlediska počtu zaměstnanců v organizaci stabilita v podobě délky
trvání současného zaměstnání (ρ=0,141) a příjem z hlavního zaměstnání (ρ=0,282)
rostou, respektive vykazují pozitivní korelaci s jejich rostoucí velikostí.
Výzkum se rovněž zaměřil na současné pracovní smlouvy těch, kdo jako svou hlavní
ekonomickou aktivitu deklarovali zaměstnanecký poměr (N=1770). Jedna z otázek
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zjišťovala, ve kterém roce došlo k uzavření stávající pracovní smlouvy29 a zda je tato
smlouva uzavřena na dobu neurčitou, nebo určitou a kdy vyprší její platnost.30
Z odpovědí na první otázku vyplynulo, že v průměru byla současná pracovní smlouva
současných zaměstnanců v hlavním povolání uzavřena na přelomu let 2010 a 2011
(průměr 2010,8) s mediánem v roce 2014, což je trochu méně zpět do minulosti, než
jak dlouho podle svého vyjádření zaměstnanci v průměru pracují ve svém současném
hlavním zaměstnání (přibližně 7 let a 10 měsíců, což odpovídá polovině roku 2010).
Tento rozdíl jde patrně na vrub opakovaně uzavíraným pracovním smlouvám
na stejnou pozici, ať už jde o smlouvy na dobu určitou, nebo o smlouvy, jež byly
z nějakého důvodu změněny či přehodnoceny např. v důsledku změny úvazku, nějaké
změny na straně zaměstnávající organizace atp. Mezi oběma proměnnými přesto
existuje velice silná korelace (ρ=-0,938). 84,7 % zaměstnanců má přitom uzavřenu
smlouvu na dobu neurčitou, z těch, kdo mají smlouvu na dobu určitou, ji 8,1 % má jen
do letošního roku, 5,2 % do roku 2019 a 2,0 % do roku 2020 nebo déle.
V souvislosti s danou smlouvou byla pak respondentům se zaměstnaneckým
poměrem jako hlavním povoláním (N=1770) položena ještě otázka na velikost
týdenního úvazku.31 V průměru dohodnutý úvazek činil necelých 40 hodin (průměr
39,58), což je asi o 3,5 hodiny méně, než je průměrná odpracovaná doba
v zaměstnání. Do rozdílu se zde samozřejmě promítají víceré pracovní úvazky
a přesčasy, přesto je opět vzájemná korelace mezi deklarovanou pracovní dobou
a sjednaným úvazkem v hlavním zaměstnání vysoká (ρ=0,486).
Kromě objektivních kritérií charakterizujících pracovní poměr a zaměstnavatele šetření
zjišťovalo i některé subjektivně hodnotící charakteristiky zaměstnávající organizace ze
strany zaměstnanců pracujících v nich jako ve svém hlavním povolání (N=1770).32

29

Otázka: „Ve kterém roce jste uzavřel současnou pracovní smlouvu?“

30

Otázka: „A do kterého roku ji máte uzavřenou? Nebo máte smlouvu na dobu neurčitou?“

31

Otázka: „Jaký pracovní úvazek máte stanovený ve smlouvě?“

Otázka: „Vyjádřete míru souhlasu s následujícími výroky týkající se Vaší organizace: a) Vaše organizace jedná
se svými zaměstnanci s respektem a úctou bez ohledu na jejich pozici. b) V organizaci jsou dodržovány zákony
a předpisy ve vztahu k zaměstnancům. c) Vaši organizaci byste doporučil jako dobrého zaměstnavatele.
e) Ze strany vedení je cítit nedostatek „férového“ jednání, morálky a odpovědnosti. f) Ze strany zákazníků, klientů
je cítit nedostatek „férového“ jednání, morálky a odpovědnosti.“
32
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Tabulka 12 - Souhlas/nesouhlas s výroky o zaměstnávající organizaci (%)

Organizace jedná se svými
zaměstnanci s respektem
a úctou bez ohledu na jejich
pozici.
V organizaci jsou dodržovány
zákony a předpisy ve vztahu k
zaměstnancům.
Svou organizaci by doporučil
jako dobrého zaměstnavatele.
Ze strany vedení je cítit
nedostatek „férového“
jednání, morálky
a odpovědnosti.
Ze strany zákazníků, klientů
je cítit nedostatek „férového“
jednání, morálky
a odpovědnosti.

rozhodně
souhlasí

spíše
souhlasí

spíše
nesouhlasí

rozhodně
nesouhlasí

neví

18,0

50,4

22,0

6,6

3,0

29,6

51,2

12,1

3,0

4,1

23,9

42,1

17,5

7,0

9,5

8,5

25,7

34,4

26,7

4,7

6,6

25,1

36,7

16,2

15,4

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 1770 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, jejichž hlavní ekonomickou aktivitou či zaměstnáním je závislá výdělečná činnost
v zaměstnaneckém poměru, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Jak je patrné z výsledků zachycených v tabulce 12, u všech zkoumaných výroků
zřetelně převládají odpovědi ve prospěch zaměstnávající organizace. Nejvýrazněji se
to projevuje u výroku týkajícího se dodržování zákonů a předpisů (souhlas vyjádřily
čtyři pětiny, resp. 80,8 % dotázaných), po čemž následují výroky týkající se respektu
a úcty k zaměstnancům bez rozdílu na jejich pozici v organizaci (souhlas 68,4 %)
a osobního doporučení organizace jako dobrého zaměstnavatele (souhlas 66,0 %) se
zhruba dvoutřetinovou podporou a výroku týkajícího se nedostatku férového jednání,
morálky a odpovědnosti ze strany vedení organizace (nesouhlas tří pětin, resp. 61,1 %
dotázaných). Relativně nejmenší převis pozitivního hodnocení se objevil u výroku
týkajícího se nedostatku férového jednání, morálky a odpovědnosti ze strany
zákazníků a klientů, kde nesouhlas dosahoval jen mírné nadpoloviční většiny (52,9 %),
ovšem při poměrně vysokém podílu odpovědí „neví“ (15,4 %).
Podrobnější analýza ukázala, že postoje ke všem uvedeným výrokům vykazují
statisticky významnou korelaci s celkovou spokojeností s pracovním životem, silnější
u prvních tří výroků týkajících se samotné organizace, naopak o něco slabší v případě
posledního výroku týkajícího se zákazníků a klientů. S výjimkou posledního výroku,
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kde se významné rozdíly neobjevily, se ve všech případech mínění o zaměstnávajících
organizacích zlepšovalo též s rostoucím vzděláním. Poslední výrok je pak zajímavý
z profesního a odvětvového hlediska, když souhlas s výrokem o nedostatku férového
jednání, morálky a odpovědnosti častěji vyjadřovali pracovníci ve službách a prodeji,
respektive lidé z odvětví obchodu a oprav motorových vozidel a spotřebního zboží
a v menší míře také ve zdravotní a sociální péči a veterinárních činnostech.
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4. Práce a čas

Shrnutí:

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 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.
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Některé otázky výzkumu se dále zaměřily na problematiku pracovní doby v hlavním
zaměstnání, její délky, pravidelnosti a flexibility a také na to, kolik času ekonomicky
aktivní lidé stráví cestováním do a ze svého hlavního zaměstnání. Pracovní doby
a času se přitom částečně dotkly již předchozí části textu, které se zabývaly důležitostí
některých aspektů práce a jejich hodnocením, což se týkalo i aspektů spojených
s rozložením pracovní doby a časovou náročností práce a s tím úzce spojeným
dostatkem či nedostatkem volného času pro rodinu a pro sebe, a v předchozí kapitole
byly analyzovány úvazky a celková průměrná doba strávená v zaměstnání během
týdne, buď v zaměstnaneckém poměru či poměrech při více úvazcích, nebo v rámci
samostatné činnosti či činností, jež byly dosud zkoumány a analyzovány odděleně.
Pokud jde o průměrnou délku týdenní pracovní doby v hlavním zaměstnání33 a čas
strávený cestováním do tohoto hlavního zaměstnání,34 výsledky ukazují, že v průměru
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. U pracovní doby je
přitom výrazný rozdíl mezi zaměstnanci (průměr 42,3 hodin týdně) a těmi, kdo jsou ve
své hlavní ekonomické aktivitě samostatně činní (průměr 50,4 hodin týdně). Pokud jde
o dojíždění, tam je naopak průměrná hodnota u podnikatelů a samostatně činných
(průměr 39,5 minuty) o něco nižší, než v případě zaměstnanců (44,3), přičemž mezi
samostatně činnými se vyskytuje výrazně vyšší podíl těch, kdo pracují z domova a do
práce vůbec nemusejí dojíždět (14,7 % proti 0,8 %).
Průměrná pracovní doba v hlavním zaměstnání se pochopitelně z velké části kryje
s celkovou průměrnou pracovní dobou35 a její základní parametry (průměr 43,5 hodin;

Otázka: „Kolik hodin týdně v průměru trávíte prací ve svém hlavním zaměstnání, tj. když nepočítáte cesty tam
a zpět, přestávky na oběd atp.?“
33

Otázka: „Kolik minut denně v průměru strávíte na cestě do práce a z práce. Zkuste započítat jen čistý čas na cestu
tam a zpět, nikoli čas věnovaný po cestě například nakupování atp.“
34

Celková průměrná pracovní doba ze všech aktivit vypočítaná z odděleně zjišťovaných dob připadajících
na všechny zaměstnanecké poměry a všechny samostatné aktivity spojením příslušných proměnných
analyzovaných v předchozí kapitole činila v průměru 45,0 hodin, s mediánem 40 hodin, 1. decilem 38 hodin,
1. kvartilem 40 hodin, 3. kvartilem 50 hodin a 9. decilem 60 hodin a standardní směrodatnou odchylkou 11,340.
35
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medián 40 hodin, 1. decil 35 hodin, 1. kvartil 40 hodin, 3. kvartil 48 hodin, 9. decil 55
hodin, standardní směrodatná odchylka 9,786) se příliš nelišily, i když z logiky věci byly
s výjimkou totožného 1. kvartilu a mediánu „posazeny“ o něco níže. Korelace mezi nimi
byla samozřejmě velmi výrazná (ρ=0,897) a vykazovala i podobné sociodemografické
diference. O něco více času v průměru v hlavním zaměstnání tráví muži, lidé ve věku
od 30 do 44 let, samostatně činní, řídící pracovníci, řemeslníci a opraváři, obsluha
strojů a zařízení nebo montéři, lidé pracující v oblasti zemědělství, myslivosti a lesního
hospodářství, výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody, stavebnictví, ubytování
a stravování a dopravy, skladování, pošty a telekomunikací, zaměstnanci podniků
a firem vlastněných státem či soukromníky. Naopak relativně kratší pracovní dobu mají
v průměru ženy, lidé pod 30 let, lidé s pouze základním nebo naopak
s vysokoškolským vzděláním, specialisté, techničtí a odborní pracovníci, úředníci,
pomocní

a nekvalifikovaní

pracovníci,

lidé

pracující

v odvětví

školství

a vzdělávání, ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb, veřejné správy,
obrany a povinného sociálního zabezpečení a v menší míře i zpracovatelského
průmyslu a pracovníci veřejných institucí či státních úřadů.
Doba cesty do práce pak výrazně variuje od nuly, která reprezentuje práci z domova,
a nízkých hodnot nepřekračujících 10 minut (13,3 % ekonomicky aktivních uvádí údaj
deset minut nebo méně na průměrnou denní cestu do práce a z práce), až po
izolované šestihodinové maximum a asi 0,4 % případů uvádějících údaje v intervalu
od tří do pěti hodin. Nicméně naprostá většina ekonomicky aktivních (84,5 %) uvedla
dobu nepřekračující jednu hodinu, zatímco jen 6,2 % uvedlo údaj převyšující 90 minut
a jen 1,9 % podle svých slov do práce a zpět jede více než dvě hodiny. Samostatně
činní jsou na tom v průměru lépe než zaměstnanci (průměr 32,8 proti 43,9). Menší
rozdíl se objevuje i mezi muži (průměr 44,3) a ženami (průměr 40,6). Z hlediska
vzdělání déle za prací v průměru dojíždějí absolventi vysokých škol (49,0). Regionálně
se delší doba cestování z práce a do práce objevuje v Praze (62,6), naopak nižší je
v Jihočeském (32,8), Plzeňském (31,4), Karlovarském (33,3) a Ústeckém (31,7) kraji
a na Vysočině (34,9). Z hlediska velikosti místa bydliště v průměru méně dojíždějí lidé
z měst s populací od 15 do 80 tisíc. Z hlediska pracovní pozice v průměru trochu déle
dojíždějí techničtí a odborní pracovníci (47,5), specialisté (46,6) a řídící pracovníci
(45,5), méně pak pracovníci ve službách a obchodu (37,1). Odvětvově pak v průměru
delší dojíždění se objevuje v oblasti stavebnictví (51,6), výroby a rozvodu elektřiny,
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plynu a vody (49,8), činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu
a vývoje, informačních technologií, poradenství, reklamy a ochrany (48,7), dopravy,
spojů, pošty a telekomunikací (48,6), veřejné správy, obrany a povinného sociálního
zabezpečení (48,0), bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování (48,0)
a zdravotní a sociální péče či veterinárních činností (45,2). Kratší průměrná doba
dojíždění se objevuje v oblasti zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství (33,5),
ubytování a stravování (37,1), školství a vzdělávání (38,0), ostatních veřejných,
sociálních a osobních službách (38,5) a obchodu či opravách motorových vozidel
a spotřebního zboží (39,1).
Další baterie otázek se zaměřila na frekvenci výskytu přesčasové práce, práce v noci,
práce o sobotách a nedělích, toho, že pracovník musí být k dispozici kdykoli na
zavolání klienta nebo zaměstnavatele, nebo vynucených změn osobních plánů, ale
rovněž toho, jak často si mohou upravit pracovní dobu podle svých potřeb nebo si vzít
den či dva volna bez předchozího oznámení v časovém předstihu.36
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Graf 9 - Jak často během týdne se vyskytuje… (%, průměr)
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Otázka: „Řekněte mi prosím v kolika dnech za týden asi tak ve svém hlavním zaměstnání v průměru: a) pracujete
přes čas, b) pracujete v noci, tj. mezi 20. a 6. hodinou, c) jste kdykoli, tzv. na zavolání, k dispozici zaměstnavateli
nebo zákazníkům, d) upravujete si pracovní dobu podle svých osobních potřeb.“
36

Otázka: „Řekněte mi, prosím, kolikrát do měsíce asi tak ve svém hlavním zaměstnání v průměru: a) pracujete
v sobotu, b) pracujete v neděli, c) měníte na poslední chvíli soukromé plány kvůli nečekaným pracovním
záležitostem, d) berete si na den, dva, volno, aniž byste to někomu oznamoval předem?“
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volno bez oznámení v předstihu (1,40)
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Graf 10 - Jak často během měsíce se vyskytuje… (%, průměr)
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Z výsledků zachycených v grafech 9 a 10 plyne, že 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 pak 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 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. Z časového srovnání, které
nabízejí tabulky 13 a 14 pak plyne, že od roku 2014 se situace významně neposunula.
Tabulka 13 - Jak často během týdne se vyskytuje… - časové srovnání (průměr)
práce přes čas
práce v noci

2014
2,68
1,83
61

2018
2,65
1,83

být kdykoli k dispozici
pracovní doba dle osobních potřeb

2,29
1,93

2,14
1,87

Pozn.: Průměry hodnot od 1 do 5, kde odpověď „nikdy“ = 1, odpověď „ani ne jednou za týden“ = 2, odpověď „asi
jednou týdně“ = 3, odpověď „2x – 3x týdně“ = 4 a odpověď „4x – 5x týdně“ = 5.
Zdroj: KPŽ 2014, KPŽ 2018
.

Tabulka 14 - Jak často během týdne se vyskytuje… - časové srovnání (průměr)
práce v sobotu
práce v neděli
změna os. plánů kvůli práci
volno bez oznámení v předstihu

2014
2,61
2,09
2,17
1,38

2018
2,59
2,09
2,07
1,40

Pozn.: Průměry hodnot od 1 do 6, kde odpověď „nikdy“ = 1, odpověď „ani ne jednou za měsíc“ = 2, odpověď „asi
jednou měsíčně“ = 3, odpověď „2x – 3x měsíčně“ = 4, odpověď „4x měsíčně“ = 5 a odpověď „častěji,
než 4x za měsíc“ = 6.
Zdroj: KPŽ 2014, KPŽ 2018.

Podrobnější analýza ukazuje, že frekvence přesčasové práce nemá významný vliv
na celkovou spokojenost s prací, ale zřetelně negativně se promítá do hodnocení
časové náročnosti práce, rozložení pracovní doby a do hodnocení dostatku času pro
sebe a pro rodinu. Nese s sebou i vyšší fyzickou a zejména psychickou náročnost
práce a vyšší nároky na pracovní tempo. Na druhé straně výrazně častěji přesčas
pracují lidé, kteří mají pružnou či volnou pracovní dobu a ti, kdo využívají možnosti
práce z domova. Celkem logicky výskyt přesčasové práce vykazuje silnou korelaci
s průměrnou týdenní dobou strávenou v hlavním zaměstnání (ρ=0,511). Z šetření
z roku 2014 pak víme, že přesčasová práce se častěji vyskytuje ve spojitosti
s turnusovým či směnným pracovním režimem.
Dosti podobné je to i s prací v noci, pouze s tím rozdílem, že zde už mezi frekvencí
práce v noci a celkovou spokojeností s prací v hlavním zaměstnání existuje
významná, byť nepříliš silná negativní korelace (ρ=-0,064), s noční prací se setkávají
častěji ti, kdo mají pevnou a nikoli pružnou pracovní dobu, alespoň někdy v noci pracují
častěji ti, kdo mají volnou pracovní dobu, sdílené pracovní místo nebo pracují
z domova. Výskyt noční práce poměrně výrazně pozitivně koreluje s výskytem
přesčasové práce (ρ=0,271) a koreluje i s průměrnou délkou pracovní doby v hlavním
zaměstnání (ρ=0,187) a negativně s nejvyšším stupněm dokončeného vzdělání (ρ=0,108). Zde lze dodat, že noční práce je pochopitelně velmi silně spojena se směnným
provozem, což empiricky potvrdil i výzkum z roku 2014.
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Nutnost být k dispozici kdykoli po telefonu zaměstnavateli nebo zákazníkům rovněž
nemá vliv na spokojenost s prací. Častěji se týká samostatně činných a řídících
pracovníků, oborově pak oblasti zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství,
ubytování a stravování, dopravy, skladování, pošty a telekomunikací, bankovnictví,
pojišťovnictví a finančního zprostředkování a činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu
strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje či poradenství. Jinak ale frekvence nutnosti být
k dispozici kdykoli negativně koreluje se spokojeností s dostatkem času na rodinu
i sebe, časovou náročností práce i rozložením pracovní doby a vykazuje zřetelnou
pozitivní korelaci s psychickou náročností práce a rychlostí pracovního tempa. Častěji
se pojí s pružnou a volnou pracovní dobou a s prací z domova. Rovněž vykazuje
vysokou pozitivní korelaci s výskytem přesčasové práce a noční práce a rovněž
s průměrnou délkou týdenní pracovní doby v hlavním zaměstnání.
Možnost upravovat si pracovní dobu podle osobní potřeby mírně pozitivně koreluje se
spokojeností s prací (ρ=0,151) a zlepšuje i hodnocení rozložení pracovní doby,
zatímco do spokojenosti s časovou náročností práce a s dostatkem času pro rodinu
a sebe se nepromítá. Vykazuje mírnou negativní korelaci s fyzickou náročností práce
a s pracovním tempem, s psychickou náročností práce nekoreluje. Výskyt této
eventuality je samozřejmě výrazně častější u jednotlivců s pružnou či volnou pracovní
dobou i s prací z domova. Mírně se zvyšuje spolu s deklarovanou průměrnou délkou
pracovní doby v hlavním zaměstnání a výskyt této možnosti se znovu zvyšuje
s výskytem přesčasové práce, noční práce i nutnosti být kdykoli k dispozici. Výrazně
častější je u samostatně činných, řídících pracovníků a technických a odborných
pracovníků a zvyšuje se se stupněm nejvyššího dokončeného vzdělání.
Práce o víkendu s celkovou spokojeností práce koreluje mírně negativně, podstatně
silnější negativní korelaci pak vykazuje ve vztahu ke spokojenosti s časovou
náročností práce, s rozložením pracovní doby a s dostatkem času na sebe a na rodinu.
Vykazuje zřetelnou pozitivní korelaci s fyzickou náročností práce, specificky práce
v neděli mírně pozitivně koreluje i s psychickou namáhavostí a obojí vykazuje pozitivní
korelaci s nároky na pracovní tempo. Obojí je rovněž, jak ukázala data v roce 2014,
pochopitelně velmi silně spojeno s turnusovým a směnným pracovním režimem, vyšší
výskyt je spojen rovněž s volnou pracovní dobou a s prací z domova. Se vzděláním
výskyt práce v sobotu i v neděli klesá. Silnou pozitivní korelaci respektive rostoucí
souběh výskytu vykazuje s přesčasovou prací, noční prací, nutností být kdykoli
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k dispozici a možností uzpůsobit svým osobním potřebám svoji pracovní dobu.
Profesně se ve zvýšené míře víkendová práce týká pracovníků ve službách a prodeji,
odvětvově pak stravování a ubytování, obchodu či oprav motorových vozidel
a spotřebního zboží a zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství.
Rovněž frekvence výskytu situací, v nichž člověk musí změnit své osobní plány kvůli
nečekaným pracovním záležitostem, snižuje spokojenost s časovou náročností práce,
rozložením pracovní doby a dostatkem času na sebe a na rodinu. Nese s sebou i vyšší
psychickou a fyzickou namáhavost práce a je spojena s vyššími nároky na pracovní
tempo. Častěji se pojí s pružnou či volnou pracovní dobou a s prací z domova.
Frekvence výskytu těchto situací se zvyšuje také s průměrnou pracovní dobou
a výskytem přesčasové, noční či víkendové práce, jakož i výskytem potřeby být kdykoli
k dispozici. Profesně je výskyt změny osobních plánů vyšší u samostatně činných
a řídících pracovníků, odvětvově pak v oblasti ubytování a stravování. Častěji se pojí
s pružnou či volnou pracovní dobou a s prací z domova.
Pokud jde o braní si volna bez předchozího oznámení v časovém předstihu, to pouze
mírně pozitivně koreluje s celkovou spokojeností s prací. Výskyt této možnosti
vykazuje mírnou zápornou korelaci s nároky na pracovní tempo. Výrazně častěji se
pojí s pružnou či volnou pracovní dobou a s prací z domova. Mírně se zvyšuje spolu
s průměrnou délkou týdenní pracovní doby v hlavním zaměstnání a s výskytem
přesčasové, noční či víkendové práce, možnosti upravovat si pracovní dobu podle
osobních potřeb i změn osobních plánů.
Dále výzkum zjišťoval to, nakolik jsou využívány různé flexibilní formy práce
s potenciálním dopadem na pracovní dobu a sladění práce s osobním a rodinným
životem.37

Tabulka 15 - Využití flexibilních forem práce v současném hlavním zaměstnání
(%)

Pružná pracovní doba
Volná pracovní doba

ano
24,7
13,9

ne
74,4
85,1

neví
0,9
1,0

Otázka: „Využíváte ve svém současném hlavním zaměstnání nějakou z následujících forem práce? a) Pružná
pracovní doba, b) volná pracovní doba, c) sdílené pracovní místo, d) práce z domova.“
37
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Sdílené pracovní místo
Práce z domova

6,4
12,3

91,7
87,2

1,7
0,5

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Jak ukazuje tabulka 15, 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. Na doplňující otevřenou otázku pak ještě nějakou další flexibilní formu
práce ve svém hlavním zaměstnání uvedlo 1,9 % respondentů.
Podrobnější analýza ukazuje, že uvedené flexibilní formy práce se navzájem částečně
překrývají a že alespoň jednu z nich využívá ve svém současném hlavním zaměstnání
více než třetina (35,7 %) ekonomicky aktivních osob.
Podrobnější analýza ukázala, že obecně výskyt flexibilních forem práce pozitivně
koreluje se vzděláním, s celkovou spokojeností s pracovním životem a specificky pak
se spokojeností s rozložením pracovní doby, zatímco na spokojenost s dostatkem
času na rodinu nemá výskyt všech flexibilních forem práce statisticky významný vliv.
To ovšem může být do jisté míry dáno tím, že flexibilní pracovní formy a zejména práce
z domova a volná pracovní doba se pojí v průměru s delší týdenní pracovní dobou
v hlavním zaměstnání. Výrazně častěji se flexibilní formy práce obecně objevují mezi
samostatně činnými (více než tři čtvrtiny z nich – 77,9 % - využívá některou
z flexibilních forem práce, zatímco mezi zaměstnanci je to jen o něco více než čtvrtina,
konkrétně 28,6 %), u řídících pracovníků a technických a odborných pracovníků,
odvětvově pak v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování nebo
činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje,
informačních technologií, poradenství, reklamy a ochrany, zatímco nižší výskyt
flexibilních forem práce lze vidět u pracovníků ve službách a prodeji, obsluhy strojů
a zařízení a pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, podle odvětví pak ve
zpracovatelském průmyslu a ve vzdělávání a školství.
Konkrétněji pak pružná pracovní doba se objevuje častěji u mužů, vysokoškoláků,
samostatně činných, řídících pracovníků, technických a odborných pracovníků,
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oborově pak v bankovnictví, pojišťovnictví a finančním zprostředkování nebo činnosti
v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, informačních
technologií, poradenství, reklamy a ochrany, ale v menší míře i v zemědělství,
myslivosti a lesním hospodářství. Naopak méně u žen, lidí se základním nebo středním
nematuritním vzděláním, pracovníků ve službách a prodeji, obsluhy strojů a zařízení
a pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, podle odvětví pak ve vzdělávání
a školství.
Volná pracovní doba je opět častější u mužů, absolventů vysokých škol, technických
a odborných pracovníků, řemeslníků a opravářů, pracovníků v oblasti stavebnictví,
bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování nebo činnosti v oblasti
nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, informačních technologií,
poradenství, reklamy a ochrany a ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb,
naopak méně častá je u žen, lidí se základním vzděláním, úředníků, pomocných
a nekvalifikovaných pracovníků a odvětvově pak u těch, kdo pracují v oblasti
zpracovatelského průmyslu, veřejné správy, obrany a povinného sociálního
zabezpečení a zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti.
Práce z domova je častější mezi vysokoškoláky, řídícími pracovníky, specialisty
a technickými a odbornými pracovníky a odvětvově pak mezi těmi, kdo pracují v oblasti
bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování nebo činnosti v oblasti
nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, informačních technologií,
poradenství, reklamy a ochrany. Naopak méně častá je práce z domova u lidí se
základním vzděláním či u vyučených a středoškoláků bez maturity, u pracovníků
ve službách a prodeji, obsluhy strojů a zařízení a pomocných a nekvalifikovaných
pracovníků.
U sdílených míst se statisticky významné rozdíly neobjevují.
Všem respondentům, kteří uvedli alespoň jednu z flexibilních forem práce jako
využívanou ve svém hlavním zaměstnání (N=739) pak byla položena otázka na to, zda
flexibilní formy práce usnadňují, nebo naopak stěžují z jejich pohledu sladění práce
a osobního či rodinného života.38

Otázka: „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.“
38
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3,3

1,5
4,1
velmi mu to usnadňuje

16,4

trochu mu to usnadňuje

38,1

na jeho možnosti sladění nemá vliv
trochu mu to ztěžuje
velmi mu to ztěžuje
36,6

neví

Graf 11 - Vliv flexibilních forem práce na soulad práce a osobního života (%)
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 739 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kteří uvedli, že využívají některou z flexibilních forem práce, kvótní výběr, osobní rozhovor
tazatele s respondentem.

Jak ukazují výsledky v grafu 11, 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.
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5. Čistý příjem z hlavního zaměstnání

Shrnutí:

Celkový průměr tohoto čistého příjmu deklarovaného respondenty činí 21 866 Kč,
hodnota v mediánu je 20 000 Kč. V tomto ohledu ovšem existuje velmi výrazný 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. Mezi zaměstnanci pouze řídící
pracovníci s průměrným příjmem 40 426 Kč a mediánem 39 000 Kč na tom jsou
v průměru lépe než samostatně činní. Specialisté s průměrem 25 355 Kč a mediánem
25 000 Kč už za samostatně činnými příjmově v průměru zaostávají. Polovina nebo
i více zaměstnanců ze skupin pracovníků ve službách a prodeji a pomocných
a nekvalifikovaných pracovníků svým průměrným čistým měsíčním příjmem z hlavního
zaměstnání nepřekročí hranici 16 000 Kč.

V souvislosti s meritorními otázkami zaměřenými na hlavní zaměstnání respondenta
šetření zjišťovalo i průměrnou výši čistého měsíčního příjmu z tohoto zaměstnání.39
Celkový průměr tohoto čistého příjmu deklarovaného respondenty činí 21 866 Kč,
hodnota v mediánu je 20 000 Kč (před čtyřmi lety to bylo 18 463 Kč, hodnota
v mediánu byla 16 900 Kč). Z hodnoty kvartilů plyne, že polovina těchto příjmů se
pohybuje v intervalu od 16 000 do 25 000 Kč, 10 % nejnižších čistých příjmů
z hlavního zaměstnání nepřekračuje úroveň 12 500 Kč, 10 % nejvyšších pak činí
32 000 Kč nebo více.

39

Otázka: „Jaký je průměrný čistý měsíční příjem z Vašeho hlavního zaměstnání?“
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Tabulka 16 - Průměrný čistý měsíční příjem z hlavního zaměstnání v Kč

Všichni ekonomicky aktivní
Samostatně činní
Zaměstnanci

Průměr
21 866
29 543
21 034

Medián
20 000
30 000
20 000

40 426
25 355
24 870
19 378
16 483
21 339
21 192
14 067

39 000
25 000
23 700
18 900
16 000
20 000
20 000
13 100

v tom

Řídící pracovníci
Specialisté
Techničtí a odborní pracovníci
Úředníci
Pracovníci ve službách a prodeji
Řemeslníci a opraváři
Obsluha strojů a zařízení, montéři
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

V tomto ohledu ovšem existuje velmi výrazný 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. Mezi zaměstnanci pouze řídící pracovníci s průměrným
příjmem 40 426 Kč a mediánem 39 000 Kč na tom jsou v průměru lépe než samostatně
činní. Specialisté s průměrem 25 355 Kč a mediánem 25 000 Kč už za samostatně
činnými příjmově v průměru zaostávají. Polovina nebo i více zaměstnanců ze skupin
pracovníků ve službách a prodeji a pomocných a nekvalifikovaných pracovníků svým
průměrným čistým měsíčním příjmem z hlavního zaměstnání nepřekročí hranici
16 000 Kč.
Podrobnější analýza dále ukázala výrazný rozdíl mezi muži (průměr 24 521 Kč)
a ženami (průměr 19 018 Kč), z hlediska věku nižší příjem u mladých pod 30 let
(průměr 19 863 Kč), zřetelnou korelaci mezi tímto příjmem a vzděláním (ρ=0,389)
a značné rozdíly z hlediska odvětví, které ukazuje tabulka 17.
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Tabulka 17 - Průměrný čistý měsíční příjem z hlavního zaměstnání v Kč podle
odvětví
Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství
Zpracovatelský průmysl
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
Stavebnictví
Obchod; opravy motorových vozidel a spotřebního zboží
Ubytování a stravování
Doprava, skladování, pošty a telekomunikace
Bankovnictví, pojišťovnictví, finanční zprostředkování
Činnosti v oblasti nemovitostí; pronájem strojů a přístrojů; výzkum a vývoj; IT;
poradenství; reklama; ochrana
Veřejná správa, obrana, povinné sociální zabezpečení
Vzdělávání, školství
Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

19 788
21 883
27 262
24 668
18 742
18 021
22 668
30 746
27 570
23 599
20 778
21 732
20 457

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.
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6. Odbory na pracovišti

Shrnutí:

Podle vyjádření respondentů odborové organizace působí na více než čtvrtině
(28,3 %) pracovišť, necelé tři pětiny zaměstnanců uvedly, že na jejich pracovišti odbory
nepůsobí, a 13 % uvedlo, že neví, zda odborová organizace na jejich pracovišti je, či
nikoli.

Pokud jde o odbory, výzkum sledoval to, zda na pracovišti, kde respondent působí ve
svém hlavním zaměstnání v zaměstnaneckém poměru (N=1770), existuje odborová
organizace.40

Tabulka 18 - Působení odborů na pracovišti a členství v odborech (%)
ano
ne
neví

28,3
58,7
13,0

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 1770 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, jejichž hlavní ekonomickou aktivitou či zaměstnáním je závislá výdělečná činnost
v zaměstnaneckém poměru, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Pokud jde o působení odborů na pracovišti, podle vyjádření respondentů odborové
organizace působí na více než čtvrtině (28,3 %) pracovišť, necelé tři pětiny
zaměstnanců uvedly, že na jejich pracovišti odbory nepůsobí, a 13 % uvedlo, že neví,
zda odborová organizace na jejich pracovišti je, či nikoli.
V případě přítomnosti odborových organizací na pracovišti se kromě odvětvových,
sektorových a profesních rozdílů, jejichž existenci a značnou velikost bylo možno již
předem předpokládat, se objevily i některé významné diference z hlediska základních
sociodemografických třídících znaků. Podle věku méně často působení odborů na
pracovišti potvrzovali mladí do 29 let. Je přitom otázkou, zda je to odrazem toho, že
40

Otázka: „Působí na tomto pracovišti odborová organizace? Ano, ne.“
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mladší lidé častěji pracují v organizacích, kde odbory chybějí, nebo jestli to souvisí
s nižším povědomím o odborech v této věkové kohortě. Pro druhou možnost svědčí
poměrně vysoký podíl odpovědí „neví“, který dosahoval 18,9 % v rámci zaměstnanců
ve věku od 18 do 29 let. Méně často o odborech na pracovišti vypovídali lidé se
základním vzděláním (při zvýšeném podílu odpovědí „neví“) a vyučení bez maturity
(při relativně vyšším podílu odpovědí „ne“), o něco častěji jejich přítomnost potvrzovali
lidé s maturitním nebo vyšším vzděláním.
Profesně častěji o působení odborů na svém pracovišti mluví řídící pracovníci,
specialisté a techničtí a odborní pracovníci, zatímco nižší podíl byl zaznamenán mezi
pracovníky ve službách a prodeji či pomocnými a nekvalifikovanými pracovníky.
Oborově je vyšší podíl odborových organizací na pracovišti v oblasti těžby nerostných
surovin, zpracovatelského průmyslu, veřejné správy, obrany a povinného sociálního
zabezpečení, vzdělávání a školství a zdravotní a sociální péče nebo veterinární
činnosti. Naopak nižší zastoupení odborových organizací na pracovištích vyplynulo
z odpovědí respondentů pracujících ve sféře zemědělství, myslivosti a lesního
hospodářství, stavebnictví, obchodu a oprav motorových vozidel a spotřebního zboží,
ubytování a stravování, činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů,
výzkumu a vývoje či poradenství a ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb.
Podle statutu zaměstnavatele jsou odborové organizace výrazně častějším jevem
ve státem vlastněných podnicích, ve státních úřadech a veřejných institucích, naopak
méně jich je v soukromých firmách. Zastoupení odborových organizací na pracovišti
také výrazně roste s velikostí, respektive s počtem zaměstnanců zaměstnávající
organizace.
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7. Prestiž povolání

Shrnutí:

Za nejváženější povolání z 25 vybraných profesí zdaleka největší část ekonomicky
aktivní populace považuje lékaře, za nimiž s velkým odstupem skončila profese vědce.
Naopak nejméně váženým povoláním je profese ministra, která v této pozici nahradila
tradičnější profesi uklízečky. Průměr prestiže vlastního hlavního povolání hodnocené
na škále od 1 do 100 činí 57,68. Samostatně činní se v průměru co do prestiže
hodnotili podstatně výše než zaměstnanci. Samodeklarovaná prestiž vlastního
povolání velmi výrazně narůstá s nejvyšším stupněm dokončeného vzdělání
a vykazuje poměrně silnou pozitivní korelaci s příjmem z hlavního zaměstnání.

Další část výzkumu se dotkla problematiky prestiže povolání. Všichni dotázaní byli
nejprve požádáni, aby ze seznamu vybraných profesí vybrali povolání, kterého si
nejvíce a naopak nejméně váží,41 a následně byli dotázáni na to, jak na škále od 1 do
100 hodnotí svoji profesi, jestliže si pod 1 představí tu profesi, jíž si váží nejméně,
a pod 100 tu, jíž si váží nejvíce.42
Jak ukazují výsledky v tabulce 19, za nejváženější povolání z 25 vybraných profesí
zdaleka největší část ekonomicky aktivní populace považuje lékaře, jehož vybraly více
než dvě pětiny dotázaných. S velkým odstupem za lékařem pak skončila profese
vědce, která se jako jediná z dalších profesí přiblížila hladině jedné desetiny, pokud
jde o podíl těch, kteří danou profesi pokládají za nejváženější. Pak s odstupem už
následovala z hlediska podpory velmi roztříštěná, navzájem statisticky nerozlišitelná
skupina profesí v pořadí zdravotní sestra, učitel na vysoké škole, učitel na základní
škole, profesionální sportovec, policista, soudce, voják z povolání, soukromý
zemědělec a programátor s podíly od 6,5 do 2,3 %.

Otázka: „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.“
41

Otázka: „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?“
42
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Tabulka 19 - Nejváženější a nejméně vážená profese (%)
Nejvíce vážené povolání
Lékař
Vědec
Zdravotní sestra
Učitel na vysoké škole
Učitel na základní škole
Profesionální sportovec
Policista
Soudce
Voják z povolání
Soukromý zemědělec
Programátor
Stavební dělník
Projektant
Majitel malého obchodu
Starosta
Ministr
Bankovní úředník
Truhlář
Kněz
Manažer
Uklízečka
Novinář
Prodavač
Účetní
Sekretářka

(%)
40,9
9,1
6,5
5,6
5,4
3,2
3,1
3,1
2,8
2,7
2,3
1,9
1,7
1,6
1,5
1,3
1,2
1,1
1,1
1,0
0,8
0,7
0,7
0,6
0,1

Nejméně vážené povolání
Ministr
Uklízečka
Kněz
Novinář
Profesionální sportovec
Voják z povolání
Prodavač
Stavební dělník
Sekretářka
Policista
Manažer
Bankovní úředník
Starosta
Soudce
Majitel malého obchodu
Soukromý zemědělec
Programátor
Účetní
Učitel na základní škole
Vědec
Truhlář
Zdravotní sestra
Lékař
Učitel na vysoké škole
Projektant

(%)
16,6
15,2
13,3
8,0
6,0
5,0
4,6
4,5
4,1
3,9
3,8
3,4
2,8
2,2
1,1
0,9
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,3
0,3
0,3

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Na druhé straně v případě profese nejméně vážené byla situace méně jednoznačná,
pokud jde o popřední umístění. Relativně nejvyšší podíl v tomto ohledu zaujalo
povolání ministra, k čemuž stačila asi šestina hlasů, ovšem jen s malým rozdílem
oproti druhému a třetímu povolání v pořadí, jimiž jsou uklízečka a kněz. Ministr a kněz
přitom rozhodně nepatří k profesím, jež by byly obvykle v otázkách měřících prestiž
povolání kladeny na samé dno, spíše naopak postavení ministra v klasických
výzkumech prestiže povolání historicky bylo v popředí žebříčku a rovněž duchovní
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v tomto ohledu nejsou typickými outsidery.43 V našich podmínkách a v současnosti
však zřejmě otázka prestiže je silně zatížena kritickými postoji, despektem
a antipatiemi ve vztahu k politice a rovněž k církvím. Obecný despekt k veřejnému
dění stojí zřejmě i za čtvrtým místem novináře. Za novinářem pak skončila směs
profesí, jež se svým podílem vtěsnaly do statisticky nediferencovatelného intervalu
necelých čtyř procentních bodů od 6,0 % do 2,2 %, a jež zahrnula profesionálního
sportovce, vojáka z povolání, prodavače, stavebního dělníka, sekretářku, policistu,
manažera, bankovního úředníka, starostu a soudce.
Uvedená otázka ovšem sloužila hlavně jako kontext a ukotvení škály pro měření
prestiže vlastního povolání, jehož základní výsledky shrnuje tabulka 20.
Průměr prestiže vlastního hlavního povolání hodnocené na škále od 1 do 100, jak jej
zachytil výzkum na reprezentativním souboru ekonomicky aktivních, činí 57,7, což je
hodnota ležící zřetelně nad pomyslným středem škály (50,5) v části reprezentující
vyšší prestiž. Nejvyšší možnou prestiž v podobě hodnoty 100 svému hlavnímu
povolání přisuzuje 3,5 % dotázaných, hodnotu od 90 výše zvolilo 11,0 %, 80 a více
pak 22,2 %. Naopak nejnižší prestiž se svým povoláním spojuje jen 0,3 %
respondentů, do 10 včetně 2,8 %, do 20 pak 7,7 %, do 30 15,9 %, do 40 26,2 % a do
50 včetně 45,5 %, přičemž samotnou hodnotu 50 zvolilo 16,3 % oslovených, což byl
zdaleka nejvyšší podíl ze všech přípustných hodnot použité škály. 44

Viz
např.
skóry
prestiže
povolání
NORC
z
http://ibgwww.colorado.edu/~agross/NNSD/prestige%20scores.html
43

dat General

Social

Survey

1989

Odpovědi se silně koncentrovaly v kulatých hodnotách, přičemž druhou nejfrekventovanější hodnotou
bylo 60 (11,9 %), pak 70 (9,6 %), 80 (8,5 %) a 40 (8,5 %).
44
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Tabulka 20 - Prestiž hlavního povolání respondenta na škále 1 – 100
Průměr

Medián

1. kvartil

3. kvartil

Směrodatnáo
dchylka

Všichni ekonomicky aktivní
57,68
60
40
75
22,502
Samostatně činní
63,93
66
50
80
21,281
Zaměstnanci
56,64
58
40
70
22,537
v tom
Státní úřad, úřad místní správy
62,52
60
50
80
22,432
či samosprávy
Podnik vlastněný státem
57,06
57
45
75
22,601
Soukromá firma, podnik
53,27
50
40
70
21,792
Veřejná instituce
67,77
70
50
80
21,681
Méně než 10 zaměstnanců
53,92
50
40
70
23,274
10 až 19 zaměstnanců
56,27
53
40
70
22,045
20 až 49 zaměstnanců
57,28
60
40
70
22,434
50 až 249 zaměstnanců
58,77
60
42
75
22,278
250 a více zaměstnanců
58,98
60
45
75
22,214
Řídící pracovníci
67,17
70
55
80
20,097
Specialisté
75,16
80
65
90
17,691
Techničtí a odborní pracovníci
63,68
60
50
80
18,563
Úředníci
54,10
50
40
70
19,737
Provozní pracovníci ve službách a prodeji
51,89
50
35
70
23,231
Řemeslníci a opraváři
56,27
60
40
70
20,639
Obsluha strojů a zařízení, montéři
49,43
50
35
63
21,976
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
42,67
40
25
60
21,934
Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství
51,86
50
40
70
20,351
Zpracovatelský průmysl
51,75
50
39
70
21,740
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
62,12
63
50
75
15,865
Stavebnictví
56,47
50
40
75
23,226
Obchod, opravy vozidel a spotřebního zboží
51,51
50
35
70
23,043
Ubytování a stravování
51,78
50
40
68
21,329
Doprava, skladování, pošty a telekomunikace
55,50
51
40
70
21,121
Bankovnictví, pojišťovnictví a fin.
64,40
63
50
80
17,520
zprostředkování
Činnosti v oblasti realit, výzkum a vývoj…
62,98
70
50
78
19,236
Veřejná správa, obrana, pov. soc. zabezpečení
68,28
70
50
85
20,197
Vzdělávání a školství
67,95
70
55
82
22,120
Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti
68,44
70
50
90
22,050
Veřejné, sociální a osobní služby
56,29
56
40
70
21,872
Muži
58,91
60
45
75
21,892
Ženy
56,21
60
40
70
23,134
18 až 29 let
53,85
55
39
70
22,837
30 až 39 let
57,00
60
40
75
22,867
40 až 49 let
59,95
60
50
75
21,520
50 let a starší
59,16
60
40
80
22,247
Absolventi VŠ, VOŠ
71,30
70
60
85
19,034
Absolventi SŠ s maturitou
58,47
60
45
75
21,476
Absolventi SŠ bez maturity a vyučení
51,99
50
40
70
21,581
Lidé se základním vzděláním
44,17
40
30
50
21,364
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Přitom ovšem, jak ukazuje tabulka 20, byl velmi výrazný rozdíl mezi samostatně
činnými a zaměstnanci, když samostatně činní se v průměru co do prestiže hodnotili
podstatně výše než zaměstnanci. Mezi samotnými zaměstnanci jsou samozřejmě také
76

velké rozdíly, a to jak z hlediska formy zaměstnávající organizace (v průměru vyšší
prestiž deklarují ti, kdo jsou zaměstnáni ve veřejných institucích a rovněž na státních
či místních úřadech, nižší naopak lidé pracující v soukromé podnikové sféře), tak
i z hlediska velikosti zaměstnávající organizace, když s počtem zaměstnanců
v organizaci deklarovaná prestiž mírně stoupá.
Z hlediska profese nejvýše sami sebe v průměru stavěli specialisté, významně nad
průměrem prestiž svojí profese hodnotili též řídící pracovníci a v menší míře i techničtí
a odborní pracovníci. Na opačném konci žebříčku s průměrem hluboko pod hodnotou
50 skončili pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, hluboko pod průměr se dostali též
respondenti pracující jako obsluha strojů a zařízení nebo montéři a provozní pracovníci
ve službách a prodeji.
Podle odvětví se vyšší prestiž objevuje v oblasti zdravotní a sociální péče či
veterinárních činností, vzdělávání a školství, veřejné správy, obrany a povinného
sociálního zabezpečení, bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování
a činností v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje,
informačních technologií, poradenství, reklamy a ochrany. Naopak nižší se objevuje
v zemědělství, myslivosti, lesním hospodářství, zpracovatelském průmyslu, obchodu
či opravách vozidel a spotřebního zboží a ubytování a stravování.
Samodeklarovaná prestiž vlastního povolání velmi výrazně narůstá s nejvyšším
stupněm dokončeného vzdělání a vykazuje poměrně silnou pozitivní korelaci
s příjmem z hlavního zaměstnání (ρ=0,328). Také je o něco vyšší mezi muži než mezi
ženami, jako relativně nižší se objevuje ve vyjádření mladých ve věku od 18 do 29 let,
což ovšem koresponduje s nižším podílem absolventů VŠ v této kategorii. Zřetelnou
pozitivní korelaci prestiže vlastního povolání šetření ukázalo rovněž se spokojeností
s pracovním životem (ρ=0,285) a ještě silněji se spokojeností s tím, že si může vážit
sebe pro své zaměstnání (ρ=0,471), nebo s tím, jak je jeho práce uznávaná ve
společnosti (ρ=0,451) či ze strany blízkých osob (ρ=0,415).
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8. Celkové hodnocení hlavního zaměstnání

Shrnutí:

Jako více či méně dobrou svoji práci označilo 81,8 % dotázaných, jako více či méně
špatnou ji vnímá 7,7 % ekonomicky aktivních respondentů. Hodnocení současného
hlavního zaměstnání se výrazně zlepšuje s nejvyšším stupněm dokončeného
vzdělání, je lepší u samostatně činných oproti zaměstnancům, z hlediska profese je
lepší u specialistů, řídících pracovníků a technických a odborných pracovníků, horší
pak u pracovníků ve službách a prodeji, u obsluhy strojů a zařízení a zejména
u pomocných a nekvalifikovaných pracovníků. Odvětvově pak lépe vychází oblast
vzdělávání a školství, zdravotní a sociální péče nebo veterinární služby, veřejná
správa, obrana a povinné sociální zabezpečení či bankovnictví, pojišťovnictví
a finanční zprostředkování. Horší hodnocení se v průměru objevuje v oblasti ubytování
a stravování, zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství, obchodu a oprav
motorových vozidel a spotřebního zboží, zpracovatelského průmyslu a stavebnictví.

V další části se šetření dotklo celkového hodnocení současného hlavního zaměstnání.
Šetření zjišťovalo, jak respondenti hodnotí svou práci na jedenáctibodové škále s okraji
„velmi špatná“ (-5) a „velmi dobrá“ v kontextu situace na trhu práce. Otevřenými
otázkami šetření dále zjišťovalo, čeho si lidé na svém hlavním zaměstnání nejvíce cení
a co jim naopak nejvíce vadí.
Jak je patrné z grafu 12, výsledky hodnocení současné práce v kontextu situace na
trhu práce na jedenáctibodové škále s okraji „velmi špatná“ a „velmi dobrá“ se příliš
neliší od celkové spokojenosti s pracovním životem, i když průměr hodnocení je zde
trochu vyšší (o 0,21 setin). O tom, že obě veličiny jsou silně svázány, svědčí i jejich
vzájemná korelace na úrovni ρ=0,503. Jako více či méně dobrou svoji práci označilo
81,8 % dotázaných, jako více či méně špatnou ji vnímá 7,7 % ekonomicky aktivních
respondentů. V porovnání s rokem 2014 se podle průměru hodnocení prakticky
nezměnilo, ovšem rozložení odpovědí na škále se změnilo docela výrazně, když
v aktuálním šetření se odpovědi více koncentrovaly v kategoriích 9 až 6 a relativně
méně často se objevovaly zejména v nejvyšší kategorii (10,9 % proti 15,0 %
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v roce 2014) a pak v kategoriích reprezentujících spíše špatné hodnocení (7,7 % proti
10,6 % v roce 2014).
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Graf 12 - Hodnocení současného hlavního zaměstnání s ohledem na
situaci na pracovním trhu45 (%, průměr)
Pozn.: Hodnota průměru je uvedena v závorce. V otázce použitá symetrická numerická jedenáctibodová škála
od - 5 do +5 se středem v 0 byla v souboru přečíslována na škálu od 1 do 11 se středem 6.
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Pokud jde o sociodemografické rozdíly, hodnocení současného hlavního zaměstnání
i v kontextu situace na trhu práce se výrazně zlepšuje s nejvyšším stupněm
dokončeného vzdělání (ρ=0,319; průměry základní vzdělání 6,89, střední bez maturity
a vyučení 7,86, střední s maturitou 8,47, vyšší odborné či vysokoškolské 9,21), je lepší
u samostatně činných (průměr 9,06) oproti zaměstnancům (průměr 8,15), z hlediska
profese je lepší u specialistů (9,37), řídících pracovníků (9,32) a technických
a odborných pracovníků (8,95), horší pak u pracovníků ve službách a prodeji (7,84),
u obsluhy strojů a zařízení (7,41) a zejména u pomocných a nekvalifikovaných
pracovníků (6,77). Odvětvově pak lépe vychází oblast vzdělávání a školství (9,02),
zdravotní a sociální péče nebo veterinární služby (8,83), veřejná správa, obrana
a povinné sociální zabezpečení (8,81) či bankovnictví, pojišťovnictví a finanční
zprostředkování (8,80). Horší hodnocení se v průměru objevuje v oblasti ubytování
a stravování (7,84), zemědělství, myslivosti a lesního hospodářství (7,85), obchodu

Otázka: „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?“
45
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a oprav motorových vozidel a spotřebního zboží (7,93), zpracovatelského průmyslu
(7,96) a stavebnictví (7,98).
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Tabulka 21 - Čeho si na svém hlavním zaměstnání cení46 (%)
Vztahy na pracovišti, mezilidské vztahy, dobrý kolektiv, vztahy s kolegy, nadřízenými
Finanční ohodnocení, výše platu, mzdy, pravidelnost, jistota mzdy, prémie
Zajímavá práce, rozmanitá, ne jednotvárná, baví jej
Samostatnost, je svým pánem
Pracovní doba - flexibilita, kratší úvazek, pravidelná
Prostředí, podmínky, zázemí, vybavení, technologie, čistota
Pracuje mezi lidmi, s lidmi, kontakt s lidmi, komunikace
Spokojenost s výsledky práce, viditelný výsledek, spokojenost s výkonem
Jistota/stabilita práce, zaměstnání
Práce je potřebná, má smysl, pomáhá lidem
Blízko bydliště, krátké dojíždění
Benefity/bonusy - telefon, auto, stravenky, stravování
Klid, klidná práce, nenáročná
Učí se nové věci, vzdělává se
Prestiž povolání/práce jako takové, firmy, pozice - uznání, vážnost, ocenění
Možnost cestovat
Práce doma, home office
Smlouva na dobu neurčitou
Nic, ničeho si necení
Jiná odpověď
Neví

28,9 %
20,2 %
19,8 %
15,4 %
12,5 %
12,0 %
10,7 %
10,3 %
9,7 %
8,5 %
8,1 %
7,4 %
5,8 %
4,8 %
2,8 %
1,2 %
1,1 %
1,0 %
2,0 %
27,8 %
2,1 %

Pozn.: Dotázaní mohli uvést až 3 různé odpovědi, dopočet do 300 % tvoří nevyužité možnosti odpovědi.
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Otázka: „Uveďte, prosím, čeho si v současném hlavním zaměstnání (případně při výkonu své práce) nejvíce
ceníte?“
46
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Tabulka 22 - Co mu na svém hlavním zaměstnání nejvíce vadí47 (%)
Celková časová náročnost práce, přesčasy, práce o víkendech, svátcích, nevhodná prac. doba
Nízké finanční ohodnocení, malý plat, mzda, nejsou odměny, prémie
Špatné vztahy s (některými) klienty, zákazníky
Špatné vztahy s nadřízeným, s kolegy, obecně mezilidské vztahy, buzerace, šikana
Prostředí – hluk, teplo/zima, špatné počasí, špína, špatné vybavení
Práce v rychlém tempu, rychlost práce, hodně práce i nárazově
Nadměrná/zbytečná administrativa, byrokracie, papírování
Fyzicky nebo psychicky náročná práce, namáhavá
Stres
Malá podpora ze strany státu, vlády a úřadů, zákony
Špatné vedení, časté změny, nejistota ohledně organizace práce
Dojíždění, vzdálenost od bydliště, služební cesty
Nezajímavá práce, jednotvárnost
Nízká prestiž, nedostatečné uznání od lidí, společnosti, nemůže být hrdý na firmu
Nevhodné/nejsou/malé/špatné… benefity/bonusy, stravování
Nebezpečná práce, rizikovost, vliv na zdraví
Odpovědnost
Nejistota/nestabilita práce, zaměstnání
Nic mu nevadí
Jiná odpověď
Neví

17,0 %
16,4 %
15,8 %
15,1 %
12,5 %
7,6 %
7,5 %
5,6 %
4,9 %
4,8 %
4,8 %
4,3 %
2,8 %
2,4 %
2,2 %
1,8 %
1,3 %
1,2 %
10,8 %
31,6 %
2,6 %

Pozn.: Dotázaní mohli uvést až 3 různé odpovědi, dopočet do 300 % tvoří nevyužité možnosti odpovědi.
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

V otevřené otázce na to, čeho si lidé na svém současném hlavním zaměstnání nejvíc
váží (viz tabulku 21), nejčastěji respondenti uváděli vztahy na pracovišti, ať již obecně
nebo specificky s kolegy či s nadřízenými, což mezi třemi odpověďmi uvedli bezmála
tři z deseti dotázaných. Okolo pětiny uvedlo finanční ohodnocení a zajímavost práce,
přibližně 15 % zmínilo samostatnost, přibližně desetina či o málo více uváděla
pracovní dobu (její flexibilitu, kratší úvazky, pravidelnost a podobně), pracovní
prostředí, podmínky, zázemí, vybavení apod., práci mezi lidmi či kontakt s lidmi,
spokojenost s výsledky práce a s pracovním výkonem nebo jistotu a stabilitu práce.
Pokud jde o to, co jim na současném hlavním zaměstnání nejvíce vadí (viz tabulku
22), s podobnými podíly v rozmezí 15-17 % se nejčastěji objevovaly celková časová
náročnost práce, nízké finanční hodnocení, špatné vztahy s některými klienty nebo
zákazníky a špatné vztahy na pracovišti. Více než desetina si postěžovala na prostředí
a pracovní podmínky. Práci v rychlém tempu či velké množství práce, nadměrnou

Otázka: „Nyní naopak, prosím, uveďte, co Vám v současném hlavním zaměstnání nejvíce vadí (co Vás obtěžuje,
štve apod.)?“
47
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byrokracii,

fyzickou

či

psychickou

náročnost

a

namáhavost

práce,

stres,

nedostatečnou podporu ze strany státu, špatné vedení a dojíždění za prací či služební
cesty pak uvádělo 4 % až 7 % dotázaných, 11 % naopak nenašlo žádný důvod ke
stížnostem.
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9. Stres v hlavním zaměstnání

Shrnutí:

Šetření na jedenáctibodové škále od 0 = „žádný stres“ do 10 = „nesnesitelný stres“
měřilo intenzitu stresu v hlavním zaměstnání hodnocenou samotnými respondenty. Při
průměru 4,91 stres do úrovně 4, tj. na škále blíže krajní variantě „žádný stres“, vyjádřilo
38,6 % dotázaných, naopak hodnotu 6 a vyšší uvedlo 43,4 % respondentů. Nejvyšší
hodnoty 9 a 10 se ovšem objevovaly pouze minimálně (4,0 %). Téměř polovina
(47,6 %) respondentů přitom úroveň pociťovaného stresu ohodnotila některou
z možností v intervalu od 2 do 5, další více než tři desetiny připadají na varianty 6 a 7
a necelou desetinu tvoří možnosti 0 a 1. Intenzivněji stres zažívají řídící pracovníci.
Stres se zvyšuje především společně se zvyšující se psychickou náročností práce
a s rostoucími nároky na tempo práce.

Další část šetření se zabývala tím, zda kvůli svému hlavnímu zaměstnání ekonomicky
aktivní lidé pociťují stres.

0=žádný stres

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=nesnesitelný stres

pocit stresu (4,91)
0%

20%

40%
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80%

100%

Graf 12 - Pocit stresu v hlavním zaměstnání48 (%, průměr)
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Otázka: „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?“
48
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Šetření na jedenáctibodové škále od 0 = „žádný stres“ do 10 = „nesnesitelný stres“
měřilo intenzitu stresu v hlavním zaměstnání hodnocenou samotnými respondenty. Při
průměru 4,91 stres do úrovně 4, tj. na škále blíže krajní variantě „žádný stres“, vyjádřilo
38,6 % dotázaných, naopak hodnotu 6 a vyšší uvedlo 43,4 % těchto respondentů.
Nejvyšší hodnoty 9 a 10 se ovšem objevovaly pouze minimálně (4,0 %). Téměř
polovina (47,6 %) respondentů přitom úroveň pociťovaného stresu ohodnotila některou
z možností v intervalu od 2 do 5, další více než tři desetiny (30,9 %) připadají na
varianty 6 a 7 a necelou desetinu (9,0 %) tvoří možnosti 0 a 1.
Podrobnější analýza ukazuje, že intenzivněji stres zažívají řídící pracovníci (průměr
5,66) a v menší míře rovněž specialisté (průměr 5,27). Naopak méně intenzivní stres
vykazují řemeslníci a opraváři (průměr 4,35) a pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
(průměr 3,79). Oborově se intenzivnější stres objevuje v oblasti dopravy, skladování,
pošty

a

komunikací

(průměr

5,67), ubytování

a

stravování

(průměr

5,51)

a bankovnictví, pojišťovnictví a finančního zprostředkování (průměr 5,46). Naopak
lépe jsou na tom lidé pracující v odvětví ostatních veřejných, sociálních a osobních
služeb (průměr 4,06), zemědělství (průměr 4,39) a stavebnictví (průměr 4,44). Stres
se zvyšuje společně se zvyšujícím se stupněm nejvyššího dokončeného vzdělání
(ρ=0,108), s psychickou náročností práce (ρ=0,557), s rostoucími nároky na tempo
práce (ρ=0,413), ale v menší míře rovněž s fyzickou náročností (ρ=0,122) a pestrostí
práce (ρ=0,128). Jeho pokles byl patrný ve spojitosti se zlepšujícím se hodnocením
práce v hlavním zaměstnání v kontextu situace na pracovním trhu (ρ=-0,154), rostoucí
spokojeností s pracovním životem (ρ=-0,162), rostoucí spokojeností se životem
celkově (ρ=-0,129), rostoucí spokojeností s psychickou pohodou (ρ=-0225) nebo
rostoucí spokojeností se zdravím (ρ=-0,142).
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10. Charakteristiky vykonávané práce a výskyt některých rizikových
faktorů

Shrnutí:

Z hlediska subjektivního pohledu a hodnocení samotných pracovníků práce v hlavním
zaměstnání v ČR je spíše náročná psychicky než fyzicky, přičemž samotná fyzická
náročnost se v průměru pohybuje velmi těsně pod středem hodnotící škály, a v práci
spíše převažuje vyšší pracovní tempo a je spíše pestrá a různorodá než jednotvárná
a monotónní. Existují zde ale velmi výrazné rozdíly mezi profesemi a obory.

V další části se šetření zaměřilo na fyzickou a psychickou náročnost práce vykonávané
v hlavním zaměstnání, na její tempo a monotónnost či různorodost, vše měřeno
na jedenáctibodové škále od 0 do 10.49

0=fyzicky snadná, nenáročná
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Graf 13 - Fyzická náročnost práce v hlavním zaměstnání (%, průměr)
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Otázka: „Kdybyste měl práci, kterou v současnosti většinou vykonáváte v hlavním zaměstnání zhodnotit pomocí
následujících stupnic, ke kterému z pólů byste se spíše přiklonil?“
49
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0=psychicky snadná, nenáročná
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Graf 14 - Psychická náročnost práce v hlavním zaměstnání (%, průměr)
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.
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Graf 15 - Tempo práce v hlavním zaměstnání (%, průměr)
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.
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0=jednotvárná a monotónní
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Graf 16 - Monotónnost/různorodost práce v hlavním zaměstnání (%,
průměr)
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Pokud bychom charakter práce, jak jej vyhodnotili v uvedených čtyřech dimenzích
sami ekonomicky aktivní dotázaní, posuzovali celkově podle průměrů, mohli bychom
konstatovat, že práce v hlavním zaměstnání v ČR je spíše náročná psychicky než
fyzicky, přičemž fyzická náročnost se v průměru pohybuje nepatrně pod středem škály,
že v ní spíše převažuje vyšší pracovní tempo a že je spíše pestrá a různorodá než
jednotvárná a monotónní. Oproti roku 2014, kdy byly stejné otázky pokládány poprvé,
se s výjimkou pracovního tempa průměry mírně posunuly směrem vzhůru, a to
přibližně o tři desetiny bodu v případě fyzické náročnosti a různorodosti práce, o jednu
desetinu bodu pak v případě psychické náročnosti práce. U pracovního tempa se
průměr prakticky nezměnil, došlo ovšem k určitému zvýšení koncentrace odpovědí ve
středu škály a v obou kategoriích, jež k němu bezprostředně přiléhají, což se projevilo
na druhé straně víceméně rovnoměrným snížením v ostatních kategoriích. Za
uvedenými průměry se ovšem skrývají velmi rozdílné profese v rozličných oborech, jež
se

z hlediska

charakteristik

výrazně

liší,

což

se

zřejmě

projevuje

i v sociodemografických rozdílech.
Vyšší fyzickou náročnost zaměstnání v průměru deklarují muži (5,41) než ženy (4,39).
Muži rovněž v průměru uvádějí o něco vyšší tempo práce (5,99 proti 5,63). Jak ukazuje
tabulka 23, z hlediska stupně nejvyššího dokončeného vzdělání výrazně klesá fyzická
náročnost (ρ=-0,443) a naopak roste psychická náročnost (ρ=0,291) a také pestrost
(ρ=0,251).
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Tabulka 23 - Charakteristiky práce v hlavním zaměstnání podle vzdělání
(průměry)
fyzicky nenáročné x
namáhavé

psychicky nenáročné x
namáhavé

v klidném x
rychlém tempu

jednotvárné x
pestré

základní

6,79

4,94

6,11

4,90

střední bez maturity a
vyučení

6,17

4,98

5,86

5,64

střední s maturitou

4,42

6,09

5,81

6,26

VOŠ, Bakalářské a VŠ

2,94

6,76

5,68

7,05

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Mezi zaměstnanci a samostatně činnými existuje výrazný rozdíl z hlediska
deklarované míry pestrosti práce, která je vyšší u samostatně činných (průměr 6,99
oproti 5,94).

Tabulka 24 - Charakteristiky práce v hlavním zaměstnání podle profese
(průměry)
fyzicky nenáročné x
namáhavé

psychicky nenáročné x
namáhavé

v klidném x
rychlém tempu

jednotvárné
x pestré

Zákonodárci a řídící pracovníci

2,97

6,89

6,18

7,16

Specialisté

3,36

7,24

5,84

7,54

Techničtí a odborní pracovníci

3,05

6,13

5,66

6,52

Úředníci

3,23

5,63

5,39

5,43

Pracovníci ve službách a prodeji

5,42

5,72

5,69

5,94

Řemeslníci a opraváři

6,96

4,77

5,96

6,13

Obsluha strojů a zařízení, montéři

6,55

5,49

6,51

5,03

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

7,17

4,00

5,71

4,39

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.
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Tabulka 25 - Charakteristiky práce v hlavním zaměstnání podle profese
(průměry)
fyzicky nenáročné x
namáhavé

psychicky nenáročné x
namáhavé

v klidném x
rychlém tempu

jednotvárné x
pestré

Zemědělství, myslivost, lesní
hospodářství

6,19

4,85

5,62

6,68

Zpracovatelský průmysl

5,58

5,30

6,21

5,27

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a
vody

4,56

6,28

5,83

6,33

Stavebnictví

6,79

5,15

6,06

6,25

Obchod; opravy motorových vozidel a
spotřebního zboží

5,03

5,56

5,67

6,05

Ubytování a stravování

6,22

6,16

6,80

6,15

5,26

6,35

6,18

5,80

2,00

5,95

5,61

6,58

2,74

6,01

5,46

6,24

3,48

6,53

5,58

6,17

3,16

6,66

5,38

7,26

5,55

6,73

5,89

6,77

5,07

4,61

5,08

5,95

Doprava, skladování, pošty a
telekomunikace
Bankovnictví, pojišťovnictví, finanční
zprostředkování
Čin. v oblasti nemovitostí; pronájem
strojů a přístrojů; výzkum a vývoj;
poradenství
Veřejná správa, obrana, povinné
sociální zabezpečení
Vzdělávání, školství
Zdravotní a sociální péče, veterinární
činnosti
Ostatní veřejné, sociální a osobní
služby

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

V tabulkách 24 a 25 jsou zachyceny průměry jednotlivých charakteristik podle profese
a podle odvětví. Z údajů je zřejmé, že fyzická náročnost je relativně vysoká
u pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, řemeslníků a opravářů, obsluhy strojů
a zařízení či montérů a v menší míře i pracovníků ve službách a prodeji. Naopak
nízkou fyzickou náročnost vykazují řídící pracovníci, specialisté, techničtí a odborní
pracovníci a úředníci. S psychickou náročností práce je to prakticky obráceně,
relativně vyšší náročnost v tomto směru vyjadřují lidé v profesích řídících pracovníků,
specialistů a technických a odborných pracovníků, zatímco nižší úroveň byla
zaznamenána

mezi

pomocnými

a nekvalifikovanými

pracovníky

a řemeslníky

a opraváři.
Vyšší pestrost se v průměru objevuje u řídících pracovníků, specialistů a technických
a odborných pracovníků. Jako spíše jednotvárné a monotónní své hlavní zaměstnání
charakterizují pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, obsluha strojů a zařízení nebo
montéři a v menší míře i úředníci. Jako práci ve vysokém tempu charakterizují své
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hlavní zaměstnání profese jako obsluha strojů a zařízení a montéři a také řídící
pracovníci. Naopak relativně poklidnější tempo práce v průměru deklarují úředníci.
Oborově v průměru vyšší fyzickou náročnost vykazuje sféra zemědělství, myslivosti
a lesního

hospodářství,

zpracovatelského

průmyslu,

stavebnictví,

ubytování

a stravování a v menší míře i odvětví zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti.
K méně fyzicky náročným patří odvětví bankovnictví, pojišťovnictví a finančního
zprostředkování, činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu
a vývoje či poradenství, veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení
a vzdělávání a školství. Vyšší psychickou náročnost deklarují pracovníci z oblasti
veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení, vzdělávání a školství,
zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti, dopravy, skladování, pošty
a telekomunikací, výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody a ubytování a stravování.
Menší psychickou náročnost v souvislosti se svojí prací uváděli pracovníci v oboru
zemědělství,

myslivosti

a

lesního

hospodářství,

zpracovatelského

průmyslu

a stavebnictví. Vyšší tempo práce se objevuje ve výpovědích lidí pracujících v odvětví
zpracovatelského průmyslu, ubytování a stravování a dopravy, skladování, pošty
a telekomunikací. Naopak relativně klidnější z hlediska tempa mají podle vlastního
vyjádření práci ti, kdo působí v oboru vzdělávání a školství a ostatních veřejných,
sociálních a osobních služeb. Pestřejší zaměstnání mají ti, kdo pracují ve sféře
vzdělávání a školství, zdravotní a sociální péče či veterinární činnosti, bankovnictví,
pojišťovnictví a finančního zprostředkování a rovněž zemědělství, myslivosti a lesního
hospodářství. Naopak za více jednotvárnou a monotónní svoji práci v hlavním
zaměstnání označovali lidé pracující ve sféře zpracovatelského průmyslu.
Z analýzy dále vyplynuly i vztahy mezi jednotlivými charakteristikami. Fyzická
náročnost vykazovala poměrně silnou pozitivní korelaci ve vztahu k tempu práce
(ρ=0,363), což znamená, že fyzicky náročnější práce je vykonávána ve vyšším tempu,
případně že samotná fyzická náročnost je důsledkem vyššího pracovního tempa.
Ještě silněji s nároky na tempo pozitivně koreluje i psychická náročnost (ρ=0,472),
která je rovněž silně korelována s pestrostí vykonávané práce (ρ=0,319). O něco
slabší, i když stále významná pozitivní korelace se objevila i mezi tempem práce
a pestrostí

(ρ=0,211).

Fyzická

náročnost

práce

pak

negativně

koreluje

s hodnocením práce v hlavním zaměstnání v kontextu situace na trhu práce
(ρ= 0,260) a rovněž s prestiží práce v hlavním zaměstnání (ρ=-0,160). Rovněž nároky
91

na pracovní tempo vykazují negativní korelaci ve vztahu k hodnocení práce v hlavním
zaměstnání, byť zřetelně slabší než u fyzické náročnosti (ρ=-0,103). Naopak vyšší
pestrost práce vede k jejímu lepšímu hodnocení (ρ=0,359) a spojuje se s vyšší prestiží
(ρ=0,325). Psychická náročnost práce rovněž pozitivně koreluje s prestiží práce
(ρ=0,183).
Další otázky šetření se pak zevrubně zabývaly některými jevy a potenciálními
rizikovými faktory v souvislosti s vykonávanou prací v hlavním zaměstnání, jež
souvisejí s fyzickou námahou při práci, psychickou náročností práce, nepříjemnými
pocity při práci, bezpečností práce, zdravotními riziky a podobně (viz tabulku 26).50

Tabulka 26 - Jak často se při práci vyskytuje… (%, průměr)
nikdy
=1

téměř
nikdy

asi ¼
času

asi ½
času

asi ¾
času

téměř
stále

stále = 7

Průměr
2018

Jednání s lidmi
(zákazníky, klienty,
13,8
13,2
17,8
9,7
8,6
20,5
16,4
4,13
pacienty, žáky atp.)
Opakující se pohyby
16,9
15,2
19,4
13,0
12,0
14,9
8,6
3,67
ruky nebo paže
Uživatelskou práci
22,5
20,0
17,8
9,6
7,7
12,6
9,8
3,37
s počítačem
Setrvání
v bolestivých,
28,5
29,3
18,5
9,6
7,0
5,0
2,1
2,60
únavných polohách
Nošení nebo
manipulace těžkých
31,9
24,9
21,3
9,6
5,0
5,3
2,0
2,55
břemen
Rizikovou práci
ohrožující Vaše
31,3
35,3
12,9
7,3
5,2
5,4
2,6
2,47
zdraví a bezpečnost
Řízení dopravního
46,7
19,3
16,8
5,1
3,2
4,1
4,8
2,30
prostředku
Pozn.: Procenta v řádku, položky jsou v tabulce řazeny sestupně podle průměru na škále od 1 do 7.

Průměr
2014

4,46
3,58
3,36
2,34
2,44
2,29
2,27

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Z výsledků je zřejmé, že zdaleka nejfrekventovanějším ze zkoumaných jevů je kontakt
a jednání s lidmi, ať už zákazníky, klienty, pacienty, žáky a podobně, když jen o málo
více než čtvrtina se s tím nesetkává nikdy nebo téměř nikdy. Většina ekonomicky
aktivních má rovněž práci vyžadující opakující se pohyby ruky nebo paže
Otázka: „Řekněte mi prosím s využitím této škály, jak často práce ve Vašem hlavním zaměstnání obsahuje:
a) jednání s lidmi (zákazníky, klienty, pacienty, žáky atp.), b) rizikovou práci ohrožující Vaše zdraví a bezpečnost,
c) setrvání v bolestivých, únavných polohách, d) nošení nebo manipulaci těžkých břemen, e) opakující se pohyby
ruky nebo paže, f) uživatelskou práci s počítačem, g) řízení dopravního prostředku?“
50
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a uživatelskou práci s počítačem. U všech ostatních položek součet podílů „nikdy“
nebo „téměř nikdy“ už tvoří výraznou většinu. Zhruba dvě třetiny nemusejí zpravidla
řídit dopravní prostředek, ani vykonávat v rámci svého hlavního zaměstnání práci,
která by ohrožovala jejich zdraví nebo bezpečnost. Téměř tři pětiny v zaměstnání nikdy
nebo téměř nikdy nenosí a nemanipulují těžkými břemeny a nemusejí setrvávat
v bolestivých či únavných polohách.
Podrobnější analýza ukázala, že fyzická náročnost práce, jak jí hodnotili sami
respondenti, vykazuje silnou pozitivní korelaci s většinou uvedených položek kromě
jednání s lidmi a uživatelské práce s počítačem, kde je naopak výrazná záporná
korelace, a řízení dopravního prostředku, který s fyzickou náročností významně
nekoreluje. Psychická náročnost vykazuje pozitivní korelaci s výskytem jednání s lidmi,
prací ohrožující zdraví a bezpečnost, uživatelské práce s počítačem a řízení
dopravného prostředku. S ostatními položkami psychická náročnost práce nekoreluje.
Tempo práce je významně propojené s výskytem práce ohrožující zdraví
a bezpečnost, setrvání v bolestivých a únavných polohách, manipulace s těžkými
břemeny a opakujících se pohybů ruky. Pestrost práce je významně pozitivně
propojená s jednáním s lidmi, uživatelskou prací s počítačem a řízením dopravního
prostředku, negativně pak s výskytem setrvání v bolestivých a únavných polohách,
manipulace s těžkými břemeny a opakujících se pohybů ruky.
Většinu vlivů či jevů zvyšujících fyzickou náročnost práce s výjimkou opakujících se
pohybů ruky, kde byl výskyt nevýznamně vyšší u žen, významně častěji uváděli muži,
kteří také výrazně častěji řídí dopravní prostředky. Ženy jsou naopak častěji ve styku
s lidmi a pracují jako uživatelé na počítači. S výjimkou jednání s lidmi, práce
s počítačem a řízení dopravního prostředku výskyt všech položek klesá s rostoucím
vzděláním, frekvence jednání s lidmi a práce s počítačem se vzděláním naopak
výrazně roste. Rozdíly ve výskytu jednotlivých jevů jsou samozřejmě velmi úzce spjaty
s profesemi. Práce ohrožující zdraví, únavné či bolestivé polohy, manipulace těžkými
břemeny či opakující se pohyby ruky jsou typické pro dělnické a manuální profese
(řemeslníci a opraváři, obsluha strojů a zařízení nebo montéři, nekvalifikovaní
a pomocní pracovníci), naopak jednání s lidmi a práce s počítačem je typičtější pro
řídící pracovníky, specialisty, technické a odborné pracovníky a úředníky. V případě
pracovníků ve službách a prodeji je vyšší četnost jednání s lidmi na straně jedné, na
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druhé straně pak spíše nadprůměrný je i výskyt setrvávání v únavných či bolestivých
polohách či zvedání a manipulace těžkých břemen.
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11. Nová elektronická zařízení a technologie v práci

Shrnutí:

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 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.

Poslední rozsáhlejší část šetření se zabývala problematikou nových elektronických
technologií a zařízení a zkoumala to, jaké dopady na práci a pracovníky mají procesy
jako automatizace, robotizace, digitalizace, virtualizace, zavádění a využívání nových
aplikací informačních a komunikačních technologií apod.
První otázka se týkala toho, zda zavádění těchto technologií a zařízení znamenalo
nějakou změnu v hlavním zaměstnání současných ekonomicky aktivních.51

Otázka: „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, dochází k nim v malé míře, dochází ve střední míře, dochází ve velké
míře.“
51
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Graf 17 - Míra změny v hlavním zaměstnání v souvislosti s novými
technologiemi (%)
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Jak ukazují výsledky v grafu 17, 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 uvedla
změny pouze v malé míře, další necelá třetina uvedla změny ve střední míře a necelá
desetina změny ve velké míře. 5,5 % dotázaných se v tomto ohledu nedokázalo
rozhodnout a zvolilo odpověď „nevím“.
Podrobnější analýza ukázala, že míra deklarovaných změn zřetelně pozitivně koreluje
s nejvyšším stupněm dokončeného vzdělání respondenta (ρ=0,280). V průměru
častěji o změně vypovídají muži než ženy. Častěji se změny týkají hlavního
zaměstnání zaměstnanců než samostatně činných. Z hlediska profese ze změny ve
vyšší míře týkají řídících pracovníků, specialistů, technických a odborných pracovníků
a úředníků, méně pak pracovníků ve službách a prodeji, řemeslníků a opravářů,
obsluhy strojů a zařízení či montérů a zejména u pomocných a nekvalifikovaných
pracovníků. Odvětvově se změny ve zvýšené míře týkají zpracovatelského průmyslu,
bankovnictví,

pojišťovnictví

a finančního

zprostředkování,

činnosti

v oblasti

nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu a vývoje, informačních technologií,
poradenství, reklamy a ochrany a veřejné správy, obrany a povinného sociálního
zabezpečení. Naopak menší míra změn se objevuje v oblasti stavebnictví, ubytování
a stravování a ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb.

96

Další otázka se týkala toho, jak je snadné, nebo náročné se přizpůsobit v hlavním
zaměstnání vývoji v oblasti elektronických zařízení a technologií. 52
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Graf 18 - Snadnost/náročnost přizpůsobování se vývoji v oblasti elektronických
zařízení a technologií v hlavním zaměstnání (%)
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

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“. Přibližně desetina respondentů danou otázku
neuměla posoudit, přičemž vesměs jde o ty, kdo v předchozí otázce uváděli, že v jejich
práci k takovým změnám vyvolaným novými technologiemi nedochází, nebo míru
změn nebyli s to ohodnotit.
Podrobnější analýza ukazuje, že náročnost přizpůsobování se vývoji v oblasti
elektronických zařízení a technologií roste s věkem (ρ=0,137) a mírně klesá
s rostoucím vzděláním (ρ=-0,085). Za snazší jej v průměru pokládají specialisté.
Další otázka

zjišťovala,

zda

se u

respondentů

v souvislosti s používáním

elektronických zařízení a technologií během jejich kariéry vyskytly určité specifické
situace.53

Otázka: „Pro Vás osobně - je celkově snadné, nebo náročné se vývoji v oblasti elektronických zařízení
a technologií ve Vaší práci přizpůsobit? Velmi snadné, spíše snadné, spíše náročné, velmi náročné.“
52

Otázka: „Nastaly Vám v souvislosti s používáním těchto zařízení a technologií ve Vaší práci někdy za pracovní
kariéru následující situace a události? a) Používat nějaké nové pracovní zařízení nebo technologii jste zvládl se
znalostmi, které už jste měl, nepotřeboval jste se učit nic nového. b) Používat nějaké nové pracovní zařízení nebo
technologii jste se zvládl naučit sám, nepotřeboval jste žádné školení. c) Potřeboval jste krátké zaškolení, instruktáž
53
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Graf 19 - Výskyt událostí a situací v souvislosti s novými technologiemi (%)
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Z výsledků zachycených v grafu 19 lze v globálu vyčíst, že podobně zhruba sedm
z deseti ekonomicky aktivních alespoň jednou během celé svojí dosavadní pracovní
kariéry zažilo situaci, kdy ke zvládnutí nové technologie si vystačilo jen s dosavadními
znalostmi (70,4 %), nebo se to naučilo bez jakékoli vnější pomoci (68,9 %), případně
k tomu potřebovalo jen minimální pomoc třeba v podobě krátké instruktáže (71,4 %).
V souhrnu kteroukoli z těchto tří situací alespoň jednou absolvovalo 84,0 % všech
ekonomicky aktivních, naprostá většina z nich opakovaně.54 Zhruba dvě pětiny (39,6
%) dotázaných pak musely kvůli novým technologiím alespoň jednou během svojí

nebo malou pomoc. d) Potřeboval jste kompletní školení, dohled instruktora, rekvalifikaci, atp. e) Musel jste přejít
na jiný typ práce, ale přitom zůstal v oboru. f) Musel jste změnit obor práce. g) Musel jste změnit zaměstnavatele,
organizaci, pro niž pracujete.“
Pouze jednu z variant jen jednou uvedlo 5,3 % dotázaných, většinou ve variantě s malou vnější asistencí
v podobě krátké instruktáže.
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kariéry absolvovat kompletní školení, rekvalifikaci nebo práci pod dohledem
instruktora, přičemž přibližně každý šestý dotázaný (16,8 %) takovou situaci zažil
opakovaně. Přechod na jiný druh práce (16,2 %), změnu oboru (15,0 %) nebo
zaměstnavatele (16,9 %) jednou či vícekrát pak absolvovalo podle svých slov 21,9 %
všech ekonomicky aktivních.
Mezi těmi, kdo přizpůsobování zvládali bez větších problémů, častěji figurují absolventi
vysokých škol, případně středních škol s maturitou, zaměstnanci oproti samostatně
činným, řídící pracovníci, techničtí a odborní pracovníci a úředníci, odvětvově pak lidé
pracující v oblasti zpracovatelského průmyslu či veřejné správy, obrany a povinného
sociálního zabezpečení. To je ovšem do značné míry už předurčeno tím, že dotyčných
skupin se častěji takové změny vůbec dotýkají. Proto mnohem zajímavější je pohled
na ty, kteří v důsledku zavádění nových technologií museli během kariéry měnit typ
práce, obor či zaměstnavatele. Zde se až tak výrazné rozdíly neobjevují, i když o něco
méně často to někdy postihlo absolventy vysokých škol, specialisty a pracovníky
v oboru školství a vzdělávání, naopak častěji to postihlo lidi z oblasti zpracovatelského
průmyslu či oboru obchodu a oprav motorových vozidel a spotřebního zboží. Vzhledem
k tomu, že tyto situace jsou logicky propojeny s výskytem a četností technologických
změn, není zase až tak překvapivé, že výskyt případů vynucených změn typu či oboru
práce, případně zaměstnavatele vykazuje pozitivní korelaci s výskytem těch případů,
kdy se technologickým změnám lidé přizpůsobili bez výraznějších problémů,
respektive že nucené změny v zaměstnání ve větší míře postihovaly ty, kdo v jiných
případech přizpůsobování zvládali bez potíží. Přeškolení, rekvalifikace nebo práce pod
dohledem instruktora v důsledku zavádění nových technologií se více týkala
zaměstnanců než samostatně činných, technických a odborných pracovníků,
úředníků, lidí z oblasti zpracovatelského průmyslu, bankovnictví, pojišťovnictví
a finančního zprostředkování či veřejné správy, obrany a povinného sociálního
zabezpečení, méně často pak specialistů a lidí z oboru školství a vzdělávání.
Další otázka zjišťovala, zda a v jaké míře lidé ve své práci v hlavním zaměstnání
používají elektronické zařízení a technologie.55

Otázka: „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, méně než polovinu
pracovní doby, přibližně polovinu, více než polovinu pracovní doby, celou nebo téměř celou pracovní dobu.“
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Graf 20 - Po jakou část pracovní doby využívá elektronická zařízení či
technologie (%)
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Z výsledků zachycených v grafu 20 plyne, že 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.
Z hlediska pohlaví a věku nejsou rozdíly příliš výrazné, ale v průměru o něco častěji
ve své práci využívají ženy a lidé z věkové skupiny od 30 do 39 let, zatímco nižší výskyt
se v průměru objevuje u mužů a lidí z věkové kategorie nad 50 let. Velmi výrazně
využívání elektronických

zařízení a technologií stoupá s nejvyšším stupněm

dokončeného vzdělání respondenta (ρ=0,359). Častěji je využívají řídící pracovníci,
specialisté, techničtí a odborní pracovníci nebo úředníci, méně pak pomocní
a nekvalifikovaní pracovníci, obsluha strojů a zařízení či montéři, řemeslníci a opraváři
a v menší míře i pracovníci ve službách a prodeji. Odvětvově je pak užívání
elektronických zařízení a technologií častější v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví
a finančního zprostředkování, činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů
a přístrojů, výzkumu a vývoje, informačních technologií, poradenství, reklamy
a ochrany, veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení a v menší míře
i obchodu a oprav motorových vozidel a spotřebního zboží. Kromě toho se ještě
u dopravy, skladování, pošty a telekomunikací objevuje zvýšený podíl těch, kdo taková
zařízení či technologie používají celou, nebo téměř celou pracovní dobu. Naopak nižší
výskyt používání elektronických zařízení a technologií je patrný v oblasti zemědělství,
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myslivosti a lesního hospodářství, stavebnictví, vzdělávání a školství a ostatních
veřejných, sociálních a osobních služeb.
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Graf 21 - Změna v používání elektronických zařízení a technologií za poslední
rok56 (%)
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Z odpovědí na další otázku, která se týkala změny používání elektronických
technologií a zařízení v posledním roce (viz graf 21), vyplynulo, že v krátkodobém
horizontu se používání elektronických zařízení a technologií příliš nemění, když více
než tři pětiny odpověděly, že je to přibližně stejné jako před rokem, pětina uvedla, že
je to více, ale jen 5,1 % uvedlo variantu „výrazně více než před rokem“, zatímco téměř
desetina uvedla, že je to méně než před rokem, v tom 4,7 % „výrazně méně“, což je
srovnatelné s podílem „výrazně více“.
Míra změny ve směru častějšího používání elektronických zařízení a technologií
v čase vykazuje mírnou pozitivní korelaci se zvyšující se úrovní nejvyššího
dosaženého vzdělání (ρ=0,113). Častěji o zvýšení vypovídali řídící pracovníci
a techničtí a odborní pracovníci.

Otázka: „Změnilo se za poslední rok ve Vašem hlavním zaměstnání používání takovýchto elektronických zařízení
a technologií? Používáte je výrazně méně než před rokem, trochu méně než před rokem, přibližně stejně jako
před rokem, trochu více než před rokem, výrazně více než před rokem.“
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Graf 22 - Hodnocení dopadů vývoje v používání elektronických zařízení a
technologií na hlavní zaměstnání57 (%)
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Pokud jde o hodnocení dopadů vývoje v používání elektronických zařízení
a technologií na hlavní zaměstnání, 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.
Podrobnější analýza ukázala, že hodnocení se zlepšuje se zvyšujícím se vzděláním
(ρ=0,186), s rostoucí spokojeností se svým pracovním životem (ρ=0,189), se
zlepšujícím se hodnocením svého vlastního zaměstnání (ρ=0,227) a s rostoucí
spokojeností s technickým vybavením pracoviště (ρ=0,197). Výrazně se zlepšuje také
spolu s tím, jak často tato zařízení a technologie lidé používají (ρ=0,273). Lepší
hodnocení se objevuje u řídících pracovníků, specialistů a technických a odborných
pracovníků, relativně méně příznivě dopady technologií na práci hodnotí pracovníci ve
službách a prodeji a pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Odvětvově se lepší
hodnocení objevuje ve zpracovatelském průmyslu, bankovnictví, pojišťovnictví
a finančním zprostředkování a činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů
a přístrojů, výzkumu a vývoji, informačních technologiích, poradenství, reklamě či

Otázka: „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.“
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ochraně, horší hodnocení se ukázalo v případě lidí pracujících v oblasti ubytování
a stravování.
Další otázka se zaměřila na to, jaká očekávání ve věci vývoje používání elektronických
zařízení a technologií v jejich hlavním zaměstnání ekonomicky aktivní lidé mají.
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Graf 23 - Očekávání vývoje v používání elektronických zařízení a technologií v
hlavním zaměstnání58 (%)
Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Jak ukazují výsledky v grafu 23, relativně největší část ekonomicky aktivních tvořící
mírnou nadpoloviční většinu si myslí, že elektronická zařízení a technologie se v jejich
zaměstnání budou používat přibližně stejně jako doposud. Ti, kdo v tomto ohledu
předpokládají

do budoucna

zvyšování

v používání

elektronických

zařízení

a technologií, pak tvoří necelou třetinu (31,2 %) a jednoznačně převažují nad těmi, kdo
si myslí, že se v jejich hlavním zaměstnání elektronická zařízení a technologie budou
používat méně, a kteří tvoří jen okrajovou skupinu s podílem přibližně 4 %.
Podrobnější

analýza

ukazuje,

že

očekávání

zvyšování

ohledně

používání

elektronických zařízení a technologií zesiluje s rostoucím vzděláním (ρ=0,157) a je
vyšší u mužů oproti ženám či u zaměstnanců oproti samostatně činným. Profesně
zvýšení více předpokládají řídící pracovníci a specialisté, méně často s ním počítají
pracovníci ve službách a prodeji nebo pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Otázka: „Očekáváte, že v budoucnu budete ve Vašem hlavním zaměstnání elektronická zařízení a technologie
používat výrazně méně, trochu méně, přibližně stejně, trochu více, výrazně více.“
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Odvětvově se zvyšováním více počítají lidé pracující ve zpracovatelském průmyslu,
naopak méně jej očekávají pracující ve stavebnictví a ostatních veřejných, sociálních
a osobních službách.
Poslední otázka bloku věnovaného elektronickým zařízením a technologiím se
věnovala tomu, zda s jejich dalším vývojem v hlavním zaměstnání respondenta podle
jeho mínění nastanou nebo nenastanou tytéž události a situace, jejichž výskyt během
dosavadní kariéry respondentů jedna z předchozích otázek zkoumala směrem do
minulosti.
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Graf 24 - Očekávání výskytu událostí a situací v souvislosti s novými
technologiemi v hlavním zaměstnání59 (%)

Otázka: „Myslíte si, že v souvislosti s používáním těchto zařízení a technologií ve Vašem případě někdy nastanou
následující situace? a) Používat nějaké nové pracovní zařízení nebo technologii zvládnete se znalostmi, které už
máte, nebudete se potřebovat učit nic nového. b) Používat nějaké nové pracovní zařízení nebo technologii se
zvládnete naučit sám, nebudete potřebovat žádné školení. c) Budete potřebovat krátké zaškolení, instruktáž nebo
malou pomoc. d) Budete potřebovat kompletní školení, dohled instruktora, rekvalifikaci, atp. e) Budete muset přejít
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Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace
ČR ve věku od 18 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Z výsledků v grafu 24 plyne, že zhruba polovina ekonomicky aktivních předpokládá,
že zvládne používat nové technologie se stávajícími znalostmi (49,0 %), nebo se to
zvládne naučit samostatně bez cizí pomoci (50,0 %), nebo k tomu bude potřebovat jen
krátké zaškolení či instruktáž s minimální vnější pomocí (51,5 %). Celkově některou
z těchto možností přitom uvedly tři čtvrtiny (74,8 %) dotázaných. Asi čtvrtina (25,5 %)
očekává, že v budoucnosti pro ně vyvstane potřeba kompletního školení, rekvalifikace
nebo dohledu instruktora, aby zvládla nové technologie. Okolo desetiny ekonomicky
aktivních pak očekává, že bude muset přejít na jiný typ práce, i když zůstane v oboru
(11,1 %), nebo bude muset změnit obor práce (10,2 %), nebo bude muset změnit
zaměstnavatele (10,9 %), přičemž kteroukoli z těchto variant uvedlo celkově 16 %
respondentů.
Snadné přizpůsobení se novým technologiím přitom častěji předpokládají lidé
s maturitním nebo vysokoškolským vzděláním, specialisté, techničtí a odborní
pracovníci, úředníci a lidé pracující v oblasti vzdělávání a školství. Naopak změnu
práce, oboru či zaměstnavatele ve vyšší míře předpokládají zaměstnanci proti
samostatně činným. Také nutnost přeškolení, rekvalifikace či instruktorského dohledu
uváděli častěji zaměstnanci než samostatně činní. Ve všech případech přitom platí,
že očekávání výskytu určité situace v budoucnu silně korelují s minulou zkušeností.

na jiný typ práce, ale přitom zůstanete v oboru. f) Budete muset změnit obor práce. g) Budete muset změnit
zaměstnavatele, organizaci, pro niž pracujete.“
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12. Závěr

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
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
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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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Příloha 1: Technická zpráva

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický
ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 1, Praha 1
Tel.: 286 840 129
.

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
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STRUKTURA VÝBĚROVÉHO SOUBORU
Rozložení obyvatelstva ČR

Výběrový soubor

rel.

abs.

rel.

100,0

2068

100,0

Muži

54,1

1120

54,2

Ženy

45,9

948

45,8

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

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

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 obyvatel

10,4

293

14,2

30000 - 79999 obyvatel

11,3

265

12,8

80000 - 999999 obyvatel

13,8

241

11,7

1000000 a více obyvatel

12,7

274

13,2

CELÝ SOUBOR

POHLAVÍ

VĚK

VZDĚLÁNÍ

VELIKOST MÍSTA BYDLIŠTĚ
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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
v jednotlivých kvótních znacích je způsoben nezodpovězením otázky.
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a

součtem

dotazníků

