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Lenka Svobodová

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., svobodoval@vubp-praha.cz

Úvodní informace
Speciální monotématické číslo odborného časopisu JOSRA přináší vybrané výsledky končícího stejnojmenného
projektu řešeného v roce 2018 Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i. ve spolupráci s Centrum pro
výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. Projekt byl realizován v rámci institucionální
podpory Ministerstva práce a sociálních věcí. Řešitelský tým ve složení: Ing. Iveta Mlezivová, PhDr. Jiří Vinopal,
Ph.D., Ing. Jan Červenka, Mgr. Naděžda Čadová Prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.; vedený Ing. Lenkou
Svobodovou předkládá odborné i laické veřejnosti sérii vybraných článků s informacemi a poznatky o aktuálně
subjektivně vnímané kvalitě pracovního života ekonomicky aktivní populaci v České republice. Řešení projektu
se opírá o interdisciplinární, mezioborový výzkum, využívající dlouho budované týmové vztahy s předními
vědeckými pracovišti. Je zejména založen na tvorbě, realizaci a vyhodnocování terénních šetření a průzkumů.

Projekt má vazbu na ukončený projekt programu Omega
TA ČR č. TD020046 „Proměny kvality pracovního života“
(2015) a vytvořené výstupy: Certifikovaná metodika
„Metodika dlouhodobého monitorování subjektivní kvality
pracovního života v České republice“ (Osvědčení o
uznání certifikované metodiky vydalo Ministerstvo práce a
sociálních věcí, čj. 2015/75 229-312 dne 31. 12. 2015).
a webové aplikace „SQWL Individual“ a „SQWL
Prezentace“.

Metodika dlouhodobého monitorování subjektivní kvality pracovního života v České republice 
Soubor ke stažení:
Metodika_dlouhodobeho_monitorovani_subjektivni_kvality_pracovniho_zivota_v_CR.pdf, velikost: 2.0
MB, poslední změna: 22.01.2016 
Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Věda a výzkum v rámci
resortu MPSV » Certifikace metodik » Metodiky certifikované MPSV:

Cíl
Hlavním cílem řešení projektu „Kvalita pracovního života 2018“ bylo zjistit aktualizovanou subjektivně vnímanou
kvalitu pracovního života ekonomicky aktivních obyvatel ČR, získat aktualizovanou, doplněnou poznatkovou
základnu v daném směru. K tomu bylo realizováno reprezentativní šetření KPŽ 2018 (26. 5. – 13. 6. 2018),
zpracována data dle certifikované metodiky a proveden import do webových aplikací (aktualizace dat včetně
rozšíření pro možnost tvorby časových řad).

Základní informace o výzkumu – o reprezentativním terénním šetření

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

Realizátor: Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR

Výběr respondentů: kvótní výběr

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

1

1 

[1]

[2]

https://www.bozpinfo.cz/
mailto:svobodoval@vubp-praha.cz
https://www.mpsv.cz/files/clanky/23605/Metodika_dlouhodobeho_monitorovani_subjektivni_kvality_pracovniho_zivota_v_CR.pdf
https://www.mpsv.cz/cs/
https://www.mpsv.cz/cs/1
https://www.mpsv.cz/cs/31417
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Reprezentativita: ekonomicky aktivní obyvatelstvo ČR ve věku od 18 let

Počet dotázaných: 2 068 osob

Metoda sběru dat: osobní rozhovor tazatele s respondentem

Výzkumný nástroj: standardizovaný dotazník

Počet proměnných: 217

Činnosti a výstupy projektu
Příprava, realizace a vyhodnocení reprezentativního šetření v dané problematice.

Příprava a realizace odborného workshopu k dané problematice, představení výsledků reprezentativního
šetření (pro zaměstnavatele, zástupce rezortu, Rady vlády pro BOZP, zástupce svazů zaměstnavatelů,
odborových organizací, odbornou veřejnost). Workshop se uskutečnil v Hotelu Olšanka, Praha 3 dne 27.
listopadu 2018.

Zpracování dat ze šetření, jejich úprava pro transport k provedení aktualizace webové aplikace Kvality
pracovního života (KPŽ) v ČR s ohledem na požadavky rozšíření, doplnění funkcionalit stávající webové
aplikace „SQWL Individual“ a „SQWL Prezentace“.

Zpracování odborného článku k dané problematice KPŽ v ČR a jeho publikování v recenzovaném odborném
časopise Journal of Safety Research and Applications (JOSRA).

Zpracování souhrnné výzkumné zprávy o poznatcích a aktuálně vnímané KPŽ v ČR pro zadavatele
(Ministerstvo práce a sociálních věcí).

Význam
Výzkum v této oblasti přispívá k posunu poznání stavu a úrovně kvality pracovního života, prostřednictvím
průzkumů a šetření podá reálný obraz o subjektivně vnímané kvalitě pracovního života včetně hodnoty zdraví v
české populaci, přispívá k odhalení a identifikování nových rizik spojených s rozvojem a rozšiřováním
progresivních technologií, se změnou charakteru práce, s uplatňováním nových forem organizace a řízení
práce, se společensko-ekonomickými a dalšími změnami. Poskytuje podněty a návrhy vhodných způsobů
řešení pro vrcholovou i podnikovou úroveň řízení (personální politiku firem) k žádoucí minimalizaci negativních
dopadů předpokládaných změn a k zvýšení účinnosti prevence rizik. Využití poznatků přispívá k budování
efektivních systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výsledky řešení projektu přinášejí podklady
(podkladové informační materiály) pro rozhodování decizní sféry, k využití v koncepční práci vrcholových orgánů
a institucí při tvorbě vhodných podmínek, pro dlouhodobé a střednědobé plánování, tvorbu strategií a koncepcí
rozvoje společnosti, včetně podkladů pro legislativní činnost a formulování politik a jejích priorit.

Do tohoto speciálního čísla přispívají členové řešitelského týmu projektu „Kvalita pracovního života 2018“, které
představujeme krátkými „profesními vizitkami“:

PhDr. Jiří VINOPAL, Ph.D.

Vystudoval sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2001 působí jako
metodolog v oddělení Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR,
v. v. i., jehož byl v letech 2004 – 2013 vedoucím.

Od roku 2013 je vedoucím Katedry sociologie FF UK, na níž také vyučuje. Profesně se
zaměřuje na metodologii sociologického výzkumu, a to především na problematiku
dotazování a jeho kognitivních aspektů, mezi další oblasti odborného zájmu patří
metodologie výzkumu kvality pracovního života, teoretické a metodologické aspekty
zkoumání veřejného mínění.

Je místopředsedou České sociologické společnosti, členem Expertní hodnotící komise
programu ÉTA TAČR a redakční rady Sociologického časopisu.
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Ing. Jan ČERVENKA

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů. Pracuje jako
analytik v CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i.. Zaměření životní úroveň, ekonomický vývoj a
modernizace z hlediska veřejného mínění.

Významné aktivity:

Projekt Naše společnost je projektem kontinuálního výzkumu veřejného mínění, který
navazuje na dřívější pravidelná šetření IVVM a CVVM. Každoměsíční omnibusové výzkumy
otevírají široké spektrum politických, ekonomických a společenských témat a reprezentativně
pokrývají názory obyvatel celé ČR. Základní výsledky projektu Naše společnost jsou
pravidelně publikovány formou tiskových zpráv (cca 3 tiskové informace týdně) a primárně
prezentovány na internetových stránkách CVVM (https://cvvm.soc.cas.cz/cz/).

Červenka, Jan. 2010. Jsme ze zvyku sociálněekonomickými pesimisty?

Červenka, Jan. 2009. Nejvýznamnější 'celospolečenské události' v období od dubna do
počátku července 2008 z pohledu veřejnosti

Mgr. Naděžda ČADOVÁ

Vystudovala sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Paze a po studiu nastoupila
do Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu (CVVM) na pozici analytičky.
Od ledna 2016 působí v CVVM jako vedoucí projektové činnosti a má tak na starosti vedení
projektu kontinuálního výzkumu veřejného mínění Naše společnost, ale i všech zakázek,
které CVVM realizuje. Odborně se věnuje zejména metodologii kvantitativních sociologických
výzkumů a sociologii práce.

prof. Ing. Zuzana DVOŘÁKOVÁ, CSc.

Zuzana Dvořáková působí jako profesorka na ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií
(MÚVS). Absolvovala VŠE v Praze, obor Ekonomika průmyslu (1984). Profesorské
jmenování získala pro obor Podniková ekonomika a management (2006).

Profesní specializace - zaměřuje se na personální/HR management a společenskou
odpovědnost firem. Pracovní náplň zahrnuje pedagogickou, vědecko-výzkumnou a publikační
činnost. Na MÚVS vede Institut personalistiky, který propojuje teorii s praxí. Jedná se o
poradenské projekty pro byznys a veřejné instituce, řešení výzkumných projektů a pořádání
odborných konferencí.

Ing. Iveta MLEZIVOVÁ

Absolventka gymnázia v Čáslavi a Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty informatiky a
statistiky, oboru informační management, psychologie a sociologie v řízení firmy. Odborná
praxe: šest let pracovala v centrále Komerční banky, a.s. v Praze (aplikace IT v
personalistice, implementace systému a vyhodnocování dat).

Od roku 2000 pracuje ve VÚBP, v současnosti na pozici vedoucí oddělení analýz a prognóz;
specializuje se na komplexní řešení projektů, na provádění statistických analýz, zpracování
odborných studií, datových podkladů pomocí IBM SPSS Statistics.

Ing. Lenka SVOBODOVÁ

Absolventka gymnázia; Vysoké školy ekonomické v Praze (ekonomie a řízení průmyslu),
postgraduálního studia UK Praha a katedry ekonomie Pittsburghské univerzity.

Odborná praxe: Absolvování řady zahraničních stáží; práce na vedoucích pozicích jak
v podnikové sféře (POLDI Kladno), na kapitálovém a finančním trhu (OB Invest), tak i
v centrálních orgánech (FMEP, FMPSV, MPSV, Úřad vlády) a od roku 2000 pracuje jako
výzkumná pracovnice oddělení analýz a prognóz ve VÚBP, v. v. i.

https://cvvm.soc.cas.cz/cz/
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Mgr. Pavlína BULÍNOVÁ

Absolventka oboru návrhářství a modelářství; absolventka Univerzity Hradce Králové (obor
speciální pedagogika); Západočeské univerzity (Učitelství); další vzdělávání: kurz Power BI;
e-learning kurz Základy projektového řízení, Účetnictví – akreditovaný kurz; jazykové
zkoušky ESOL (Dunstable College, Velká Británie).

Pracovní praxe: aktivní pedagogická činnost na ZŠ; vzdělávání cizinců v českém jazyce;
pracovní pobyt ve VB spojený se studiem jazyka;  činnosti v IT a informačních analýzách,
v oblasti public relations-tiskové, organizační, produkční práce ve státní správě (Policejní
prezidium České republiky, Úřad vlády ČR); od roku 2018 vědeckovýzkumná činnost na
VUBP, v. v. i. (oddělení analýz a prognóz).

[1] https://www.mpsv.cz/files/clanky/23606/Metodika-dlouhodobeho-monitorovani-subjektivni-kvality-pracovniho-
zivota-v-CR.pdf

[2] http://kvalitapracovnihozivota.vubp.cz

https://www.bozpinfo.cz/autor/ing-lenka-svobodova
https://www.mpsv.cz/files/clanky/23606/Metodika_dlouhodobeho_monitorovani_subjektivni_kvality_pracovniho_zivota_v_CR.pdf
http://kvalitapracovnihozivota.vubp.cz/
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Vývoj subjektivní kvality pracovního života v ČR

DEVELOPMENT OF THE SUBJECTIVE QUALITY OF WORKING LIFE IN THE CZECH REPUBLIC

Jiří Vinopal

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha. jiri.vinopal@soc.cas.cz

Abstrakt

Stať představuje základní výsledky sledování vývoje subjektivně vnímané kvality pracovního života v České republice.
Využívá data z reprezentativních výzkumů pracujících, které byly realizovány od roku 2011 a při nichž byl uplatněn
dotazníkový nástroj SQWLi (Subjective Quality of Working Life Index). Výsledky v první řadě ukazují, že na úrovni
jednotlivých aspektů i širších domén pracovního života dochází v průběhu času ke změnám jak z hlediska jejich
důležitosti, tak hodnocení. Naznačují také, že celkově došlo v posledních čtyřech letech ke snížení rozporu mezi
očekáváními pracujících a jejich hodnocením kvality pracovního života.

Klíčová slova: kvalita pracovního života, pracovní spokojenost, SQWLi

Abstract

The article presents basic results of monitoring the development of subjectively perceived quality of working life in the
Czech Republic. It uses data from representative workers' surveys that have been implemented since 2011 and which has
been used by the SQWLi (Subjective Quality of Life Index) questionnaire. Firstly, the results show that changes in both
aspects and wider domains of working life occur over time, both in terms of importance and evaluation. They also suggest
that overall there has been a reduction in the gap between the expectations of workers and their quality of life in the last
four years.

Keywords: quality of working life, job satisfaction, SQWLi

Úvod
Snaha o soustavné měření subjektivní kvality pracovního života vznikla v České republice v roce 2005, kdy začal být
vytvářen standardizovaný nástroj pro realizaci zkoumání. (Čadová a Paleček 2006) V rámci několika fází tvorby, vývoje
a testování dotazníku byla provedena řada dotazníkových šetření, realizováno množství statistických analýz a jejich
výsledky byly prezentovány a konzultovány na domácích i mezinárodních odborných fórech. (Vinopal 2011a, Vinopal
2011b, Vinopal 2012). Konečně, v roce 2014 byla v rámci projektu programu Omega TAČR finalizována verze nástroje
v podobě standardizovaného dotazníku a metodologie realizace měření (Vinopal a kol. 2015a). Záměr byl takový, že od
této doby bude každoročně prováděno šetření české populace pracujících tak, aby mohly být vytvářeny dlouhodobé
časové řady ukazatelů kvality pracovního života v České republice (Vinopal a kol. 2015b). Bohužel, finanční otázky jsou
neúprosné a hned v následujícím roce šetření nemohlo být provedeno; ovšem díky neutuchající aktivitě členů týmu a jejich
domovských institucí se v dalších letech šetření již provést podařilo. Navíc, díky tomu, že metodika dotazníku se
v posledních fázích testování odlišovala již jen mírně; a také díky náročnému dílčímu projektu empirického ověření
ekvivalence jednotlivých verzí dotazníku (Šeflová 2016), se podařilo časové řady rozšířit zpětně až k roku 2011. Díky tomu
nyní již lze prezentovat údaje o subjektivním vnímání pracovního života českými pracujícími nikoli pouze staticky pro určitý
rok, nýbrž v podobě jejich vývoje za poslední dobu.

Cílem této stati je proto především přitáhnout pozornost čtenářů k těmto novinkám v dlouhodobém výzkumném programu
Kvality pracovního života, vysvětlit povahu zkoumaných skutečností a představit možnosti analýz a poznatků, které je
možné díky němu získat. V rámci posledně jmenovaného bodu bude představen vývoj základních souhrnných ukazatelů
subjektivně vnímané kvality pracovního života v České republice, což lze chápat jako druhý samostatný cíl této stati.
Důležité je také upozornit, že možnost detailnějšího pohledu do výsledků, než jaké lze prezentovat zde ve formátu
jednoho článku, čtenář nalezne v interaktivní webové aplikaci na adrese http://kvalitapracovnihozivota.vubp.cz/, která
právě za účelem prezentace dat tohoto výzkumného programu vznikla, nějakou dobu již funguje a nadále se rozvíjí.

Data a metody

https://www.bozpinfo.cz/
mailto:jiri.vinopal@soc.cas.cz
http://kvalitapracovnihozivota.vubp.cz/
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Nástroj SQWLi se řadí po bok dalších řešení podobného úkolu, ke kterým svými cestami a při sledování vlastních
specifických cílů dospěli výzkumníci v dalších evropských zemích nebo v zámoří. (Hofinger, Kien, Michenthaler and Raml
2009, Fuchs 2009, Leschke, Watt a Finn 2008, Flanders Social and Economic Council 2009, Caprile and Potrony 2006,
Lowe 2007, Howell and Diallo 2007, de Bustillo et al. 2011). Lze jej řadit mezi nástroje odpovídající teoriím uspokojování
potřeb, jejichž záměrem je konfrontovat očekávání (resp. potřeby) a jejich naplnění, konkrétně tedy zda realita pracovního
života odpovídá tomu, co pracující od své ekonomické aktivity očekávají (Sirgy et al 2001, Porter 1961). 

Výzkumný nástroj má podobu bloku otázek, který může být zařazen jako samostatný tematický modul do libovolného
standardizovaného dotazníku při šetření relevantní populace. Respondenti v tomto modulu hodnotí 18 aspektů pracovního
života (např. výši platu nebo vztahy s kolegy), a to každý aspekt dvakrát: jednou z hlediska toho, jak je pro ně v pracovním
životě důležitý, a podruhé zda v tomto aspektu hodnotí svou současnou práci jako dobrou nebo špatnou. Uvedených 18
aspektů je vnitřně strukturováno do šesti klíčových domén pracovního života: odměňování, vztahy, čas, seberealizace,
jistoty a pracovní podmínky. Každá z těchto domén je tedy měřena třemi konkrétními otázkami z hlediska důležitosti
a třemi věcně totožnými z hlediska hodnocení v kontextu současného zaměstnání (dobré – špatné). Podrobněji
o výzkumném nástroji, jeho vývoji i teoretickém pozadí referuje Vinopal (2011a, 2012).

Výsledky dotazování jsou zpracovány do podoby indexů v rozsahu 0 až 100. Postup je takový, že originální hodnoty
odpovědí respondentů na škále v dotazníku v každém roce jsou nejprve matematicky převedeny na stupnici 0 – 100.
Indexy respondenta v jednotlivých doménách a zvlášť v každé z dimenzí jsou vypočteny jako aritmetický průměr hodnot
jím zodpovězených položek náležejících do dané domény. Celkové indexy respondenta pro obě dimenze jsou vypočteny
jako aritmetický průměr hodnot všech jím zodpovězených položek v dané dimenzi. Každému respondentovi je takto
vypočtena hodnota doménových indexů v obou dimenzích a také  hodnoty souhrnných indexů dimenzí důležitosti
a hodnocení (vždy pouze v případě, že byly zodpovězeny alespoň 2/3 příslušných položek). Tyto indexy jsou pak využity
pro analýzy ať už souboru respondentů jako celku anebo u jednotlivých skupin pracujících.

Data prezentovaná v tomto článku pocházejí z jednotlivých dotazníkových šetření, do kterých byla zařazena vzájemně
ekvivalentní verze dotazníku SQWLi. V klíčových aspektech u nich byly pokaždé stejné i další metodologické a technické
aspekty sběru dat. Konkrétně se jedná o následující šetření:

ROK NÁZEV TERMÍN SBĚRU N 18+ REPREZENTATIVITA

2011 Naše společnost 1102 7. – 14.  2. 565 ČR, 15+

2013 Naše společnost 1306 3. – 10. 6. 563 ČR, 15+

2014 Kvalita pracovního života 2014 19. 5. – 2. 6. 2 029 ČR, 18+, EA

2016 Kvalita života 31. 10. – 14. 11. 750 ČR, 18+, EA

2017 CSDA Research 18. 9. – 12. 10. 675 ČR, 18+, EA

2018 Kvalita pracovního života 2018 26. 5. – 13. 6. 2 068 ČR, 18+, EA

Tabulka 1: Dotazníkové průzkumy

Pozn.: Všechna uvedená šetření provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.,
a způsob výběru respondentů u nich byl kvótní.

Zkratka EA značí „ekonomicky aktivní“. Z výzkumů v letech 2011 (N = 1 069) a 2013 (N = 1 023) vstupují do analýz pouze
ekonomicky aktivní respondenti ve věku 18+, tj. podsoubor srovnatelný s výzkumy v následujících letech.

Celková důležitost a hodnocení pracovního života
Vývoj celkové důležitosti a hodnocení pracovního života nevykazuje dramatické výkyvy z roku na rok, neboť jde o velmi
agregované údaje, v nichž se třeba i větší změny na úrovni dílčích aspektů mohou skrýt. Přesto je možné si všimnout, že
mezi roky 2013 a 2014 došlo k nárůstu důležitosti a v posledním roce pak i ke zlepšení hodnocení pracovního života.
První jmenovaný posun signalizuje zvýšený zájem obyvatel o jejich práci, čili že pracovnímu životu přikládají větší váhu
a věnují mu větší pozornost. Druhý vzestup pak nelze chápat jinak, než že pracující svůj pracovní život vnímají celkově
příznivěji, že se z jejich pohledu celkově zlepšil. Jak bylo řečeno, tyto trendy a změny se ovšem neodehrávají stejnou
měrou ve všech oblastech pracovního života a netýkají se také nutně všech skupin pracujících. Na některé dílčí záležitosti
se proto zaměříme dále.
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Graf 1: Vývoj důležitosti a hodnocení pracovního života

Důležitost aspektů pracovního života deklarují od roku 2011 stabilně silněji ženy, než muži; ti mezi lety 2012 a 2017 svůj
pracovní život naopak o něco lépe než ženy hodnotili. To se nicméně změnilo v letošním roce, kdy zlepšení hodnocení je
výraznější u žen, a ženy tak v letošním roce svůj pracovní život hodnotí na rozdíl od předchozích let lépe, než muži.

Zajímavý vývoj lze sledovat v nejmladší věkové skupině pracujících, tj. těch do věku 25 let. Od začátku měření v roce 2011
totiž sledujeme, že hodnocení vlastního pracovního života touto skupinou, která vstupuje nebo je teprve krátce na
pracovním trhu, je výrazně kritičtější, než je tomu u všech ostatních pracovníků (další věkové skupiny se v hodnocení
vzájemně již téměř neliší). Tento rozdíl zůstává i v současnosti stále dobře patrný, nicméně mezi lety 2013 a 2017 se
výrazně zmenšil, a to výhradně v důsledku stále lepšího hodnocení vlastního pracovního života právě nejmladší věkovou
kategorií.

V hodnocení svého pracovního života se také tradičně významně liší zaměstnanci a OSVČ, stejně jako pracující v různých
typech zaměstnání. Samostatně výdělečně činní hodnotí svůj pracovní život výrazně lépe, než zaměstnanci, ačkoli
důležitý je pro obě skupiny více-méně stejně. Nejlépe také svou práci v posledních letech hodnotí řídící pracovníci,
profesní specialisté a techničtí a odborní pracovníci, hůře pak řemeslníci, úředníci pracující ve službách, obslužný
personál a nejhůře kvalifikovaní a nekvalifikovaní pracovníci. U všech skupin s výjimkou řídících pracovníků lze přitom od
roku 2014 sledovat zlepšení hodnocení vlastního pracovního života, nejvýraznější právě u dvou skupin s dlouhodobě
nejhorším hodnocením vlastní práce. Lépe svůj pracovní život v posledních letech stabilně hodnotí také zaměstnanci ve
státních úřadech a veřejných institucích, oproti zaměstnancům v soukromém sektoru.

Důležitost pracovního života jako celku je pro všechny příjmové skupiny pracujících dlouhodobě přibližně stejná, s růstem
příjmu se však zlepšuje hodnocení jeho celkové kvality.

Důležitost a hodnocení aspektů pracovního života v roce 2018
Zaměřme se nyní detailněji na jednotlivé aspekty pracovního života, které jsou obsaženy v souhrnném indexu.

Dvěma nejdůležitějšími aspekty jsou pro pracující výše výdělku a jeho spravedlivost, které dosahují shodně indexu
důležitosti s hodnotou 88. Na posledním místě se naopak ocitají aspekty dalšího vzdělávání a osobního rozvoje
a nefinančních výhod s hodnotou indexu důležitosti 66.
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Graf 2: Index důležitost aspektů pracovního života

Při pohledu na změny jednotlivých aspektů za poslední dobu si přitom lze všimnout poklesu důležitosti nefinančních
výhod, jejichž index se během předchozích dvou let snížil o 4 body. Mezi aspekty, které dále stojí za povšimnutí z hlediska
změn důležitosti, patří jednoznačně jistota pracovního místa, jejíž index se snížil z hodnoty 90 v roce 2014 na současných
82. Fakt, že tento trend velmi dobře odpovídá vývoji nezaměstnanosti na pracovním trhu tak dokládá, že pracující ve
svých preferencích a potřebách nevyjadřují pouze své osobnostní charakteristiky, ale že jsou ovlivněni i širším socio-
ekonomickým kontextem. Právě na pozadí vývoje pracovního trhu pak lze dobře rozumět také mírnému nárůstu důležitosti
některých aspektů, které v předchozích letech zůstávaly mezi těmi neméně důležitými, jako je samostatnost, nebo další
vzdělávání a rozvoj.

Zajímavý vývoj důležitosti prodělaly konečně všechny časové  aspekty - celková časová náročnost, rozložení pracovní
doby i dostatek času na osobní sféru. U nich došlo k výraznému zvýšení důležitosti mezi roky 2013 a 2014 a poté
k mírnému snížení z roku 2016 na rok 2017.

Z hlediska hodnocení si v roce 2018 u českých pracujících nejlépe stojí charakter pracovního poměru, následují vztahy
s kolegy, všechny aspekty týkající se vybavení pracovního místa. Nejhůře hodnoceny jsou pak aspekty nefinančních
výhod, další vzdělávání a rozvoj, čas na osobní sféru a celková časová náročnost.

Graf 3: Index hodnocení aspektů pracovního života
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Z vývojového hlediska se za poslední rok viditelně zlepšilo hodnocení aspektů odměňování (například index hodnocení
výše platu se zvýšil o 5 bodů z 61 na 66), zajímavost práce (z 69 na 72) a možnost dalšího vzdělávání a rozvoje (z 59 na
64). V posledních dvou letech se zlepšilo také hodnocení rozložení pracovní doby (z 67 na 70) a celkové časové
náročnosti (z 60 na 65). Po delší čas lze také sledovat zlepšování aspektů jistota pracovního místa (z 65 v roce 2013 na
současných 72) a rozvoj pro další uplatnění na trhu práce, který od roku 2013 vzrostl z 61 na 73 bodů). Jediným
aspektem, jehož hodnocení se ve sledovaném období zaznamenatelně zhoršilo, je dostatek času na osobní sféru, jehož
index se mezi lety 2014 a 2017 snížil z 67 na 63 bodů (v roce 2018 dosahuje 64 bodů).

Důležitost a hodnocení domén pracovního života
Jednotlivé aspekty pracovního života lze sloučit do šesti základních domén, na kterých souhrnněji sledujeme vývoj
důležitosti i hodnocení pracujících a také jejich případné rozpory.

V první řadě je patrné, že i přes změny v důležitosti jednotlivých domén, jejich vzájemné pořadí je v posledních letech
poměrně stálé. Za nejdůležitější doménu pracovního života jsou považovány vztahy, odměňování a jistoty, od roku 2013
se k nim připojily také podmínky. S odstupem je pak pro české pracující důležitá doména času a seberealizace, u nich je
však dobré si všimnout tendence k růstu důležitosti.

Je zřejmé, že nárůst důležitosti, který se v souhrnném indikátoru objevuje mezi lety 2013 a 2014, byl způsoben především
nárůstem důležitosti domén času, a v menší míře také zvýšením v doménách odměňování, seberealizace a podmínek.
Mezi lety 2016 a 2017 pak zpět o něco klesla důležitost domén času, seberealizace a vztahů. Více-méně konstantní
zůstává po celou dobu sledování index důležitosti vztahů a jistot. U té ovšem v posledním roce důležitost mírně poklesla,
stejně jako u domény podmínek.

Graf 4: Vývoj indexu důležitosti pro domény pracovního života

Hodnocení vlastní práce optikou jednotlivých domén se v posledních letech taktéž nemění nijak výrazně. Nejlepší
hodnocení od pracujících v ČR v posledních letech dostávaly domény pracovních podmínek a vztahů, v roce 2016 se
k nim připojila také doména jistot. S větším odstupem za nimi je minimálně od roku 2014 dvojice domén času
a seberealizace a nejméně dobře pracující stabilně hodnotí doménu odměňování.

Ačkoli ke zlepšení hodnocení vlastní práce došlo v posledním roce ve všech doménách, v delším časovém horizontu se
hodnocení pracovního života vyvíjí doménově poměrně specificky. V první řadě je dobré si všimnout plynulého
déletrvajícího zlepšování hodnocení v doménách jistot a odměňování, ke kterému dochází od roku 2013. Mezi lety 2013
a 2014 došlo ke zhoršení hodnocení domén vztahů a seberealizace, a naopak ke zlepšení hodnocení podmínek; přičemž
zde se jednalo o změnu jednorázovou, bez plynulého pokračování daným trendem.
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Graf 5: Vývoj index hodnocení pro domény pracovního života

Diskrepance mezi důležitostí a hodnocením
Přidanou hodnotu k ukazatelům důležitosti a hodnocení představuje index diskrepance. Ten vyjadřuje rozdíly mezi mírou
důležitosti a mírou hodnocení aspektů pracovního života, a dává tedy do poměru na jedné straně očekávání ze strany
pracovníků ohledně toho, co jim jejich pracovní život má poskytnout, a na druhé straně jejich pocit z naplnění těchto
potřeb. Index diskrepance si tedy lze zjednodušeně představit jako numerický rozdíl mezi hodnotou hodnocení a hodnotou
důležitosti u každého aspektu, který se u každého respondenta následně agreguje do indexů na úrovni domén nebo celku
pracovního života, stejně jako tomu je u indexů samotné důležitosti nebo spokojenosti.

Index diskrepance se přirozeně vyvíjí současně s tím, jak se vyvíjí samotná důležitost a hodnocení. Již z grafického
znázornění na 1. grafu je přitom patrné, že poté, co se v roce 2014 nesoulad hodnocení a důležitosti zvýšil v důsledku
nárůstu celkové důležitosti, v letošním roce se diskrepance výrazně snížila jednak v důsledku zlepšeného hodnocení
a dílem také díky mírnému snížení důležitosti od roku 2016. Lze proto shrnout, že v letošním roce je soulad mezi
očekáváním a naplněním pracujících nejlepší za sledované období, přičemž na rozdíl od situace v roce 2013, kdy byl
velký podobně, se ovšem v letošním roce posunul na vyšší hladinu celkové kvality pracovního života, jak ji vnímají
pracující.

Graf 6: Vývoj indexu diskrepance pro domény pracovního života

Z hlediska míry diskrepance je pořadí domén dlouhodobě poměrně stálé, největší nesoulad pozorujeme stabilně
v doméně odměňování a nejmenší v doméně podmínek. Velmi zřetelné je postupné snižování nesouladu mezi důležitostí
a hodnocením v doméně odměňování, což je způsobeno vývojem v obou dimenzích, tj. zlepšováním hodnocení a mírným
snižováním důležitosti. Podobný jasný trend snižování diskrepance je vidět také u domény jistot, kde je to ovšem
způsobeno prakticky výhradně zlepšováním jejího hodnocení. Od roku 2013 se zvyšoval nesoulad v doménách času
a seberealizace, což souviselo zejména se zvyšováním jejich důležitosti; od roku 2016 se u nich však diskrepance
opětovně snižuje, což bylo nejprve způsobeno oslabením důležitosti a v posledním roce pak i zlepšením hodnocení
v těchto doménách.

Závěr
Prezentované výsledky z věcného hlediska ukazují, že důležitost i hodnocení domén a aspektů pracovního života se
v čase proměňuje; a že tedy dlouhodobé sledování této oblasti má smysl. Ačkoli změny nejsou zásadní (za což můžeme
být nejspíše rádi, neboť takové by jistě byly známkou náhlých a tudíž těžko kontrolovatelných turbulencí na pracovním
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trhu), tak právě postupné (a tudíž méně nápadné) posuny například v některých aspektech pracovního života nebo
u skupin pracujících jsou zprávou, na kterou je vhodné, aby aktéři pracovního trhu reagovali; nebo přinejmenším aby o ní
věděli.

Koneckonců, i vývoj obecných souhrnných ukazatelů, jako je důležitost pracovního života nebo jeho celkové hodnocení, je
odrazem hlavních procesů na pracovním trhu a výsledkem mechanismů jeho fungování. V posledních čtyřech letech
například můžeme sledovat snižování nesouladu mezi tím, co lidé od své práce očekávají, a tím, jak jsou v ní jejich
očekávání naplněna. Přitom je pro současnou situaci důležité také to, že toto zmenšování nesouladu je způsobeno jak
snižováním důležitosti, tak i zlepšováním hodnocení některých aspektů pracovního života. Pochopitelně ne všech,
případně ne stejnou měrou; a také samozřejmě ne stejně ve všech skupinách pracujících. Právě na tyto dílčí rozličnosti
upozorňujeme, když ukazujeme, že se mezi českými pracujícími v posledních letech snížila důležitost jistoty pracovního
místa, nefinančních výhod nebo bezpečnosti a čistoty při práci; a naopak zlepšilo hodnocení výše i spravedlivosti
odměňování, celkové časové náročnosti i rozložení pracovní doby, celé domény seberealizace a také jistoty pracovního
místa a možností rozvoje dalšího uplatnění na pracovním trhu. Ukazujeme také, že na některých změnách se srovnatelně
podílejí různé skupiny pracovníků (například ke zlepšování hodnocení výše a spravedlivosti ohodnocení dochází ve všech
oblastech České republiky), zatímco u některých můžeme identifikovat nějakou specifickou skupinu, u níž dané výsledky
svědčí buď o vývoji pozitivním (například zlepšování subjektivně vnímané kvality pracovního života u nejmladší věkové
kategorie, tj. mezi těmi, kteří teprve vstupují na pracovní trh), nebo naopak o vývoji relativně negativním (např. když
u řídících pracovníků došlo v posledním roce, na rozdíl od všech ostatních skupin pracujících, ke zhoršení celkového
pracovního života).

Je zřejmé, že z hlediska detailnosti jsou uvedené poznatky jen drobnými výseky z velké zásobárny dat; ostatně podrobná
analýza dílčích aspektů a konkrétních skupin pracujících nebyla cílem této stati. Ta měla za úkol představit typ informací,
které výzkumný program nabízí, a dokumentovat trendy v základních obecných kategoriích širokého konceptu kvality
pracovního života. Představená zjištění jsou výsledkem opakovaného měření a právě v zobrazení vývoje spočívá jejich
největší přínos. Další související a případně také podrobnější údaje proto čtenář může snadno získat ve webové aplikaci
na adrese http://kvalitapracovnihozivota.vubp.cz/.
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Prestiž vlastního povolání v hlavním zaměstnání v ČR

PRESTIGE OF THE OWN PERMISSION IN THE MAIN EMPLOYMENT IN THE CZECH
REPUBLIC

Jan Červenka

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
jan.cervenka@soc.cas.cz

Abstrakt

Na základě dat z výzkumu Kvalita pracovního života 2018 realizovaného v květnu 2018 na reprezentativním
vzorku 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace ČR ve věku od 18 let článek představuje, jak
ekonomicky aktivní lidé hodnotí prestiž své vlastní profese ve svém hlavním zaměstnání.

Klíčová slova: prestiž povolání, hlavní zaměstnání, výzkum, Česká republika

Abstract

On the base of data from the survey Quality of Working Life 2018 conducted in May 2018 on a representative
sample of 2068 respondents from economically active population of the Czech Republic aged 18 years or more
the text presents how economically active people evaluate occupational prestige of their profession in their main
occupation.

Keywords: occupational prestige, main occupation, survey, Czech Republic

Prestiž povolání a její měření
Prestiž povolání je jedním z nejfrekventovanějších a nejtradičnějších témat v sociologii, které se těší značné
popularitě a zájmu i ze strany širší veřejnosti. Různé žebříčky profesí sestavované na základě výzkumů často
můžeme najít nejen v rozsáhlé odborné literatuře, ale i v popularizačních textech určených laikům nebo ve
výstupech masových sdělovacích prostředků. Historie prestiže jako sociologického konceptu sahá až do raného
období existence samotné sociologie, když ji ve svém pojetí teorie sociální stratifikace jako jednu ze základních
dimenzí utvářejících sociální status zmiňoval již Max Weber [Wegener 1992, Zhou 2005].

První empirické výzkumy prestiže povolání se objevily již ve druhém a třetím desetiletí 20. století, u nás první
a nadlouho jediný výzkum realizoval a následně publikoval ve studii Povolání a veřejné blaho z roku 1937
Antonín Obrdlík [Tuček, Machonin 1993]. Soustavnější a metodologicky lépe ukotvené výzkumy prestiže
povolání se ale objevují až od roku 1947, kdy vznikla známá studie NORC  Paula K. Hatta a Cecila C. Northe
Jobs and Occupations (Práce a povolání), 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) [Hatt, North 1947, Treiman 1977]. Měření
prestiže povolání nejčastěji probíhá na číselné škále s rozsahem od 1 do 99, případně od 1 do 100, kde vyšší
hodnota představuje vyšší úroveň prestiže dané profese, přičemž respondenti na škále řadí jednotlivé profese
z předloženého seznamu s tím, že nejprve vyberou jednu profesi, jíž si váží nejvíce a jíž přidělí maximální
možnou hodnotu, a jednu profesi, jíž si váží nejméně a jíž přidělí minimální možnou hodnotu v rámci dané škály.
Objevují se ale i jiné škály, např. výzkum prestiže povolání realizovaný v Československu v roce 1967 používal
pětibodovou škálu [Tuček, Machonin 1993].

Změny v hodnocení prestiže povolání v čase

[1]
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Hodnocení prestiže povolání v čase není zcela neměnné. Některé prvky v jeho rámci vykazují v dlouhodobém
měřítku vysokou stabilitu a zejména v průběhu větší části 20. století se jevil jako poměrně stabilní i celkově
[Hodge et al 1964], přesto v něm dochází k různým posunům, někdy velmi výrazným.  Tyto posuny zpravidla
odrážejí změny ve společnosti a v jejích hodnotových postojích, jakož i změny v ekonomice a případně
v politice, v technologiích a podobně, jež se nějakým způsobem promítají do oblasti práce, která se v čase
rovněž vyvíjí.

Výrazná změna ve vnímání prestiže povolání se v našem prostředí 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 zcela potlačeným podnikatelským sektorem. V průběhu těchto změn se prestiž povolání
vnímaná českou populací významně přiblížila Treimanově mezinárodní škále SIOPS, i když si uchovala nebo
nově utvořila 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. K velkým posunům, do nichž se promítala společenskopolitická atmosféra
porevolučního období, došlo i v krátkém rozmezí mezi roky 1990 a 1992  [Tuček, Machonin 1993].

Změny probíhaly 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. Postupný vzestup naopak zaznamenaly profese policisty a vojáka z povolání, jež se propadly na
počátku 90. let. Relativní posun směrem vzhůru ještě na začátku 90. let nastal v případě profesí učitelů na ZŠ
a zdravotních sester, jež se ze středu či dokonce spodní části žebříčku, kde figurovaly podle výsledků výzkumu
z 60. let, dostaly mezi popřední profese, kde se dlouhodobě stabilně drží [Tuček, Machonin 1993, Tuček 2016].
Velmi stabilně v popředí se dlouhodobě drží lékaři, vědci, vysokoškolští pedagogové, soudci, projektanti,
programátoři a také soukromí zemědělci. Ve spodku žebříčku se trvale drží uklízečky a obecně nekvalifikované
dělnické profese, dále sekretářky, prodavači a poněkud atypicky duchovní a v posledních cca 15 až 20 letech
též poslanci [Tuček 2016].

Samotný výzkum Kvality pracovního života 2018, jehož výsledkům se budeme dále věnovat, se zaměřil
primárně na sebehodnocení prestiže povolání samotného respondenta a prestiže jiných profesí se dotkl pouze
letmo otázkou, jejímž účelem bylo ukotvení škály od 1 do 100, na níž měli dotázaní hodnotit prestiž své vlastní
profese v hlavním zaměstnání a ve které ze seznamu 25 profesí vybírali jednu, jíž si váží nejvíce, a jednu, jíž si
naopak považují nejméně. Výsledky odpovědí na toto otázku nepřinesly v kontextu dosavadních výzkumů
prestiže povolání žádné výrazné překvapení. Mezi nejvíce vážené profese byl 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. Opačná
strana žebříčku vykazovala relativně větší rozmanitost, když 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 %.

Prestiž povolání v hlavním zaměstnání v roce 2018
Hlavní otázka části šetření věnované prestiži měřila prestiž vlastního povolání v hlavním zaměstnání. Základní
výsledky shrnuje tabulka 1. 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.
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 %.
Odpovědi respondentů se v rámci škály přitom ve zvýšené míře koncentrovaly v desítkových bodech, zdaleka
nejčastěji vybíranou hodnotou bylo 50 (16,3 %), následované 60 (11,9 %), 70 (9,6 %), 40 a 80 (shodně 8,5 %),
30 (6,7 %), 90 (5,1 %) a 20 (4,1 %).

[2]
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Přitom ovšem, jak ukazuje tabulka 1 dále, 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 také 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
prestiž v průměru naopak deklarují lidé pracující v soukromé podnikové sféře), tak i z hlediska velikosti
zaměstnávající organizace, když s počtem zaměstnanců v organizaci deklarovaná prestiž mírně stoupá.

Dle profese nejvýše sami sebe v průměru staví specialisté, významně nad průměrem prestiž svojí profese
hodnotí 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 prestiž se v průměru ukazuje v zemědělství,
myslivosti a lesním hospodářství, zpracovatelském průmyslu, obchodu či opravách vozidel a spotřebního zboží
a ubytování a stravování.

Prestiž vlastního povolání zřetelně narůstá s nejvyšším stupněm dokončeného vzdělání a vykazuje silnou
pozitivní korelaci s příjmem z hlavního zaměstnání (ρ =0,328). Také je lehce vyšší mezi muži oproti ženám,
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
i se spokojeností s pracovním životem (ρ=0,285) a ještě silněji se spokojeností s tím, že si dotázaný 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).

 PRŮMĚR MEDIÁN 1. KVARTIL 3. KVARTIL

Všichni ekonomicky aktivní 57,68 60 40 75

Samostatně činní 63,93 66 50 80

Zaměstnanci 56,64 58 40 70

     v tom     

    Státní úřad, úřad místní správy či samosprávy 62,52 60 50 80

    Podnik vlastněný státem 57,06 57 45 75

    Soukromá firma, podnik 53,27 50 40 70

    Veřejná instituce 67,77 70 50 80

    Méně než 10 zaměstnanců 53,92 50 40 70

    10 až 19 zaměstnanců 56,27 53 40 70

    20 až 49 zaměstnanců 57,28 60 40 70

    50 až 249 zaměstnanců 58,77 60 42 75

    250 a více zaměstnanců 58,98 60 45 75

Řídící pracovníci 67,17 70 55 80

Specialisté 75,16 80 65 90

Techničtí a odborní pracovníci 63,68 60 50 80

Úředníci 54,10 50 40 70

Provozní pracovníci ve službách a prodeji 51,89 50 35 70

Řemeslníci a opraváři 56,27 60 40 70

[4]
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Obsluha strojů a zařízení, montéři 49,43 50 35 63

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 42,67 40 25 60

Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství 51,86 50 40 70

Zpracovatelský průmysl 51,75 50 39 70

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 62,12 63 50 75

Stavebnictví 56,47 50 40 75

Obchod, opravy vozidel a spotřebního zboží 51,51 50 35 70

Ubytování a stravování 51,78 50 40 68

Doprava, skladování, pošty a telekomunikace 55,50 51 40 70

Bankovnictví, pojišťovnictví a fin.
zprostředkování

64,40 63 50 80

Činnosti v oblasti realit, výzkum a vývoj… 62,98 70 50 78

Veřejná správa, obrana, pov. soc. zabezpečení 68,28 70 50 85

Vzdělávání a školství 67,95 70 55 82

Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti 68,44 70 50 90

Veřejné, sociální a osobní služby 56,29 56 40 70

Muži 58,91 60 45 75

Ženy 56,21 60 40 70

18 až 29 let 53,85 55 39 70

30 až 39 let 57,00 60 40 75

40 až 49 let 59,95 60 50 75

50 let a starší 59,16 60 40 80

Absolventi VŠ, VOŠ 71,30 70 60 85

Absolventi SŠ s maturitou 58,47 60 45 75

Absolventi SŠ bez maturity a vyučení 51,99 50 40 70

Lidé se základním vzděláním 44,17 40 30 50

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. - 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní
populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.
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Subjektivní vnímání životní spokojenosti u ekonomicky
aktivní populace České republiky

THE SUBJECTIVE PERCEPTION OF LIFE SATISFACTION IN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
OF THE CZECH REPUBLIC

Naděžda Čadová

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., nadezda.cadova@soc.cas.cz

Abstrakt

Subjektivně vnímaná spokojenost je důležitou součástí kvality života každého jednotlivce. Článek ukazuje, jak je česká
ekonomicky aktivní populace spokojená se svým životem celkově i s jeho jednotlivými aspekty, a předkládá rovněž pořadí
jednotlivých životních aspektů podle toho, jak jsou s nimi čeští pracující spokojeni. V textu je pak dále analyzován rozdíl ve
spokojenosti s jednotlivými aspekty mezi muži a ženami, mezi pracujícími různého věku a vzdělání.

Klíčová slova: kvalita života, kvalita pracovního života, pracovní spokojenost

Abstract

Subjectively perceived satisfaction is an important part of the quality of life of each individual. The article shows how the
Czech economically active population is satisfied with its life as a whole and with its individual aspects, and also presents
the order of individual life aspects according to how the Czech workers are satisfied with them. Then the text analyses the
difference in satisfaction with individual aspects between men and women and between working people of different ages
and education.

Keywords: quality of life, quality of working life, job satisfaction

Úvod
Pocit štěstí, spokojenosti a radosti hraje v každém lidském životě důležitou roli a zkoumání této oblasti proto neuniklo ani
pozornosti sociologů. První problém, na který však sociolog při zkoumání fenoménu štěstí a spokojenosti naráží, je
problém definice toho, co to štěstí vlastně je a jak ho měřit [Hamplová, 2004:12 -14]. Koncept štěstí a spokojenosti je
často spojován s pojmem kvalita života, který je vnímán jako pojem nadřazený, jehož je subjektivně vnímaná spokojenost
a štěstí důležitou součástí.  V oblasti kvality života byly předmětem zkoumání zpočátku především materiální stránky
života společnosti (tzv. objektivizované pojetí kvality života), postupně ale můžeme vidět sílící zájem právě o subjektivní
vnímání a hodnocení života samotného jedince [Rapley, 2003] a na subjektivní pocity spokojenosti se zaměříme i v tomto
textu. Budeme zde tedy kategorii štěstí a spokojenosti vnímat ryze subjektivně, což znamená, že lidi považujeme za
spokojené tehdy, pokud o sobě sami prohlašují, že spokojení jsou. 

Práce je důležitou součástí lidského života a celková životní spokojenost je se spokojeností v pracovní oblasti velmi úzce
provázána. Na jednu stranu se práce vykresluje jako zdroj seberealizace a identity, na druhou stranu se hovoří o stresu,
přetíženosti a rizicích z povolání. To naznačuje, že vztah mezi naším zaměstnáním a tím, jak šťastní a spokojení jsme, je
složitý [Hamplová, 2015: 43].

Zkoumání kvality pracovního života má ve světě přitom dlouhou tradici a soustavná odborná pozornost je jí věnována po
celou druhou polovinu 20. století.  Také v České republice nezůstává toto téma bez povšimnutí a zejména v posledních
letech je mu věnována zvýšená pozornost [např. Čadová a Paleček 2006, Vinopal 2011, Červenka 2015]. Na kvalitu
pracovního života a možnost jejího soustavného a dlouhodobého sledování v čase se pak plně soustředil projekt
programu Omega TA ČR č. TD020046 „Proměny kvality pracovního života“ (2015), jehož výstupem byla Certifikovaná
metodika „Metodika dlouhodobého monitorování subjektivní kvality pracovního života v České republice“ (Osvědčení
o uznání certifikované metodiky vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, čj. 2015/75 229-312 dne 31. 12. 2015)
[Vinopal a kol., 2015].

Některé otázky, jež s kvalitou pracovního života souvisejí, se v posledních letech objevily i v některých mezinárodních
výzkumech, které byly realizovány i v České republice, jako například v ISSP (International Social Survey Programme)
především v modulu Pracovní orientace, nebo ESS (European Social Survey) [podrobněji Krejčí a Leontiyeva, 2012].

1
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Zajímavému srovnání spokojenosti se zaměstnáním v různých evropských zemích se pak věnuje Myslíková a Večerník
[2016].

V tomto textu budeme čerpat z výsledků výzkumu Kvalita pracovního života 2018, který se mimo jiné zaměřil na zkoumání
spokojenosti českých občanů s různými aspekty jejich života. Podrobněji se budeme věnovat srovnání spokojenosti
s různými oblastmi života a podíváme se na to, zda jsou lidé více spokojení se svým pracovním nebo osobním životem,
nakolik souvisí životní spokojenost s věkem i na to, zda je mezi lidmi s vysokoškolským stupněm dosaženého vzdělání
více šťastných a spokojených lidí.

Použitá data
Výzkum Kvalita pracovního života 2018 realizovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR
(CVVM) ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce. Projekt navázal na dlouholetou spolupráci mezi oběma
pracovišti, které se společně dlouhodobě věnují otázkám kvality pracovního života, jejímu vývoji v čase a v neposlední
řadě také metodologickým aspektům měření kvality pracovního života. Údaje prezentované v tomto textu vychází
z kvantitativního sociologického výzkumu, který byl realizován metodou osobních rozhovorů tazatelů s respondenty
v termínu od 26. května do 13. června 2018. Respondenti byli ekonomicky aktivní občané České republiky starší 18 let,
kteří byli vybráni kvótní metodou, přičemž kvótními znaky bylo pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště. Celkem
se výzkumu zúčastnilo 2068 respondentů.

Srovnání spokojenosti s různými aspekty života
Na úvod celého výzkumu jsme se všech respondentů dotázali, jak by zhodnotili svoji celkovou životní spokojenost, a to na
11 bodové škále od -5, což znamená naprosto nespokojen, až po +5, což je naprosto spokojen se středem v bodě 0.
Obecně můžeme konstatovat, že ekonomicky aktivní lidé se ve svém životě výrazně častěji cítí spokojeni, než
nespokojeni. Na některý z bodů -5 až -1 znamenající převažující nespokojenost se ve výzkumu zařadilo pouze 8 %
dotázaných, dalších 9 % pak zvolilo střední variantu, kterou v tomto případě představovala 0, a zbylých 83 % se zařadilo
na kladnou stranu škály, tedy že se ve svém životě cítí více či méně spokojení. Vůbec nejčastěji vybíranou variantou na
škále byl bod 3, který zvolilo 27 % respondentů a informaci o převažující spokojenosti potvrzuje také fakt, že průměr mezi
všemi ekonomickými aktivními měl hodnotu 2,25.

Kromě hodnocení celkové životní spokojenosti jsme se pak ve výzkumu zajímali o to, jak jsou lidé spokojení s jednotlivými
aspekty svého života, což nám umožní srovnávat jednotlivé oblasti mezi sebou. Konkrétně jsme zkoumali spokojenost
s celkovým pracovním životem, s rodinným nebo partnerským životem, se soukromým životem, kam patří volný čas pro
sebe, své zájmy a záliby apod., spokojenost s udržováním vztahů s přáteli, známými a vzdálenější rodinou, spokojenost
s tím, jak se člověku daří skloubit jednotlivé oblasti života, tedy práci, rodinu, osobní vztahy a vztahy s přáteli, dohromady,
dále celkovou spokojenost se zdravím, zdravotním stavem a celkovou psychickou pohodu. Měření spokojenosti s různými
aspekty života opět proběhlo na 11bodové škále od -5 do +5 se středem v bodě 0.

Ve všech sledovaných oblastech velmi výrazně převažuje podíl spokojených, tedy těch, kteří se na škále zařadili k bodům
+1 až +5, nad nespokojenými, kteří zvolili body (-5 až -1), když podíl spokojených u všech sledovaných oblastí tvořil více
než tři čtvrtiny všech dotázaných. Zajímavé také je, že se podíly spokojených či nespokojených s jednotlivými oblastmi
mezi sebou výrazně nelišily, což je patrné jak z podílů spokojených, který se vždy pohyboval v rozmezí od 79 do 87 %, tak
z hodnot průměru, které se nacházely v rozmezí hodnot od 2,07 o 2,65 (viz graf 1).

 

Graf 1: Spokojenost s různými aspekty života

Poznámka: Číslo v závorce představuje 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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Nejvíce spokojení jsou pracující lidé se svými vztahy s přáteli, známými a vzdálenější rodinou s průměrem 2,65 a podílem
spokojených 87 %, krajní variantu představující naprostou spokojenost pak zde zvolilo 14 % dotázaných. Druhou celkově
nejlépe hodnocenou oblastí se stal partnerský, respektive rodinný život, kde průměrná hodnota byla 2,49, celkový podíl
spokojených tvořil 80 %.  V oblasti partnerského nebo rodinného života jsme také ze všech sledovaných oblastí
zaznamenali nejvyšší podíl těch, kteří se cítí „naprosto spokojeni (bod +5 na škále), který tvořil téměř pětinu všech
dotázaných (19 %).

Velmi podobné hodnocení se pak týkalo dalších tří sledovaných oblastí, a to spokojenosti s osobním životem
představovaným různými zálibami a koníčky či prostě časem pro sebe (průměr 2,39; celkový podíl spokojených 84 %
a naprosto spokojených 12 %), spokojenosti se svým zdravotním stavem (průměr 2,40; celkový podíl spokojených 80 % a
naprosto spokojených 16 %) a celkové psychické pohody (průměr 2,41; celkový podíl spokojených 81 % a naprosto
spokojených 13 %). 

Na pomyslném šestém místě se umístila spokojenost s tím, jak se respondentovi daří skloubit dohromady práci, rodinu,
osobní život a vztahy s přáteli (průměr 2,19; celkový podíl spokojených 83 % a naprosto spokojených 9 %). Relativně
nejméně pozitivně hodnocenou oblastí byl pracovní život s průměrem 2,09. I zde ale podíl spokojených velmi výrazně
převažoval, a tvořil 79 %, přičemž úplnou spokojenost vyjádřilo 9 % respondentů.

Poněkud jiný pohled nám nabízí analýza toho, jakou hodnotu na 11 bodové škále od -5 do +5 vybírali respondenti ve
svých odpovědích nejčastěji. V případě spokojenosti s celkovým pracovním životem, se soukromým životem, kam patří
volný čas pro sebe, zájmy a záliby apod., spokojenosti s udržováním vztahů s přáteli, známými a vzdálenější rodinou,
spokojenosti s tím, jak se daří jednotlivé oblasti života, tedy práci, rodinu, osobní vztahy a vztahy s přáteli, skloubit
dohromady bylo nejčastěji volenou odpovědí číslo 3. V oblasti rodinného nebo partnerským života, celkové spokojenosti
se zdravotním stavem a celkové psychické pohody to pak bylo dokonce číslo 4.

Další analýza pak prokázala, že 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).

Spokojenost se všemi sledovanými oblastmi a hodnocení své celkové životní spokojenosti je velmi silně provázané. Platí
tedy, že lidé spokojenější s jednou sledovanou oblastí jsou častěji spokojenější i v těch dalších. To může mít dvě odlišná
vysvětlení. Buď se jedná o určité psychologické nastavení osobnosti, kdy někteří lidé mají tendenci život vždy vnímat z té
lepší stránky (optimisté) a jiní naopak z té horší (pesimisté), což se může projevit i v případě subjektivního hodnocení
různých oblastí svého života. Druhé možné vysvětlení je, že pokud se člověku v některé z životních oblastí daří a zažívá
úspěchy, je dobře naladěný, celkově spokojenější a má tak tendenci i další oblasti svého života posuzovat příznivěji. To
samé pak může platit i v případě, že se člověku v něčem důležitém výrazně nedaří, zažívá nezdar či zklamání, které může
negativně ovlivnit i jeho náhled na celý život i jeho dílčí oblasti.

Jsou spokojenější muži nebo ženy?
Genderové stereotypy často představují muže jako živitele rodiny, který se realizuje především ve svém zaměstnání,
a právě zaměstnání je zdrojem jeho životní spokojenosti. Ženy jsou naopak stereotypně vnímány jako „ochránkyně
rodinného krbu“, jež patří do soukromé sféry a které se zpravidla realizují ve své rodině při péči o partnera a děti. Zajímalo
nás proto, zda jsou skutečně muži spokojenější ve své práci a ženy ve svém partnerském a rodinném životě.

 CELKEM MUŽI ŽENY ZŠ SŠ BEZ
MATURITY

SŠ S
MATURITOU

VŠ

Celková životní spokojenost 2,25 2,21 2,29 1,38 1,92 2,39 2,91

Spokojenost s pracovním životem 2,07 2,04 2,12 0,94 1,67 2,25 2,92

Spokojenost s partnerským/rodinným
životem

2,49 2,46 2,54 1,45 2,27 2,61 3,08

Spokojenost s osobním životem,
záliby čas pro sebe apod.

2,39 2,37 2,41 1,81 2,13 2,47 2,93

Spokojenost s vztahy s přáteli,
známými, vzdálenější rodinou

2,65 2,60 2,71 2,29 2,50 2,71 2,93

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

2,19 2,19 2,20 1,86 2,06 2,22 2,50
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Spokojenost se zdravím, zdravotním
stavem

2,40 2,38 2,43 2,06 2,23 2,47 2,74

Celková psychická pohoda 2,41 2,48 2,33 1,95 2,26 2,41 2,83

Tabulka 1: Spokojenost s různými aspekty života – srovnání průměrných hodnot u mužů a žen a respondentů
s různým stupněm dosaženého vzdělání

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 1, data tuto hypotézu nijak nepotvrzují. Průměrná spokojenost mužů a žen s pracovním životem se
nijak výrazně neliší, u žen je naopak dokonce nevýrazně vyšší (průměr mužů je 2,04, průměr žen 2,12). Co se týče
spokojenosti s partnerským a rodinným životem, ani zde není rozdíly mezi oběma pohlavími nijak výrazný, i když u žen je
spokojenost nepatrně vyšší (průměr mužů je 2,46, průměr žen 2,54).

Hypotéze o vyšší spokojenosti mužů s prací a žen s rodinným životem tedy nebyla potvrzena, data nám však ukázala
další zajímavosti. Rozdíly v hodnocení různých oblastí života mezi muži a ženami nejsou příliš velké, celkově ale můžeme
vidět, že ženy jsou v porovnání s muži spokojenější prakticky ve všech sledovaných oblastech, je tedy možné, že ženy
obecně hledí na život s větším optimismem než muži. Rozdíl v průměrné známce při hodnocení spokojenosti s některou
ze sledovaných oblastí větší než jedna desetina se objevil pouze ve dvou případech – v případě spokojenosti se vztahy
s přáteli, známými a vzdálenější rodinou, která byla u žen vyšší než u mužů (průměr mužů byl 2,60 a průměr žen 2,71)
a v případě celkové psychické pohody, kterou naopak muži jako jedinou hodnotili lépe než ženy (průměr mužů byl 2,48
a průměr žen 2,33).

Přináší s sebou vyšší vzdělání i vyšší spokojenost?
Vzdělání je obvykle zdrojem vyššího postavení ve společnosti, zaručuje vyšší sociální status a vyšší stupeň vzdělání často
umožňuje vykonávat profese, které jsou ve společnosti spojeny s vyšší prestiží a lidé si jich obecně více považují. Je však
vyšší stupeň vzdělání rovněž spojeno s vyšší životní spokojeností? Liší se lidé s vyšším stupněm dosaženého vzdělání od
těch méně vzdělaných ve své pracovní spokojenosti, nebo jsou profese vykonávané vysokoškolsky vzdělanými pracovníky
natolik psychicky a časově náročné a stresující, že se pracovníci cítí méně spokojeni? A má stupeň dosaženého vzdělání
nějaký vliv na spokojenost v jiných životních oblastech, než je práce?

Odpověď na tyto otázky nám opět poskytne analýza výsledků výzkumu Kvalita pracovního života 2018, jež jsou zobrazeny
v tabulce 1. Z těch je jasně patrné, že spokojenost s životem celkově i s jednotlivými sledovanými oblastmi s výší
dosaženého vzdělání úzce souvisí, přičemž zřetelně s jeho rostoucím stupněm roste, a to ve všech oblastech. Růst
spokojenosti spolu s rostoucím stupněm dosaženého vzdělání však není ve všech oblastech stejný. Největší rozdíl mezi
lidmi se základním a vysokoškolským vzděláním nacházíme v oblasti pracovního života, kde se rozdíl dosažených
průměrných hodnot lišil téměř o dva body, když průměr pracujících se základním vzděláním dosáhl na škále od -5 do +5
necelého 1 bodu (0,94) a průměr vysokoškolsky vzdělaných se blížil hodnotě 3 (2,92). O více než 1,5 bodu se lišily
průměrné hodnoty také v případě spokojenosti s partnerským/rodinným životem a celkové životní spokojenosti, o více než
bod pak také spokojenost s osobním životem, časem pro sebe, své záliby a koníčky.

Důležité je ovšem připomenout, že i přes značné rozdíly platí pro všechny vzdělanostní skupiny ve všech sledovaných
oblastech života, že převažuje spokojenost nad nespokojeností.

Zajímavý obrázek dostaneme také v případě, že se zaměříme na pořadí různých oblastí podle spokojenosti u jednotlivých
vzdělanostních kategorií. Pracující se základním vzděláním vyjadřují nejvyšší spokojenost se vztahy s přáteli, známými
a vzdálenější rodinou, na druhém místě figuruje spokojenost se svým zdravím a zdravotním stavem, na pomyslném třetím
místě se objevuje psychická pohoda. Na opačném konci žebříčku, tedy oblastí, kde se ekonomicky aktivní se základním
vzděláním cítí nejméně spokojeni, je pak pracovní život.

Pracovníci se středním vzděláním bez maturity a vyučení se rovněž cítí nejvíce spokojeni se svými vztahy s přáteli,
známými a vzdálenější rodinou, na pomyslné druhé místo se ale dostává partnerský a rodinný život (ten se u lidí se
základním vzděláním pohyboval až na 6. místě), třetí pak zůstává celková psychická pohoda. Také konec žebříčku se
nemění, když nejnižší míru spokojenosti uváděli středoškoláci bez maturity se svým pracovním životem.

Spokojenost se vztahy s přáteli, známými a vzdálenější rodinou zůstává u pracovníků se středním vzděláním s maturitou
na první pozici žebříčku, následuje partnerský/rodinný život. Na pomyslné třetí příčce pak najdeme spokojenost se
zdravím a zdravotním stavem. Žebříček pak uzavírají dvě oblasti, jejichž hodnocení se liší pouze nepatrně, a to
spokojenost s pracovním životem (průměr 2,25) a spokojenost s tím, jak se člověku daří skloubit jednotlivé oblasti svého
života, tedy práci, rodinu, čas pro sebe a pro své přátele dohromady (průměr 2,22).

Značně odlišné pořadí oblastí pak najdeme u ekonomicky aktivních s vysokoškolským vzděláním. Nejvíce spokojení se
vysokoškolsky vzdělaní cítí se svým partnerským/rodinným životem, na druhém, třetím a čtvrtém místě jsou tři prakticky
shodně hodnocené oblasti, a to osobní život, čas pro sebe, své záliby a koníčky (průměr 2,93), spokojenost se vztahy



24. 1. 2019 Subjektivní vnímání životní spokojenosti u ekonomicky aktivní populace České republiky | BOZPinfo.cz

https://www.bozpinfo.cz/josra/subjektivni-vnimani-zivotni-spokojenosti-u-ekonomicky-aktivni-populace-ceske-republiky 5/7

s přáteli, známými a vzdálenější rodinnou (průměr 2,92) a spokojenost s pracovním životem (průměr 2,92).  Na
pomyslném předposledním, tedy 6. místě, najdeme spokojenost se zdravím a zdravotním stavem, která v případě lidé se
základním vzděláním pohybovala na 2. místě. Nejnižší spokojenost pak pracující s vysokoškolským stupněm dosaženého
vzdělání vyjádřili s tím, jak se jim daří skloubit jednotlivé oblasti svého života dohromady, jak úspěšní jsou v harmonizaci
svých pracovních závazků, času na rodinu, na své koníčky a záliby a také času pro své přátelé, známé a vzdálenější
rodinu.

Jak souvisí spokojenost s věkem?
Pohled na život a životní priority se člověku během života mění a to, za čím jsme se v mládí hnali, se nám s věkem může
zdát nedůležité a naopak si začneme vážit věcí, o které jsme se v mládí nezajímali. Položili jsme si proto otázku, zda se
s věkem mění také životní spokojenost, respektive spokojenost s různými oblastmi života. Platí, že nejstarší věková
skupina s nabytými životními zkušenostmi pociťuje větší životní spokojenost, nebo je naopak vyšší podíl spokojených mezi
mladými, kteří mají život před sebou, a otvírá se před nimi svět se všemi svými možnostmi?

Jak je vidět z údajů uvedených v tabulce 2, jednotlivé oblasti se v průběhu života zdaleka nevyvíjejí stejně. Obecně ale
můžeme konstatovat, že spokojenost s většinou oblastí se s přibývajícím věkem buď nemění, nebo klesá. Co se týče
spokojenosti s životem celkově, tak tu nejvýše hodnotí ekonomičtí aktivní ve věku od 18 do 29 let (průměr 2,44), o něco
hůře pak lidé ve věkové kategorii od 30 do 39 let a od 40 do 49, jejichž hodnocení bylo téměř shodné (průměr 2,28
respektive 2,26), a nejhůře pak pracující starší 50 let (průměr 2,05).

Celkem nepřekvapivě se s věkem nejvíce zhoršuje vnímání vlastního zdraví a zdravotního stavu, které ve věkové kategorii
18 až 29 let dosahuje průměru 3,34, což je vůbec nejvíc ze všech sledovaných oblastí života, ve věku 30 až 39 let
průměru 2,73, poté klesá na průměrnou hodnotu 2,34 pro věkovou skupinu 40 až 49 let a pro ekonomicky aktivní starší 50
let již průměr činil 1,42, což je naopak pro tuto skupinu pracujících nejméně ze všech zkoumaných životních spokojeností.

Podobně jako zdraví a zdravotní stav má s rostoucím věkem klesající tendenci také hodnocení vlastní psychické pohody.
Nejlépe tak svou psychickou pohodu vnímají mladí lidé do 30 let (průměr 2,92), o něco hůře třicátníci (průměr 2,54), ještě
hůře čtyřicátníci (průměr 2,34) a nejhůře hodnotí psychickou pohodu pracující nad 50 let.

 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 s 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

Tabulka 2: Spokojenost s různými aspekty života – srovnání průměrných hodnot u mužů a žen a respondentů
s různým stupněm dosaženého vzdělání

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 tabulky 1, spokojenost s partnerským a rodinným životem se s věkem zdaleka nemění takto výrazně, je
pouze o něco málo vyšší pro věkovou skupinu 30 až 39 let. Spokojenost s osobním život, zálibami, a časem pro sebe se
po 30. roku věku téměř nemění, ve věku 18 až 30 let je ale o něco vyšší.  Podobné rozložení je pak charakteristické
rovněž pro spokojenost se vztahy s přáteli, známými a vzdálenější rodinou, která je rovněž nejvyšší ve věkové kategorii 18
až 30 let, poté klesá, ale s rostoucím věkem už se dále téměř nemění.

Co se týče spokojenosti se skloubením rodiny, práce, osobního života a vztahy s přáteli, zde jsme očekávali nejnižší míru
spokojenosti ve věkové kategorii 30 až 39 let, kdy se lidé nejčastěji snaží harmonizovat pracovní úvazek s péčí o malé
děti. Data ovšem tuto domněnku nepotvrzují a spokojenost se skloubením různých oblastí života se u ekonomicky aktivní
populace napříč věkovými kategoriemi téměř nemění.
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Závěr
V tomto textu jsme si kladli otázky, zda jsou čeští ekonomicky aktivní občané spokojení se svým životem, zda se liší jejich
spokojenost v jednotlivých oblastech života a jaký vliv má na spokojenost pohlaví, věk či vzdělání jedince.

Zjištěné výsledky vyznívají značně optimisticky, když analyzovaný data z výzkumu Kvalita pracovního života 2018 zcela
jednoznačně potvrzují, že mezi ekonomicky aktivní populací České republiky naprosto dominují lidé spokojení se svým
životem celkově, ale i se všemi jednotlivými oblastmi života, které byly ve výzkumu sledovány. Zjištěné rozdíly ve
spokojenosti s různými oblastmi života jsou poměrně malé. Nejspokojenější se však čeští pracující cítí se svými vztahy,
a to jak s přáteli, známými a vzdálenější rodinou, tak ve svém partnerském či rodinném životě. Nejméně spokojení jsou
pak ekonomicky aktivní občané se svým pracovním životem, i zde však výrazně převažuje podíl spokojených, nad těmi
nespokojenými.

Mezi muži a ženami nejsou v jejich spokojenosti s jednotlivými oblastmi života příliš výrazné rozdíly. Naopak lidé různého
věku se v míře své spokojenosti značně liší, není zde však patrný jednoznačný trend a spokojenost s jednotlivými oblastmi
se s věkem mění různě. Výrazný pokles spokojenosti je v souvislosti s rostoucím věkem patrný u zdraví a zdravotního
stavu a psychické pohody.  V souvislosti s dosaženým vzděláním je trend mnohem jasnější, když pro všechny sledované
oblasti života platí, že s rostoucím vzděláním roste rovněž spokojenost.

Na analyzovaná data by bylo jistě zajímavé podívat se z dalších úhlů pohledu, zaměřit se na rozdíly mezi zaměstnanci
a osobami samostatně výdělečně činnými, zjistit, jaké rozdíly jsou mezi lidmi podle toho, v jakém oboru či odvětví působí,
podle typu podniku, kde pracují, či třeba podle jejich rodinného stavu. To už ale bohužel přesahuje možnosti tohoto textu.
Do budoucna pak bude určitě zajímavé sledovat, zda se popsané trendy budou stejným způsobem projevovat i v dalších
výzkumech, nebo se budou některé souvislosti v čase proměňovat.
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Současný charakter vykonávané práce a výskyt
některých rizikových faktorů z pohledu ekonomicky
aktivní populace ČR

THE CURRENT CHARACTER OF WORK CARRIED OUT AND THE DRAWING OF CERTAIN
RISK FACTORS FROM THE VIEW OF THE ECONOMIC ACTIVE POPULATION OF THE CZECH
REPUBLIC

Pavlína Bulínová

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Jeruzalémská 9, Praha 1, bulinova@vubp-praha.cz

Abstrakt

Dynamika pracovního trhu v České republice s sebou neodmyslitelně přináší důsledky v podobě postupné
proměny charakteru práce. Ruku v ruce s uvedeným trendem přicházejí nová pracovní rizika, nebo se silněji
připomínají všeobecně známá. Zmiňované trendy jsou v článku doloženy statistickými údaji zachycujícími
subjektivní hodnocení charakteru práce a pracovních rizik respondenty z dotazníkového šetření 2018.

Klíčová slova: charakter práce, odvětví ekonomických činností (CZ-NACE), klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO),
subjektivní hodnocení, kvalita pracovního života, Česká republika

Abstract

The dynamics of the labor market in the Czech Republic inherently brings the consequences in the form of
a gradual change in the nature of the work. Moving hand in hand with this trend are coming up with new
occupational hazards, or more resembling well-known ones. These trends are documented in the article with
statistical data capturing the subjective assessment of the nature of work and work risks by respondents from
the 2018

Keywords: nature of work, branch of economic activity (CZ-NACE), job classification (CZ-ISCO), subjective
assessment, the quality of working life, Czech Republic

Subjektivní hodnocení charakteru práce
Výzkum zaměřený na kvalitu pracovního života  byl mimo jiné zaměřený na subjektivní hodnocení charakteru
právě vykonávané práce z pohledu míry její fyzické a psychické náročnosti, pracovního tempa, jednotvárnosti
a monotónnosti práce.

Celkové hodnocení výsledků ukázalo, že pracovní pozice jsou více náročné po psychické stránce (průměr 5,73)
než fyzické (průměr 4,94), s převažujícím vyšším pracovním tempem (průměr 5,83). Pestrost a různorodost
práce převažuje nad jednotvárnou a monotónní prací (průměr 6,09).

Respondenti využili ve všech měřených aspektech celou škálu odpovědí jedenáctibodové škály. Velký počet
respondentů hodnotilo pracovní tempo uprostřed škály nabízených možností odpovědí. Fyzický a psychický
aspekt práce ohodnotilo největší procento respondentů jako středně těžkou zátěž. Téměř osmnáct procent
respondentů uvedlo, že jejich práce je velmi pestrá.

[1]
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Graf č. 1: Průměrné hodnoty vybraných dimenzí charakteru práce

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. – 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní
populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Odpovědi, podrobněji analyzované podle vybraných sociodemografických kritérií, ukázaly následující závěry (v
závorkách jsou uváděny průměry odpovídající příslušné skupině a kritériu):

Fyzická práce převažuje u mužů (průměr 5,41) spíše než u žen (průměr 4,39). U osob s vysokoškolským
vzděláním je hodnota nižší (průměr 2,94), fyzická práce se častěji týká osob se základním vzděláním (průměr
6,79) především pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, řemeslníků a opravářů, obsluhy strojů a zařízení
či montérů a v menší míře i pracovníků ve službách a prodeji. Nízkou fyzickou náročnost vykazují řídící
pracovníci, specialisté, techničtí a odborní pracovníci a úředníci. Mezi fyzicky nejnáročnějšími obory jsou
zemědělství, myslivost a lesní hospodářství, zpracovatelský průmysl, stavebnictví, ubytování a stravování
a v menší míře i odvětví zdravotní a sociální péče či veterinární činnost. Méně fyzicky namáhavé sféry jsou
bankovnictví, pojišťovnictví a finanční zprostředkování, činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů
a přístrojů, výzkumu a vývoje či poradenství, veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení,
vzdělávání a školství. Fyzicky náročnější práci vykonávají jednoznačně muži ve věkové kategorii 18 – 27 let.
V pořadí druhou věkovou kategorií jsou muži 45 – 54 let a 55+. Fyzická namáhavost práce je více
charakteristická pro respondenty, kteří zároveň deklarují nespokojenost ve svém pracovním i celkovém životě.
Čím fyzicky namáhavější práce, tím méně si jí respondenti váží.

Psychická náročnost práce byla v průměru nepatrně více vnímána ženami (průměr 5,81) než muži (průměr
5,67). Roste napříč kategoriemi z hlediska stupně nejvyššího dokončeného vzdělání. Osoby se základním
vzděláním mají nižší hodnoty (průměr 4,94), naopak nejvyšší hodnoty osoby s vysokoškolským a bakalářským
vzděláním (průměr 6,76). Vyšší psychickou náročnost vyjadřují lidé v profesích řídících pracovníků, specialistů a
technických a odborných pracovníků. Nízká úroveň byla zaznamenána u profesí pomocných
a nekvalifikovaných pracovníků, řemeslníků a opravářů. Vyšší psychickou náročnost lze vysledovat v oborech
veřejná správa, obrana a povinné sociální 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. Méně psychicky náročné jsou obory zemědělství, myslivosti a lesní hospodářství,
zpracovatelský průmysl a stavebnictví. Nejexponovanější věkovou kategorií této oblasti byla skupina osob ve
věku 28 – 35 let. Ti z dotázaných, kteří si mají psychicky namáhavější profesi, si své práce váží více.

Tempo práce bylo u mužů naměřeno vyšší (průměr 5,99). Ženy hodnotily tempo práce jako nižší (průměr 5,63).
Podle nejvyššího dosaženého vzdělání se výsledky lišily jen minimálně. Mírně vyšší hodnota byla naměřena
u osob se základním vzděláním (průměr 6,11), s minimálním rozdílem byly naměřeny hodnoty u osob se
středním vzděláním bez maturity (průměr 5,86) a osob s maturitou (průměr 5,81) a nejmenší hodnoty byly
naměřeny u vysokoškoláků (průměr 5,68). Vyšší tempo práce je charakteristické pro profese, jako je obsluha
strojů a zařízení, montéři a také řídící pracovníci. Na opačné straně spektra, které charakterizuje poklidnější
tempo práce, se nacházejí úředníci. Náročnými obory z hledisky vysokého tempa práce jsou zpracovatelský
průmysl, ubytování a stravování a dopravu, skladování, poštu a telekomunikace. Naopak klidné tempo mají
v oborech vzdělávání a školství a ostatních veřejných, sociálních a osobních službách. Vysoké pracovní tempo
uvádějí všechny věkové kategorie, nejnáročnější tempo práce má věková kategorie 28 – 35 let. Větší míra
nespokojenosti se svým pracovním životem byla prokázána u respondentů pracujících v rychlém tempu.
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Jednotvárnost práce je typičtější pro méně kvalifikované práce a pro respondenty v zaměstnaneckém poměru
(průměr 5,94) než osoby samostatně výdělečně činné (průměr 6,99). Více takové práce mají podle výsledků
ženy (průměr 6,0), než muži (průměr 6,18). Pestrou práci mají řídící pracovníci, specialisté, techničtí a odborní
pracovníci. Jednotvárnou až monotónní práci mají pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, obsluha strojů a
zařízení nebo montéři a menší míře i úředníci. Není překvapením, že mezi obory s pestrou škálou činností patří
vzdělávání a školství, zdravotnictví a sociální péče či veterinární činnosti, bankovnictví, pojišťovnictví a finanční
zprostředkování a rovněž zemědělství, myslivost a lesní hospodářství. Monotónní práce je ve zpracovatelském
průmyslu. Pestrou práci mají lidé ve věkových kategoriích nad 55 let a 28 – 35 let. Analýza tohoto aspektu
práce rovněž ukázala, že čím více je práce pestrá a různorodá, tím více si jí lidé považují.

Graf č. 2: Průměrné hodnoty vybraných dimenzí charakteru práce u mužů a žen

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. – 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní
populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Rizikové faktory práce
Rizikových faktorů práce je celá řada. Jejich subjektivní hodnocení respondenty dotazníkového šetření ukázalo
sedm nejrizikovějších. Nejčastěji zastoupeným rizikovým faktorem práce je jednoznačně jednání s lidmi (průměr
4,14), zákazníky, klienty, pacienty, žáky atd. Profese spojené s uvedeným rizikem vykonávají ženy po celou
pracovní dobu u 36,9% dotázaných a z části pracovní doby u 36,1%. Muži se při výkonu svého povolání věnují
jednání s lidmi po celou pracovní dobu ve 26%, z části pracovní doby ve 40%.

V pořadí druhým nejrizikovějším faktorem jsou opakující se pohyby ruky a paže (průměr 3,67) a následuje
uživatelská práce na PC (průměr 3,37).

Profese, ve kterých se snoubí hned dva nejvýznamnější rizikové faktory - jednání s lidmi a práce s PC - je práce
typická pro řídící pracovníky, specialisty a odborné pracovníky nebo pro úředníky apod.

Jiný typ rizikových faktorů ohrožující manuální a dělnické profese jsou práce ohrožující zdraví, únavné či
bolestivé polohy či manipulace s těžkými břemeny.

Kombinace všech uvedených rizikových faktorů se objevuje např. v případě pracovníků ve službách a prodeji,
u kterých je vyšší četnost jednání s lidmi a současně nadprůměrný výskyt setrvání v únavných či bolestivých
polohách či zvedání a manipulace těžkých břemen.

Rozdíly ve výskytu rizikových faktorů jsou dány především jednotlivými profesemi.
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Graf č. 3: Průměrné hodnoty vybraných rizikových faktorů práce

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., 26. 5. – 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní
populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem.

Závěr
Kvalita pracovního života v ČR má v měřených oblastech náročnosti i rizikovosti dlouhodobě podobný
charakter. Povaha vykonávané práce je stále spíše psychicky náročnější než fyzicky, ve vyšším pracovním
tempu a různorodého charakteru. Nároky na pracující v jednotlivých aspektech mírně stoupají. Četnost
rizikových faktorů -  jednání s lidmi, opakující se pohyby ruky/paže nebo uživatelská práce s PC - uvedenému
trendu odpovídá. Analýza dat výzkumu ekonomicky aktivních osob Kvalita pracovního života 2018 ukázala větší
nespokojenost osob v odvětvích a profesích s vyšším podílem manuální práce. Její společenská prestiž je
podstatně nižší, než práce akcentující psychickou náročnost.
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Využívání flexibilních forem práce a pracovní doba z
pohledu ekonomicky aktivní populace v ČR

UTILIZATION OF FLEXIBLE FORMS OF WORK AND WORKING HOURS FROM THE
PERSPECTIVE OF THE ECONOMIC ACTIVE POPULATION IN THE CZECH REPUBLIC

Iveta Mlezivová

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Jeruzalémská 9, Praha 1, mlezivova@vubp-praha.cz

Abstrakt

Flexibilní formy zaměstnání nejsou v České republice prozatím natolik běžnou praxí, jako je tomu jinde
v Evropě. Nicméně i český trh práce přináší v posledních letech potřebu se těmito alternativami více zabývat,
především v souvislosti s rychlým rozvojem ICT, implementací nových technologií, robotizací a digitalizací a v
neposlední řadě také ve vztahu k otázkám rodičovství, ekonomickým aktivitám žen-matek a rodinné politice
státu. Příspěvek speciálního vydání časopisu JOSRA zmiňuje, jaké podoby může flexibilní práce mít a u
vybraných z nich pak jejich stručnou charakteristiku. S využitím statistických výsledků subjektivního hodnocení
respondentů v rámci reprezentativního šetření kvality pracovního života 2018 článek dokládá, jak se tyto
flexibilní formy práce týkají naší ekonomicky aktivní populace, přičemž poukazuje na možné rozdíly
subjektivních hodnocení podle pohlaví, věku, vzdělání a odvětvového členění. Hodnocení respondentů bylo
rovněž analyzováno z pohledu práce přesčas, práce v noci a o víkendech. Fenomén poslední doby, kterým je
být neustále k dispozici svému zaměstnavateli nebo zákazníkům, byl respondenty také subjektivně hodnocen.

Klíčová slova: flexibilní formy práce, práce přesčas, práce v noci, práce o víkendu, být k dispozici, sladění
pracovního a osobního života, reprezentativní šetření, subjektivní hodnocení, Česká republika.

Abstract

Flexible forms of employment are not as common practice in the Czech Republic as elsewhere in Europe.
However, in recent years  the Czech labour market has also had a need to address these alternatives working
forms in the context of the rapid development of ICT, the implementation of new technologies, robotics and
digitalization, and last but not least in relation to parenting issues, maternal economic activities and the family
policy of the state. The contribution of the special thematic edition of JOSRA journal mentions what forms
a flexible work can have and, in some of them, their brief characteristics. Using the statistical results of
subjective assessment of respondents in the framework of a representative survey on quality of working life
2018, the article illustrates how these flexible forms of work affect our economically active population, pointing to
possible differences in subjective assessments by gender, age, education and industry. Respondents' ratings
were also analysed from overtime work, night work and work at weekends. The phenomenon of this time to
always be available for their employers or customers was also subjectively evaluated by respondents.

Keywords: flexible forms of work, overtime work, night work, weekend work, availability, reconciliation of
working and personal life, representative survey, subjective evaluation, Czech Republic

Úvod
Flexibilní formy práce jsou již od posledních let minulého století diskutovány jako alternativa k trvalým
pracovním poměrům na plný úvazek především v souvislosti s řešením aktuálního stavu na trhu práce. Přišla
jako reakce na přílišnou strnulost a regulaci na evropských trzích. Význam flexibilních forem práce roste rovněž
s rostoucí digitalizací a robotizací na straně jedné a slaďováním soukromého a pracovního života na straně
druhé. Evropská unie ve svých strategických dokumentech vyzývá členské státy k větší deregulaci a flexibilizaci
na trhu práce. Prosazován je také tzv. princip flexicurity, zdůrazňující roli flexibility pracovní síly a podmínek na
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trhu práce, ale také význam sociální ochrany a jistoty pro flexibilní pracovníky. Rovněž na základě hlavních
zjištění a souvisejících klíčových doporučení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) by
Česká republika měla zvýšit flexibilitu pracovních míst tím, že bude lépe prosazovat možnost práce na částečný
úvazek, práci na dálku a sdílené zaměstnání. Pracovní doba by měla být při využití těchto forem přizpůsobena
tak, aby vyhovovala zaměstnanci a zaměstnavateli.

Flexibilní možnosti zaměstnávání představují široké spektrum typů a forem, kdy jejich využití v praxi závisí na
druhu vykonávané práce. Jak uvádí výčet na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí podle zákoníku
práce přichází v úvahu sjednání

kratší a změněné pracovní doby,

pružné pracovní doby,

práce z domova částečně nebo úplně (homeoffice, homeworking),

práce na dálku (distanční spolupráce, teleworking),

dohody o práci konané mimo pracovní poměr, tj. dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti a

konta pracovní doby.

Za flexibilní formy práce lze dále považovat např.

sdílení pracovního místa více zaměstnanci (tzv. job sharing),

víkendovou práci,

volnou pracovní dobu,

stlačený pracovní týden,

flexibilní začátek pracovního dne a další.

Stručné charakteristiky některých flexibilních forem práce
Sdílení pracovního místa více zaměstnanci

Tento typ zkráceného úvazku patří mezi moderní formy organizace práce a spočívá v působení dvou
pracovníků na jednom pracovním místě. Zaměstnanci, kteří pracují na částečný pracovní úvazek, se pravidelně
střídají po vzájemné dohodě v průběhu pracovního týdne tak, aby pokryli celou pracovní dobu. Sdílejí jedno
pracovní místo, přičemž dochází k maximálnímu využití pracovní doby. Mohou dokonce sdílet pracovní nástroje,
pomůcky a vybavení. Zaměstnavatel s tím musí souhlasit a vytvořit k tomu odpovídající podmínky. Mezi jasné
výhody sdíleného místa patří např. vysoká míra zastupitelnosti, časová flexibilita na základě vzájemné dohody,
rozdělení náplně práce dle kvalifikace ale také dle preferencí. Na straně druhé je třeba velmi dobře předem
rozvrhnout náplň práce, vymezit zodpovědnosti a definovat formu předání práce, a to vše písemnou formou.

Práce z domova

Práce mimo pracoviště zaměstnavatele vedené pod několika pojmy jako např.: Homeoffice (bývá poskytován
zaměstnavatelem jako benefit k využití čas od času, popř. pravidelně) a Homeworking (dohodnutý výkon
pracovní činnosti z domova). Tento typ práce umožňuje zaměstnancům rozvržení si pracovní doby a pracovat
část týdne nebo celou pracovní dobu z domova maximálně 40 hodin týdně. Zákoník práce se u tohoto typu
opatření uplatní s některými výjimkami. Jedním z problémů mohou být u této formy práce pracovní úrazy,
zejména řešení otázky, zda se tyto úrazy staly v pracovní době a v souvislosti s výkonem práce, či nikoliv. Tato
forma nabízí vysokou míru flexibility, a je oblíbena zejména mezi rodiči malých dětí. Jedním z důvodů využívání
práce z domova je také úspora nákladů firmy. Mezi negativními rysy jsou pak jmenovány nemožnost kontrolovat
zaměstnance, obtížná komunikace se zaměstnancem a pochybnosti o produktivitě práce.

Práce na dálku

Práce mimo pracoviště zaměstnavatele. Výměna výsledků práce zaměstnance a pokynů zaměstnavatele
probíhá prostřednictvím telekomunikačního kontaktu. U práce na dálku je dobré podmínky této práce upravit
přímo v pracovní smlouvě nebo v interní směrnici, dohodnout se se zaměstnavatelem mj. na problematice
pořízení a užívání zařízení potřebných pro distanční výkon práce a případné úhradě nákladů s tím spojených.
Je nutné se dohodnout na evidenci pracovní doby, bezpečnosti práce atd.
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Stlačený pracovní týden

Představuje variantu, kdy je týdenní pracovní doba (plného nebo zkráceného úvazku) stlačena do kratší doby
vykonané v rámci týdne. V praxi to znamená, že pokud zaměstnanec pracuje na plný úvazek 40 hodin týdně,
tak v rámci stlačeného pracovního týdne těchto 40 hodin odpracuje ne během 5 dní, ale během kratší doby.
Pracovní dny jsou delší, ale pracovní týden kratší. Zaměstnanec např. pracuje čtyři dny v týdnu po 10 hodinách
a získá jeden volný den v týdnu navíc. Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin.

Pružná pracovní doba

Umožňuje volit si začátek a konec pracovní doby v rámci předem zaměstnavatelem stanoveného daného
časového rozmezí, na němž se zaměstnanec se svým zaměstnavatelem domluví. Zaměstnanec je povinen být
v domluvené době na pracovišti. Délka pracovní směny by neměla přesáhnout 12 hodin. Tento způsob
flexibilního zaměstnávání je vhodný zejména pro matky a otce s malými dětmi.

Flexibilní začátek pracovního dne

Flexibilní začátek pracovního dne je opatřením, které se podobá pružné pracovní době. Zaměstnavatel umožní
zaměstnancům, aby si stanovili začátek pracovní doby podle vlastních potřeb a této možnosti pak mohli využít
například pro vyřízení svých osobních záležitostí a rodičovských povinností.

Statistická zjištění reprezentativního šetření – flexibilní formy práce
Možnost promítnout výše uvedená fakta do reality pracujících v ČR nabízí reprezentativní šetření kvality
pracovního života 2018 , které do souboru otázek pokládaných respondentům zahrnulo také oblast využívání
flexibilních forem práce. Konkrétně se jednalo o míru využívání pružné a volné pracovní doby, práce z domova
a sdíleného pracovního místa . Z výsledného statistického zpracování dat, která zohledňují pohlaví, věk,
vzdělání a odvětví respondentů, lze uvést následující shrnutí.

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. Dle očekávání se výrazně častěji objevují tyto možnosti mezi respondenty samostatně činnými, uvádí je
více než tři čtvrtiny z nich.

Graf č. 1: Využívání flexibilních forem práce

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.

Pružná a volná pracovní doba stejně jako práce z domova se ve větší míře týká mužů. Pouze forma sdíleného
pracovního místa byla častější u žen než u mužů, nicméně u obou v malém zastoupení pod 10 %. Jak
dokresluje graf č. 1, nejfrekventovanější formou flexibilní práce je pružná pracovní doba, kterou má možnost
využívat ve své práci 27 % mužů a 22 % žen. Věková kategorie 36–54 let deklaruje nejvíce ze všech věkových
skupin využívání pružné pracovní doby (26 %). Ve větší míře se vyskytuje tato forma flexibilní práce u osob
s vysokoškolským vzděláním, zde je podíl dokonce 38 %. Odvětví, v nichž tito respondenti pracují, zahrnují
bankovnictví, pojišťovnictví, finanční zprostředkování a dále také činnosti v oblasti nemovitostí, pronájem strojů
a přístrojů, výzkum a vývoj, IT, poradenství, reklama, ochrana. V těchto odvětvích, která jsou charakteristická
rozvojem ICT a s tím souvisejícím ústupem standardních zaměstnaneckých poměrů, uvedlo celkem téměř 50 %
odpovídajících možnost pružné pracovní doby.

[1]

[2]
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Práce z domova jako jedna z rychle se rozšiřujících forem flexibilního zaměstnání je o něco málo častější
u mužů (13 %) než u žen (11 %), nejvíce procentně zastoupena ve věkové skupině 36–44 let (16 %). Týká se
opět se značným odstupem vysokoškoláků (26 %) a již zmiňovaných odvětví činnosti v oblasti nemovitostí,
pronájem strojů a přístrojů, výzkum a vývoj, IT, poradenství, reklama, ochrana a také bankovnictví,
pojišťovnictví, finanční zprostředkování, kde je práce z domova deklarována u více než jedné třetiny
respondentů pracujících v těchto oblastech ekonomiky v profesích specialistů, technických, odborných a řídících
pracovníků. V minimální míře se objevuje práce z domova u lidí se základním vzděláním (pouze 1 %)
a u vyučených a středoškoláků bez maturity (6 %).

Sdílené pracovní místo je oproti jiným zemím Evropy u nás prozatím zřídka využívanou alternativou
pracovního poměru. Při podrobnějším pohledu na procentní zastoupení odpovědí v jednotlivých kategoriích
můžeme vidět, že nejvyužívanější je pro věkovou skupinu 18-27 let, vysokoškoláky (9 %) a ekonomicky aktivní
osoby pracující v zemědělství a lesnictví (13 %), zdravotní a sociální péči popř. veterinární činnosti (10 %).

Respondenti, kteří alespoň jednu z flexibilních forem práce uvedli, byli následně dotázáni, jaký vliv má tato
forma práce na možnost sladit pracovní a osobní (rodinný) život . Jak je patrné z grafu č. 2, ženy se více
přiklánějí k tomu, že jim tyto formy práce velmi nebo alespoň trochu dávají možnost sladit pracovní a osobní
život. Procentně takto odpovědělo 81 % žen oproti 75 % mužů. Pokud přihlédneme k věkovému členění, tak
největší ocenění má skupina 45–54 let (82 %). 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.

Graf č. 2: Vliv flexibilních forem práce na slaďování pracovního a osobního života

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.

Statistická zjištění reprezentativního šetření – pracovní doba
Tazatelé u respondentů zjišťovali dále také podíl práce přesčas, práce v noci, o víkendu, nutnost být na zavolání
k dispozici zaměstnavateli nebo zákazníkům , a zda má respondent případně možnost upravit si pracovní
dobu podle svých potřeb .

Práce přesčas (graf č. 3) se netýká pouze jedné pětiny respondentů, kteří odpověděli, že nikdy práci přesčas
nevykonávají. U zbylých pracovníků se práce přesčas vyskytuje v různé týdenní frekvenci. Běžnější je u mužů,
kteří v 62 % deklarují práci přesčas jedenkrát týdně nebo častěji. Ženy jsou takto využívány ve 44 %. Nejčastěji
přesčas pracují osoby ve věku 45-54 let s vysokoškolským vzděláním (57 %). Vezmeme-li však v úvahu častější
frekvenci práce přesčas, a to 2krát nebo vícekrát v týdnu, pak se týká nejčastěji osob s nejnižším vzděláním
(33 %). Vysokoškoláci mají nejvyšší podíl práce přesčas jedenkrát týdně. Odpovědi na této hodnotě škály volila
asi třetina všech dotázaných vysokoškoláků. Odvětvově je práce přesčas typická ve stavebnictví (73 %) a
ubytování a stravování (67 %).

Frekvence přesčasové práce nemá významný vliv na celkovou spokojenost s prací, ale negativně se promítá do
hodnocení časové náročnosti práce, rozložení pracovní doby a do hodnocení dostatku času pro sebe a pro
rodinu. Přesčasová práce je spojena s vyšší fyzickou a zejména psychickou náročností práce a vyššími nároky
na pracovní tempo. Výrazně častěji přesčas pracují lidé, kteří mají pružnou či volnou pracovní dobu a ti, kdo
využívají možnosti práce z domova.

[3]

[4]

[5]
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Graf č. 3: Práce přesčas

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.

Práce v noci jednou nebo vícekrát za týden se týká častěji mužů, a to u 31 % z nich. U žen se noční práce
v takovéto intenzitě vyskytuje u pětiny. Z věkových kategorií je pak tato práce mimo obvyklou dobu nejčastější
u nejmladších pracovníků ve věku 18-27 let (29 %), u osob s nejnižším vzděláním (35 %) a oborově
u pracovníků v odvětvích ubytování a stravování (55 %) a doprava a skladování (43 %). Naopak nejméně
zatíženi prací v noci jsou vysokoškoláci (20 %), osoby na 55 let (21 %) a pracující ve vzdělávání (11 %). Noční
práce jsou upraveny příslušnými ustanoveními zákoníku práce (§ 78 - § 80: Obecná ustanovení o pracovní
době a délka pracovní doby, § 94 - Noční práce). Zvláštní podmínky vycházejí ze zátěže lidského organizmu při
práci v noci a cílem je předcházet rizikům, která jsou s prací v noční době spojena (zdravotní následky, zvýšené
riziko vzniku pracovního úrazu).

Být tak zvaně „na zavolání“ se častěji týká mužů, kdy 37 % uvádí frekvenci jednou týdně a vícekrát, ženy
necelých 27 %. Tento stresující aspekt práce je typický pro samostatně činné osoby, řídící pracovníky, oborově
pak v oblasti ubytování a stravování (42 %), dopravy, skladování, pošty a telekomunikací, bankovnictví,
pojišťovnictví a finančního zprostředkování a činností v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, výzkumu
a vývoje, IT či poradenství (41 %). Nikdy nemusí být k dispozici 44 % ekonomicky aktivních. Frekvence nutnosti
být kdykoli k dispozici negativně koreluje se spokojeností s dostatkem času na rodinu i sebe, časovou
náročností práce i rozložením pracovní doby. Pozitivní korelaci vykazuje s psychickou náročností práce
a rychlostí pracovního tempa. Častěji souvisí s pružnou a volnou pracovní dobou a s prací z domova.

Možnost upravit si pracovní dobu podle osobní potřeby má alespoň jednou týdně asi čtvrtina dotázaných. O
něco častěji muži (28 %) než ženy (21 %), vysokoškolsky vzdělaní (33 %) a věkově střední generace 36-44 let
(27 %). Výskyt této eventuality je samozřejmě výrazně častější u jednotlivců s pružnou či volnou pracovní dobou
i s prací z domova a u samostatně činných, řídících pracovníků, technických a odborných pracovníků.

Graf č. 4: Práce v sobotu a v neděli

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.

Porovnání práce o víkendových dnech v grafu č. 4 dokládá skutečnost, že příležitostná práce v sobotu je
častější než práce v neděli. Více než polovina mužů uvádí, že alespoň jednou měsíčně pracují v sobotu a téměř
38 % alespoň jednou za měsíc v neděli. Žen se práce v sobotu týká ve 45 % a ve 32 % v neděli při stejné
frekvenci jednou měsíčně a častěji. Opakovaná víkendová práce v sobotu 4krát měsíčně a více byla
zaznamenána nejvíce u věkové skupiny 36‑44 let, a to 10 % z nich. V neděli pak při stejné četnosti nejmladší
kategorie 18‑27 let (5 %). Častá práce o víkendu je pak z věkových skupin nejvíce typická pro osoby se
základním či neúplným vzděláním, více než poloviny se týká práce o víkendu nejméně jednou měsíčně.
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Vzájemná mírně negativní statistická souvztažnost se objevuje mezi prací o víkendu a celkovou spokojeností
s prací, 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. Rostoucí souběh výskytu vykazuje práce
o víkendu s přesčasovou prací, noční prací, nutností být kdykoli 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.

Závěr
Z podrobnějších analýz souboru odpovědí respondentů lze obecně uvést, že výskyt flexibilních forem práce
pozitivně koreluje se vzděláním, s celkovou spokojeností s pracovním životem a spokojeností s rozložením
pracovní doby. Na spokojenost s dostatkem času na rodinu nemá výskyt všech flexibilních forem práce
statisticky významný vliv, což může do jisté míry souviset s 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 objevují v odpovědích osob 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 %). Častější je pak 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. 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. Zde je možné předpokládat budoucí prostor pracovního trhu pro uplatnění nových
flexibilních forem práce jakým je např. sdílené pracovní místo, které bude jistě nabývat svého významu.

Na základě výsledků, které dokládají aktuálně vyšší míru výskytu flexibilních typů zaměstnání u mužů, je
vhodné zmínit, že podobně jako v zahraničí i v Česku jsou podle odborníků částečné úvazky důležitější pro
ženy, u nichž o přijetí pracovní nabídky rozhoduje možnost skloubení pracovního a soukromého života. Ženy
bude stále více oslovovat nejen vzdálenost pracoviště od místa bydliště ale i flexibilita, ať už jde o možnost
práce z domova, na zkrácený úvazek anebo s pružnou pracovní dobou. Obtížný návrat na trh práce spojený
s mateřstvím a výchovou dětí přináší dlouhodobé ekonomické ztráty jak ženám samotným, tak i celému
ekonomickému systému. Stále více lidí požaduje pružnou pracovní dobu s důrazem na efektivitu. Stále více se
objevují zaměstnavatelé, kteří se s ohledem na míru zaměstnanosti českého pracovního trhu, snaží získat
a udržet kvalitní lidi nabídkou podmínek, které jim vyhovují.
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[2]  Znění otázky: „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.“
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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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Abstrakt

Reprezentativní šetření „Kvality pracovního života 2018“ obsahovalo široké spektrum otázek. Tento článek se zaměřuje na
dva bloky otázek a z nich na vybraná tvrzení, která se týkala zejména interpersonálních vztahů, komunikace i některých
negativních dopadů a zátěží respondentů v rámci současného zaměstnání a vykonávané práce.

Klíčová slova: kvalita pracovního života, pracovní spokojenost, interpersonální vztahy, komunikace, pracovní zátěž

Abstract

The representative survey "Quality of Work Life 2018" contained a wide range of issues. This article focuses on two blocks
of questions and from them on selected statements concerning on interpersonal relationships, communication and some
negative impacts and the workload of respondents in the context of current employment and work performance.

Keywords: quality of working life, work satisfaction, interpersonal relationships, communication, workload

Úvod
Článek podporuje důležitost získávání zpětné vazby, aktuálních informací z konkrétní praxe, ze současného zaměstnání
a výkonu práce ekonomicky aktivní populace České republiky. Vesměs získané výsledky reprezentativního šetření
(realizovaného na přelomu května a června 2018) odrážejí aktuálně vnímanou kvalitu pracovního života v pozitivním
spektru. Příznivé hodnocení do jisté míry odráží ekonomickou situaci, kdy je česká ekonomika de facto na vrcholu
ekonomického cyklu.

Proto je třeba do budoucna mít stále na zřeteli, že panuje všeobecná nestabilita, globální „nelítostná“ konkurence,
dynamika změn, pronikání zcela nových ještě náležitě nezažitých technologií, časté reorganizace pracovních systémů
apod., které se mohou negativně odrazit v kvalitě pracovního života, mohou být příčinou vážných problémů a nehod.
Změnu doznává uspořádání a charakter pracovních systémů, povaha i charakter práce samotné včetně možných nových
rizik. Stále jsou ohrožovány životy i zdraví lidí, majetek, životní prostředí. Probíhající radikální změny mohou mít jak
pozitivní vliv na kvalitu pracovního života, tak mohou být identifikovány jako potenciální silný stresující činitel.

Článek přináší vybrané dílčí aktuální informace z praxe v oblasti práce od ekonomicky aktivní populace naší země.
Systematickému monitorování a realizaci zpětné vazby (výsledkům) v této oblasti není dosud věnována náležitá
pozornost. Přitom poznání základních souvislostí a hlavních podmínek celospolečenského vývoje je nezbytným
předpokladem pro současné i budoucí ovlivňování všech rozhodujících aktérů, kteří utvářejí a podílejí se na formování
trhu práce, politice zaměstnanosti i celkové sociální politice tak, aby se zvyšovala nejen efektivnost, produktivita, kvalita
výroby a služeb, ale aby se zároveň zlepšovala kvalita pracovních míst a kvalita pracovního života členů naší společnosti
ve všech důležitých aspektech.

Kvalita pracovního života
Koncept kvality pracovního života je ovlivněn celkovým konceptem kvality života, který je bezprostředně spojen a souvisí
s konkrétním životním prostorem a životním prostředím jedince. Koncept kvality života je do značné míry abstraktní a je
ovlivňován velkým množstvím faktorů. Komplexní pohled na kvalitu života zohledňuje jak vnější podmínky, tak vnitřní
rozměry života člověka. Dotýká se pochopení lidské existence, hledá klíčové faktory lidského bytí, smyslu života
a pochopení sebe sama. V této souvislosti jsou zkoumány environmentální, ekonomické, sociální, kulturní, psychologické,
duchovní a další podmínky pro zdravý a šťastný život. Koncept je spojen s mnoha různorodými teoretickými přístupy,
způsoby měření a konkrétními používanými metodami hodnocení kvality života od celospolečenské, makro ekonomické až
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po individuální úroveň. Kvalita života jedince může být v nejobecnější rovině charakterizována vysokou úrovní sebeúcty,
radosti ze života a pocitem štěstí. Pozitivní postoj k životu, k práci a pocit osobní pohody pomáhá vytvářet nízká úroveň
problémů, které jedinec má, málo somatických obtíží a depresí.

Komplexnost a složitost lidského života jsou utvářeny množstvím rozličných sfér, které se vzájemně prolínají a utvářejí
různě silné druhy vazeb a závislostí. Podle Massama (2002) může být kvalita života rozložená na soubor komponentů,
dimenzí či domén. Každá z nich představuje parciální složku, součást lidského života, ohodnocená prostřednictvím
vybraných typů ukazatelů. Důležitý je jejich výběr, aby postihl nejpodstatnější oblasti každodenního života, v našem
případě pracovního života.

Přístup řešitelského týmu k problematice zjišťování kvality pracovního života
Přístup řešitelského týmu k dané problematice je řešen prostřednictvím vytvořené a schválené certifikované metodiky
(MPSV) „Metodika dlouhodobého monitorování subjektivní kvality pracovního života v České republice“. Blok otázek, ze
kterého je tvořen „Indikátor subjektivně vnímané kvality pracovního života“ (SQWLi), je průběžně vkládán do instrumentů
(dotazníků) realizovaných relevantních reprezentativních šetření Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického
ústavu AV ČR, v. v. i., na ekonomicky aktivní populaci ČR.

Svůj subjektivní vztah k práci pracovníci obvykle vyjadřují hodnocením jejího obsahu a charakteru podmínek, za nichž je
vykonávána. Soubor hodnocení důležitosti jednotlivých aspektů práce a pracovních podmínek je konfrontován se
subjektivní spokojeností s aktuálně vykonávaným zaměstnáním dotazovaných respondentů. Jedná se tedy o instrument,
který může tvůrcům politik i managementu firem přinášet zpětnou vazbu o vnímání práce a pracovních podmínek v ČR,
instrument, kterým lze identifikovat případné aktuálně vnímané problémy ovlivňující pracovní spokojenost, výkon i
celkovou produktivitu.

Dobré pracovní podmínky i samotný obsah práce ovlivňují nejen spokojenost pracovníků, ale mají také pozitivní vliv na
jejich ochotu k práci. Měly by však být spojeny s odpovídajícími nároky a očekáváním ve vztahu k podávanému
pracovnímu výkonu. Za těchto podmínek mohou přispívat ke zvyšování motivace pracovníků. Vzhledem ke spokojenosti
pracovníků a jejich následné motivaci jsou v praxi nejčastěji sledovány následující oblasti a faktory: obsah a charakter
práce, mzdové ohodnocení, vedoucí pracovník, spolupracovníci, organizace a řízení práce, pracovní podmínky a úroveň
péče o zaměstnance (Pauknerová, D. et al., 2006). Locke (1976; in Nakonečný, M. 2005, str. 112) obecně a velmi široce
definuje pracovní uspokojení následovně: „Uspokojení z práce může být definováno jako příjemný nebo pozitivní
emocionální stav, rezultující z ocenění vlastní práce nebo pracovních zkušeností“.

Obecně lze konstatovat, že v současnosti jsou pracovníci se vztahy na pracovišti většinou spokojeni. Zejména pro ženy
jsou spolupracovníci a interpersonální vztahy často jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících jejich pracovní
spokojenost. Větší spokojenost bývá obvyklá v profesích, které dávají pracovníkům větší prostor pro seberealizaci, tvůrčí
uplatnění a sebeprosazení. Méně spokojeni s obsahem a charakterem práce bývají zejména pomocní a málo kvalifikovaní
pracovníci, kteří často pracují ve fyzicky náročných, monotónních a málo atraktivních profesích.

Kvalita pracovních vztahů vytváří rámec významně ovlivňující dosahování podnikových cílů, pracovních i životních cílů
jednotlivých pracovníků. Jak také uvádí Armstrong (1999), korektní, uspokojivé pracovní a mezilidské vztahy vytvářejí
produktivní klima, které má velmi pozitivní vliv na individuální, kolektivní i celopodnikový výkon. Tyto vztahy se příznivě
odrážejí ve spokojenosti pracovníků a přispívají ke slaďování individuálních a podnikových zájmů i cílů. Interpersonální
pracovní vztahy v organizaci ovlivňují všechny ostatní personální a další činnosti a mnohdy výrazně determinují jejich
efektivnost.

Vybrané oblasti šetření
V následujícím textu jsou uvedeny vybrané rámcové výsledky z dílčího bloku otázek a tvrzení (v dotazníku označené jako
PZ. 81 a PZ. 82) zaměřené na vztahy, komunikaci a subjektivně vnímanou zátěž při výkonu současného zaměstnání
dotazovaných respondentů.

PZ. 81 „Následující otázka se týká toho, jak se cítíte v práci. U každého tvrzení označte jeho platnost pro Vaše
současné hlavní zaměstnání na čtyřbodové škále“ (rozhodně platí, spíše platí, spíše neplatí, rozhodně neplatí).

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.
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g) Vaši kolegové jsou stresováni, unavení, 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.

Tab. č. 1: Otázka č. PZ. 81 s jednotlivými tvrzeními

Zdroj: Dotazník KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i., 26. 5. – 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní
populace ČR ve věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem (n= 2 068).

K tvrzení ad a)

Pozitivní vztah k současně vykonávané práci vyjádřila podstatná část dotazovaných - celkem 69,5 %. Práce více baví
muže než ženy, starší pracovníky (ve věku 55 a více let). Naopak tvrzení spíše a rozhodně neplatí pro téměř 42 %
dotázaných nejmladší věkové kategorie (18 až 27 let). Práce baví 82 % vysokoškolsky vzdělaných respondentů, nejméně
osoby se základním vzděláním (49 %). Pozitivní vztah k současně vykonávané práci se značně liší podle jednotlivých
odvětví. Nejvíce práce baví v odvětví vzdělávání a školství, zdravotnictví a sociální péče a veterinární péče. Pro 40 %
zaměstnanců zpracovatelského průmyslu toto tvrzení spíše a rozhodně neplatí.

POHLAVÍ PLATÍ 
(ROZHODNĚ A SPÍŠE)

NEPLATÍ 
(SPÍŠE A ROZHODNĚ)

Muži 70,7% 29,3%

Ženy 68,0% 32,0%

Celkem 69,5% 30,5%

Tab. č. 2: Tvrzení: Vaše současná práce Vás velmi baví a nechtěl byste dělat něco jiného.

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i., 26. 5. – 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace ČR ve
věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem (n= 2 068).

VĚKOVÁ KATEGORIE PLATÍ 
(ROZHODNĚ A SPÍŠE)

NEPLATÍ 
(SPÍŠE A ROZHODNĚ)

18 - 27 58,2% 41,8%

28 - 35 69,0% 31,0%

36 - 44 72,0% 28,0%

45 - 54 68,1% 31,9%

55+ 78,6% 21,4%

Celkem 69,5% 30,5%

Tab. č. 3: Tvrzení: Vaše současná práce Vás velmi baví a nechtěl byste dělat něco jiného.

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i., 26. 5. – 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace ČR ve
věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem (n= 2 068).

ODVĚTVÍ

PLATÍ 
(ROZHODNĚ

A SPÍŠE)

NEPLATÍ 
(SPÍŠE

A ROZHODNĚ)

Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství 68,1% 31,9%

Těžba nerostných surovin 66,7% 33,3%

Zpracovatelský průmysl 59,8% 40,2%
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Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 72,2% 27,8%

Stavebnictví 67,9% 32,1%

Obchod; opravy motorových vozidel a spotřebního zboží 61,4% 38,6%

Ubytování a stravování 65,0% 35,0%

Doprava, skladování, pošty a telekomunikace 64,5% 35,5%

Bankovnictví, pojišťovnictví, finanční zprostředkování 78,7% 21,3%

Činnosti v oblasti nemovitostí; pronájem strojů a přístrojů; výzkum a vývoj;
IT; poradenství; reklama, ochrana

79,2% 20,8%

Veřejná správa, obrana, povinné sociální zabezpečení 74,8% 25,2%

Vzdělávání, školství 86,5% 13,5%

Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti 82,1% 17,9%

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 71,0% 29,0%

Domácnosti zaměstnávající personál 50,0% 50,0%

Mezinárodní organizace a instituce 57,1% 42,9%

Celkem 69,5% 30,5%

Tab. č. 4: Tvrzení: Vaše současná práce Vás velmi baví a nechtěl byste dělat něco jiného.

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i., 26. 5. – 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace ČR ve
věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem (n= 2 068).

K bodu ad e)

Po víkendu nebo dnech volna se do práce těší téměř 40 % respondentů; více žen než mužů; více také respondenti
starší 55 let. Nejméně se do práce těší pracovníci ve věkové kategorii 45 až 54 let (38,6 %) a také v nejmladší věkové
kategorii 18 až 27 let (39 %). Čím vyšší mají respondenti vzdělání, tím raději chodí do práce. Se základním vzděláním to
platí pouze pro 28, 9 % respondentů, naopak pro celých 52, 3 % s nejvyšším vzděláním. Nejvíce se do práce těší lidé
pracující v odvětví vzdělávání a školství (54,9 %), ostatních veřejných, sociálních a osobních služeb (54,1 %),
zdravotnictví (52,6 %). Nejméně potom lidé pracující v těžebním odvětví (27,3 %), ve zpracovatelském průmyslu (28,7 %)
a ve stavebnictví (28,5 %).

POHLAVÍ PLATÍ 
(ROZHODNĚ A SPÍŠE)

NEPLATÍ 
(SPÍŠE A ROZHODNĚ)

Muži 38,2% 61,8%

Ženy 41,7% 58,3%

Celkem 39,8% 60,2%

Tab. č. 5: Tvrzení: Po víkendu nebo dnech volna se těšíte do práce.

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i., 26. 5. – 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace ČR ve
věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem (n= 2 068).

ODVĚTVÍ

PLATÍ 
(ROZHODNĚ

A SPÍŠE)

NEPLATÍ 
(SPÍŠE

A ROZHODNĚ)

Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství 45,2% 54,8%

Těžba nerostných surovin 27,3% 72,7%

Zpracovatelský průmysl 28,7% 71,3%

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 39,4% 60,6%

Stavebnictví 28,5% 71,5%

Obchod; opravy motorových vozidel a spotřebního zboží 37,6% 62,4%

Ubytování a stravování 31,6% 68,4%
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Doprava, skladování, pošty a telekomunikace 33,3% 66,7%

Bankovnictví, pojišťovnictví, finanční zprostředkování 42,5% 57,5%

Činnosti v oblasti nemovitostí; pronájem strojů a přístrojů; výzkum a vývoj;
IT; poradenství; reklama, ochrana

50,0% 50,0%

Veřejná správa, obrana, povinné sociální zabezpečení 38,1% 61,9%

Vzdělávání, školství 54,9% 45,1%

Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti 52,6% 47,4%

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 54,1% 45,9%

Domácnosti zaměstnávající personál 0,0% 100,0%

Mezinárodní organizace a instituce 50,0% 50,0%

Celkem 39,8% 60,2%

Tab. č. 6: Tvrzení: Po víkendu nebo dnech volna se těšíte do práce.

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i., 26. 5. – 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace ČR ve
věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem (n= 2 068).

K bodu ad j)

Se svými kolegy se rádo stýká i mimo pracovní dobu celých 62 % respondentů (shodně muži i ženy). Převažující dobré
vztahy dokumentuje i další fakt. V dotazníku, v jedné z otevřených otázek /„Uveďte, prosím, čeho si v současném
hlavním zaměstnání (případně při výkonu své práce) nejvíce ceníte?“/ nejčastěji respondenti uváděli vztahy na
pracovišti, ať již obecně nebo specificky s kolegy či s nadřízenými.

Osobní vztahy na pracovišti mají pro zaměstnance a jejich výkon značnou důležitost, v obecné úrovni mohou být jedním
z důvodů stabilizace a celkové spokojenosti s prací, na druhé straně i negativním aspektem a důvodem odchodů ze
zaměstnání. Osobní vztahy odrážejí panující atmosféru mezi spolupracovníky. Přátelská a otevřená atmosféra na
pracovišti může přispívat k lepší vzájemné spolupráci. Dobré interpersonální vztahy spolu s dobrou horizontální i vertikální
komunikací, s jasně definovanými a vymezenými kompetencemi zaměstnanců, stabilním dosahování žádoucích výsledků,
s minimem konfliktů a nežádoucích událostí mohou signalizovat dobré vedení a uplatňování významných manažerských
dovedností při řízení pracovního procesu.

Pozitivní charakteristiky hlavního zaměstnání dokreslují platné výroky z následujícího bloku PZ. 82.

PZ. 82 „Nyní se, prosím, zamyslete nad svým současným zaměstnáním a zhodnoťte, zda následující věci platí, či
neplatí ve Vašem případě“ (rozhodně platí, spíše platí, spíše neplatí, rozhodně neplatí).

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

Tab. č. 7 – Otázka č. PZ. 82 s jednotlivými tvrzeními

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i., 26. 5. – 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace ČR ve
věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem (n= 2 068).

Dotazováním byla hodnocena komunikace ze strany respondentů. Důležitá je komunikace na úrovni nadřízený –
podřízený. Při dobré komunikaci na této úrovni zaměstnanci tak vyjadřují pocit, že vedoucí a vedení firmy dostatečně
naslouchá jejich potřebám. Dobrá komunikace mezi jednotlivými spolupracovníky v rámci daného pracoviště může mít
pozitivní vliv na celkovou koordinaci práce (výroby).
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Nejčastěji platícím výrokem ze všech zkoumaných bylo, že „odpovědnost v práci je jasně vymezená“ (87,3 %), že
„komunikace s kolegy je na dobré úrovni“ a že „zadávané úkoly jsou vždy zcela jasné“. O něco málo respondentů uvedlo,
že „úkoly jsou zadávány včas“ (78 %), že „komunikace s nadřízeným je na dobré úrovni“ (77,8 %). „Lidský přístup
nadřízeného“ deklarovalo 74 % respondentů.

Od zcela pozitivních hodnocení uváděných aspektů práce je důležité přejít k více či méně problémovým oblastem.

Přepracování
Celkem 39 % mužů a žen se cítí být přepracovaní, a to nejvíce ve věku 45 až 54 let (44 %), naopak nejméně zcela
přirozeně lidé ve věku 18 až 27 let (32 %). Nejvíce přepracovaní se cítí pracovníci v odvětví těžby (58,3 %), ubytování
a stravování (54 %), také ve stavebnictví (48 %) a ve zdravotnictví a sociálních službách (42 %). Nejméně vyjadřují
přepracovanost pracující v oblasti nemovitostí a finančních služeb (27 %).

Obr. č. 1: Subjektivně vnímaná přepracovanost respondentů dle odvětví (Průměr: 38,7 %)

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i., 26. 5. – 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace ČR ve
věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem (n= 2 068).

Číselné označení odvětví: Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství (1); Těžba nerostných surovin (2);
Zpracovatelský průmysl (3); Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (4); Stavebnictví (5); Obchod; opravy motorových
vozidel a spotřebního zboží (6); Ubytování a stravování (7); Doprava, skladování, pošty a telekomunikace (8);
Bankovnictví, pojišťovnictví, finanční zprostředkování (9); Činnosti v oblasti nemovitostí; pronájem strojů a přístrojů;
výzkum a vývoj; IT; poradenství; reklama; ochrana (10); Veřejná správa, obrana, povinné sociální zabezpečení (11);
Vzdělávání, školství (12); Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti (13); Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
(14); Domácnosti zaměstnávající personál (15); Mezinárodní organizace a instituce (16).

Pracovní problémy zatěžují i po pracovní době

Obr. č. 2: Zátěž pracovními problémy deklarovaná respondenty i po skončení pracovní doby

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i., 26. 5. – 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace ČR ve
věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem (n= 2 068).

Souhlas (rozhodně ano a spíše ano) s výrokem „Pracovní problémy Vás zatěžují i po skončení pracovní doby“ deklarovalo
30 % respondentů; nejvíce ve věku 55+ (34,2 %) a neméně ve věku 18 – 27 let (17 %). Nejvíce ve školství (40 %)
a nejméně ve zpracovatelském průmyslu (25 %).
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Zaměstnání způsobuje potíže v osobním životě

Obr. č. 3: Respondenty deklarované potíže v osobním životě v důsledku 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 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem (n= 2 068).

Zaměstnání způsobuje potíže v osobním životě v průměru „pouze“ patnácti procentům respondentů. Vyšší procento
respondentů uvádí tento fakt v odvětvích ubytování a stravování; doprava, pošta (22 %) a nejméně v odvětvích školství;
nemovitostí, IT (7 %).

Časté řešení nepříjemností a sporů s klienty a zákazníky

Všeobecný nárůst psychosociální zátěže při výkonu práce a stres při práci patří k vážným problémům, který je třeba čelit.
Pracovnímu stresu je, dle odborných mezinárodních studií, vystaven každý čtvrtý pracovník a z těchto studií také vyplývá,
že stres je příčinou 50-60 % všech zameškaných pracovních dní. Počet osob zažívajících v pracovním procesu stres
pravděpodobně i nadále poroste. Změny ve světě práce kladou na pracovníky stále větší požadavky, často je snižován
počet pracovních míst, práce je zadávána třetím stranám; stále častěji jsou také uzavírány pracovní smlouvy na dobu
určitou, v důsledku čehož může narůstat existenční nejistota pracujících. Pracovní stres ovlivňuje organizace na všech
úrovních. Nekontrolovaný stres může mít negativní vliv na služby poskytované zákazníkům, kvalitu, produktivitu
a výkonnost. Mimo tyto problémy je možné sledovat i vyšší absence v zaměstnání (zvýšená nemocnost nebo jiné důvody)
a z nich vyplývající ekonomické dopady. Jedním ze zdrojů nepohody, konfliktů a celkového stresu vedle časové tísně,
rychlého plnění časově náročných termínů a dalších neúměrných nároků na výkon práce je také sám klient/zákazník
a jeho negativní projevy jako jsou agresivita, vyhrožování, obtěžování, fyzické či psychické násilí.

Obr. č. 4: Časté řešení nepříjemností a sporů s klienty a zákazníky

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i., 26. 5. – 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace ČR ve
věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem (n= 2 068).

Časté spory a nepříjemnosti s klienty/zákazníky řeší respondenti zejména v odvětví veřejné správy (46 %), bankovnictví,
pojišťovnictví a finančních služeb (45 %), dopravy, skladování (39 %), obchodu (38 %), zdravotní a sociální péče (37 %),
ubytování a stravování (36 %).
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Obr. č. 5: Časté řešení nepříjemností a sporů respondentů s klienty a zákazníky (dle odvětví; v % odpovědí
rozhodně a spíše ano). (Průměr: 31,1 %)

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i., 26. 5. – 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace ČR ve
věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem (n= 2 068).

Číselné označení odvětví: Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství (1); Těžba nerostných surovin (2); Zpracovatelský
průmysl (3); Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (4); Stavebnictví (5); Obchod; opravy motorových vozidel
a spotřebního zboží (6); Ubytování a stravování (7); Doprava, skladování, pošty a telekomunikace (8);
Bankovnictví, pojišťovnictví, finanční zprostředkování (9); Činnosti v oblasti nemovitostí; pronájem strojů a přístrojů;
výzkum a vývoj; IT; poradenství; reklama; ochrana (10); Veřejná správa, obrana, povinné sociální zabezpečení (11);
Vzdělávání, školství (12); Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti (13); Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
(14); Domácnosti zaměstnávající personál (15); Mezinárodní organizace a instituce (16)..

Být stále k dispozici – zaměstnavateli, zákazníkům

Prostřednictvím nových technologií, mobilních telefonům, mobilnímu internetu a přístupu k emailové poště mohou být
zaměstnanci v podstatě stále k dispozici a tudíž stále v pracovním procesu. Někteří zaměstnanci si stěžují na to, že pro ně
pracovní doba prakticky nekončí, protože v případě potřeby musejí být neustále k dispozici. V praxi řada zaměstnavatelů
má pocit, že zaměstnanec jim musí být neustále k dispozici, tak tomu z hlediska zákona však není. Zaměstnanec
i zaměstnavatel jsou povinni dodržovat dohodnutou (stanovenou) týdenní pracovní dobu. Zaměstnavatel by měl
respektovat zaměstnance jako svého smluvního partnera a respektovat jeho právo na soukromí a rodinný život.

Obr. č. 6: Zaměstnavateli nebo zákazníkům musí být respondenti stále k dispozici (dle odvětví; v % odpovědí
rozhodně a spíše ano). (Průměr za všechna odvětví 57,5 %)

Zdroj: KPŽ 2018, CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i., 26. 5. – 11. 6. 2018, 2068 respondentů z ekonomicky aktivní populace ČR ve
věku 18-64 let, kvótní výběr, osobní rozhovor tazatele s respondentem (n= 2 068).

Být neustále k dispozici uvedli respondenti zejména v odvětví ubytování a stravování (74,2 %), v bankovnictví,
pojišťovnictví, finančním zprostředkování (68 %), obchodu (67 %), zemědělství, myslivosti, lesním hospodářství (66 %)
a ve zdravotní a sociální péči (65 %). Z předchozího grafu (obr. č. 6) je patrné, že míra pracovní dispozice pro
zaměstnavatele či zákazníka je všeobecně vysoká.
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Závěr
Pracovní činnost má sama o sobě společenský charakter. Dobrá spolupráce pracovního kolektivu je zdrojem mnoha
podnětů, které svým rozsahem často překračují rámec pracovního procesu a ovlivňují mimopracovní neformální
mezilidské vztahy, vzájemné interakce a komunikace. Motivovaný pracovní kolektiv integruje své členy, podporuje
rozvíjení pozitivních skupinových norem, posiluje podnikovou kulturu, příznivé pracovní klima, umožňuje výkon důstojné
práce a vede k dosahování lepších výsledků.
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Nová role personálního managementu ke zlepšení
kvality pracovního života v ČR

NEW ROLE OF PERSONNEL MANAGEMENT TOWARDS THE IMPROVEMENT OF QUALITY
OF WORKING LIFE IN THE CZECH REPUBLIC

Zuzana Dvořáková

ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, Zuzana.Dvorakova@cvut.cz

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Abstrakt

Článek charakterizuje roli personálního managementu ve firmě v kontextu proměn české ekonomiky a možném
přínosu personalistiky ke zlepšení kvality pracovního života. Personální útvar je závislý na velikosti a segmentu
ekonomické činnosti firmy, názoru vlastníka o přínosu personálních procesů k přidané hodnotě firmy a na
změnách v pracovních vztazích. Neznámou budoucnosti je vytváření nových personálních pozic a jejich vliv na
motivovanost zaměstnanců.

Klíčová slova: Personální/HR management, personální/HR útvar, personální procesy, pracovní vztahy

Abstract

The paper characterizes the role of personnel/HR management in business in the context of changes in the
Czech economy and the benefits of personnel/HR management to the improvement of the quality of working
life. A personnel department depends on the size and an enterprise´s sector of its economic activities, an owner
´s stance to benefits of personnel processes to the added value and changes in labor relations. An unknown
thing in the future is building new personnel/HR positions and their influence on employee engagement.

Keywords: Personnel/HR management, personnel/HR department, personnel processes, labor relations

Úvod
Kvalita pracovního života je objektivně měřitelná a subjektivně vnímaná. Personální strategie firmy vychází
z rozborů pracovní spokojenosti a motivace k práci zaměstnanců. V poslední době se akcentuje politika
identifikovat a uplatnit praktiky, které zvýší „employee engagement“ (v českém překladu se používá pojem
motivovanost). Realita v ekonomicky vyspělých státech i rozvíjejících se ekonomikách je neúprosná – s rostoucí
životní úrovní roste spotřeba lidí a klesá ochota zaměstnanců pracovat ze všech sil ve prospěch
zaměstnavatele. Např. podle průzkumu Gallupu celosvětově méně než 13 % zaměstnanců jsou motivovaní. Ve
studii zpracované European Working Conditions je informace, že v Evropě 20 % zaměstnanců tvrdí, že pociťují
špatnou mentální pohodu [3].

Personální útvar firmy
Firma s více než 100 zaměstnanců obvykle dochází ke zjištění, že je již pro ni efektivní vytvořit pracovní pozici
personalisty, aby uvolnila pracovní kapacitu vedoucích zaměstnanců a vrcholových manažerů. Firma s více než
150 zaměstnanci si zpravidla vytváří personální útvar, který je podpůrný, malý a zhruba vychází, že na 100-150
zaměstnanců je jeden personalista. Pro některé segmenty ekonomické činnosti zmíněné neplatí díky
rozšířenému outsourcingu podpůrných služeb, kam patří také personální činnosti. V České republice najdeme
příklady, že zaměstnavatel s 500 zaměstnanci nemá ani personalistu, ani personální útvar, klíčová personální
rozhodnutí a procesy vykonávají vrcholoví manažeři, operativní činnosti jsou delegovány na liniové manažery,
personální administrativa a řada personálních procesů je outsourcována.
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Personální útvar je považován za důležitý pro fungování firmy, protože odbornost a osobnost personalisty je
předpokladem pro tvorbu a implementaci férových personálních praktik jako nezbytné podmínky pro kvalitní
pracovní život. Pro založení a rozvoj byznysu jsou dnes klíčové dvě věci – finance a lidi. Personalista se podílí
na formování lidského kapitálu firmy, má proto být členem vrcholového vedení a přispívat k udržitelnému
byznysu. Zároveň musí zvládnout úskalí své dvojrole. Na jedné straně má zabezpečit výkonný, motivovaný
a disciplinovaný personál a na druhé straně dosáhnout spokojenosti zaměstnanců s prací a pracovními
podmínkami, jejich stabilizaci a pracovní výkonnost. Velkou výzvou se při řešení tohoto konfliktu dvojrole
personalisty stává řešení konfliktů, úspora personálních nákladů, respektování pravidel v pracovních vztazích
a budování značky zaměstnavatele.

Funkce personálního útvaru
Hlavní funkce personálního útvaru v malých a středních firmách tradičně představují tyto procesy [2]:

získávání a výběr pracovníků,

dodržování zákonů a předpisů pracovního práva.

BOZP,

pracovní vztahy (individuální a kolektivní),

odměňování a benefity,

vzdělávání a rozvoj.

Klíčové pro byznys malých a středních firem v primárním a sekundárním sektoru národního hospodářství jsou
nábor a výběr pracovníků, odměňování a benefity, vzdělávání a rozvoj. Postavení a role personalisty u těchto
firem vyjadřuje její organigram (organizační struktura) a v podstatě odráží názor vlastníka na přínos
personalistiky k hospodářským výsledkům firmy. Snaha kvantifikovat přidanou hodnotu personálního útvaru
proto vede k tvorbě HR analytiky (HR reportingu) a její implementaci, což bývá administrativně náročné jak na
tvorbě, tak na správu. V současnosti je proto tato praktika záležitostí velkých firem.

Spokojenost pracovníků a jejich zdraví výrazně ovlivňuje kvalita pracovních podmínek a pracovních vztahů.
S rostoucím tlakem na krátkodobý výkon se zvyšuje stres na pracovištích, pracovní úrazy či nemoci z povolání.
Dalším podnětem ke vzniku a eskalaci konfliktů mezi spolupracovníky a mezi nadřízenými a podřízenými se
stává nezvládnuté řízení diverzity personálu. Na pracovištích s relativně vysokým podílem lidské práce dochází
k tomu, že se přestávají dodržovat základní pravidla etického jednání, např. ve zdravotnictví, sociální péči,
školství, a narůstá šikana, kyberšikana, mobbing, bulling, bossing apod. Studie tyto jevy označují jako toxické
pracovní vztahy a toxický leadership. Cílem analýz je monitorovat vývoj toxicity pracovních vztahů
v mezinárodním srovnání [1] a hledat příklady dobré praxe, jakými způsoby zaměstnavatelé reagují na jejich
zjištění a při jejich zvládání.

Nové role v personálním/HR managementu
Trh práce v ČR je nyní charakteristický nedostatkem volné pracovní síly. Nekvalifikované či polo-kvalifikované
pozice jsou obsazované migranty či osobami, které donedávna patřily na trhu práce mezi znevýhodněné, jako
např. osoby v poproduktivním věku, osoby s trestní minulostí, drogově závislí, samoživitelky a další. Získávání
na kvalifikovaná pracovní místa, a to nejen na manažerské pozice, ale i na pozice s požadavkem vyučení či se
středoškolským vzděláním, využívá přímé oslovení zaměstnaných. Firmy si stále více cení vlastních
zaměstnanců a povyšování či plánování následnictví realizují prioritně z vnitřních zdrojů. Stabilizaci
zaměstnanců, jejich pracovní motivaci a dále nábor nových spolupracovníků má pozitivně ovlivnit vytváření
nových pozic v personálním útvaru, jako jsou například následující [3]:

Manažer motivovanosti zaměstnanců (Employee engagement manager),

Ředitel učení (Learning Director),

Správce diverzity (Diversity Officer),

Manažer talentů (Talent Manager),

Kouč myšlení (Mindset Coach),
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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).

Jedná se o pozice, které cílí na data analytiku, aby se zdůvodnily investice do lidského kapitálu a měřila
efektivnost personálních procesů. Jedná se rovněž o pozice, které jsou zaměřeny na měkké pracovní
kompetence, protože kvalita pracovního života je o zlepšování lidských vztahů na pracovišti a rozvíjení
osobnosti pracovníků.

Závěrem
Personální management má při napjaté situaci na trhu práce mimořádnou příležitost prokázat svůj přínos
k přidané hodnotě firmy. Záleží na pracovních kompetencích personálního ředitele, nakolik dokáže najít či
vytvořit si personální praktiky vhodné pro daný byznys a prosadit je do koncepce firemní strategie. Personalista
sedí a vždy bude sedět na dvou židlích – slouží majiteli, vrcholovému managementu a nese odpovědnost za
spokojenost zaměstnanců a jejich kvalitu pracovního života v dané firmě. Mezníkem pro rozhodování
personálního ředitele, když navrhuje či obhajuje personální strategie a praktiky, jsou jeho hodnoty, jaká strana
jedné mince má pro něho větší váhu – zisk pro vlastníka nebo důstojné pracovní podmínky pro zaměstnance?
U korporací začíná být dobrým zrcadlem jejich aktivit dobrovolný závazek či zákonná povinnost předkládat
zprávy o udržitelném rozvoji (nefinanční reporty), v nichž mladé generace budou hledat, co firmy dělají v oblasti
ekonomické, zaměstnanecké, sociální a životního prostředí.
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