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PROGRAM 
Průběh jednání workshopu bude moderovat Mgr. Pavlína Kvapilová 

8:40-9:00 ■ Registrace 
9:00-9:10 Zahájení a úvodní slovo PhDr. David Michalík, Ph.D., ředitel 

Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.  
9:10-9:20 Představení projektu (Ing. Lenka Svobodová) 
9:25-9:50 Indikátor subjektivně vnímané kvality pracovního života v ČR 

(PhDr. Jiří Vinopal, PhD.) 
9:50-10:00 ■ Prostor pro dotazy a diskuzi 
10:00-10:25 Vnímání a hodnocení prestiže povolání v ČR (Ing. Jan Červenka) 
10:25-10:35 ■ Prostor pro dotazy a diskuzi 
10:35-10:50 Přestávka na kávu 
10:50-11:15 Spokojenost ekonomicky aktivní populace ČR s aspekty 

pracovního života (Mgr. Naděžda Čadová) 
11:15-11:20 ■ Prostor pro dotazy a diskuzi 
11:20-11:40 Současný charakter vykonávané práce z pohledu ekonomicky 

aktivní populace ČR (Mgr. Pavlína Bulínová) 
11:40-12:00 Využívání flexibilních forem práce a pracovní doba z pohledu 

ekonomicky aktivní populace ČR (Ing. Iveta Mlezivová) 
12:00-12:20 Vztahy, komunikace, subjektivně vnímaná zátěž při výkonu práce 

v současnosti v ČR (Ing. Lenka Svobodová) 
12:20-12:30 ■ Prostor pro dotazy a diskuzi 
12:30-12:50 Nová role personálního managementu ke zlepšení kvality 

pracovního života v ČR (Prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.) 
12:50-13:00 ■ Prostor pro dotazy a diskuzi 
13:00-13:05 Shrnutí a závěr jednání workshopu (Ing. Lenka Svobodová) 
13:05-13:30 Společný oběd 
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Ing. Lenka Svobodová
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Představení projektu

KPŽ 
2018

Workshop 27. 11. 2018

KPŽ 
2018

Projekt KPŽ 2018 řešen v rámci institucionální 
podpory MPSV

• Termín: Leden – prosinec 2018
• Řešitelé - VÚBP, v. v. i. – Ing. Lenka Svobodová (ved. projektu); Ing.

Iveta Mlezivová + podpůrný tým; CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i. – PhDr. Jiří
Vinopal, Ph.D.; Mgr. Naděžda Čadová; Ing. Jan Červenka + podpůrný
tým

• Hlavním cílem je zjistit aktualizovanou subjektivně vnímanou KPŽ
ekonomicky aktivních obyvatel ČR - reprezent. šetření KPŽ 2018 (dle
certifikované metodiky s importem do webových aplikací)
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Požadované výstupy projektu  

Souhrnná výzkumná zpráva o poznatcích a aktuálně vnímané KPŽ v ČR
Odborný workshop k dané problematice, představení výsledků

reprezentativního šetření (pro zaměstnavatele, zástupce rezortu, Rady
vlády pro BOZP, zástupce svazů zaměstnavatelů, odborových organizací,
odbornou veřejnost).
Webové aplikace k problematice KPŽ v ČR, s ohledem na požadavky

rozšíření, doplnění funkcionalit stávající webové aplikace „SQWL
Individual“ a „SQWL Prezentace“.
Odborný článek k dané problematice KPŽ v ČR, který bude publikován v

recenzovaném odborném časopise Journal of Safety Research and
Applications (JOSRA).

Workshop 27. 11. 2018

KPŽ 
2018

http://projekty.vubp.cz/kpz-2018/
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http://projekty.vubp.cz/kvalita-pracovniho-zivota/

Výstupy projektu Proměny KPŽ 2015

Certifikovaná metodika (MPSV)
SW aplikace SQWL Prezentace, SQWL Individual
Publikace
IMPLEMENTACE VÝSLEDKŮ (3 ROKY)
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INDIKÁTOR SUBJEKTIVNĚ VNÍMANÉ KPŽ

http://kvalitapracovnihozivota.vubp.cz/

KPŽ 
2018

Kvalita pracovního života 2005. (šetření v rámci projektu „Faktory a indikátory trendů
vědecko-technického rozvoje a společensko-ekonomických změn a jejich dopady do
vývoje BOZP“, řešitel a zadavatel výzkumu: VÚBP Praha); realizátor: CVVM SOÚ AV ČR,
termín terénního šetření: 12. – 19. 9. 2005, reprezentativita: ekonomicky aktivní
obyvatelstvo ČR, kvótní výběr, N = 1 063.

Kvalita pracovního života 2006 (šetření v rámci projektu „Vliv změn světa práce na kvalitu
života", řešitel: VÚBP, SOÚ AV ČR, VŠE); realizátor: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., termín
terénního šetření: 18. – 25. 9. 2006, reprezentativita: ekonomicky aktivní obyvatelstvo
ČR, kvótní výběr, N = 2 043.

Naše společnost 0806; realizátor: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., termín terénního šetření: 2. – 9.
6. 2008, reprezentativita: obyvatelstvo ČR 15+, kvótní výběr, N = 1 051.

Stres na pracovišti (šetření v rámci projektu „Stres na pracovišti – možnosti prevence“,
řešitel: VÚBP); realizátor: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., termín terénního šetření: 22. 6. – 6. 8.
2009, reprezentativita: zaměstnanci v ČR ve věku od 18 do 65 let, kvótní výběr, N = 836.

Naše společnost 1102; realizátor: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., termín terénního šetření: 7. –
14. 2. 2011, reprezentativita: obyvatelstvo ČR od 15 let, kvótní výběr, N = 1 069.

Kvalita pracovního života 2014 (šetření v rámci projektu „Proměny kvality pracovního
života", řešitel: VÚBP, SOÚ AV ČR, v.v.i.); realizátor: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., termín
terénního šetření: 19. 5. – 2. 6. 2014, reprezentativita: ekonomicky aktivní obyvatelstvo
ČR od 18 let, kvótní výběr, N = 2 029.

Optimalizace metody sběru dat pro zvýšení kvality a efektivity Indikátoru subjektivní
kvality pracovního života (SQWLi), 2018 – 2020, TAČR, reg. č. TL01000197.

Projekty 
KPŽ
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DĚKUJI ZA POZORNOST

svobodovaL@vubp-praha.cz

KPŽ 
2018

Workshop 27. 11. 2018
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Jiří Vinopal, Ph.D.
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Indikátor subjektivně vnímané kvality pracovního života v ČR

KPŽ 
2018

Workshop 27. 11. 2018

Indikátor subjektivně vnímané kvality pracovního života v ČR

KPŽ 
2018Zkoumání KPŽ v Evropě

Evropský výzkum pracovních podmínek
https://www.eurofound.europa.eu/cs/surveys/european-working-conditions-surveys

Index Gute Arbeit
http://index-gute-arbeit.dgb.de/

Arbeitsklima Index
http://www.db.arbeitsklima.at/en
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KPŽ 
2018

Vývoj SQWLi
(Subjective Quality of Working Life index)

od 2005:

• Testování verzí nástroje v šesti navazujících výzkumných šetřeních

• Prezentace nástroje na mezinárodních odborných akcích

• Konzultace u zahraničních partnerů - verze nástroje, webová aplikace, diseminace,…

• Publikování odborných statí o vývoji nástroje a poznatků o KPŽ

2014: finální metodika SQWLi pro opakovaný sběr dat o KPŽ v ČR
Podrobnosti v přílohách

Workshop 27. 11. 2018

Indikátor subjektivně vnímané kvality pracovního života v ČR

KPŽ 
2018

Struktura
SQWLi

6 domén 18 aspektů

Odměňování
Výše výdělku, platu
Spravedlivé odměňování 
Nefinanční výhody 

Seberealizace
Zajímavost práce
Další vzdělávání a osobní rozvoj 
Samostatnost práce

Vztahy
Vztahy s kolegy
Chování nadřízených k podřízeným    
Celkové mezilidské vztahy

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

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

Jistota
Charakter pracovního poměru
Jistota pracovního místa
Rozvíjení se pro další uplatnění
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Model měření SQWLi

Seberealizace

Odměňování

Vztahy

Čas

Podmínky

Jistota

Hodnocení

Samostatnost

Vzdělávání

Zajímavost

S kolegy

Vyšších k nižším

Celkové

Rozlož. prac. doby

Čas. náročnost

Sladění s mimoprac.

Vybavení

Čistota

Bezpečnost

Typ prac. poměru

Jistota místa

Možnosti zaměstnání

Plat

Spravedlivost

Benefity

Samostatnost

Vzdělávání

Zajímavost

S kolegy

Vyšších k nižším

Celkové

Rozlož. prac. doby

Čas. náročnost
Sladění s mimoprac.

Vybavení

Čistota
Bezpečnost

Typ prac. poměru

Jistota místa 

Plat

Spravedlivost

Benefity

Seberealizace

Odměňování

Vztahy

Čas

Podmínky

Jistota

Potřeby

Možnosti zaměstnání

Důležitost 
aspektů

Hodnocení 
aspektů

Důležitost 
KPŽ

Důležitost 
domén

Hodnocení 
domén

Hodnocení 
KPŽ

Workshop 27. 11. 2018

Indikátor subjektivně vnímané kvality pracovního života v ČR

KPŽ 
2018Využití SQWLi

Výzkum -> informace o KPŽ 

Komunikační nástroj
- nastolování agendy, udržování tématu KPŽ v agendě
- impulsy do politického jednání
- argumenty pro rozhodování
- …

Informační portál kvality pracovního života v ČR: //kvalitapracovnihozivota.vubp.cz/



2018

4

Workshop 27. 11. 2018

Indikátor subjektivně vnímané kvality pracovního života v ČR

KPŽ 
2018

Informační portál KPŽ

Záměr
• Informace o aktuálním stavu KPŽ v ČR
• Informace o dlouhodobém vývoji KPŽ v ČR
• Možnost zhodnocení vlastní KPŽ pracujícími a porovnání s referenční skupinou

Prostředek 
• Dlouhodobá realizace dotazníkových šetření pracujících
• Vytváření on-line databáze výsledků 

Workshop 27. 11. 2018

Indikátor subjektivně vnímané kvality pracovního života v ČR

KPŽ 
2018

Informační portál KPŽ

http://kvalitapracovnihozivota.vubp.cz/
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Indikátor subjektivně vnímané kvality pracovního života v ČR

KPŽ 
2018

Hlavní závěry na úrovni souhrnných indikátorů
(grafy prezentované přímo z webové aplikace)

Workshop 27. 11. 2018

Indikátor subjektivně vnímané kvality pracovního života v ČR

KPŽ 
2018

Důležitost a hodnocení KPŽ

60
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Hodnocení
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Indikátor subjektivně vnímané kvality pracovního života v ČR

KPŽ 
2018

Důležitost domén KPŽ
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Workshop 27. 11. 2018

Indikátor subjektivně vnímané kvality pracovního života v ČR

KPŽ 
2018

Hodnocení domén KPŽ
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DĚKUJI ZA POZORNOST

jiri.vinopal@soc.cas.cz

KPŽ 
2018

Workshop 27. 11. 2018
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Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Prestiž vlastního povolání v hlavním zaměstnání v ČR

KPŽ 
2018

Workshop 27. 11. 2018

Prestiž vlastního povolání v hlavním zaměstnání v ČR

KPŽ 
2018

• Ve svém pojetí teorie sociální stratifikace prestiž povolání jako jednu ze základních dimenzí 
utvářejících sociální status uvádí již Max Weber.
• Prestiž povolání patří k základním tématům empirických výzkumů.  První výzkumy se objevily již ve 
druhém a třetím desetiletí 20. století, u nás první výzkum v roce 1936 realizoval Antonín Obrdlík a 
publikoval ve studii Povolání a veřejné blaho z roku 1937.
• Soustavnější a metodologicky lépe ukotvené výzkumy prestiže povolání se objevují od r. 1947, kdy 
vznikla známá studie NORC Paula Harta a Cecila Northe Jobs and Occupations, z níž vycházela a na 
kterou metodologicky navazovala většina pozdějších výzkumů a na základě které v roce 1977 Donald 
J. Treiman zkonstruoval mezinárodní škálu prestiže povolání SIOPS (Standard International 
Occupational Prestige Scale).
• Měření prestiže povolání nejčastěji probíhá na škále od 1 do 99, kde vyšší hodnota představuje 
vyšší úroveň prestiže.

Prestiž povolání a její měření
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Prestiž vlastního povolání v hlavním zaměstnání v ČR

KPŽ 
2018Změny v hodnocení prestiže povolání v čase

• V hodnocení prestiže povolání v čase dochází k některým, někdy velmi výrazným posunům, které 
odrážejí změny ve společnosti a v jejích hodnotových postojích, jakož i změny v ekonomice a případně 
politice, v technologiích a podobně.
• Výrazná změna ve vnímání prestiže povolání se odehrávala na počátku 90. let 20. století v souvislosti 
s celkovou společenskou a ekonomickou transformací, během níž se státně socialistická, direktivně 
řízená a centrálně plánovaná ekonomika s vysokou úrovní platové nivelizace měnila v liberálně tržní 
ekonomiku s dříve potlačeným podnikatelským sektorem. V průběhu těchto změn se prestiž povolání 
vnímaná českou populací významně přiblížila Treimanově mezinárodní škále SIOPS, i když si uchovala 
některé významné odchylky (relativně lepší hodnocení u profesí jako horník, řidič autobusu, zpěvák 
populární hudby, strojvedoucí, řezník, stavbyvedoucí, majitel realitní kanceláře, majitel malého 
obchodu, bankovní úředník, naopak relativně horší hodnocení v případě řádové sestry, duchovního, 
tajemníka politické strany, referenta obvodního úřadu, knihovníka, sekretářky, vojáka z povolání a v 
menší míře i poslance), které částečně odrážely specifické momenty ekonomické transformace a 
částečně byly reliktem postojů hluboce zakořeněných v minulosti.

Workshop 27. 11. 2018

Prestiž vlastního povolání v hlavním zaměstnání v ČR

KPŽ 
2018Změny v hodnocení prestiže povolání v čase

• Změny se odehrávaly i v následném období od 90. let 20. století po současnost, nejnápadnější a 
nejvýraznější posun je představen postupným propadem povolání spojených se sférou politiky, jako 
ministr, poslanec nebo novinář, a také se specifickými pozicemi v ekonomice a jejím řízení (manažer, 
bankovní úředník). V posledních letech se také oproti předchozímu desetiletí snížilo poněkud 
nadstandardní hodnocení prestiže profesionálních sportovců.
• Vzestup zaznamenaly profese policisty a vojáka z povolání, jež se propadly na počátku 90. let. 
Relativní posun směrem vzhůru ještě na začátku 90. let v případě profesí učitelů na ZŠ a zdravotních 
sester, jež se posunuly ze středu mezi popřední profese, kde se dlouhodobě stabilně drží.
• Velmi stabilně v popředí se dlouhodobě drží lékaři, vědci, vysokoškolští pedagogové, soudci, 
projektanti, programátoři a soukromí zemědělci.
• Ve spodku žebříčku se stabilně drží uklízečky, popeláři a nekvalifikované dělnické profese, dále 
sekretářky, prodavači a poněkud atypicky duchovní a v posledních cca 15 až 20 letech též poslanci.
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Prestiž vlastního povolání v hlavním zaměstnání v ČR

KPŽ 
2018Výzkum KPŽ 2018

• Na škále od 1 do 100 měřená prestiž profese respondenta v jeho hlavním zaměstnání.
• Pro ukotvení škály samotnému hodnocení prestiže svého vlastního povolání předcházela otázka, 
ve které respondenti měli z nabídky 25 povolání vybrat jedno s největší prestiží, jež bude označovat 
úroveň 100, a jedno s nejmenší prestiží, které bude reprezentovat hodnotu 1. Mezi ně pak dotázaní 
měli umístit svoji vlastní profesi.
• Mezi nejvíce vážené profese byli zdaleka nejčastěji řazen lékař (41 %) následovaný vědcem (9 %), 
zdravotní sestrou (6,5 %), vysokoškolským učitelem a učitelem na ZŠ (obdobně 5,5 %). Ostatní 
profese se ve výběru jako nejváženější vesměs pohybovaly do 3 %, případně níže.
• Mezi nejméně vážené profese byli nejčastěji řazeni ministr (16,5 %), uklízečka (15 %) a kněz (13 %), 
přičemž řada dalších nabízených profesí (novinář, profesionální sportovec, voják z povolání, 
prodavač, stavební dělník, sekretářka, policista, manažer a bankovní úředník) se pohybovala v 
rozmezí od 3 % do 8 %.

Workshop 27. 11. 2018

Prestiž vlastního povolání v hlavním zaměstnání v ČR

KPŽ 
2018Prestiž povolání v hlavním zaměstnání

• Průměr prestiže vlastního hlavního povolání hodnocené na škále od 1 do 100 činí 57,7, což je 
hodnota ležící zřetelně nad pomyslným středem škály (50,5) v části reprezentující vyšší prestiž.
• Odpovědi respondentů se v rámci škály ve zvýšené míře koncentrovaly v desítkových bodech, 
přičemž zdaleka nejčastěji vybíranou hodnotou bylo 50 (16,3 %), následované 60 (11,9 %), 70 (9,6 %), 
40 společně s 80 (shodně 8,5 %), 30 (6,7 %), 90 (5,1 %) a 20 (4,1 %).
• 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 %.
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Prestiž vlastního povolání v hlavním zaměstnání v ČR

KPŽ 
2018Prestiž povolání v hlavním zaměstnání

• Samodeklarovaná prestiž vlastního povolání je o něco vyšší mezi muži (58,9) než mezi ženami (56,2).
• Vykazuje poměrně silnou pozitivní korelaci s příjmem z hlavního zaměstnání (ρ=0,328) a rovněž se 
spokojeností s pracovním životem (ρ=0,285), se spokojeností s tím, že si respondent 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).
• Výrazný rozdíl se objevuje mezi samostatně činnými a zaměstnanci, když samostatně činní se v 
průměru co do prestiže hodnotili podstatně výše než zaměstnanci (63,9 proti 56,6).
• Z hlediska formy zaměstnávající organizace v průměru vyšší prestiž deklarují ti, kdo jsou zaměstnáni 
ve veřejných institucích (67,8) a rovněž na státních či místních úřadech (62,5), okolo průměru se 
pohybují zaměstnanci podniků vlastněných státem (57,1) a relativně nižší prestiž naopak deklarují lidé 
pracující v soukromé podnikové sféře (53,3).
• Mezi samotnými zaměstnanci z hlediska velikosti zaměstnávající organizace s počtem zaměstnanců v 
organizaci deklarovaná prestiž mírně stoupá od 53,9 u firem s méně než 10 zaměstnanci po 59,0 u 
podniků s 250 a více zaměstnanci.

Workshop 27. 11. 2018

Prestiž vlastního povolání v hlavním zaměstnání v ČR

KPŽ 
2018

71,3

58,5
52,0

44,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Absolventi VŠ, VOŠ Absolventi SŠ s
maturitou

Absolventi SŠ bez
maturity a vyučení

Lidé se základním
vzděláním

Prestiž povolání v hlavním zaměstnání podle vzdělání 
(průměry)



2018

Workshop 27. 11. 2018

Prestiž vlastního povolání v hlavním zaměstnání v ČR

KPŽ 
2018

42,7

49,4

51,9

54,1

56,3

63,7

67,2

75,2

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

Obsluha strojů a zařízení, montéři

Provozní pracovníci ve službách a…

Úředníci

Řemeslníci a opraváři

Techničtí a odborní pracovníci

Řídící pracovníci

Specialisté

Prestiž povolání v hlavním zaměstnání podle profese 
(průměry)

Workshop 27. 11. 2018

Prestiž vlastního povolání v hlavním zaměstnání v ČR

KPŽ 
2018

51,5

51,8

51,8

51,9

55,5

56,3

56,5

62,1

63,0

64,4

68,0

68,3

68,4

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Obchod, opravy vozidel a spotřebního zboží

Zpracovatelský průmysl

Ubytování a stravování

Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství

Doprava, skladování, pošty a telekomunikace

Veřejné, sociální a osobní služby

Stavebnictví

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody

Činnosti v oblasti realit, výzkum a vývoj…

Bankovnictví, pojišťovnictví a fin.…

Vzdělávání a školství

Veřejná správa, obrana, pov. soc. zabezpečení

Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti

Prestiž povolání v hlavním zaměstnání podle odvětví 
(průměry)



2018

DĚKUJI ZA POZORNOST

jan.cervenka@soc.cas.cz

KPŽ 
2018

Workshop 27. 11. 2018



2018

1

WORKSHOP
KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA 2018

27. 11. 2018

Mgr. Naděžda Čadová
Centrum pro výzkum veřejného mínění

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Spokojenost ekonomicky aktivní populace ČR s aspekty pracovního života

KPŽ 
2018

Workshop 27. 11. 2018

Spokojenost ekonomicky aktivní populace ČR s aspekty pracovního života

KPŽ 
2018Informace o výzkumu

Termín terénního šetření: 26. května – 13. června 2018

Výběr respondentů: Kvótní výběr

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

Reprezentativita: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo ČR ve věku od 18 let

Počet dotázaných: 2068 

Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem

Výzkumný nástroj: Standardizovaný dotazník

Počet proměnných: 217
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Spokojenost s různými aspekty života
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Celková životní spokojenost (2,25)

Spokojenost s pracovním životem (2,07)

Spokojenost s partnerským/rodinným životem (2,49)

Spokojenost s osobním životem, záliby, čas pro sebe apod. (2,39)

Spokojenost s vztahy přáteli, známými, vzdálenější rodinou (2,65)

Spokojenost se skloubením práce, rodiny, osobního života a vztahy s přáteli
(2,19)

Spokojenost se zdravím, zdravotním stavem (2,40)

Celková psychická pohoda (2,41)
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Spokojenost s různými aspekty života

• Převažuje spokojenost ve všech sledovaných oblastech.

• Celková spokojenost s životem má průměr 2,25 a spokojeno je 83 % ekonomicky aktivních.

• Rozdíly mezi oblastmi jsou poměrně malé.

• Celkový podíl spokojených se vždy pohybuje od 79 do 87 %. 

• Modus = 3 celková spokojenost s životem

celková spokojenost s pracovním životem

spokojenost se soukromým životem (volný čas pro sebe, zájmy a záliby apod.)

spokojenost s udržováním vztahů s přáteli, známými a vzdálenější rodinou

spokojenost s tím, jak se daří jednotlivé oblasti skloubit dohromady

• Modus = 4 spokojenost s rodinným nebo partnerským životem

celková spokojenost se zdravím a zdravotním stavem

celková psychická pohoda
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Spokojenost s různými aspekty života – muži/ženy

Celkem Muži Ženy

Celková životní spokojenost 2,25 2,21 2,29

Spokojenost s vztahy přáteli, známými, vzdálenější rodinou 2,65 2,60 2,71

Spokojenost s partnerským/rodinným životem 2,49 2,46 2,54

Celková psychická pohoda 2,41 2,48 2,33

Spokojenost se zdravím, zdravotním stavem 2,40 2,38 2,43

Spokojenost s osobním životem, záliby čas pro sebe apod. 2,39 2,37 2,41

Spokojenost se skloubením práce, rodiny, osobního života a vztahy s přáteli 2,19 2,19 2,20

Spokojenost s pracovním životem 2,07 2,04 2,12
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Spokojenost s různými aspekty života – muži/ženy

Celkem Muži Ženy

Celková životní spokojenost 2,25 2,21 2,29

Spokojenost s vztahy přáteli, známými, vzdálenější rodinou 2,65 (1.) 2,60 (1.) 2,71 (1.)

Spokojenost s partnerským/rodinným životem 2,49 (2.) 2,46 (3.) 2,54 (2.)

Celková psychická pohoda 2,41 (3.) 2,48 (2.) 2,33 (5.)

Spokojenost se zdravím, zdravotním stavem 2,40 (4.) 2,38 (4.) 2,43 (3.)

Spokojenost s osobním životem, záliby čas pro sebe apod. 2,39 (5.) 2,37 (5.) 2,41 (4.)

Spokojenost se skloubením práce, rodiny, osobního života a vztahy s přáteli 2,19 (6.) 2,19 (6.) 2,20 (6.)

Spokojenost s pracovním životem 2,07 (7.) 2,04 (7.) 2,12 (7.)
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Spokojenost s různými aspekty života – podle věku

Celkem 18-29 let 30-39 let 40-49 let Starší 50 let

Celková životní spokojenost 2,25 2,44 2,26 2,28 2,05

Spokojenost s pracovním životem 2,07 1,99 2,11 2,19 1,99

Spokojenost s partnerským/rodinným životem 2,49 2,44 2,61 2,44 2,47

Spokojenost s osobním životem, záliby čas pro sebe apod. 2,39 2,65 2,34 2,34 2,29

Spokojenost s vztahy přáteli, známými, vzdálenější rodinou 2,65 2,81 2,59 2,60 2,65

Spokojenost se skloubením práce, rodiny, osobního života a vztahy 
s přáteli

2,19 2,28 2,18 2,13 2,20

Spokojenost se zdravím, zdravotním stavem 2,40 3,34 2,73 2,34 1,42

Celková psychická pohoda 2,41 2,92 2,54 2,34 1,96
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KPŽ 
2018

Spokojenost s různými aspekty života – podle věku

Celkem 18-29 let 30-39 let 40-49 let Starší 50 let

Celková životní spokojenost 2,25 2,44 2,26 2,28 2,05

Spokojenost s vztahy přáteli, známými, vzdálenější rodinou 2,65 (1.) 2,81 (3.) 2,59 (3.) 2,60 (1.) 2,65 (1.)

Spokojenost s partnerským/rodinným životem 2,49 (2.) 2,44 (5.) 2,61 (2.) 2,44 (2.) 2,47 (2.)

Celková psychická pohoda 2,41 (3.) 2,92 (2.) 2,54 (4.) 2,34 (3.) 1,96 (6.)

Spokojenost se zdravím, zdravotním stavem 2,40 (4.) 3,34 (1.) 2,73 (1.) 2,34 (3.) 1,42 (7.)

Spokojenost s osobním životem, záliby čas pro sebe apod. 2,39 (5.) 2,65 (4.) 2,34 (5.) 2,34 (3.) 2,29 (3.)

Spokojenost se skloubením práce, rodiny, osobního života a vztahy 
s přáteli

2,19 (6.) 2,28 (6.) 2,18 (6.) 2,13 (7.) 2,20 (4.)

Spokojenost s pracovním životem 2,07 (7.) 1,99 (7.) 2,11 (7.) 2,16 (6.) 1,99 (5.)
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Spokojenost s různými aspekty života – podle vzdělání

Celkem (neúplné) 
základní

střední bez 
maturity, vyučený

střední s 
maturitou

Vysoko-
školské

Celková životní spokojenost 2,25 1,38 1,92 2,39 2,91

Spokojenost s pracovním životem 2,07 0,94 1,67 2,25 2,92

Spokojenost s partnerským/rodinným životem 2,49 1,45 2,27 2,61 3,08

Spokojenost s osobním životem, záliby čas pro sebe apod. 2,39 1,81 2,13 2,47 2,93

Spokojenost s vztahy přáteli, známými, vzdálenější rodinou 2,65 2,29 2,50 2,71 2,92

Spokojenost se skloubením práce, rodiny, osobního života a vztahy 
s přáteli

2,19 1,86 2,06 2,22 2,50

Spokojenost se zdravím, zdravotním stavem 2,40 2,06 2,23 2,47 2,74

Celková psychická pohoda 2,41 1,95 2,26 2,41 2,83
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Spokojenost s různými aspekty života – podle vzdělání

Celkem (neúplné) 
základní

střední bez 
maturity, 
vyučený

střední s 
maturitou

Vysoko-
školské

Celková životní spokojenost 2,25 1,38 1,92 2,39 2,91

Spokojenost s vztahy přáteli, známými, vzdálenější rodinou 2,65 (1.) 2,29 (1.) 2,50 (1.) 2,71 (1.) 2,92 (3.)

Spokojenost s partnerským/rodinným životem 2,49 (2.) 1,45 (6). 2,27 (2.) 2,61 (2.) 3,08 (1.)

Celková psychická pohoda 2,41 (3.) 1,95 (3.) 2,26 (3.) 2,41 (5.) 2,83 (5.)

Spokojenost se zdravím, zdravotním stavem 2,40 (4.) 2,06 (2.) 2,23 (4.) 2,47 (3.) 2,74 (6.)

Spokojenost s osobním životem, záliby čas pro sebe apod. 2,39 (5.) 1,81 (5.) 2,13 (5.) 2,47 (3.) 2,93 (2.)

Spokojenost se skloubením práce, rodiny, osobního života a 
vztahy s přáteli

2,19 (6.) 1,86 (4.) 2,06 (6.) 2,22 (7.) 2,50 (7.)

Spokojenost s pracovním životem 2,07 (7.) 0,94 (7.) 1,67 (7.) 2,25 (6.) 2,92 (3.)
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Současný charakter vykonávané práce z pohledu ekonomicky aktivní populace ČR

KPŽ 
2018Práce v hlavním zaměstnání v ČR u osob v zaměstnaneckém poměru i OSVČ má následující atributy:

- ve srovnání s rokem 2014 se nepatrně zvýšily u většiny měřených aspektů práce,
- práce je vnímána spíše jako psychicky náročnější než fyzicky, 
- převládá pestrá práce nad monotónní,
- muži mají spíše fyzicky náročnou práci,
- ženy mají spíše psychicky náročnou práci, protože jejich práce zahrnuje nejnáročnější z rizikových 

faktorů „jednání s lidmi“,
- mezi nejrizikovější faktory práce patří jednání s lidmi, opakující se pohyby ruky a paže a uživatelská 

práce na PC.
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Využívání flexibilních forem práce a pracovní doba z pohledu ekonomicky aktivní populace v ČR
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PRACOVNÍ DOBA

 práce přesčas

 v noci

 na zavolání

 podle osobních potřeb

 v sobotu či v neděli

 měnící soukromé plány

 volno bez oznámení 
předem

FORMY PRÁCE

 pružná pracovní doba

 volná pracovní doba

 sdílené pracovní místo

 práce z domova

 flexibilní formy práce 
a jejich vliv na sladění 
pracovního a osobního 
života
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PRACOVNÍ DOBA

 práce přesčas

 v noci

 na zavolání

 podle osobních potřeb

 v sobotu či v neděli
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 volno bez oznámení 
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 pružná pracovní doba

 volná pracovní doba
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 flexibilní formy práce 
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PRACOVNÍ DOBA – PRÁCE PŘESČAS

Častěji - 1x týdně nebo vícekrát

MUŽI (61,7 %)  ŽENY (44,4 %)
18-27 (50,7 %)  28-35 (54,5 %)  36-44 (53,9 %)  45-54 (56,8 %)  55+ (51,2 %)
ZŠ (49,3 %)  SŠ bez mat. a vyuč. (54,4 %)  SŠ s mat. (51,9 %)  VŠ (56,9 %)
- 2x týdně a více ZŠ (32,7 %)  VŠ a SŠ (24,5 %) -
stavebnictví (73,3 %)  ubytování a stravování (66,7 %)  doprava, skladování 
(65,7 %)  veřejná správa (43,3 %)

nikdy  ani ne jednou za týden  asi jednou týdně  2x - 3x týdně  4x týdně nebo častěji

Zdroj: KPŽ 2018, reprezentativní šetření CVVM
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Využívání flexibilních forem práce a pracovní doba z pohledu ekonomicky aktivní populace v ČR

KPŽ 
2018

PRACOVNÍ DOBA – PRÁCE V NOCI
nikdy  ani ne jednou za týden  asi jednou týdně  2x - 3x týdně  4x týdně nebo častěji

Častěji - 1x týdně nebo vícekrát

MUŽI (30,9 %)  ŽENY (21,5 %)
18-27 (29,4 %)  28-35 (28,6 %)  36-44 (26,9 %)  45-54 (26,8 %)  55+ (20,9 %)
ZŠ (34,9 %)  SŠ bez mat. a vyuč. (29,8 %)  SŠ s mat. (25,5 %)  VŠ (19,9 %) 
ubytování a stravování (54,8 %)  doprava, skladování (43,3 %)  zdravotní 
a soc. služby (35,5 %)  vzdělávání (11,2 %)

Zdroj: KPŽ 2018, reprezentativní šetření CVVM

Workshop 27. 11. 2018

Využívání flexibilních forem práce a pracovní doba z pohledu ekonomicky aktivní populace v ČR

KPŽ 
2018

PRACOVNÍ DOBA – BÝT NA ZAVOLÁNÍ
nikdy  ani ne jednou za týden  asi jednou týdně  2x - 3x týdně  4x týdně nebo častěji

Častěji - 1x týdně nebo vícekrát

MUŽI (36,7 %)  ŽENY (27,4 %)
18-27 (29,2 %)  28-35 (35,2 %)  36-44 (33,8 %)  45-54 (32,4 %)  55+ (30,1 %)
ZŠ (39,5 %)  SŠ bez mat. a vyuč. (28,8 %)  SŠ s mat. (34,8 %)  VŠ (32,7 %)
ubytování a stravování (42 %)  činnosti v oblasti nemovitostí; výzkum a vývoj; IT; 
poradenství (41,2 %)  zemědělství (39,1 %)  zpracovatelský prům. (23,2 %)

Zdroj: KPŽ 2018, reprezentativní šetření CVVM
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Využívání flexibilních forem práce a pracovní doba z pohledu ekonomicky aktivní populace v ČR

KPŽ 
2018

PRACOVNÍ DOBA – ÚPRAVA PODLE OSOBNÍCH POTŘEB
nikdy  ani ne jednou za týden  asi jednou týdně  2x - 3x týdně  4x týdně nebo častěji

Častěji - 1x týdně nebo vícekrát

MUŽI (28,2 %)  ŽENY (21,3 %)
18-27 (19,8 %)  28-35 (23,9 %)  36-44 (27,4 %)  45-54 (26,6 %)  55+ (25,4 %)
ZŠ (12,1 %)  SŠ bez mat. a vyuč. (21 %)  SŠ s mat. (27,1 %)  VŠ (33,4 %) 
činnosti v oblasti nemovitostí; výzkum a vývoj; IT; poradenství (49 %) 
bankovnictví, pojišťovnictví, finanční zprostředkování (44,6 %)  zpracovatelský 
prům. (17,3 %)  doprava, skladování, pošty a telekomunikace (17,4 %)

Zdroj: KPŽ 2018, reprezentativní šetření CVVM

Workshop 27. 11. 2018

Využívání flexibilních forem práce a pracovní doba z pohledu ekonomicky aktivní populace v ČR

KPŽ 
2018

PRACOVNÍ DOBA – PRÁCE V SOBOTU
nikdy  ani ne 1x za měsíc asi 1x měsíčně  2x - 3x měsíčně  4x měsíčně  častěji než 4x za měsíc

PRACOVNÍ DOBA – PRÁCE V NEDĚLI 

Zdroj: KPŽ 2018, reprezentativní šetření CVVM

Zdroj: KPŽ 2018, reprezentativní šetření CVVM
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Využívání flexibilních forem práce a pracovní doba z pohledu ekonomicky aktivní populace v ČR

KPŽ 
2018

PRACOVNÍ DOBA – PRÁCE V SOBOTU

nikdy  ani ne 1x za měsíc asi 1x měsíčně  2x - 3x měsíčně  4x měsíčně  častěji než 4x za měsíc

PRACOVNÍ DOBA – PRÁCE V NEDĚLI 

Zdroj: KPŽ 2018, reprezentativní šetření CVVM

Workshop 27. 11. 2018

Využívání flexibilních forem práce a pracovní doba z pohledu ekonomicky aktivní populace v ČR

KPŽ 
2018

PRACOVNÍ DOBA – ZMĚNA SOUKROMÝCH PLÁNŮ
nikdy  ani ne 1x za měsíc asi 1x měsíčně  2x - 3x měsíčně  4x měsíčně  častěji než 4x za měsíc

Častěji - 1x týdně nebo vícekrát

MUŽI (34,9 %)  ŽENY (24,5 %)
18-27 (28,1 %)  28-35 (31,4 %)  36-44 (30,9 %)  45-54 (29,5 %)  55+ (30,4 %)
ZŠ (29,7 %)  SŠ bez mat. a vyuč. (30,8 %)  SŠ s mat. (31,8 %)  VŠ (26,2 %)
ubytování a stravování (47,2 %)  zemědělství, lesnictví (41,3 %)  stavebnictví 
(36,3 %)  vzdělávání (16 %)

Zdroj: KPŽ 2018, reprezentativní šetření CVVM
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Využívání flexibilních forem práce a pracovní doba z pohledu ekonomicky aktivní populace v ČR

KPŽ 
2018

PRACOVNÍ DOBA – VOLNO BEZ OZNÁMENÍ PŘEDEM

Častěji - 1x týdně nebo vícekrát

MUŽI (12,2 %)  ŽENY (8,2 %)
18-27 (7 %)  28-35 (9,5 %)  36-44 (11,2 %)  45-54 (11,4 %)  55+ (11,9 %)
ZŠ (6,8 %)  SŠ bez mat. a vyuč. (9,7 %)  SŠ s mat. (11,7 %)  VŠ (10,7 %) 
činnosti v oblasti nemovitostí; výzkum a vývoj; IT; poradenství (19,8 %) 
bankovnictví, pojišťovnictví, finanční zprostředkování (19,7 %)  zdravotní 
a soc. služby (5,1 %)  vzdělávání (5,6 %)

nikdy  ani ne 1x za měsíc asi 1x měsíčně  2x - 3x měsíčně  4x měsíčně  častěji než 4x za měsíc

Zdroj: KPŽ 2018, reprezentativní šetření CVVM

Workshop 27. 11. 2018

Využívání flexibilních forem práce a pracovní doba z pohledu ekonomicky aktivní populace v ČR

KPŽ 
2018

FORMY PRÁCE

Zdroj: KPŽ 2018, reprezentativní šetření CVVM

pružná pracovní doba  volná pracovní doba  sdílené prac. místo  práce z domova

POHLAVÍ VĚKOVÉ KATEGORIE
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Využívání flexibilních forem práce a pracovní doba z pohledu ekonomicky aktivní populace v ČR

KPŽ 
2018

FORMY PRÁCE

Zdroj: KPŽ 2018, reprezentativní šetření CVVM

pružná pracovní doba  volná pracovní doba  sdílené prac. místo  práce z domova

zemědělství, lesnictví

činnosti v obl. nemovitostí; výzkum a vývoj; IT; 
poradenství; bankovnictví, pojišťovnictví

stavebnictví

zemědělství, lesnictví

zdravotní a soc. péče

obl. nemovitostí; IT; 
poradenství; reklama; 

bankovnictví;  
pojišťovnictví

Workshop 27. 11. 2018

Využívání flexibilních forem práce a pracovní doba z pohledu ekonomicky aktivní populace v ČR

KPŽ 
2018

VLIV FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE NA SLADĚNÍ PRÁCE A OSOBNÍHO ŽIVOTA
velmi usnadňuje  trochu usnadňuje  nemá vliv  trochu ztěžuje  velmi ztěžuje

Zdroj: KPŽ 2018, reprezentativní šetření CVVM
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Využívání flexibilních forem práce a pracovní doba z pohledu ekonomicky aktivní populace v ČR

KPŽ 
2018

DĚKUJI ZA POZORNOST

mlezivova@vubp-praha.cz

KPŽ 
2018

Workshop 27. 11. 2018
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WORKSHOP
KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA 2018

27. 11. 2018

Ing. Lenka Svobodová
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Vztahy, komunikace, subjektivně vnímaná zátěž při výkonu práce v současnosti v ČR

KPŽ 
2018

Workshop 27. 11. 2018

Vztahy, komunikace, subjektivně vnímaná zátěž při výkonu práce v současnosti v ČR

KPŽ 
2018

24,8%

25,7%

45,9%

42,3%

21,9%

21,6%

7,4%

10,3%

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

Muži

Ženy

Současná práce ho baví, nechtěl by dělat nic jiného

rozhodně platí spíše platí spíše neplatí rozhodně neplatí
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Vztahy, komunikace, subjektivně vnímaná zátěž při výkonu práce v současnosti v ČR

KPŽ 
2018

Pozitivní vztah k práci
■ Práce člověka baví, naplňuje; nechtěl/a by dělat nic jiného

79 % ve věku 55+ (58 % ve věku 18-27 let)
82 % VŠ (49 % se základním vzdělání)
87 % zdravotnictví, 82 % školství (60 % zpracovatelský 

průmysl)

■ Má kontakt s kolegy i mimo práci 62 %

■ Těší se do práce – necelých 40 %

Workshop 27. 11. 2018

Vztahy, komunikace, subjektivně vnímaná zátěž při výkonu práce v současnosti v ČR

KPŽ 
2018Přepracování

39 % mužů a žen se cítí být přepracovaní

44 % ve věku 45 – 54 let (32 % ve věku 18 – 27 let) 

54 % v odvětví ubytování a stravování; nad průměrem 
48 % ve stavebnictví, 42 % ve zdrav. a soc. službách 
(27% nemovitosti a finanční služby)
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Vztahy, komunikace, subjektivně vnímaná zátěž při výkonu práce v současnosti v ČR

KPŽ 
2018

Pracovní problémy zatěžují i po pracovní době Zaměstnání způsobuje potíže v osobním životě 

30,1%

69,9%

15,2%

84,8%

 více než 1/3 osob ve věku 55+ 

(17 % ve věku 18 – 27 let)

 40 % ve školství 

(25 % ve zpracovatelském průmyslu)

 22 % ubytování a stravování; 
doprava, pošta

(7 % školství; nemovitosti, IT)

Workshop 27. 11. 2018

Vztahy, komunikace, subjektivně vnímaná zátěž při výkonu práce v současnosti v ČR

KPŽ 
2018

Časté řešení nepříjemností a sporů s klienty a zákazníky

rozhodně 
platí

spíše platí
spíše 

neplatí
rozhodně 

neplatí

Muži 5,8% 23,0% 45,9% 25,3%

Ženy 7,0% 26,6% 45,9% 20,5%

Celkem 6,3% 24,7% 45,9% 23,1%

 46 % veřejná správa

 45 % bankovnictví, pojišť., finanč. 

 39 % doprava skladování

 38 % obchod
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Vztahy, komunikace, subjektivně vnímaná zátěž při výkonu práce v současnosti v ČR

KPŽ 
2018

Být stále k dispozici – zaměstnavateli, zákazníkům

Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství 66,0%

Těžba nerostných surovin 45,5%

Zpracovatelský průmysl 47,1%

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 50,0%

Stavebnictví 54,7%
Obchod; opravy motorových vozidel a spotřebního zboží 67,5%
Ubytování a stravování 74,2%

Doprava, skladování, pošty a telekomunikace 54,1%

Bankovnictví, pojišťovnictví, finanční zprostředkování 68,0%

Činnosti v oblasti nemovitostí; pronájem strojů a přístrojů; výzkum a vývoj; IT; poradenství; reklama; 48,0%

Veřejná správa, obrana, povinné sociální zabezpečení 58,0%

Vzdělávání, školství 54,6%

Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti 64,5%

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 55,6%

(průměr 57,5%)

Workshop 27. 11. 2018

Vztahy, komunikace, subjektivně vnímaná zátěž při výkonu práce v současnosti v ČR

KPŽ 
2018

23,2%

35,5%

26,3%

15,0%

ŽENY

19,5%

36,9%

31,8%

11,8%
MUŽI

Být stále k dispozici – zaměstnavateli, zákazníkům
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Vztahy, komunikace, subjektivně vnímaná zátěž při výkonu práce v současnosti v ČR

KPŽ 
2018

V práci se často mění důležitost pracovních úkolů a termínů

Rozhodně a 
spíše platí

Muži 40,0 %
Ženy 26,9 %

Celkem 34,0 %

Zpracovatelský průmysl 41,1%

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 41,7%

Stavebnictví 42,9%

Doprava, skladování, pošty a telekomunikace 36,9%
Bankovnictví, pojišťovnictví, finanční 
zprostředkování 37,8%
Veřejná správa, obrana, povinné sociální 
zabezpečení 46,6%

Průměr 34,1 %

Workshop 27. 11. 2018

Vztahy, komunikace, subjektivně vnímaná zátěž při výkonu práce v současnosti v ČR

KPŽ 
2018 Lidský přístup nadřízeného deklaruje 76 %

respondentů
 Komunikaci na dobré úrovni s nadřízeným 

uvádí 79 % respondentů
 Komunikaci na dobré úrovní s kolegy uvádí 

85 % respondentů  
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Vztahy, komunikace, subjektivně vnímaná zátěž při výkonu práce v současnosti v ČR

KPŽ 
2018 Podrobné analýzy, informace a souhrnné poznatky

budou obsaženy v dalších publikovaných
materiálech. V závěru roku vyjde speciální číslo
odborného časopisu JOSRA, které bude celé
věnované dané problematice – kvalitě pracovního
života.

 Zajímavé budou jistě výsledky šetření v oblasti
užívání nových technologií v současné praxi v ČR.

DĚKUJI ZA POZORNOST

svobodovaL@vubp-praha.cz

KPŽ 
2018

Workshop 27. 11. 2018



2018

WORKSHOP
KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA 2018

27. 11. 2018

prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. 
ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

Nová role personálního managementu ke zlepšení kvality pracovního života v ČR  

KPŽ 
2018

Několik dat úvodem

• Gallup: celosvětově méně než 13 % zaměstnanců uvádí, že jsou 
motivovaní.

• Studie zpracovaná European Working Conditions: v Evropě 20 % 
zaměstnanců tvrdí, že pociťují špatnou mentální pohodu. 

Zdroj: http://greatpeopleinside.com/5-future-roles-hr/ [29/06/2017]
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Proč je personální útvar důležitý? 

• Hodnota lidského kapitálu
• Kontrola rozpočtu
• Řešení konfliktů
• Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
• Spokojenost zaměstnanců
• Úspora nákladů
• Zlepšení pracovního výkonu
• Přispívat k udržitelnému byznysu
• Image firmy (korporace)
• Respektování pravidel v pracovních vztazích

Hlavní funkce personálního útvaru/HRM 
(tradiční)

• Získávání a výběr pracovníků
• BOZP
• Pracovní vztahy (individuální a kolektivní)
• Odměňování a benefity
• Dodržování zákonů a předpisů pracovního práva (compliance)
• Vzdělávání a rozvoj
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O čem se hovoří:
Toxické pracovní vztahy
Toxický leadership

Workshop 27. 11. 2018

Nová role personálního managementu ke zlepšení kvality pracovního života v ČR  

KPŽ 
2018

Nové role v personalistice/HRM
• Manažer motivovanosti zaměstnanců (Employee engagement manager)
• Ředitel učení (Learning Director)
• Správce diverzity (Diversity Officer)
• Manažer talentů (Talent Manager)
• Kouč myšlení (Mindset Coach)
• Manažer sociální spolupráce (Social Collaboration Manager)
• Data Analyst
• Expert řízení výkonu (Performance Management Expert)
• Expert na pracovní sílu (Total Workforce Expert)
• Manažer následnictví nebo strategický plánovač pracovních sil (Succession

Manager nebo Strategic Workforce Planner)
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Závěrem

Nestává se HR prodejcem lidí? 
Sedí na dvou židlích a je agentem změny. 
K jaké straně se přikloní?
Vidí vlastník jako kritérium přidané hodnoty personálního útvaru: 
výkon, cena a kvalita?

DĚKUJI ZA POZORNOST

Zuzana.Dvorakova@cvut.cz

KPŽ 
2018

Workshop 27. 11. 2018


