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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá problematikou Generace Y a jejím postavením v 

podnikovém prostředí a na pracovním trhu. Zvolená problematika představuje velmi 

aktuální téma z důvodů demografických změn ve společnosti a rostoucí strukturální a 

cyklické nezaměstnanosti mladých lidí. Při zpracování dizertační práce bylo vycházeno 

z teoretických poznatků nabytých studiem českých a zahraničních odborných 

monografií, publikovaných vědeckých článků v odborných časopisech, ostatních 

elektronických zdrojích a především z provedeného primárního výzkumů. 

Hlavním cílem disertační práce získání nových poznatků o Generaci Y, které by 

vedly k účinnějšímu zařazování mladých lidí (zejména absolventů vysokých škol) do 

podnikové praxe, s ohledem na existující nové poznatky v oblasti přístupu 

managementu k adaptaci a i stabilizaci mladých pracovníků na pracovní pozici. K 

dosažení hlavního cíle pak dále byly stanoveny 4 dílčí cíle a 4 výzkumné otázky s 

příslušnými hypotézami.  

Na základě rozboru teoretických východisek a sekundárních dat bylo navrženo 

schéma možné adaptace a stabilizace mladých pracovníků v podnikové praxi. 

Provedený primární výzkum pak kombinuje kvantitativní a kvalitativní přístupy pro 

analyzování a deskripci jednotlivých částí. Výsledky výzkumů jsou prezentovány jak ve 

formě dílčích závěrů charakterizujících jednotlivé oblasti, tak ve formě souhrnného 

závěru, uvedeného do širšího kontextu v porovnání se zjištěným stavem současného 

vědeckého poznání. Práce obsahuje přínosy pro vědu a výzkum, podnikovou praxi i 

pedagogickou oblast a návrh pokračování výzkumné činnosti. 
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Abstract 

Dissertation deals with Generation Y and its position in the corporate 

environment and in the labor market. The selected issue is very topical because of 

increasing structural and cyclical unemployment among young people. In preparing the 

dissertation, we departed from theoretical findings acquired by studying Czech and 

foreign monographs, articles published in journals, other electronic resources and, most 

importantly, primary research conducted. 

The main objective of the dissertation to gain new knowledge about Generation 

Y, which would lead to a more effective inclusion of young people (especially 

graduates) into practice with the use of new management methods in the adaptation and 

stabilization of a young employee in the job, with focus on future employees with 

economic expertise. In order to achieve the main objective, 4 sub-objectives and 4 

research questions with relevant hypotheses were set.  

Based on an analysis of the theoretical basis and secondary data, a schema of 

adaptation and stabilization of a young employee was created. The primary research 

conducted then combines quantitative and qualitative approaches for the analysis and 

description of each part. The research results are presented in the form of partial 

conclusions characterizing each area as well as in the form of a summarizing conclusion 

placed in a broader context in a comparison with the determined state of current 

scientific knowledge. The dissertation includes contributions to science and research, 

business practice and teaching as well as a proposal of continuation of research 

activities. 
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ÚVOD 

V současném podnikatelském prostředí, globalizaci a v podmínkách rostoucích 

tlaků konkurence, se pro organizace stále klíčovějšími stávají lidské zdroje. Nikoliv 

jako dříve finanční prostředky, moderní a výkonná technika a technologie či kvalitní 

strategie, ale lidé, efektivní zaměstnanci, jsou hlavní konkurenční výhodnou. Důležitost 

lidských zdrojů v organizaci byla zmíněna např. ve studii Aligned of the Top. How 

Business and HR Executives View Today's Most Significant People Challenges – and 

What They’re Doing about It realizovaný v roce 2007 společnostmi Deloitte a 

Economist Inteligence Unit, kde 85 % respondentů potvrdilo zásadní vliv zaměstnanců 

na dosahování požadované výkonnosti organizace. (DELOITTE A ECONOMIST 

INTELIGENCE UNIT, 2007, [online]) Organizace, které chtějí v současném prostředí 

přežít a růst, předstihnout svou stávající konkurenci a podstatně zvyšovat přidanou 

hodnotu, musí přilákat, vychovávat a udržovat si kvalitní zaměstnance. 

Známým faktem je, že demografická situace a vývoj společnosti v posledních 

desetiletích ve většině evropských zemí, přináší povážlivě klesající porodnost. V České 

republice došlo k momentálnímu přechodnému nárůstu porodnosti (VELÍŠKOVÁ, © 

2005-2013a, [online]), který byl způsoben silnou generací tzv. „Husákových dětí“ 

rozených v 70. letech 20. století, kteří dospěli do produktivního věku. V dlouhodobém 

trendu i v ČR klesá porodnost. Toto má za následek stárnutí populace, krizi 

důchodového systému a čím dál větší potíže s náborem kvalitních zaměstnanců. 

Zatímco dříve si zaměstnavatelé běžně mohli vybírat z několika velmi dobrých 

kandidátů, dnes jsou častokrát vděční i za jediného uchazeče, který alespoň částečně 

splňuje požadovaná kritéria. A často nezbývá jiná možnost, než si odborníky za nemalé 

peníze vychovat sami. (VELÍŠKOVÁ, © 2005-2013a, [online]) 

Jedním z řešení je integrace přistěhovalců z ekonomicky méně vyspělých zemí, 

ale náš imigrační proces je příliš byrokratický a obstrukční. Dále lze pracovní trh oživit 

také lepším začleněním doposud opomíjených pracovních sil, např. žen s malými dětmi, 

zdravotně postižených občanů, starších lidí nebo naopak absolventů bez praxe apod. 

Tito lidé představují nejen nevyužité pracovní rezervy, ale i možnost, jak oživit týmy a 

zajistit v něm žádanou různorodost. Navíc si většinou váží nabídnuté šance a 
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zaměstnavatelé si chválí jejich snaživost a loajalitu. (VELÍŠKOVÁ, © 2005-2013a, 

[online]) 

Pokud se demografický trend v naší zemi výrazně nezmění, a pokud nebudeme 

schopni doplnit náš pracovní trh o nové zdroje, nevyhneme se vážné ekonomické krizi. 

Zapojení nevyužitých pracovních rezerv však v praxi nezřídka naráží na konzervativní 

postoje, stereotypy a předsudky. (VELÍŠKOVÁ, © 2005-2013a, [online]) 

Jednou z takto nevyužitých rezerv je právě skupina absolventů bez praxe. Tato 

skupina, která v současné době vstupuje a v budoucnu bude vstupovat na pracovní trh, 

je tzv. „Generace Y“. Budoucnost Evropské unie je založena převážně na vzdělávání, 

vědě a výzkumu v podobě high tech technologiích, tedy na lidech. V období kolem 

přelomu tisíciletí však začalo být jasné, že krystalizuje nová generace, „Generace Y“. 

Děti narozené v 80. a 90. letech pomalu dospívaly, a to v relativně klidných 

společenských podmínkách. Podle sociologů je v důsledku toho „Generace Y“ 

optimisticky založená, a má tendenci si myslet, že jí čekají lepší zítřky. Tato generace 

bude v nejbližších letech tvořit značnou část populace v produktivním věku. Je 

odhadováno, že do roku 2025 se bude 40 až 60 % pracovníků z mnoha nejlidnatějších 

zemí planety, ať již z rozvinutých nebo teprve se rozvíjejících trhů, rekrutovat 

z „Generace Y“ a mladších generací. (KOUDAL, CHAUDHURI, 2007, [online]) 

Úkolem pedagogické práce je připravit tuto generaci na vstup na pracovní trh, a 

zvýšit jejich potenciál k uspění v silné konkurenci na pracovním trhu. Úkolem 

podnikové praxe je pokud možno připravit této generaci pracovní podmínky tak, aby se 

tato generace adaptovala do pracovního života. Úkolem odborné praxe je představit 

organizacím nové možnosti a směry v managementu a řízení lidských zdrojů vedoucích 

k využití rezerv pracovních sil a jejich adaptaci do pracovního života. 
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1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Jak již bylo v úvodu zmíněno, dochází ke změně demografické situace ve 

společnosti, a s tím související příchod nové generace budoucích zaměstnanců na 

pracovní trh. Tato generace vyrůstala v odlišných podmínkách než generace předešlé. 

Vyrůstala v demokracii, otevřené ekonomice, turbulentním prostředí a globalizovaném 

světě, s výrazným tlakem moderních technologií. To vše mělo vliv na podobu této 

generace. Ve vědeckém světě je tato generace nazývána jako „Generace Y“, 

“Millenials“ či „Next generation“. Jaká toto generace vlastně je? V zahraniční proběhlo 

několik výzkumů na určení vlastností, postojů a názorů této generace a o jejich 

představách o budoucím pracovním životě. Jeden z takovýchto výzkumů provedla 

poradenská společnost PricewaterhouseCoopers: „Současná mladá generace v 

zaměstnání”
1
 (Millenials at Work) (PWC, 2009a, [online]). Tato studie vyvrací jeden 

z nejrozšířenějších mýtů v odměňování mladých. Říká, že tzv. „Generace Y“ jsou 

neloajální a zcela odmítají tradiční pracovní postupy. Také se o této generaci říká, že to 

jsou klasičtí fluktuanti. Otázkou je, jaká je česká „Generace Y“. Vykazuje stejné 

postoje, názory a představy, jako jejich vrstevníci ve světě? Dá se předpokládat, že díky 

globalizaci a moderním technologiím si budou podobní. Specifikem a důvodem 

možných odlišností české generace od té světové je historický vývoj a ekonomická 

situace České republiky do roku 1989. Tuto generaci vychovávali rodiče vyrůstající 

v době komunismu, centrálního plánování a uzavřenosti vůči západnímu světu. Na 

druhou stranu jiná studie dokazuje problémy se získáním a začleněním mladých 

pracovníků. Dle průzkumu názorů generálních ředitelů
2
 vyplynulo, že 61 % oslových 

generálních ředitelů má problémy se získáním a začleněním mladých zaměstnanců. 

(PWC, 2008b, [online]). Současná situace tak poukazuje na to, že některé společnosti 

by měly přehodnotit používané nástroje k náboru a udržení těchto pracovníků. Ve světle 

současných snah o snižování nákladů je nutné tyto prostředky vynakládat co možná 

nejefektivněji. 

                                                 
1
 Studie vznikla na základě rozhovorů s více než 4200 absolventy VŠ ze 44 zemí. 

2
 V rámci 12. ročníku Celosvětového průzkumu generálních ředitelů provedla společnost 

PricewaterhouseCoopers v posledním čtvrtletí roku 2008 celkem 1 124 rozhovorů s generálními řediteli z 

50 zemí. Většina z nich byla provedena telefonicky. Celkem 500 rozhovorů bylo provedeno v evropských 

zemích, včetně České republiky. 
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Dalším problémem, se kterým se tato generace musí a bude muset potýkat, je 

obecně rostoucí míra nezaměstnanosti. Tento trend se týká přímo i mladých lidí. 

Nezaměstnanost absolventů a mladých lidí do 25 let roste v celé Evropské unii i 

v České republice, i když ne v tak velké míře. Jeho aktuálnost je umocněna i tím, že 

v posledních letech roste i nezaměstnanost vysokoškolských absolventů, a to hlavně 

ekonomických a humanitních směrů. Až do školního roku 2007/08 se zaměstnatelnost 

absolventů vysokých škol stále zlepšovala. Kvůli ekonomické krizi to však již neplatí. 

Ve školním roce 2007/08 bylo půl roku až rok po ukončení studia nezaměstnaných 

pouze necelých 2,4 % absolventů, ve školním roce 2008/09 to bylo již více než 2,8 %, 

ve školním roce 2009/10 došlo k výraznému zvýšení na téměř 4,2 %, které dále 

pokračovalo na hodnotu 4,5 % ve školním roce 2010/11. Do značné míry je to 

způsobeno všeobecným vývojem na pracovním trhu a celkovými změnami v míře 

nezaměstnanosti, přičemž jejich dopady na vysokoškoláky se nijak zvlášť neliší od 

dopadů na mladé lidi s nižším vzděláním až na to, že u absolventů vysokých škol se 

projevily o něco později. (KOUCKÝ, ZELENKA, 2011, [online]) Tedy u těch, do 

kterých je při jejich přípravně na budoucí povolání investováno nemalé množství 

finančních prostředků z rodinných a veřejných rozpočtů. Tento trend je zapříčiněn 

řadou faktorů. Jedním z nich je obecně rostoucí míra nezaměstnanosti, takže se na 

pracovním trhu nachází větší množství pracovníků s dlouholetou praxí, která většinou 

absolventům či mladým lidem chybí. Dále se na českém pracovním trhu nachází silná 

věková skupina tzv. „Husákových dětí“ v produktivní fázi, takže dochází k menšímu 

výskytu volných pracovních míst. Dalším faktorem, který má vliv na uplatnitelnost této 

generace na trhu práce, je skutečnost, že dochází k prodlužování věku odchodu do 

důchodů stávajících zaměstnanců, a tím neuvolňování pracovních míst pro mladou 

generaci. A v neposlední řadě jejich uplatnitelnost na trhu práce omezuje již zmíněná 

současná ekonomická situace ve světě a České republice. Vlivem celosvětové 

hospodářské krize došlo ke zpomalení ekonomického vývoje, což znamená, že firmy 

nejen že nevytváří nová pracovní místa, ale spíše propouštějí své zaměstnance nebo 

dokonce zanikají. Posledním faktorem, který ovlivňuje situaci absolventů vysokých škol 

na pracovním trhu, je jejich zvyšující se počet. 

Jak tedy pomoci nově nastupující generaci uspět na pracovním trhu a adaptovat 

se do pracovního života? Toto je úkolem nejen pro pedagogy, kteří by se měli snažit 



15 

zvýšit jejich potenciál uplatnění se na trhu práce, ale i pro vědce, kteří by se měli snažit 

popsat a specifikovat tuto novou generaci a představit organizacím nové nástroje a 

přístupy k adaptaci této generace do pracovního života. V neposlední řadě se tento úkol 

týká samozřejmě i firem, které se stejně jednou budou muset přizpůsobit tomu, že se na 

pracovním trhu nachází a bude nacházet nový typ zaměstnanců, kteří mají určité 

potřeby a pracovní motivaci, a otevřít tedy mysl novým přístupům a metodám. 

Pracovní adaptace je proces, v jehož průběhu dochází k postupnému 

vyrovnávání souboru osobních předpokladů jedince s konkrétními požadavky jeho 

práce. Zároveň pojem adaptace zahrnuje i průběžné zvládání změn v nárocích a 

podmínkách pracovní činnosti. Ruku v ruce s pracovní adaptací je zároveň i adaptace 

sociální, při které se jedinec začleňuje do struktury sociálních vztahů v rámci pracovní 

skupiny i do celého sociálního systému dané organizace. Forma i obsahová stránka 

adaptačního procesu se různí v závislosti na tom, dochází-li pouze k částečné změně 

pracovních podmínek či jsou-li tyto podmínky pro člověka naprosto nové 

(BEDRNOVÁ, JAROŠOVÁ a NOVÝ, 2012, s. 162 – 163), tzn. vstupuje-li jedinec do 

pracovního procesu poprvé. Tak jak je tomu u „Generace Y“. 

Jedním z možných přístupů, jak tuto adaptaci „Generaci Y“ usnadnit, je využití 

přístupu a principů diverzitního managementu. Diverzitní management by bylo možné 

brát jako výchozí a zaštiťující myšlenku či výchozí princip. Podstatou diverzity 

(různorodosti) je uznání, akceptace a také oceňování rozdílů mezi lidmi. Takže je 

opakem toho, co je v praxi běžně aplikováno, a to jejich potlačení. Každý člověk je 

jedinečný, každý má jiné vidění světa, jiné názory, jinak zpracovává své zkušenosti, 

jinak spolupracuje. Každý si do pracovního života přináší jiná schémata uvažování a 

konání odpovídající výchozí kultuře. (KUBÍNYI, 2012, [online])  

Pro určení kulturního profilu české „Generace Y“ je možné využít upravenou 

verzi metodiky „The Culture Compass“, kterou navrhla americká odbornice na řešení 

otázek diverzity Paula Chu. Tato metoda integruje poznatky několika uznávaných 

odborníků na studium kultur a dimenzí kulturních rozdílů – E. Sheine, G. Hofstedeho, 

S. H. Schwarze, F. Trompenaarse a S. Gatleyho, publikovanou v knize Versatilní 

vedení. (PAVLICA, JAROŠOVÁ, KAISER, 2010) 

Potom samotná adaptace a její řízení sleduje dva aspekty: 



16 

 aspekt pracovníka (rozvoj osobnosti, uspokojování potřeb a požadavků, 

pracovní spokojenost), 

 aspekt podniku (rychlé zvládnutí pracovní činnosti, identifikace s prací, 

pracovní skupinou a organizací). (BEDRNOVÁ, JAROŠOVÁ a NOVÝ, 

2012, s. 163) 

Zde se nabízí prostor pro využití dalších dvou nových přístupů v managementu. 

Pro identifikaci oblastí rozvoje osobnosti a jako princip rozvoje využít versatilního 

vedení. Koncepci versatilního vedení rozvinul Robert E. Kaplan spolu s Robertem B. 

Kaiserem, odborníkem na hodnocení a rozvoj tvůrčího a výkonového potenciálu. Pro 

Karla Pavlicu a Evu Jarošovou (zkušené vysokoškolské pedagogy, lektory a 

konzultanty) se stala inspirací, kterou tvůrčím způsobem aplikovali na interpersonální 

aspekty manažerské práce v našich podmínkách. Všestrannost a univerzálnost, 

projevující se zejména ve schopnosti uplatňovat, podle potřeby konkrétní situace, 

rozmanité myšlenkové modely, dovednosti či přístupy. Versatilní vedení tudíž znamená 

vyvážené a přiměřené používání takových postupů a dovedností, které jsou adekvátní 

dané situaci, schopnost ubránit se nadměrnému uplatňování jednostranných praktik a 

vytváření omezujících stereotypů v manažerské práci. (PAVLICA, JAROŠOVÁ, 

KAISER, 2010) 

Dále je možno jako způsob rozvoje osobnosti a zrychlení zvládnutí pracovní 

činnosti, identifikace s prací, pracovní skupinou a organizací využít talent management. 

Jedna z nejběžnějších definic popisuje talentovaného jednotlivce jako člověka, který 

podává jak vysoký výkon, tak projevuje vysoký potenciál. Některé definice se zaměřují 

na vstupy a kompetence. (HORVÁTHOVÁ, 2011, s. 24) Tento princip lze využít při 

práci s absolventy, a to hlavně vysokých škol. U nich se dá předpokládat vysoký 

potenciál z důvodu prokázání schopnosti učit se, vstřebávat nové informace a znalosti a 

zároveň ještě nemají nevhodné pracovní návyky. Poskytují prostor pro organizace 

vychovat si je k obrazu svému, dle svých potřeb. 

A to vše doplněné vhodnými pracovními podmínkami a motivací podporující 

uspokojování potřeb a požadavků pracovníka, vedoucí k pracovní spokojenosti a 

identifikací s prací, pracovní skupinou a organizací a v konečném důsledku k rychlému 

zvládnutí pracovní činnosti a dosažení požadované výkonnosti. Celý tento systém by 

mohl vést k celkovému synergickému efektu, jelikož studie dokazují, že firmy, které 
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využívají principy diverzitního managementu či talent managementu, dosahují lepších 

výsledků a lépe odolávají konkurenčnímu boji. 

Evropská unie na tento trend zareagovala jednak Lisabonskou strategií (2000 – 

2010), kde hlavní cíl strategie zněl: Unie se má stát „nejkonkurenceschopnější a 

nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu 

s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností.“ K dosažení tohoto cíle 

se unie rozhodla zaměřit na splnění těchto úkolů: 

1. Připravit přechod k ekonomice a společnosti založené na znalostech, a to 

pomocí lepších politik, pokud jde o informační společnost, výzkum a 

technologický rozvoj prostřednictvím urychlení procesu strukturálních 

reforem směřujících ke konkurenceschopnosti, inovacím a dokončení 

vnitřního trhu. 

2. Modernizovat evropský sociální model, investovat do lidí a bojovat proti 

vylučování ze společnosti. 

3. Udržet zdravou ekonomickou perspektivu a příznivý výhled pokud jde o 

růst, a to aplikací vhodné kombinace makroekonomických politik. (URBAN, 

2009) 

Konkrétněji Lisabonská strategie v oblasti rozvoje společnosti založené na 

znalostech požadovala v prioritě informační společnosti stanovení regulačního rámce 

pro elektronickou komunikaci, podporování šíření informačních a komunikačních 

technologií, vytvoření příznivějších podmínek pro eCommerci a posílení vůdčí role 

Evropy v technologiích mobilních komunikací. V prioritě výzkumu měl hlavní cíl 

podobu zřízení společného výzkumného a inovačního prostoru, posílení výdajů na 

výzkum a vývoj na 3 % HDP, vytvořit z Evropy atraktivní adresu pro její nejlepší 

mozky, podporování nových technologií. A v neposlední řádě nejdůležitější priorita 

vzdělávání a lidský kapitál sebou nesl cíle jako snížit na polovinu počet osob, které 

přeruší školní docházku, nastavit systém všeobecného a profesního vzdělávání na 

dosažení znalostní společnosti, podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny a dále 

ulehčit mobilitu. 

Na tento strategický dokument plynule navazuje tzv. Strategie Evropa 2020, 

která již v sobě zahrnuje reakce na finanční a hospodářskou krizi uplynulého období. 

Jádrem strategie by měly být tři priority: 
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1. Inteligentní růst – vyvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích. 

2. Udržitelný rozvoj – podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější 

ekonomiku méně náročnou na zdroje. 

3. Růst podporující začlenění – podporovat ekonomiku s vysokou 

zaměstnaností, jež se bude vyznačovat hospodářskou, sociální a uzemní 

soudržností. (EVROPSKÁ KOMISE, 2010, [online]) 

Budoucnost Evropské unie a tedy i České republiky je založena převážně na 

vzdělávání, vědě a výzkumu v podobě high-tech technologiích, tedy na lidech.  
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2 CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem disertační práce je prokázání vhodnosti využití nových metod 

managementu při adaptaci a stabilizaci mladého pracovníka na pracovní pozici, se 

zaměřením na budoucí pracovníky s ekonomickou odborností.  

K dosažení hlavního cíle byly stanoveny následující dílčí cíle, výzkumné otázky 

a hypotézy: 

 Dílčí cíle: 

1. shrnutí současného stavu vědeckého poznání v oblasti moderních metod 

managementu, 

2. vytvoření modelu adaptace a stabilizace mladého pracovníka na pracovní pozici, 

3. použití již existujících diagnostických testů využívaných v odborné a 

manažerské praxi s ohledem na prostředí České republiky. 

4. návrhy a doporučení vedoucí ke zlepšení uplatnitelnosti mladého pracovníka na 

pracovním trhu. 

 Výzkumné otázky a hypotézy: 

1. Je vhodné využít princip diverzity a diversity management při adaptaci a 

stabilizaci mladého pracovníka z řad „Generace Y“ v České republice? 

H0: Mladí lidé nevykazují odlišnou kulturní perspektivu. 

H1: Mladí lidé vykazují odlišnou kulturní perspektivu. 

2. Jaká je versatilita osobnostně-pracovní orientace (měkkých dovedností) mladých 

lidí - „Generace Y“ v České republice? 

H0: Mladí lidé nevykazují plné rozvinutí měkkých dovedností. 

H1: Mladí lidé vykazují plnou rozvinutost měkkých dovedností. 

3. Jaká je charakteristika motivace mladých lidí -„Generace Y“ v  České republice? 

H0: Nedošlo ke změně v oblasti motivace mladých lidí. 

H1: Došlo ke změně v oblasti motivace mladých lidí. 

4. Jaké jsou představy a očekávání mladých lidí - „Generace Y“ ohledně 

budoucího zaměstnání v České republice? 

H0: Mladí lidé - „Generace Y“ nemá vysoké představy a očekávání. 

H1: Mladí lidé - „Generace Y“ má vysoké představy a očekávání. 
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3 METODY A POSTUP ZPRACOVÁNÍ DIZERTAČNÍ 

PRÁCE 

Cílem této kapitoly je seznámení se s metodami vědecké práce, volbou 

použitých vědeckých metod a představení postupu při zpracování dizertační práce. 

3.1 Metody vědecké práce 

Metody výzkumného procesu tvoří základ vědecké činnosti a jejich výběr má 

značný vliv na dosažení stanovených cílů. Vstupní etapou každé vědecké a výzkumné 

práce je analýza současného stavu zkoumané problematiky. Při formulování 

teoretického rámce dizertační práce byla použita metoda sekundární analýzy 

relevantních dat. Jedná se o zpracování dat, v jehož rámci se navzdory původním 

předpokladům a zadáním získávají informace nové, přesnější nebo orientované na jiný 

předmět. (SURYNEK, 2001) 

Metoda je nástroj nebo technika, která je použita k získání a analyzování dat. 

Mezi metody patří zejména dotazování, pozorování nebo rozhovory. Oproti tomu 

metodologie představuje teorii, jak má být výzkum proveden. Teorie provedení 

výzkumu zahrnuje teoretické a filozofické předpoklady daného výzkumu, na kterých je 

výzkum postaven, a jejich dopady na použitou metodu či metody. Aby bylo možné dělat 

kvalifikovaný výzkum, je důležité porozumět oběma termínům a správně rozlišovat 

rozdíly mezi nimi (SAUNDERS, LEWIS a THORNHILL, 2003). Podle Collis a Hussey 

(2003), metoda představuje různé prostředky, kterými mohou být sbírána a analyzována 

data. Metodologie znamená přístup ke konkrétnímu výzkumu. Metoda je určitý způsob, 

jakým je možné dosáhnout předem stanoveného cíle. (COLLIS a HUSSEY, 2003, s. 17) 

Ve vědě se jedná o systematický postup, který uplatňujeme při zkoumání vymezeného 

vědeckého problému, který je založen na určité teorii. Samotné slovo metoda pochází z 

řeckého meta hodos a v původním významu znamená cesta kam (PAVLICA et al., 

2001). Metody představují celkový obecnější přístup ke zkoumanému problému nebo 

objektu. V základě každé vědecké poznání pracuje s postupy, jakými jsou například 

historická metoda, která sleduje proměny a vývoj problému v čase. Dalším postupem 
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může být komparativní metoda, která sleduje proměny problému na různých objektech 

či typologická metoda, která sleduje výjimečnost problému na specifickém objektu 

(FORET, 2008). 

S přihlédnutím k vytčeným cílům dizertační práce a způsobu jejich naplňování, 

je při zpracování práce využit systémový přístup, který je standardně využíván z důvodů 

jeho chápání okolností v jejich vnějších i vnitřních souvislostech a využívá kombinaci 

různých metod a technik z různých vědeckých disciplín. Své uplatnění nalezly rovněž 

metody, které k dosažení stanoveného cíle využívají principů logiky a logického 

myšlení řešitele. Dle Janíček a Ondráček (1998) jde o následujících šest metod, které 

jsou párově provázány: indukce–dedukce, analýza–syntéza, abstrakce–konkretizace. 

(JANÍČEK a ONDRÁČEK, 1998) 

Pro zpracování dizertační práce bylo využito informací získaných rozborem 

literatury (současného stavu poznání), sekundárních a zejména primárních dat. 

Informace získané rozborem literatury a ze sekundárních dat byly využity jako základ 

pro výzkum i jeho části. Nezbytnou součástí pak bylo získání primárních dat. Pod 

pojmem primární data, se rozumí data získaná přímo pro účely výzkumu (např., 

rozhovory, pozorování účastníka, dotazníky, případové studie) (THARENOU, 

DONOHUE a COOPER, 2007). V případě této dizertační práce se jednalo o provedené 

rozhovory, pozorování k určení zaměření dizertační práce a k naplnění cílů nejběžnější 

a dále také nejčastější metoda, dotazníkové šetření. Data získaná dotazníkovým 

šetřením byla zpracována pomocí statistických metod reflektujících počet a charakter 

získaných dat. Sekundární data jsou pak údaje, které nebyly shromážděny za účelem 

studie/šetření (např. odborné publikace, bibliografie, periodika, firemní dokumentace, 

archivy, apod.) (THARENOU, DONOHUE a COOPER, 2007). Zdrojem sekundárních 

dat byly převážně odborná literatura, odborné články a výzkumy provedené např. 

výzkumnými agenturami či jinými společnostmi.  

V práci jsou využívány jak kvantitativní, tak i kvalitativní metody, které 

napomáhají přesnějšímu popisu konkrétních situací. Kvalitativní i kvantitativní metody 

jsou metody sloužící k primárnímu získávání dat. Kvalitativní výzkumy zkoumají 

motivace, postoje, představy, možné trendy atd. (tedy v podstatě „slova“). Jsou to často 

z hlediska pochopení trhu klíčové údaje, které se dají pomocí kvantitativních metod 

těžko popsat. Pomáhají odhalovat potřeby a názory respondentů (THARENOU, 



22 

DONOHUE a COOPER, 2007). Kvantitativní výzkum je prováděn s cílem postihnout 

dostatečně velký a reprezentativní vzorek jednotek. V podstatě se dá říci, že v něm jde o 

„čísla“ (THARENOU, DONOHUE a COOPER, 2007).  

3.2 Metody použité pro zpracování dizertační práce 

Pro zpracování práce bylo využito více metod. Tyto jsou použity vzhledem k 

vhodnosti a charakteru konkrétního výzkumu. 

3.2.1 Metody logické 

Logické metody využívají pro dosažení cíle principy logiky a logické myšlení 

autora. Obvykle se bere v úvahu šest metod, které jsou párově provázány. Proto se 

někdy označují také jako trojice párových metod (JANÍČEK a ONDRÁČEK, 1998). 

Indukce – Dedukce 

Indukce je podle Janíčka a Ondráčka (1998) proces vyvozování obecného závěru 

na základě posuzování jedinečných výroků či poznatků o charakteristikách prvků u 

jednotlivých objektů. Jedná se tedy o proces zobecňování od specifického k obecnému. 

Na rozdíl od dedukce zde ale není tak úzká vazba mezi „důvodem“ a „závěrem“. 

(JANÍČKA a ONDRÁČKA, 1998) Podle Cooper a Emory (1995) závěr indukce 

vysvětluje fakta, která tento závěr podporují. Dále pak tvrdí, že induktivní závěr lze 

považovat za hypotézu, protože nabízí jedno vysvětlení, i když je těchto vysvětlení 

prakticky více. (COOPER a EMORY, 1995) Indukce bylo v práci využito při 

zobecňování poznatků získaných provedenými výzkumy. 

Dedukcí je označováno, když odvozené závěry musí nutně vyplynout ze 

stanovených důvodů – premis. Cooper a Emory (1995) tvrdí, že se jedná o proces 

přechodu od obecného ke specifickému. Premisy musí být jednoznačně takové, aby 

závěry z nich vyvozené mohly být označeny jako správné (COOPER a EMORY, 1995) 

Podle Janíčka a Ondráčka (1998) se jedná o proces vyvozování konkrétnějších 
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individuálních poznatků z poznatků obecnějších. V podstatě se na základě premis, za 

použití pravidel logiky vytváří nová tvrzení. (JANÍČKA a ONDRÁČKA, 1998) 

Podle Cooper a Emory (1995) se dá z praktického hlediska hovořit také o 

induktivně deduktivním přístupu. Při tomto označení se jedná o prolínání obou výše 

jmenovaných metod při výzkumu. Logické indukce bývá využíváno v případě, kdy je 

potřeba odpovídat na otázku „Proč to tak je?“. Odpovědi na otázku pak dávají určitá 

vysvětlení, která se dají označit jako hypotézy. Takovéto hypotézy mají smysl v 

případě, když vysvětlují událost, podmínku nebo fakt, který vyvolal původní otázku. Na 

základě dedukce se pak v podstatě testuje, zda hypotéza vysvětluje danou skutečnost. V 

mnoha případech se ale ve vědeckém procesu následnou dedukcí netestuje přímo 

původní fakt, ale mohou nás naopak zajímat skutečnosti jiné, lépe vystihující hypotézu, 

nebo které se případně lépe ověří (COOPER a EMORY, 1995). 

Induktivně deduktivního přístupu bylo v práci uplatněno při zobecňování 

poznatků z výzkumů a při tvorbě systému adaptace a stabilizace mladého pracovníka. 

Analýza – Syntéza 

Myšlenková analýza a syntéza tvoří navzájem se podmiňující celek. Analýza je 

chápána jako proces dekompozice strukturovaného objektu na jednotlivé komponenty. 

Tyto komponenty jsou pak podrobeny hlubšímu cílenému zkoumání. Jde o cílenou 

dekompozici strukturovaného objektu na prvky a vazby mezi nimi (JANÍČEK a 

ONDRÁČEK, 1998). V podstatě se dá říci, že je to metoda zkoumání složitějších 

skutečností rozkladem na jednodušší. Je vhodné ji využít, pokud chceme dospět k 

jistým výsledkům na základě detailního poznání podrobností. Analýza je v práci využita 

zejména pro hodnocení výsledků výzkumů a jejich interpretaci. 

Syntéza je brána jako vytváření strukturovaného objektu z jednotlivých prvků a 

vazeb mezi nimi (JANÍČEK a ONDRÁČEK, 1998). V podstatě je to proces spojování 

dvou nebo více částí do jednoho celku. Syntéza je využita při sestavení systému 

adaptace a stabilizace mladého pracovníka a při formulaci závěrů výzkumů a celé 

dizertační práce. 
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Abstrakce – Konkretizace 

Abstrakce je chápána jako myšlenkový proces, v rámci něhož se z různých 

objektů vydělují pouze jeho podstatné charakteristiky, čímž se ve vědomí vytváří objekt 

obsahující jen společné charakteristiky. Tento objekt pak představuje určitou celou 

skupinu objektů, čímž obvykle vzniká nový pojem; v podstatě se jedná o název nového 

abstrahovaného objektu. Abstrakce se dá tedy charakterizovat jako vytváření nových 

pojmů (JANÍČEK a ONDRÁČEK, 1998). Abstrakce je v práci využito při získávání 

konkrétních informací z teorií a výzkumů. 

Konkretizace je brána jako proces vyhledávání konkrétního prvku z určité třídy 

objektů (JANÍČEK a ONDRÁČEK, 1998). 

3.2.2 Metoda zpětné vazby 

Pomocí této metody bude zajištěna reflexe každého výzkumného kroku tak, aby 

se výzkum neodchýlil od původního cíle a jeho východisek. Tato metoda je jako součást 

ostatních použitých metod a hraje v procesu modelování podstatnou roli. Výzkumná 

činnost vědecké práce probíhá pomocí výzkumných nástrojů, z nichž mezi hlavní patří 

především pozorování, pokus, měření, rozhovor a dotazníkový průzkum. (GERŠLOVÁ, 

2009) Na tomto místě hovoříme o tzv. empirických metodách. 

3.2.3 Empirické metody 

Empirické metody poznání jsou založené na bezprostředním obrazu reality. Do 

těchto metod se zahrnují takové metody, v nichž se odraz jevů uskutečňuje 

prostřednictvím smyslových požitků a vjemů, zdokonalovaných úrovní techniky. Jedná 

se tedy podle této definice o metody, kterými je možné zjistit konkrétní a jedinečné 

vlastnosti nějakého objektu či jevu v realitě. (MOLNÁR, 2006) 

Empirické metody můžeme dělit do tří skupin: 

 pozorování, 

 měření, 

 experimentování. (MOLNÁR, 2006) 
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Pozorování 

Nejrozšířenější empirickou metodou je pozorování. Liší se od běžného vnímání tím, že 

jde o takový odraz reality, který je výběrový, soustředěný, účelový a aktivní. Způsob 

uplatňování této metody by měl být podřízen jednotlivým dílčím cílům a měly by být 

použitím této metody ověřovány vztahy, které jsou důležité z hlediska verifikace 

jednotlivých hypotéz. (FORET, 2008) Pozorování bylo využito při zaměření tématu 

dizertační práce.  

Dotazníkový průzkum 

Dotazníkový průzkum probíhá na základě dotazování, které patří mezi 

nejrozšířenější postupy výzkumu. Dotazování se uskutečňuje pomocí nástrojů - 

dotazníky nebo záznamové archy a vhodně zvolené komunikace výzkumníka s 

nositelem informací – dotazovaným event. respondentem. Kontakt výzkumníka a 

respondenta může být: 

 přímý - jedná se o písemné zodpovídání otázek; 

 nepřímý – dotazování je zprostředkováno pomocí tazatele, který se stává 

mezičlánkem výzkumníka a respondenta. (FORET, 2008) 

Písemná komunikace je zajištěna pomocí dotazníků nebo ankety. Sestavení 

dotazníků by mělo vyhovovat třem základním požadavkům, a to: 

 účelově technickým – sestavení a formulace otázek do celku, aby dotazovaný 

odpovídal co nejpřesněji na to, co výzkumníka zajímá; 

 psychologickým – vytvoření takových podmínek pro respondenta, aby bylo 

pro něj vyplnění dotazníku snadným, příjemným, žádoucím a chtěným 

úkolem, a aby respondent odpovídal stručně a pravdivě; 

 srozumitelnosti – respondent musí všemu rozumět, aby věděl, co je po něm 

požadováno a jak má postupovat, dotazník by měl vše vysvětlit stejně jako 

by to udělal výzkumník při rozhovoru. (FORET, 2008) 
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K zajištění těchto základních požadavků přispívají čtyři základní aspekty. Jsou 

jimi: 

1. celkový dojem dotazníku (vzbuzení zájmu, apel ke spolupráci, způsob 

vyplnění, termín odevzdání a zajištění anonymity); 

2. formulace otázek (jednoznačnost, srozumitelnost, validita a spolehlivost); 

3. typ otázek (otevřené, uzavřené a jejich kombinace) a 

4. manipulace s dotazníkem (distribuce a sběr, kontrola úplnosti a správnosti). 

(FORET, 2008) 

V dizertační práci byla použita metoda nepřímého dotazování. Dotazník 

obsahuje zcela uzavřené otázky (dichotomní) s typem odpovědi ano/ne. Dále obsahuje 

otázky uzavřené, používající škálových položek, které mají pevně stanovené alternativy 

a respondent je nemůže nijak ovlivnit, může pouze z přesně formulovaných zadání 

vybrat jednu z možností. (FORET, 2008) Princip dotazníku byl pak postaven na 

sebehodnocení.  

3.2.4 Sebehodnocení 

Sebehodnocení je metoda založena na hodnocení vlastních činností a jevů 

samotným respondentem. (KOVÁCS, 2009). 

3.2.5 Statistické metody 

Četnost 

Četnost je v matematické statistice veličina, která udává, kolik hodnot daného 

znaku se vyskytuje ve statistickém souboru. Jde buď o absolutní četnost, nebo o četnost 

relativní vzhledem k celkovému počtu prvků souboru. Četnost může být buď relativní 

nebo absolutní a udává, kolik hodnot daného znaku se vyskytuje ve statistickém 

souboru — buď absolutně, nebo relativně vzhledem k celkovému počtu prvků souboru. 

(SOUČEK, 2006) 

Abychom mohli porovnávat různá rozdělení četností a jejich struktury v různě 

velkých statistických souborech, používáme relativní četnosti pi, které získáme jako 

poměr dílčích četností a rozsahu souboru: 
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Pro analýzy struktury souboru z hlediska určité vlastnosti může být také užitečné 

zjistit, jaký podíl jednotek má hodnotu menší nebo rovnou příslušné variantě. K tomu 

používáme tzv. kumulativní četnost. Získáme ji postupným načítáním četností po sobě 

následujících tříd. (SOUČEK, 2006) 

 

Aritmetický průměr 

Je neznámějším a nejpoužívanějším typem průměru. Ze zjištěných hodnot x1, x2, 

…, xn za n-členný statistický soubor lze aritmetický průměr vypočítat takto: 

   
 

 
   

 

   

 

Tuto formu aritmetického průměru nazýváme prostý aritmetický průměr. 

Výpočet předem nepředpokládá žádné předběžné uspořádání hodnot. Aritmetický 

průměr je použitelný tam, kde má nějaký informační smysl součet hodnot (SOUČEK, 

2006). 

 

Medián 

Medián je padesátiprocentním kvantilem, který charakterizuje hodnotu souboru 

co do velikosti prostředí. Odděluje polovinu hodnot menších od poloviny větších 

hodnot. 

Medián je na rozdíl od aritmetického průměru necitlivý k extrémním hodnotám, 

protože závisí pouze na jedné, nejvýše dvou prostředních hodnotách souboru. Nemůže 

být tedy zkreslen ani přítomností nějaké chybné extrémní hodnoty. Výhodou mediánu je 

i to, že jej můžeme stanovit i u intervalových rozdělení četností s otevřenými intervaly u 

minimálních a maximálních hodnot. Jednou z měr variability je rozpětí, což je rozdíl 

mezi maximální a minimální hodnotou v datech (SOUČEK, 2006). 

 

Rozptyl a směrodatná odchylka 

Rozptyl je nejznámější a nejvyužívanější mírou variability. Je definován jako 

aritmetický průměr ze čtverců odchylek jednotlivých hodnot od průměru: (SOUČEK, 

2006) 
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Rozptyl sám o sobě není interpretovatelnou veličinou, protože výsledek je dán 

ve čtvercích měrných jednotek. Proto se při hodnocení variability dává přednost druhé 

odmocnině rozptylu, tzv. směrodatné odchylce sx (brané s kladným znaménkem) 

(SOUČEK, 2006). 

     
          

   

 
 

 

Směrodatná chyba 

Střední (směrodatná) chyba průměru patří mezi často používané relativní míry 

variability. Střední chyba průměru neměří rozptýlenost původní náhodné proměnné, ale 

rozptýlenost vypočítaného aritmetického průměru v různých výběrových souborech 

vybraných z jednoho základního souboru. (SOUČEK, 2006) 

Protože v praxi obvykle neznáme skutečnou hodnotu rozptylu s celého 

základního souboru, používáme prakticky výpočet pro výběrovou střední chybu 

průměru podle vzorce: (SOUČEK, 2006) 

   
 

  
 

 

Pearsonův test 

Tento test patří mezi tzv. testy dobré shody a používá se v případech, kdy je na 

prvcích základního souboru měřen jen jeden znak X, který je náhodou veličinou 

kvalitativního nebo kvantitativního typu. Z tohoto základního souboru je určen takový 

datový soubor (x1, x2, …, xn), který je možné roztřídit a určit absolutní třídní četnosti. 

Testem se posuzují odchylky mezi absolutními a teoretickými četnostmi (ANDĚL, 

2007). 

Nulová hypotéza H0 je založena na předpokladu, že odchylky mezi absolutními 

třídními četnostmi fj a teoretickými třídními četnostmi npj jsou náhodné. Naproti tomu 

alternativní hypotéza H1 předpokládá, že tyto odchylky jsou nenáhodné (ANDĚL, 

2007). 
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Jako testové kritérium se používá testová statistika (náhodná veličina) 

    
        

 

   

 

   

 

kde r je počet tříd, do nichž byly hodnoty datového souboru rozděleny. Jestliže 

nulová hypotéza H0 platí a teoretické četnosti splňují pro všechny třídy podmínku npj > 

5, má náhodná veličina χ2
 Pearsonovo rozdělení (ANDĚL, 2007). 

Pro zvolenou hladinu významnosti α je pro tento test kritickým oborem 

              
        

 

Test nezávislosti dvou kvalitativních znaků 

Pokud jsou u statistické jednotky měřeny (zjišťovány) dva znaky (dvě náhodně 

veličiny) X a Y, které jsou složkami náhodného vektoru (X, Y), jde o tzv. dvourozměrný 

datový soubor. Analýza takovéhoto dvourozměrného datového souboru, získaného ze 

základního souboru, závisí na tom, zda jsou sledované znaky kvantitativní nebo 

kvalitativní (ANDĚL, 2007). 

Při zpracování statistiky v této práci byly pouze znaky kvalitativního typu, proto 

bude dále popsána jen analýza datového souboru obsahujícího kvalitativní znaky. 

(ANDĚL, 2007) 

Sledované znaky (náhodné veličiny) kvalitativního typu jsou takové znaky, 

jejichž jednotlivé varianty lze vyjádřit slovně. Někdy se tyto znaky nazývají také 

kategoriální, neboť roztříděním jejich variant vznikají určité skupiny (kategorie). Dále 

lezy tyto znaky rozdělit na alternativní (nabývají jen dvou variant) a množné (nabývají 

více variant) (ANDĚL, 2007) 

V případě kdy máme n opakování pokusu, sledování dvou znaků X a Y, lze 

možné varianty znaku X označit X1, X2, …, Xr a možné varianty znaku Y symboly Y1, 

Y2, …, Ys. Takto získané výsledky pokusu lze zapsat do kontingenční tabulky. Tato 

tabulka je dvourozměrná, v jejím záhlaví jsou varianty jednoho sledovaného znaku, 

v prvním sloupci varianty druhého sledovaného znaku. V jednotlivých políčkách 

tabulky jsou simultánní četnosti nij. Tyto četnosti vyjadřují počet pokusů (měření), při 

kterých se vyskytla varianta Xi a současně varianta Yj (ANDĚL, 2007). 
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Tabulka 1: Kontingenční tabulka (zdroj: ANDĚL, 2007) 

X\Y Y1 Y2 … Ys ni. 

X1 n11 n12 … n1s n1. 

X2 n21 n22 … n2s n2. 

… … … … … … 

Xr nr1 nr2 … nrs nr. 

n.j n.1 n.2 … n.s n 

 

V posledním sloupci a řádku jsou uvedeny řádkové a sloupcové součty, které 

představují celkové počty opakování pokusu, při kterých se vyskytla i-tá varianta X a j-

tá varianta Y. 

Pro zjištění, zda mezi sledovanými znaky existuje závislost, se používá test 

nezávislosti dvou kvalitativních znaků (Anděl, 2007). Nulová hypotéza testu 

nezávislosti je formulována ve tvaru 

              

kde i = 1, 2, …, r a j = 1, 2, …, s a značí, že sledované znaky jsou nezávislé. 

Alternativní hypotéza formulovaná               značí, že tyto znaky jsou závislé 

(ANDĚL, 2007). 

Jako testové kritérium se požívá testová statistika (náhodná veličina) (ANDĚL, 

2007) 

     
           

 

     

 

   

 

   

 

která má Pearsonovo rozdělení. Čísla      představují odhady simultánních 

pravděpodobností. Pro zvolenou hladinu významnosti α je pro tento test kritickým 

oborem 

              
               

Když se hodnota testového kritéria v kritickém oboru realizuje, je zamítnuta na 

100%α hladině významnosti nulová hypotéza a přijata alternativní hypotéza (ANDĚL, 

2007) 
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3.3 Realizace výzkum sekundárních dat 

Výzkum sekundárních dat byl prováděn průběžně při zpracovávání dizertační 

práce s cílem získání nových poznatků o stavu současného vědeckého poznání. Při 

realizaci byla použita především analyticko-syntetická metoda. Při sběru sekundárních 

dat byly studovány a analyzovány odborné vědecké monografie, články ve vědeckých 

časopisech, odborné databáze knihoven, vysokých škol i výzkumných a dalších 

organizací, výzkumné příspěvky a příspěvky v konferenčních sbornících, 

elektronických časopisech a jiných elektronických mediích. Sekundární data byla 

získávána jak z tuzemských, tak i zahraničních informačních zdrojů. 

3.4 Realizace výzkumu primárních dat 

Realizace výzkumu představuje cestu založenou na znalostech teorie, na jejímž 

základě se formuluje určité očekávání, ke kterému se směřuje. Cílem je nalezení 

důkazů, které potvrdí předpoklady či hypotézy. Zpracování empirického výzkumu 

probíhalo podle obvyklých chronologických kroků:  

1. Formulace vědeckého problému. 

2. Vytváření sytému (modelu). 

3. Formulace hypotéz. 

4. Výběr vzorku. 

5. Pilotní studie (dotazník). 

6. Testování dotazníku. 

7. Sběr dat. 

8. Analýza dat. 

9. Interpretace a závěry. 

3.5 Postup zpracování dizertační práce 

V rámci zpracování dizertační práce byly postupně uskutečněny následující 

kroky, které vedly k naplnění cílů a přínosů dizertační práce: 
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 získávání informací o zkoumaném předmětu, 

 osvojení, uchování, uspořádání a zhodnocení získaných poznatků, 

 technické přístupy ke zpracování vědeckých poznatků (tzv. archivace), 

 vytváření vlastní vědecké kartotéky (literatura, odkazy na články, možnost 

vytváření databází, programy), 

 vytváření databází (přesná kritéria, vyhledávání, srovnávání, výsledky atd.), 

 tvůrčí myšlení – na základě poznatků dospět k novým závěrům a teoriím, 

nové hypotézy a cíle, 

 zveřejnění poznatků – publikace, 

 stanovení dalších cílů a nového výzkumu. 

Etapy vědeckého poznávání: 

 formulace problému, 

 shromažďování údajů, 

 analýza nashromážděných údajů a jejich konfrontace, 

 provedení závěrů. 
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Obrázek 1: Postup zpracování dizertační práce (zdroj: vlastní zpracování) 

Formulace výzkumného problému a cílů habilitační práce 

 

Příprava výzkumu založeného na sběru sekundárních dat: 

1. rešerše bibliografických záznamů dokumentů (knižní publikace a články ve 

vědeckých časopisech: Journal of Management, Revue Internationale de 

Psychosociologie
 
t, Education + Training, International Journal of Manpower), 

2. opatření relevantních publikací: 

 návštěva knihoven tuzemských vysokých škol, 

 využití meziknihovní výpůjční služby, 

 využití elektronických databází (EBSCO, Science Direct, Esmerald, ScienceDirect 

aj.). 

Zpracování teoretického rámce práce: 

1. studium relevantních dokumentů, 

2. sekundární analýza relevantních dokumentů, 

3. konzultace s odborníky z praxe (personalisty a manažery, kteří mají zkušenost 

s mladými pracovníky), 

4. zpracování teoretického rámce práce, 

5. průběžná aktualizace a rozšiřování teoretického rámce. 
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Diskuse výsledků dizertační práce 

 

Zpracování empirické části práce: 

1. příprava získávání primárních a sekundárních dat,  

2. sekundární výzkum o mladých pracovnících,  

3. realizace kvantitativního výzkumu  

4. zpracování a interpretace získaných dat.  
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4 SOUČASNÝ STAV VĚDĚCKÉHO POZNÁNÍ 

Tato kapitola dizertační práce popisuje současný stav vědeckého poznání. Staví 

především na poznatcích z odborných knih, vědeckých článků a relevantních 

elektronických zdrojů. Kritické zhodnocení současného stavu je zaměřeno na 

definování skupiny nazývané Generace Y, diverzitního managementu, verzatilního 

vedení, talent managementu, motivace, vedoucích k rychlejší adaptaci na pracovní 

pozici a k jejich stabilizaci. 

4.1 Generace Y 

Pojem „Generace Y“ vyjadřuje soubor charakteristik, které vystihují skupinu lidí 

narozených v určité době. Sociologové takovou skupinu nazývají kohorta. To, že určitá 

skupina lidí vykazuje společné rysy, je dáno tím, že je formována stejnou historickou 

zkušeností. Největší vliv pak mají společenské události. Termín „Generace Y“ se 

vyskytuje v oblasti pop kultury, marketingu (generační marketing), trhu práce či 

sociologie (generační či kohortní analýzy). 

4.1.1 Vymezení pojmu „Generace Y“ 

„Generace Y“ je pojem, který se poprvé objevil v srpnu 1993 v časopisu 

Advertising Age, přičemž popisoval generaci dětí narozených v letech 1985 až 1995. 

(AD AGE, 1993, [online]).  Dnes už často označuje i generaci narozenou mezi lety 

1974 (respektive 1976) až 2000. „Generace Y“ přichází bezprostředně po „Generaci X“, 

ale i přesto má společnost různé termíny začátku této generace. „Generace Y“ se chápe 

jako následovník „Generace X“ a „Generace MTV“. Ačkoliv je sám termín sporný a je 

souznačný s několika alternativními pojmy jako „Millennial Generation“ (nebo 

„Millennials“) (STRAUSS, HOWE, 1992, s. 31), „Net Generation“ ( CHEESE, 2008, 

[online]), „Generation Next“ (PBS NewsHour, 2010, [online]), „Echo Boomers“ 

(ARMOUR, 2005, [online]), za „Generaci Y“ je obecně považována poslední generace 

Američanů narozená ve 20. století. Tento termín se extrapoloval ze Spojených států a 
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obecně odkazuje na mladé lidi podobného věku v západním světě nebo v anglofonním 

světě. Objevily se i pokusy označit tuto generaci anglicky jako „Millennials“, dát jí 

název podle klíčových událostí a trendů, které se jí týkají. Další názvy jsou „Echo 

Boomers“ (jako děti narozené generaci „Boom Generation“), „Net Generation“ 

(1. generace, která od dětství používá ICT). „Generace Y“ jsou většinou děti rodičů 

narozených v poválečných letech, tzv. baby boomers. Jelikož neexistuje žádný přesný 

termín, kdy generace Y začíná a končí, autoři používají rozmezí roků narození od 

poloviny 1970 do počátku roku 2000. 

Autoři William Strauss a Neil Howe mají velký význam při určování 

amerických generací, které uvádí ve své knize Generations: The History of America's 

Future, 1584 to 2069. Jejich generační teorie je často citována v knihách a článcích na 

internetu. Howe a Strauss uvádí, že používají termín „Millennials“ místo „Generace Y“, 

protože členové této generace sami upřednostňují použití tohoto termínu, jelikož 

nechtějí být spojování s předešlou „Generací X“. Téměř o deset let později následovala 

studie historie americké demografie a autoři vydali knihu s titulem Millennials Rising: 

The Next Great Generation (2000). V obou knihách Strauss a Howe používají jako 

začátek a konec této generace roky 1982 a 2001. Autoři věří, že charakteristiky 

absolventů středních škol v roce 2000 ostře kontrastují s lidmi narozenými před nimi a 

po nich. Důvodem je pozornost, které se jim dostávalo ze strany rodiny, médií a 

politika, které je ovlivňovala. (STRAUSS, HOWE, 1993,2000) 

Jeden z autorů, Elwood Carlson, datuje generaci Američanů, kterou nazývá 

„New boomers“, do let 1983 a 2001, protože vzestup procenta narozených po roce 1983 

klesá a končí rokem 2001. Tento konec vztahuje k 11. září 2001 – teroristickému útoku, 

který sebou přinesl politické a sociální problémy. (CARLSON, 2008, s. 29) 

V Austrálii proběhlo mnoho debat o tom, kam „Generaci Y“ datovat, kde je 

vlastně začátek a konec této generace. Obecně je přijímáno, že první členové „Generace 

Y“ se narodili v roce 1983. Ačkoliv některé zdroje používají časové období 1982 – 

1995 (SHOEBRIDGE, 2006, [online]), mnoho studií a také australský statistický úřad 

datuje „Generaci Y do let 1982 -2000“. (MCCRINDEL, 2005, [online]) 

V Kanadě je obecně uznáváno, že „Generace Y“ jsou lidé narození do poloviny 

devadesátých let 20. století nebo do roku 2000 (CREALOCK, 2008, [online]), některé 

zdroje uvádí někdy dokonce až rok 2004. (JOEL, 2010) 
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V Evropské unii se problematikou „Generace Y“ zabývala například společnost 

PricewaterhouseCoopers, která ve své studii definovala skupinu „Millenials“ jako 

novou generaci zaměstnanců, která nastoupila do zaměstnání po roce 2000. (PWC, 

2009, [online]). Za předpokladu, že člověk nejdříve nastoupí na pracovní trh v 16 či 18 

letech, vyplývá pro tuto skupinu rok narození 1984 -1986. 

 

Tabulka 2: Generační posloupnost (zdroj: vlastní zpracování) 

Předchozí:   Následující: 

Generace X Generace Y Generace Z 

(1961-1965) – (1980-1981) (1976-1982) – (1995-2001) 2001 – TBA 

 

4.1.2 „Generace Y“ z výzkumné perspektivy 

Diskuse o různých generacích jede vpřed, ale musíme mít na paměti, že každý 

jedinec je jiný. To ale neznamená, že je nemožné, aby se u lidí s některými sdílenými 

kulturními zkušenostmi nerozvinuly podobné soubory chování a názorů. Jednotlivé 

charakteristiky se mohou lišit v závislosti na regionální nebo kulturní oblasti. Nicméně 

se „Generace Y“ považuje za první „globální“ generaci, a to zejména z důvodu rozšíření 

používání Internetu. Generace jsou formovány jejich zkušenostmi z dětství a 

dospíváním a vstupem do dospělosti. Každá generace může vědomě přijmout, anebo 

odmítnout postoje nebo akce předchozí generace. Tím jsou tito lidé v období dospívání 

svědky určitého vývoje společnosti a mají stejnou historickou zkušenost. Moc formovat 

generaci mají potom především významné společenské události. Ve světě byla 

provedena celá řada výzkumu ohledně „Generace Y“ s různým zaměřením. První 

výzkumy probíhaly v oblasti jejich vlastností, postojů, názorů a okolností, které je při 

jejich vývoji ovlivňovaly. 

Výzkumy v oblasti hodnot, postojů a názorů 

Autoři William Strauss a Neil Howe věří, že každá generace má společné rysy, 

které jí dávají specifický charakter, se čtyřmi základními generačními archetypy 

opakujícími se v cyklech. Podle jejich teorie předpověděli o „Generaci Y“, že bude více 
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občansky smýšlející, se silným smyslem pro společenství lokální i globální. 

(STRAUSS, HOWE, 2000, s. 213 – 237) Výzkumy těchto autorů o této generaci jsou 

významné, ale objevují se i kritické názory na jejich práci a ostatních autorů 

zaobírajících se tímto tématem. Takovýmto kritikem je například Eric Hoover, který ve 

svém článku The Millennial Muddle: How stereotyping students became a thriving 

industry and a bundle of contradictions, kriticky hodnotí názory řady autorů Neil Howe, 

Jean M. Twenge, Mark Bauerlein, A Fred A. Bonner II). (HOOVER, 2009, [online]) 

Jean Twenge – autorka knihy Generation Me (2006) považuje „Generaci Y“ společně i 

s mladšími generacemi za součást toho, co nazývá „Generation Me“. Atributy, které 

jsou skupině dvacetiletých přisuzovány, jako sebejistota a tolerance, dle Strausse a 

Howe sebou ale dle průzkumů nesou i zvyšující se negativní jevy, jako pocit práva či 

nároku a narcismu, oproti předešlé generaci. (TWENGE, 2007) 

Julie Coates ve své knize publikuje výzkum událostí, společenských a rodinných 

poměrů, a charakteristik „Generace Y“, ze které vyplývá, že „Generace Y“ je 

nejrozmanitější generací v historii. Vyrůstali a dospívali v relativně klidných 

společenských podmínkách. Členové této generace se rodí nejrůznějším typům rodičů 

od teenagerů až po střední věk, kteří odložili rodičovství na pozdější dobu kvůli kariéře. 

Jedna třetina této generace se narodila svobodným matkám. Byla jim věnována zvýšená 

pozornost jak ze strany rodičů, tak medií. Mnoho rodičů „Generace Y“ jsou „Boomers“
3
 

středního věku, kteří jsou zvyklí vyhrávat a dosahovat svých cílů. Členové „Generace 

Y“ přišli do doby, kdy byl svět velmi zaměřený na děti. Mnoho z nich má „Boomers“ za 

své rodiče, kteří se vyznačují soutěživostí a tuto soutěživost vštípili i svým dětem. 

„Boomers“ jsou zvyklí jít svou vlastní cestou a jsou silnými advokáty svým dětem. 

Vzhledem k tomu, že jejich rodiče pracovali dlouhé hodiny a častým modelem jsou 

pracující oba rodiče nebo pouze jeden rodič v rodině, dále pak rostoucí násilí ve světě a 

touha rodičů zajistit dětem lepší budoucnost, umožnili dětem účastnit se všech forem 

výuky a aktivit. V důsledku toho je „Generace Y“ považována za optimistickou a má 

tendenci si myslet, že je čekají lepší zítřky. Jsou si sami sebou jistí, cítí se být oceněni a 

toto ocenění vyžadují. „Generace Y“ je nesmírně odlišná od předešlých generací, 

                                                 
3
 „Bommers“ – generace „Baby Boomers“ jsou lidí narození mezi lety 1946 1964, kteří staví na 

tradičním modelu rodiny, vysoké zaměstnanosti a vyšší sociální jistotě. V jejich pracovní stylu se 

vyznačuje uznáváním hodnot, plat odpovídá funkci, postup dle odpracovaných let, uznávání 

hierarchických struktur. 
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především od „Boomers“. Členové této generace vyrostli u počítačové klávesnice a 

počítačové technologie a internet jsou pro ně stejně přirozené jako dýchání. Tato 

generace ví o digitální technologii více než jejich rodiče nebo učitelé, a to slibuje nejen 

změnu ve způsobu rodinné interakce a komunikace, ale také jak budou mladí lidé 

přistupovat ke škole a učení. „Generace Y“ kombinuje sebedůvěru a snahu zkoušet nové 

způsoby při řešení věcí, etiku týmové práce „Generace Boomers“ a technologickou 

důvtipnost „Generace X“. Tato skupina preferuje učební prostředí, ve kterém se 

kombinuje týmová práce s technologiemi. Ve škole či ve třídě, kde je hodně žáků 

„Generace Y“, je vhodné dávat mnoho úkolů. Když bude několik prvních jedinců 

hotovo, je vhodné povzbudit je k tomu, aby chodili po třídě a pomáhali ostatním. Jsou 

zvyklí takto pracovat ve škole. (COATES, 2007) Dalším výzkumem v oblasti 

charakteristik „Generace Y“ je publikace autorů Williama A. Draves a Julie Coates 

„Nine Shift: Work, Life and Education in the 21st Century“. Autoři uvádí, že tato 

generace má výrazně odlišné chování, hodnoty a postoje oproti předešlé generaci, 

v důsledku technologických a ekonomických dopadů internetu. (DRAVES, COATES, 

2007) 

 

Tabulka 3: Vlastnosti generací narozených 1943 – 2000 (zdroj: upraveno dle RAŠTICOVÁ, 2012) 

Název Rok narození Základní hodnota Určující okamžiky 

„Baby 

boomers“ 
1943 – 1960 

Optimismus, osobní 

uspokojení a růst 

John F. Kennedy, 

občanská práva a hnutí 

žen 

„Generace X“ 1961 – 1980 

Rozmanitost, technická 

gramotnost, zábava, 

neformálnost 

Případ Challenger, 

AIDS, Rodney King 

„Generace Y“ 1980 - 2000 

Optimismus, občanská 

povinnost, sebevědomí, 

úspěch 

Terorismus, 

bombardování města 

Oklahoma, počítače 

 

Tudíž „Generace Y“ vyrostla ve velmi strukturovaném, zaneprázdněném a 

přeplánovaném světě. „Generace Y“ je tvořena sebejistými, optimistickými, mladými 

lidmi, kteří se cítí ceněnými a chtěnými. 

Zajímavým výzkumem „Generace Y“ prezentovaný v článku „Understanding 

Generation Y and their use of social media: a review and research agenda”, jehož cílem 
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bylo zhodnotit, „co víme a nevíme“ o používání sociálních médií touto generací a 

posoudit důsledky pro jednotlivce, firmy i celou společnost. Článek rozlišuje „Generaci 

Y“ od ostatních kohort, pokud jde o systematické rozdíly v hodnotách, preference a 

chování, které jsou stabilní v čase. Popisuje jejich využití sociálních médií a zdůrazňuje, 

že existuje vnitřní generační různorodost, vyplývající z prostředí včetně ekonomických, 

kulturních, technologických a politicky právních faktorů a individuálních faktorů. Mezi 

stabilní faktory patří faktory sociálně-ekonomického postavení, věku a stupeň životního 

cyklu a mezi dynamické, endogenní faktory zařazují cíle, emoce a sociální normy. 

(BOLTON, PARASURAMAN, HOEFNAGELS, MIGCHELS, KABADAYI, 

GRUBER, LOUREIRO, SOLNET, 2013, [online]) 

Výzkumy v oblasti nákupního chování 

Další oblastí, ve které byly prováděny průzkumy „Generace Y“, byl výzkum 

z hlediska marketingu a nákupního chování. Těchto výzkumů proběhla celá řada. Z 

důvodu rozsahu jsou zde uvedeny pouze výzkumy za poslední tři roky, které souží 

k dokreslení celé problematiky. Ferguson Shelagh v článku A global culture of cool? 

Generation Y and their perception of coolness snaží prozkoumat, zda globální tržní 

segment „Generace Y“ sdílí společné vnímání specifické spotřeby činnosti, a to 

„bungee jumping“. (FERGUSON, 2011, [online]) Velmi podobným tématem se zaobírá 

i článek Generation Y: Opportunity or challenge – strategies to engage Generation Y in 

the UK attractions’ sector, který je zaměřen na to, do jaké míry je „Generace Y“ 

příležitostí nebo výzvou pro využívání turistických atrakcí ve Velké Británii a jaká je 

odpovídající strategie usilující o kontakty s tímto generační segmentu. (LEJSKA, 

FYALLB a BARRONA, 2013, [online]) Dalšími studiemi na obdobné téma byl 

například výzkum podpory věrnosti značce u nestálých spotřebitelů „Generace Y“ 

(LAZAREVIC, 2012, [online]) Další studie pak představuje některé významné 

empirické poznatky o nákupním chování této generace. Prostředí a události, které při 

příchodu do daného věku vytvoří určité hodnoty, které zůstávají relativně beze změny 

po celý život. Tyto hodnoty poskytují společné pouto pro ty, kteří se v této věkové 

skupině, nebo generační kohortě nacházejí. Segmentace podle „plnoletosti“ věku 

poskytuje bohatší segmentační přístup než datum narození. Tato studie porovnává dvě 
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významné kohorty: „Baby boomu“ a „Generace Y“, s ohledem na jejich nákupní 

chování při nákupu potravin, oblečení a automobilů. (PARMENT, 2013, [online]) 

Podobného zaměření je i studie „Generation Y and sparkling wines: A Cross-cultural 

perspective“ věnována výzkumu v oblasti změny nákupního chování při spotřebě vína. 

(CHARTERS, VELIKOVA, RITCHIE, FOUNTAIN, THACH, DODD, FISH, 

HERBST, TERBLANCHE, 2011, [online]) 

Výzkumy v oblasti pracovního trhu, pracovních představ a motivace 

Ekonomické vyhlídky „Generace Y“ se zhoršily kvůli recesi, která poznamenala 

celosvětovou ekonomiku ke konci prvního desetiletí 21. století. (HOPE, 2011, [online]) 

Některé vlády již zahájily programy zaměstnanosti mladých lidí ze strachu ze sociálních 

nepokojů, podobných jako v roce 2008 v Řecku, které propukly kvůli dramaticky se 

zvyšující míře nezaměstnanosti mladých lidí. (SCOTT, 2009, [online]) V Evropě je 

úroveň nezaměstnanosti mladých lidí velmi vysoká (40 % ve Španělsku, 35 % v 

pobaltských státech, v Británii 19,1 %) (TRAVIS, 2009, [online]) a více než 20 % 

v mnoha dalších. Česká republika si stojí o něco málo lépe cca o 2 % body. (VOJTĚCH, 

CHAMOUTOVÁ, 2010, [online]) Podle posledních údajů Eurostatu za třetí čtvrtletí 

roku 2012 dosahovala v průměru míra nezaměstnanosti mladých lidí do 25 let více než 

dvojnásobku průměrné míry nezaměstnanosti v EU, a to 22,6 %. Nejvyšší míra 

nezaměstnanosti mladých lidí je ve Španělsku a Řecku, překročila hranici 50 %. V 

České republice celková míra nezaměstnanosti, měřená podle metodiky Eurostatu, 

osciluje v jednotlivých čtvrtletích roku 2012 kolem 7% hranice, míra nezaměstnanosti 

mladých do 25 let se pohybovala v rozmezí mezi 19,2 % a 19,5 %, čili je oproti celkové 

téměř trojnásobná. Tento trend se týká i absolventů terciárního vzdělání, kde nejnižší 

míru nezaměstnanosti této skupiny vykazuje Nizozemí (6,6 %) a naopak nejvyšší 

Španělsko (39,5 %), Slovensko (40,9 %) a Řecko (53,2 %). Česká republika si stojí 

oproti evropské sedmadvacítce stále o cca 2 – 3 % body lépe – hodnota v České 

republice je 15,9%, zatímco hodnota nezaměstnanosti v EU27 je 19,1%. Německo, 

Rakousko, Skandinávské země, Dánsko a státy Beneluxu patří spolu s Českou 

republikou, Maltou a Rumunskem k méně zasaženým nezaměstnaností v porovnání se 

zbývajícími členskými státy EU. V oblasti nezaměstnanosti mladých lidí však čelí tyto 
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země obdobným problémům jako většina evropských států, s tím, že převis míry 

nezaměstnanosti mladých nad průměrnou je zde výraznější, a proto si zaslouží zvýšenou 

pozornost. Ve státech silně zasažených světovou hospodářskou krizí a s ní spojenou 

vysokou mírou nezaměstnanosti samozřejmě i míra nezaměstnanosti mladých podléhá 

tomuto trendu a přesahuje 30% hranici. (VOJTĚCH, CHAMOUTOVÁ, 2013, [online]) 

V roce 2009 se odborníci začali starat o dlouhodobé sociální a ekonomické dopady 

nezaměstnanosti. (LOWERY, 2009, [online]) Míra nezaměstnanosti v jiných oblastech 

světa je také vysoká, přičemž míra nezaměstnanosti v USA dosáhla rekordní úrovně 

(19,1 %, července 2010), protože statistiky začaly být shromažďovány v roce 1948. 

(UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR, 2009, [online]) Ekonomické 

problémy v USA vedly k dramatickému nárůstu chudoby, nezaměstnanosti mladých lidí 

a zvýšil se počet mladých lidí, kteří žijí s rodiči. (DEREK, 2011, [online]) V dubnu 

2012 situace USA vypadla následovně. Jeden ze dvou nových absolventů vysoké školy 

byl nezaměstnatelný nebo velmi obtížně zaměstnatelný. (ALTAVENA, 2012, [online]) 

S touto situací souvisí i vznik hnutí „2011 Occupy Wall Street“. V Kanadě, 

nezaměstnanost mezi mladými lidmi ve věku 15 až 24 let v červenci 2009 byla 15,9 %, 

nejvyšší za posledních 11 let. (CBCNEWS, 2009, [online]) „Generace Y“, která 

vyrostla v asijských zemích, vykazuje rozdílné preference a očekávání ohledně práce, 

oproti těm, kteří vyrůstali v USA nebo v Evropě. Toto je obvykle přičítáno různým 

kulturním a ekonomickým podmínkám zažitým během dospívání. (JAMES, BIBB, 

WALKER, 2008, [online]) 

Aby organizace neuspokojovaly pouze své vlastní potřeby, ale také potřeby a 

očekávání svých zaměstnanců z „Generace Y“, musí vyhodnotit efektivitu svých 

programů i profil „Generace Y“. Zaměstnanci z této generace mají jiný styl učení, který 

zahrnuje poslední technologie zprostředkovávající audio-vizuálně bohaté úkoly, které 

vyžadují přístup zahrnující spolupráci. (SHAW, FAIRHURST, 2008, s. 366) Jsou 

zvyklí na multikulturalismus ve smyslu rozmanitosti etnik, náboženství a původu 

v běžném životě i v práci. Různé studie je popisují jako nejtolerantnější a 

nejidealističtější ve všech generací. Na rozdíl od „Generace X“ znovu věří v tvrdou 

práci a určování cílů za účelem splnění snů. Při týmové práci potřebují silného 

vedoucího, který by vedl tým efektivně. Stejně jako „Generace X“ je i tato generace 

zvyklá na vzdělávací programy a od organizací je očekávají. Patří sem například 
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pokračující vzdělávací programy k rozvoji jejich pracovních dovedností. (ZEMKE a 

kol., 1999, s. 138 – 149) 

Ron Alsop v roce 2008 v publikaci „The Trophy Kids Grow Up: How the 

Millennial Generation is Shaking Up the Workplace“ definuje „Generaci Y“ jako 

„Trophy Kids“, volně přeloženo „putující generace“. Tento termín odráží trend v 

soutěžním sportu, stejně jako v mnoha dalších aspektech života, kde pouhá účast je 

často dostačující odměnou. Toto by mohlo naznačovat problém v podnikovém 

pracovním prostředí. Někteří zaměstnavatelé se obávají, že „Generace Y“ má příliš 

velká očekávání v oblasti pracovního života. (ALSOP, 2008) Podobné tvrzení 

předpovídá i další publikace, že „Generace Y“ bude měnit pracovní místa daleko častěji 

než „Generace X“ díky jejich velkému očekávání. (KUNREUTHER, Frances; Helen 

KIM a Robby RODRIGUEZ, 2009) Pro lepší pochopení tohoto postoje mnoho velkých 

firem v současné době studuje tento konflikt a snaží se vytvořit nové programy na 

pomoc starším zaměstnancům pochopit „Generaci Y“. Například firma The Goldman 

Sachs Group, Inc. vede vzdělávací programy, které používají herce pro přiblížení 

„Generace Y“, kteří asertivně usilují o větší zpětnou vazbu, odpovědnost a účast 

v rozhodování. Po výkonu se zaměstnanci diskutují o generačních rozdílech, které viděli 

zahrané v simulačních scénkách. (ALSOP, 2008)  

„Generace Y“ si myslí, že si zaslouží práci s vysokým platem a nárokem na 

povýšení, vedoucím jako kaučem, dobrým sociálním postavením a spoustou volného 

času. (ALSOP, 2008) To je představa mladých lidí o jejich budoucím uplatnění. 

Podobné výsledky dokládá i studie publikovaná ve vědeckém časopise Journal of 

Management. „Generace Y“ si podle autorů cení volného času mnohem více než jejich 

starší kolegové. Chce, aby práce rychle utekla, a vyžaduje více dovolené. Její členové 

zároveň nejsou příliš ochotní pracovat přes čas. Na rozdíl od starší generace také vidí 

práci jen jako jednoduchý způsob, jak zaplatit účty, méně jako náplň nebo smysl života. 

Čerství dvacátníci na druhou stranu kladou velký důraz na patřičné ohodnocení své 

práce - jak finanční tak mírou uznání ve společnosti. Tato Studie porovnávala hodnoty 

tří různých generací – „Generace Y“, která vyrůstala v době internetu, a tak má nejlepší 

technologické znalosti, „Generace X“ narozené v 70. letech, jež vyrůstala v prostředí 

zrovnoprávňování žen a jejíž heslo je „pracovat a hrát tvrdě.“ Třetí zkoumanou 

skupinou byla poválečná generace, která byla připravena zejména tvrdě pracovat, aby 
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dosáhla svých cílů. Postoje se nejvíce změnily právě u „Generace Y“, a to zejména 

v přístupu k volnému času. Kombinace potřeby těžce nepracovat a stále větších 

požadavků na plat a postavení, definuje „Generaci Y“. Zároveň se ukázalo, že klesá 

touha najít práci, která má nějaký „smysl“. Zaměstnání se stává spíše součástí životního 

stylu a již neexistuje žádná přidaná hodnota v tom, zda nějakým způsobem prospívá 

ostatním. (TWENGE, CAMPBELL, HOFFMAN, LANCE, 2010) 

Výsledky výzkumu tak potvrdily podobná zjištění Association of Graduate 

Recruiters, podle které absolventi čekají, že jim „vše spadne do klína“. Považují se za 

velice žádané na trhu práce, ale zaměstnavateli jsou označováni za „vytržené z reality, 

sebestředné, těkavé a nenasytné.“ Mnoho firem tak podle průzkumu musí pořádat 

mnohem více výběrových řízení, aby našly zaměstnance s lepší pracovní etikou. 

Respondenti očekávají od práce dostatečné finanční pokrytí životních potřeb, chtějí ale 

zároveň práci, která je bude bavit a uspokojovat. Nadstandardní finanční zabezpečení 

očekávají častěji muži než ženy. Mladí si ale zatím stále myslí, že pracovitost může 

nejvíce ovlivnit jejich úspěch v práci. Pro ženy je limitujícím faktorem kariéry rodina či 

péče o děti, ale i samotný fakt, že jsou ženy. Muži se naopak obávají, že limitovat je 

může nízké vzdělání. Malá nabídka práce z domova, málo práce na zkrácený úvazek, 

chybějící možnost flexibilní pracovní doby – to jsou nejčastěji zmiňované věci, které 

mladým nevyhovují na současném pracovním trhu. „Trend do budoucnosti bude 

především ve vyšší poptávce po všech typech flexibilního pracovního uspořádání ze 

strany zaměstnanců. Zaměstnanci budou stále častěji žádat flexibilitu práce“, konstatují 

výzkumníci ve shrnujícím materiálu. Mladí touží po tom najít v budoucnu rovnováhu 

mezi pracovním a osobním životem. Výsledky průzkumu odrážení nástup „Generace 

Y“. Té jde o to užít si života a neobětovat vše práci. (ALVES, GOSSE, SPRIMONT, 

2010) K podobným výsledkům došla ve své studii „From high maintenance to high 

productivity: What managers need to know about Generation Y“ i Carolyn A. Martin. 

Nabízí manažerům nahlédnutí do „Generace Y“ a praktické návrhy na to, jak přeměnit 

tuto vysoce využitelnou pracovní sílu na vysoce produktivní pracovní sílu. Podobně 

jako předešlá „Generace X“ tak i z nejnadanějších členů „Generace Y“ vyrostli 

nezávislí, podnikatelsky smýšlející jedinci, kteří mají zájem o odpovědnost, okamžitou 

zpětnou vazbu a pocit úspěchu. Daří se jim zvládat náročnou práci a tvůrčí vyjádření, 

milují svobodu a flexibilitu a nenávidí detaily. Chtějí být vedeni manažery, kteří jsou 
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ochotni konfrontovat své problémy a splnit jejich očekávání, a mají potenciál stát se 

nejvýkonnějšími v historii. „Generace Y“ právě začíná vstupovat na pracoviště jako 

zaměstnanci na plný úvazek. Pokračující výzkumy potřebují ukázat, zda původní 

představy o této generaci – studentů středních a vysokých škol – jsou splnitelné v jejich 

profesním životě. Tento dokument nabízí manažerům nejen nahlédnutí do této velmi 

různorodé a rozporuplného generace, ale navrhuje také nejlepší postupy, jak mohou 

realizovat komunikaci a motivaci u této pracovní síly. (MARTIN, 2005, [online]) 

Podobné výsledky přináší i výzkum australské „Generace Y“ v roli 

zaměstnanců, co chtějí a co nabízejí. Nejvíce charakteristický rys zástupců nastupující 

generace se dá shrnout do věty: Chtějí vše, a zároveň vše nabízejí, ale… Souhra 

profesionálního a osobního života je manažersky a časově náročná, ale vyjde-li jim 

zaměstnavatel vstříc, získá loajální, flexibilní zaměstnance, kteří se chtějí rozvíjet a 

získávat nové zkušenosti. Tato generace dává důraz na dlouhodobý efekt ať v práci, 

osobním životě, vzdělání, nebo třeba investicích a dále na, a to je důležité zdůraznit, 

efektivitu využití času i prostředků. „Generace Y“ si nejvíce cení dlouhodobého 

vzdělávání s následným získáváním zkušeností z různých oblastí, v nichž jejich firma 

působí. Rovněž klade důraz na smysluplnost vykonávané práce a na možnost se poradit 

se zkušenějšími kolegy. Usiluje o vyváženost pracovního a soukromého života, o 

pracovní prostředí s moderním technickým vybavením a o prostředí umožňující 

otevřenou komunikaci.  Tyto požadavky jsou částečně kompenzovány následujícími 

benefity pro zaměstnavatele. K nim patří ICT vybavenost (což v důsledku přináší nižší 

náklady zaměstnavatelů na jejich školení) a vysoká efektivita práce při spokojenosti v 

zaměstnání. (MANPOWER, 2007) 

Podle provedené studie poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers 

vyplývají následující zjištění, že 80 % všech respondentů by rádo pracovalo v zahraničí. 

Dotazovaní z České republiky preferují západní Evropu (především Velkou Británii) a 

Spojené státy americké. 70 % respondentů očekává, že ve své zaměstnání bude používat 

kromě svého mateřského jazyka i jazyk cizí:
4
  Z toho 83 % předpokládá, že použije 

angličtinu v práci, 19 % očekává, že použije francouzštinu, 14 % předpokládá, že 

použije španělštinu. Téměř všichni respondenti z České republiky očekávání, že 

v zaměstnání využijí znalosti angličtiny a téměř polovina očekává, že bude používat 

                                                 
4
 38 % dotazovaných uvedlo angličtinu jako svůj rodný jazyk. 
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němčinu. Většina dotazovaných věří, že budou kombinovat práci v kanceláři s prací 

z domova (či z jiného místa). V České republice to přepokládá 80 % respondentů. 3 % 

respondentů očekávají, že budou pracovat převážně z domova. Dvě třetiny všech 

respondentů očekávají, že budou kombinovat pravidelnou a pružnou pracovní dobu. 

V České republice to přepokládají tři čtvrtiny respondentů. Tři čtvrtiny respondentů 

věří, že během svého pracovního života vystřídají dva až pět zaměstnavatelů. Očekávání 

v oblasti CSR
5
 - 88 % respondentů uvedlo, že v budoucnosti se rozhodnou pro toho 

zaměstnavatele, který bude prosazovat v této oblasti takové hodnoty, které budou 

korespondovat s jejich. 86 % dotazovaných zvažuje odchod od zaměstnavatele, jehož 

aktivity v oblasti CSR dlouhodobě neodpovídají těm, které vyznávají oni. Tyto 

představy mají nejvíce respondenti 94 % z Argentiny, 92 % ze Spojených států 

amerických, 92 % z Brazílie, 84 % z České republiky. V oblasti odměňování a osobní 

rozvoj: 98 % respondentů uvedlo, že pro osobní rozvoj je důležitá práce s dobrými 

kouči a mentory, třetina respondentů uvedla na prvním místě (kromě platu) školení a 

rozvoj jako nedůležitější benefit v prvních pěti letech kariéry. Je to třikrát více 

v porovnání s těmi, kteří uvedli finanční bonusy. (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 

2009a, 2009b) 

  

                                                 
5
 CSR – Corporate Social Responsibility (společenská odpovědnost firem) 
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Tabulka 4: Nejdůležitější benefity pro současnou mladou generaci v zaměstnání v následujících pěti 

letech (kromě platu) (zdroj: PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2008) 

  první volba druhá volba třetí volba 

Všichni 

respondenti 

školení a rozvoj (53 

%) 
finanční bonusy (41 %) 

pružná pracovní doba 

(41 %) 

Asie 
školení a rozvoj (64 

%) 

finanční příspěvky na 

bydlení (46 %) 

finanční bonusy (39 

%) 

Australasie a 

Pacifik 

školení a rozvoj (58 

%) 

pružná pracovní doba 

(45 %) 

finanční bonusy (42 

%) 

střední a 

východní 

Evropa 

školení a rozvoj (61 

%) 
finanční bonusy (40 %) 

pružná pracovní doba 

(36 %) 

západní 

Evropa 

školení a rozvoj (57 

%) 

pružná pracovní doba 

(38 %) 

finanční bonusy (36 

%) 

Střední východ 

a Afrika 

pružná pracovní doba 

(55 %) 
školení a rozvoj (46 %) 

finanční bonusy (42 

%) 

Severní 

Amerika a 

karibská oblast 

pružná a pracovní 

doba (53 %) 
finanční bonusy (43 %) 

soukromá zdravotní 

péče zdarma (38 %) 

Jižní a Střední 

Amerika 

školení a rozvoj (73 

%) 
finanční bonusy (45 %) 

pružná pracovní doba 

(41 %) 

 

Zkušenost z českého trhu stejně tak jako výsledky z řady průzkumů poukazují na 

skutečnost, že rozhodujícím důvodem, proč česká „Generace Y“ pracuje, je potřeba 

finančního zajištění. Některé studie uvádí, že tento motiv je velmi důležitý až pro čtyři 

pětiny mladých Čechů. Pro 75 % zaměstnaných osob je rovněž důležité využití 

dosaženého vzdělání a spokojenost s uplatněním svých odborných schopností. 

Významnými faktory, které souvisí i s určitými názory, jsou věk, vzdělání, ekonomická 

aktivita, stejně tak jako i životní úroveň. Lidé mladší, s vyšším (zejména 

vysokoškolským) vzděláním, s vyšší životní úrovní, intenzivně ekonomicky aktivní 

přebírají rovněž větší odpovědnost za svou sociální situaci a v tržním ekonomickém 

systému hledají především příležitost pro osobní uplatnění. Tito mladí lidé, přicházející 

nyní na trh práce se zásadnějším způsobem vymezují vůči hodnotám „Generace X“. To 

se projevuje i v jejich pracovním chování. (KOUDAL, CHAUDHURI, 2007) 

Pro řadu podniků se řízení lidských zdrojů zúžilo na koncové prvky nábor a 

stabilizaci pracovníků. Společnosti tím pádem zapomínají věnovat dostatečnou 

pozornost úkolu, který je ve spojitosti s klíčovými zaměstnanci nejdůležitější, výchova a 
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vzdělávání pracovníků, které pomáhá v zajištění růstu, dále rozvíjí silné stránky 

pracovníků, umožňuje jim zdokonalovat se v tom, co je zajímá, a spojuje je způsobem, 

který přispívá ke zlepšování pracovních výsledků. (KOUDAL, CHAUDHURI, 2007) 

V dnešní době, kdy na trh pracovních sil vstupuje „Generace Y“, musejí 

podniky vyhodnotit, jak efektivně poskytují to, čeho si jejich zaměstnanci nejvíce 

považují: 

 dlouhodobé vzdělávání s rozvíjení se a možnost získávat zkušenosti z 

různých oblastí fungování organizace, 

 pocit smysluplnosti vykonávané práce, 

 možnost poradit se kdykoli se zkušenými kolegy, 

 vyváženost pracovního a soukromého života dle potřeb konkrétních 

pracovníků, 

 pracovní prostředí s moderním technickým vybavením, 

 prostředí umožňující otevřenou komunikaci. (KOUDAL, CHAUDHURI, 

2007) 

Faktem je, že mzdové náklady se ve společnostech obvykle významně podílí na 

celkových nákladech, a v kombinaci s oslabující poptávkou po produkci a službách jsou 

tak zaměstnanci v případě snižování nákladů „první na řadě“. Kromě propouštění se 

krize v oblasti lidských zdrojů projevuje například také významným omezováním 

nákladů na vzdělávání a rozvoj. Mohli bychom dlouze diskutovat o efektech leckdy 

bezhlavého seškrtávání rozpočtu v oblasti lidských zdrojů, které sice krátkodobě 

generuje úsporu, ale ve střednědobém a dlouhodobém horizontu může vést k výrazným 

ztrátám. Mluvíme-li o mzdových nákladech zaměstnavatele, musíme kromě vlastních 

mezd zaměstnanců uvažovat také o tzv. nepřímých nákladech. Ty tvoří například 

zaměstnanecké výhody (benefity), které firma svému personálu poskytuje, a také 

odvody pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Celkové mzdové 

náklady na jednoho zaměstnance jsou tak výrazně vzdáleny od hrubé mzdy, kterou 

zaměstnanec vidí na své výplatní pásce. Vedle faktického snižování nákladů můžeme 

očekávat, že se firmy více zaměří na efektivní vynakládání finančních prostředků. 

Zaměstnanecké výhody se na nákladech v mnoha případech významně podílí.  

Na základě průzkumů patří mezi zaměstnanci dlouhodobě preferované „stálice“ 

stravenky, příp. možnost stravování, týden dovolené nad základní zákonný rámec 
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(v posledních průzkumech se již objevuje i 6 týdnů), příspěvky na jazykové a odborné 

vzdělávání, příspěvky na životní a penzijní připojištění anebo služební automobil 

s možností jeho využívání i pro soukromé účely. Tradičně se ve výsledcích také 

objevují notebooky a mobilní telefony, přestože někteří zaměstnanci je považují spíše 

za pracovní nástroj než zaměstnaneckou výhodu. Dlouhodobě na vzestupu v oblíbenosti 

jsou tzv. work-life balance benefity, tedy benefity umožňující slaďování pracovního 

a soukromého života (například flexibilní pracovní doba, sick days – možnost pobírat 

po stanovený počet dní nepřítomnosti v práci nesníženou mzdu i bez lékařského 

potvrzení, nebo dorovnávání průměrného výdělku po určitou dobu pracovní 

neschopnosti). Tento trend úzce souvisí s rostoucím podílem zaměstnanců tzv. generace 

Y, tj. osob narozených po roce 1980, ve firmách. (KOUDAL, CHAUDHURI, 2007) 

Na druhé straně, tj. na straně nabídky, zaměstnavatelé nejčastěji poskytují svým 

zaměstnancům stravenky nebo stravování, mobilní telefony a notebooky, příspěvky 

na penzijní připojištění, u vyšších pozic pak služební automobil. Přestože dovolená 

nad zákonem stanovenou základní výměru patří dlouhodobě mezi nejžádanější benefity, 

řada firem stále poskytuje pouze 4týdenní dovolenou. Poskytování těchto všeobecně 

známých benefitů potvrzuje i studie poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers. 

Benefity, které zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům, se dají rozdělit do dvou 

základních skupin – daňově zvýhodněné a daňově nezvýhodněné zaměstnanecké 

benefity. Mezi daňově uznatelné benefity patří penzijní pojištění, stravenky či příspěvky 

na životní pojištění. To jsou také nejčastěji poskytované benefity zaměstnancům. Do 

této kategorie ale spadá také příspěvek na dovolenou či příspěvky na cestování do 

zaměstnání. Mezi daňově nezvýhodněné patří mobilní telefony, služební auta, věcné 

dary či tekutiny v rámci dodržování pitného režimu. V poslední době mají kladný trend 

vývoje především benefity, které zaměstnancům napomáhají skloubit osobní život s tím 

pracovním. Jedná se tedy například o příspěvek na školné, chůvu či jesle. Mezi 

nejoblíbenější benefity dle poslední provedené studie patří týden dovolené navíc, 

stravování, příspěvky na penzijní pojištění a příspěvky na životní pojištění (PWC, 

2011). Tuto skutečnost potvrzuje i šetření prováděné Ministerstvem práce a sociálních 

věcí České republiky a vychází ze vzorku 1 300 podnikových kolektivních smluv v 

podnikatelské sféře. Dle šetření provedené Ministerstvem práce a sociálních věcí v ČR 

byl v loňském roce (2012) nejoblíbenějším benefitem příspěvek zaměstnavatele na 
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závodní stravování. Další oblíbený benefit je příspěvek na penzijní připojištění. 

Průměrná výše příspěvku se zvýšila oproti loňskému roku a činí přibližně 517 Kč za 

měsíc. Oblíbeným benefitem je pak také životní pojištění. Průměrná výše příspěvku 

ovšem oproti roku 2011 poklesla a činí 522 Kč za měsíc (MPSV, 2012, [online]). 

 

Tabulka 5: Využití nejoblíbenějších benefitů zaměstnavateli (zdroj: zpracováno dle MPSV, 2012, 

[online]) 

Nejoblíbenější benefity v ČR 
Počet kolektivních smluv obsahující 

benefit 

Příspěvek na závodní stravování 1 211 

Cenově zvýhodněné stravování 216 

Příspěvek na dopravu do/ze zaměstnání 36 

Příspěvek na penzijní připojištění 757 

Příspěvek na životní pojištění 275 

 

Současná ekonomická situace rozhodně zaměstnaneckým výhodám nepřeje 

a doba, kdy se firmy předháněly v zavádění všech možných benefitů je pryč. Na druhé 

straně však zaměstnanecké výhody stále představují významný prvek v motivaci 

zaměstnanců a jejich využívání, i když v omezených podmínkách, se koncepčně 

uvažující firmy nevyhnou. Vhodná optimalizace však může významně přispět ke 

zvýšení nákladové i celkové efektivity v poskytování benefitů a pomoci toto obtížné 

období překonat. 

Otázkou je, zda tyto výzkumy jsou v dnešní době ještě aktuální. Zda představy a 

očekávání současné generace mladých lidí jsou reálné. Dá se říci, že reálné jsou, 

v podstatě si chtějí žít alespoň tak dobře jako jejich rodiče. Ale v dnešní ekonomické 

situaci jsou spíše nesplnitelné. V různých zemích, zejména postižených finanční krizí 

v roce 2007 – 2008, se k označení mladých lidí s omezenými možnostmi zaměstnání a 

profesního růstu začala objevovat řada nových označení. Tato skupina mladých lidí 

může být považována za synonymum „Generace Y“ anebo alespoň za hlavní 

podskupinu v těchto zemích. „The generation of € 700“ zpopularizovala řecká media a 

označuje řecké „twixters
6
“ z městských center, kteří většinou nedokáží vytvořit kariéru. 

Jsou nuceni být na okraji trhu práce, čelit nejistým pracovním podmínkám, které 

                                                 
6
 Twixter je neologismus, který popisuje novou generaci Američanů, kteří se dostali do pasti, v 

jistém smyslu neschopnost rozhodnout se mezi dospíváním a dospělostí.  



50 

nesouvisejí s jejich vzděláním a získat minimální povolenou mzdu 700 € V Řecku jsou 

mladí lidé v podstatě vyloučeni z trhu práce a opouštějí zemi původu, aby si hledali 

lepší možnosti. Tato generace vznikla na základě okolností, které způsobila řecká 

dluhová krize. (ITANO, 2009, [online]) Někteří ze zástupců této generace se zúčastnili 

řeckých protestů v roce 2010 – 2011. Ve Španělsku je tato mladá generace označována 

za „mileurista“, tento název je odvozen od minimální mzdy 1 000 € (PÉREZ-LANZAC, 

2012, [online]). Jsou to země s nejvyšší nezaměstnaností mladých lidí stále žijících u 

rodičů i v pozdějším věku, kteří nechtějí anebo jim není umožněno „dospět“ a 

osamostatnit se. 

K řešení těchto nových výzev v současné době studuje mnoho velkých firem 

sociální a behaviorální vzory „Generace Y“ a snaží se navrhnout programy, které sníží 

mezigenerační odcizení a zvýší vztahy vzájemného porozumění mezi staršími 

generacemi a touto generací. I když na tuto situaci nepříznivě působí stále přetrvávající 

ekonomická recese, tak předešlá situace na trhu práce, která byla všeobecně 

charakterizovaná nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil, prozatím paradoxně 

nevedla k tomu, aby zaměstnavatelé při obsazování pracovních pozic začali využívat 

více faktorů, které jsou spojeny s „Generací Y“. Jde o potřebu přitáhnout nové 

pracovníky, o nutnost zaměstnavatele zaujmout potenciální zaměstnance, a tedy 

přizpůsobit se požadavkům nových pracovníků. Je nutné, aby začali s přepracováváním 

zavedených postupů v oblasti řízení lidských zdrojů tak, aby „Generaci Y“ zaujali, a to 

na všech úrovních a na odlišných světových trzích. Cíl je přitom jen jeden: zajištění 

pozitivního dopadu na produktivitu práce, a tedy i zisk.  

Na principu věku a různorodosti věkových skupin jsou postaveny principy 

age managementu. 

4.2 Age management 

Jen málo organizací již začalo reagovat na demografické změny zavedením 

adekvátních principů vedení a řízení. (STRED a kol., 2008) V posledních letech 

věnovali odborníci i personalisté v organizacích hodně pozornosti „Generaci Y“ a jejím 

očekáváním, rodinné politice organizací, řízení talentů apod., ale toto téma se netýká 
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pouze mladší generace pracovníků. Podle předpovědí bude tématem na dlouho dobu a 

v popředí zájmu i generace stárnoucích pracovníků. 

4.2.1 Vymezení pojmu „age management“ 

Age management představuje řízení věkové struktury pracovníků, a to na úrovni 

společnosti, organizací a jedinců. (KOCIANOVÁ, 2012, s. 22) Diskuse v rámci age 

managementu se dotýká řady témat, především nepříznivého demografického vývoje – 

stárnutí populace, politiky důchodů a odchodů ze zaměstnání, sociální odpovědnosti 

organizací, věkové diskriminace, a to jak zaměstnatelnosti starší generace, zejména tzv. 

skupiny „50+“, tak zaměstnatelnosti mladých lidí. V těchto souvislostech se age 

management vztahuje ke strategiím organizací v oblasti zaměstnávání věkově 

různorodých lidí, work-life balance a alternativních pracovních úvazků, zdraví a 

životnímu stylu pracovníků a v souladu se strategií mezigeneračního předávání znalostí, 

talent managementu a nástupnictví v organizacích. 

Age management je možno vymezit jako řízení a vedení pracovního procesu 

přihlížejícího k věku zaměstnanců způsobem, který zužitkovává schopnosti různých 

věkových skupin ku prospěchu všech stakeholderů (upraveno dle definice TAEN – The 

Age and Employment Network). (TAEN, 2007, [online]) 

Age management jako komplexní přístup představuje vytváření strategií a 

postupů, řízení programů, strategií a postupů, které se zabývají demografickými 

změnami pracovní síly a jsou určeny k podpoře věkové diverzity na pracovišti, 

k získávání a zaměstnávání starších i mladších pracovníků, předávání znalostí, zdraví a 

dobré atmosféry. Praxe age managementu je charakterizována jako opatření bojující 

s věkovými bariérami anebo podporující diverzitu a činnosti, které zajišťují, aby dostal 

každý zaměstnanec možnost naplnit svůj potenciál a nebyl znevýhodněn kvůli věku. 

(NAEGELE, WALKER, 2005, [online])  

Age management vyžaduje jednotný přístup a zásahy do mnoha oblastí, včetně 

změny ve vnímání věku, zavádění opatření v rámci zaměstnaneckého cyklu, podporu 

kontaktů a spolupráce mezi generacemi a dobré pracovní podmínky, aby byl potenciál 

pracovníků plně využit a zvyšován. Ke strategiím age managementu lze přistupovat 
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několika způsoby, jako k age managementu jedince, kolektivu, organizace a celé 

společnosti: 

 Jedinec – strategie se zaměřují na jednotlivé pracovníky a týkají se 

pracovních schopností, zdraví a kvality života, sociálních vztahů. 

 Organizace – strategie jsou navrhovány pro celoorganizační úroveň a 

zabývající se udržováním dovedností a pracovní síly, předáváním znalostí, 

praktikami řízení lidských zdrojů a změnami v organizaci práce a pracovní 

doby. 

 Společnost – strategie vyvíjejí samy národní vlády jako iniciativu v tématech 

aktivního života a stárnutí, zlepšováním zdraví a kvality života, snižování 

nákladů na penze, zdravotní a sociální péče. (KOCIANOVÁ, 2012, s. 112) 

Nejefektivnější přístupy k age managementu jsou ty integrované, komplexní a 

preventivní, které předvídají možné problémy a překážky. Pro mnoho organizací bude 

do budoucna řízení a podpora věkové diverzity prioritou. (PILLINGER, 2008, [online]) 

Aby byl přístup k age managementu skutečně strategický a komplexní, musí 

organizace vytvářet strategie pro budoucnost, zavádět politiky a postupy, které jsou 

komplexní a integrované, řídit na bázi holistického přístupu. K úspěchu strategií a 

postupů age managementu přispívá:  

 Zpracovat plán systematického, integrovaného, komplexního přístupu k age 

managementu. 

 Vytvářet organizační kulturu, která podporuje strategický komplexní přístup 

k age managementu. 

 Vytvářet věkovou diverzitu pracovníků, bojovat s věkovými bariérami a 

věkovou diskriminací na pracovišti i při výběru pracovníků. 

 V rámci prevence pracovat s pracovníky všech věkových skupin. 

 Starší pracovníky zapojit do plánování a praktikování age managementu. 

 Udržovat a oceňovat znalosti a dovednosti pracovníků všech věkových 

skupin. 

 Řídit předávání znalostí. 

 Zajistit efektivní školení personalistů, vedoucích pracovníků i zástupců 

zaměstnanců organizace k zavádění a prosazování věkové diverzity, jelikož 

vedoucí pracovníci mají v zavádění age managementu zásadní roli. 
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 Zviditelnit snahy vedoucích pracovníků prosadit age management. 

 Zlepšovat pracovní prostředí pro všechny pracovníky (komplexní holistické 

přístupy k praxi řízení lidí a zdraví, zdravé pracovní prostředí poskytuje 

uspokojivé pracovní podmínky, může snižovat stres, zlepšit fyzické i 

mentální zdraví, zvýšit schopnosti a osobní výkon). 

 Uplatňovat flexibilní pracovní úvazky (např. zkrácené či dočasné úvazky a 

spolupráce na poradenské bázi). 

 Komunikovat a informovat o problémech age managementu v rámci 

organizace. 

 Zahrnout strategii a metody age managementu do sociálního dialogu mezi 

zaměstnavatelem a odbory
7
.  

 Interně i externě monitorovat a hodnotit efektivitu strategií age managementu. 

(KOCIANOVÁ, 2012, s. 115 - 116) 

4.2.2 Význam age managementu pro organizace 

Problematika age managementu je relativně novým tématem. Současný stav 

vědeckého poznání je například uveden v knize Martiny Rašticové Efektivní přístupy 

k vedení diverzitních týmů v českých podnicích. 

Empirické poznatky týkající se této problematiky jsou doposud vzácné. Existují 

studie velmi omezeného počtu firem zabývajících se implikacemi podnikových 

věkových struktur (GRUND, WESTERGAARD-NIELSEN, 2008) 

Podle výsledků těchto studií se dají pozorovat změny strategie u firem s malými 

top-manažerskými týmy (WIERSEMA, BANTEL, 1992) Je patrné, že intenzita 

komunikace přímo závisí na věkové homogenitě (ZENGER, LAWRENCE, 1989) a že 

fluktuace negativně souvisí jak s věkem, tak s homogenitou věkového rozdělení. 

(WIERSEMAN, BANTEL, 1993)  

V některých publikacích byl odvozen vztah k výkonnosti firem. Pelled a jeho 

kolektiv analyzoval čtyřicet pět týmů ze tří firem a odhalil pozitivní závislost mezi 

věkovou heterogenitou a skupinovou výkonností hodnocenou manažerem týmu. 

(PELLED, EISENHARDT a XIN, 1999) Kilduff a jeho kolektiv tento výsledek potvrdil 

                                                 
7
  Odbory pomáhají nahlédnout do potřeb a preferencí pracovníků. 



54 

analýzou údajů od 159 manažerů hrajících obchodní hru. U obou studií byl pro míru 

heterogenity použit koeficient rozptylu věku, měřenou jako směrodatná odchylka dělená 

střední hodnotou. (KILDUFF, ANGELMAR a MEHRA, 2000) Naproti tomu Simons a 

jeho kolektiv analýzou údajů od 57 výrobních podniků zjistil negativní závislost mezi 

heterogenitou věku, měřenou jako věkový rozsah dělený střední hodnotou věku, týmů 

top manažerů a růstu obratu. (SIMONS, PELLED a SMITH, 1999) Bellmann a jeho 

kolektiv se v roce 2003 dotazovali manažerů německých firem na věkově specifické 

kapacity zaměstnanců. Většina jich považovala za výhodu starších zaměstnanců to, že 

mají know-how, vysokou pracovní morálku a odpovědnost za kvalitu. Naproti tomu u 

mladších zaměstnanců bylo výhodou to, že mají schopnost a ochotu se učit a to, že jsou 

fyzicky odolní. (BELLMANN, KISTLER a WAHSE, 2003. s. 26 -34) 

Grund a Westergaard-Nielsen zkoumali problémy typu „mladí versus starší 

zaměstnanci“ a „homogenita versus heterogenní pracovní tým“ analýzou vztahu mezi 

výkonností firmy, měřené podle přidané hodnoty na zaměstnance a střední hodnotou a 

standardní odchylkou věku pracovních týmů firem. Z jejich zjištění je patrné, že 

existuje pyramidální inverze závislosti ve tvaru písmene U mezi střední hodnotou 

respektive směrodatnou odchylkou věku a výkonem respektive přidanou hodnotou na 

zaměstnance. Existuje také pyramidální nebo inverzní propojení ve tvaru písmene U 

mezi rozptylem věku a výkonností firmy. Firmy se směrodatnou odchylkou okolo deseti 

let mají nevyšší hodnoty pro přidanou hodnotu na zaměstnance. Naproti tomu firmy 

s věkově buďto velmi homogenními nebo velmi heterogenními pracovními týmy mají 

mnohem menší přidanou hodnotu. (GRUND, WESTERGAARD-NIELSEN, 2008) 

Ačkoliv změny v personální struktuře jsou už dlouho známy, mnoho firem je 

doposud na tyto změny nepřipraveno (COVARRUBIAS, VENEGAS, 2001) Rump a 

Eilers definují demografické změny jako dlouhodobý proces, který započal před 

dlouhou dobou, a jeho důsledky budou sahat daleko do budoucnosti. Demografická 

změna je způsobena několika faktory, a to plodností, migrací a průměrnou délkou 

života. (RUMP, EILERS, 2011, s. 9 - 19) Různé generace uznávají různé hodnoty, což 

může vést k různým postojům a vzorcům chování (BECKER, 2008, s. 1 – 2) 

Zajištění kvalitních pracovníků v organizaci vyžaduje maximálně využívat 

potenciál stávajících pracovníků všech věkových skupin. Využívat schopnosti 

jednotlivců pro konkrétní pracovní pozice tak, aby vyhovovaly těmto pozicím, a aby 
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byly pro pracovníky tyto pozice uspokojující. Je třeba zajišťovat vzdělávání a rozvoj 

pracovníků všech věkových kategorií podle jejich individuálních potřeb, samozřejmě 

v souladu s potřebami organizace a nároků pracovních míst. Důležité je zaměřit se na 

mladé potenciální pracovníky (studenty a absolventy), identifikovat klíčové pracovní 

pozice k obsazení po odchodu pracovníků do důchodu a identifikovat schopné 

presování náhrady pro tyto pozice a zajistit předávání zkušeností starších pracovníků 

mladším v celé organizaci. 

Věková diverzita je vhodným přestupním můstkem k využití diverzitního 

managementu jako zastřešujícího principu při adaptaci na pracovní pozici. Českým 

ekvivalentem pro diverzitu je různorodost z hlediska věku, pohlaví, etnické příslušnosti, 

náboženského vyznání apod. 

4.3 Diverzitní management 

Diverzitní management vychází z principu pojmu diverzita. 

4.3.1 Vymezení pojmu „diverzita“ 

Termín diverzita pochází z biologie. Je základní vlastností systémů, vyjadřující 

rozmanitost jejich prvků nebo-li elementů. Zároveň je často vnímána jako míra stability 

systému, protože uniformní systém v případě krize většinou kolabuje celý, kdežto 

v systému diverzitním prochází krizí jednotlivé jeho části, ale celek zůstává funkční. 

(PLESNÍK, ROTH, 2004) Původní anglický pojem „diversity“ má širší význam 

označující koncept, jehož cílem je vytvořit ve společnosti a zejména v podnikatelské 

sféře takové podmínky, které umožní všem lidem, bez ohledu na jejich individuální 

odlišnosti, plně rozvinout jejich osobní potenciál. Iniciativy, které jsou zaměřeny na 

prosazování diverzity, v praxi usilují o kultivaci vztahů ve společnosti, zvyšování 

respektu a pochopení pro vzájemné odlišnosti a potírání všech forem otevřené i skryté 

diskriminace. (VELÍŠKOVÁ, 2007) V manažerské literatuře se diverzita definuje jako 

souhrnné množství růzností mezi členy v rámci určité sociální jednotky. (HARRISON, 

SIN, 2005, s. 196) Tato definice zdůrazňuje relační perspektivu. Znamená to, že rozdíly 

jsou mezi sebou z velké většiny svázány, a není proto možno na ně nahlížet jako na 
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oddělené dimenze. Diverzita je vnímána jako jev na úrovni jednotky, přičemž tytéž 

demografické rozdíly mají v rámci týmu různé dopady. (RAŠITICOVÁ, 2012, s. 23) 

Diverzita na pracovišti vyjadřuje rozmanitost a různost lidí v týmu, pokud jde o jejich 

národnost, etnicitu, pohlaví, gender, vzdělání apod. (GREENBERG, 2004) Katherine 

Klein však upozorňuje na to, že diverzitu není možno redukovat pouze na demografické 

kategorie, tedy gender, rasu nebo věk. Zdůrazňuje, že je třeba brát v úvahu taktéž 

rozmanité postoje, dovednosti, znalosti a moc, které často hrají hlavní roli v dynamice 

diverzitního týmu. (HARRISON, KLEIN, 2007) 

Na organizační úrovni se diverzita definuje jako stupeň reprezentace lidí uvnitř 

organizace příslušejících různým skupinám, které jsou kulturně významné. (COX, 

1993) Tím se míní schopnosti, sociálně ekonomický původ, výchova, funkce, profese, 

organizace, obor, délka příslušnosti k organizaci a délka příslušnosti ke skupině. 

(RAŠTICOVÁ, 20012, s. 27) Organizace mohou mít kladné nebo záporné diverzitní 

prostředí. Diverzitní prostředí nebo klima zahrnuje agregované chápání charakteristik 

formální struktury a neformálních hodnot organizace ve vztahu k diverzitě. 

(GONZALEZ, DeNISI, 2009, s. 24) V kladném diverzitním klimatu probíhá proces 

selekce, vývoje a podporování talentů bez ohledu na původ. Současně je zajištěno, že se 

setkávají s kladným ohlasem pluralistické perspektivy a demonstrováním skutečného 

pochopení různorodých trhů a klientů (COX, 2001) diverzitní kategorie na organizační 

úrovni zahrnují síťovou, geografickou a produktovou diverzitu (GOERZEN, 

BEAMISH, 2005). Síťová diverzita se odvolává na jedinečné partnery v hostující zemi, 

jedinečné lokální partnery a jedinečné partnerské obory. Geografická diverzita popisuje 

počet národů, entropii země pro produkty a zaměstnance. Produktová diverzita používá 

termíny jako zaměstnanec, výnos, investovaný kapitál apod. (RAŠTICOVÁ, 2012, s. 

27) 

Diverzita ve skupině je vnímaná tak, že se všechny individuální atributy 

seskupují. Základním předpokladem je, že čím vyšší je demografická diverzita jedinců, 

tím různorodější je tým. Někteří autoři se domnívají, že diverzita je přínosnější při 

zvládání složitějších problémů vyžadujících kvantum vědomostí, než při řešení 

jednodušších rutinnějších úloh (VAN KNIPPENBERG, SCHIPPERS, 2007) 

Komplikací může být, pokud se členové pracovní skupiny liší ve svých názorech, 

například se přou o to, co by podle jejich názoru mělo být skutečným úkolem, cílem či 
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posláním skupiny, což může vést k nesouladu a ke konfliktu problémů či procesů. 

(JEHN, 1995) Z tohoto důvodu nemají všechny rozdíly stejný účinek. (MANNIX, 

NEALE, 2005) Diverzita na úrovni skupiny představuje seskupení lidí s různými 

skupinovými identitami v rámci téhož sociálního systému. (FLEURY, 1999) Na 

chování v heterogenních skupinách a na vývoj skupinové identity lze aplikovat „teorii 

sociální identity“. Podle této teorie poskytuje sociální skupina identitu a tuto 

skupinovou identitu je třeba chránit. Proto se lidé chovají rozdílně podle toho, do které 

skupiny patří. Například jednotlivci podávají lepší výkon, když výkonnost cizí skupiny 

nebo dokonce nějakého člena cizí skupiny jsou výrazné. (TAJFEL, TURNER, 1986) A 

podle „teorie podobnosti-přitažlivosti“ ve svých vztazích dávají přednost podobnosti. 

(BYRNE, 1971) Podobnost cílů a hodnot členů skupiny vylepšuje mezilidské vztahy 

v rámci skupiny. (HACKMAN, 1990) Z tohoto pohledu má demografická diverzita 

záporný dopad na práci skupiny a je nutno k tomu při vytváření skupiny přihlížet. 

Skupinové třecí plochy rozdělují členy skupiny na základě jednoho nebo několika 

atributů, přičemž demografické proměnné vedou k vytváření podskupin, například na 

podskupinu mužů a žen (LAU, MURNIGHAM, 1998), podle národnosti a rasy (LAU, 

MURNAGHAM, 2005) (LI, HAMBRICK, 2005) nebo dokonce v závislosti na místě. 

(O'LEARY, MORTENSEN, 2008)  

Diverzita na individuální úrovni se často označuje jako „relační demografie“, 

protože zkoumá, jak jednotlivé rozdíly, co se týče hlediska homogenity a heterogenity, 

ovlivňují výkonnost týmů a organizací. (TSUI, EGAN a O'REILLY, 1992) Celkově se 

rozlišují pozorovatelné (observační) (MILLIKEN, MARTINS, 1996) (SCHNEIDER, 

NORTHCRAFT, 1999) a méně pozorovatelné kategorie. (BOWERS, PHARMER a 

SALAS, 2000) (HARRISON, PRICE a BELL, 1998) (JEHN, NORTHCRAFT a 

NEALE, 1999). Observační diverzitu lze též popsat na viditelné úrovni jako rozdíly 

v rase, etniku, národnosti, genderu, věku, fyzických nebo kognitivních schopnostech a 

v menší míře v geografickém původu, jazyku, životním stylu či sexuální orientaci. Tyto 

charakteristiky vytvářejí představy jednotlivců o sobě a ve specifických kontextech se 

stávají více či méně výraznými. (PODSIADLOWSKI, 2002) (BHADURY, HARBOR, 

ENGEL a GROVE, 2000) Charakteristiky nebo vlastnosti, které jednotlivci získají a 

naučí se později v životě, se dají popsat na hloubkové či sekundární úrovni. Tato úroveň 

zahrnuje kulturní hodnoty, osobnost, postoje, náboženství, úroveň výchovy a délku 
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jednoho zaměstnání. Kulturní diverze se zvyšuje s postupující globalizací a 

internacionalizací, protože kulturní vlivy utvářejí styl řízení, vzory postojů v organizaci, 

behaviorální charakteristiky a komunikační styly. Proto se kulturní diverzita chápe jako 

pocit identity, způsobu chování světa a jeho použití pro kategorizaci sama sebe a 

ostatních. (ELY, THOMAS, 2001) Informační diverzita se vztahuje k rozdílům ve 

vědomostních základech a perspektivách díky výchově, zkušenostem a odborným 

znalostem, kterými jednotlivci skupinu obohacují. (JEHN, NORTHCRAFT a NEALE, 

1999) 

4.3.2 Význam diverzity pro organizace 

O diverzitě se už dlouho hovoří ve spojitosti s konkurenčními výhodami pro 

organizace. (COX, BLAKE, 1991) Cílem řízení diverzity v organizacích je využití 

schopností a potenciálu diverzitního pracovního týmu. (RAŠTICOVÁ, 20012, s. 23.) 

Značná část výzkumu se soustřeďuje na kladné a záporné důsledky diverzity jako 

například ve vztahu mezi diverzitou a inovacemi, tvůrčí přístup k řešení problémů i na 

negativní aspekty v podobě obratu a konfliktů. (WILLIAMS, O'REILLY, 1998) Obecně 

existují protichůdné poznatky o účincích diverzity. Shrnutí je možné nalézt u van de 

Vena nebo Wiliamse a O'Reilly. Kladné působení především genderové a etnické 

diverzity na výkon organizace nastává, když se v organizaci vytvoří struktury a 

praktiky, které dávají podnět k tomu, aby se diverzita více studovala (ELY, TOMAS, 

2001) (KOCHAN, BEZRUKOVA, ELY, JACKSON, JOSHI, JOHN, LEONARD a 

THOMAS, 2002). Nelineární závislost mezi diverzitou a výkonností organizace je dána 

kontextovými proměnnými, mezi něž patří například vztah uvnitř organizace k rizikům 

a inovacím. (RICHARD, BARNETT, DWYER a CHADWICK, 2004) V etnicky 

homogenních kolektivech bylo u některých etnických skupin zjištěna vyšší nasazení, 

která minimalizují záporné dopady různorodosti (TSUI, EGAN a O'REILLY, 1992) 

(RIORDAN, SHORE, 1997). Tyto vzájemně si odporující poznatky je možné vysvětlit 

tím, že příčiny a důsledky výkonnosti organizace nelze připisovat pouze iniciativám 

založeným na řízení diverzity, a že dlouhodobé následky řízení různorodosti lze popsat 

pouze v longitudinálních studiích, kterých je ve výzkumu poskromnu (KOCHAN, 

BEZRUKOVA, ELY, JACKSON, JOSHI, JOHN, LEONARD a THOMAS, 2002) 
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(RICHARD, BARNETT, DWYER a CHADWICK, 2004). Dále se studie soustřeďují 

na různé aspekty diverzity na různých úrovních například jednotlivce, skupiny, 

organizace, sítě, a je tudíž měřeno značné množství různých aspektů, které všechny 

zaštiťuje pojem diverzita. (COX, 1993) Obecně se dá diverzita popsat na individuální 

skupinové či organizační úrovni. (GRÖSCHKE, 2011) 

Diverzitní management se začal rozvíjet jako reakce na problémy pracovního 

trhu v osmdesátých letech 20. století v USA. V Evropě mu byla věnována výraznější 

pozornost od devadesátých let, kdy zájem o diverzitu podnítila globalizace a 

demografická situace na evropském trhu práce. (KOCIÁNOVÁ, 2012, s. 119) 

4.3.3 Vymezení pojmu „diversity management“ 

Keil definuje diversity management jako „aktivní, vědomé vytváření 

strategického, hodnotově orientovaného komunikačního a řídícího procesu 

orientovaného na budoucnost, spočívajícího v akceptaci a využívání určitých rozdílů a 

podobností jako potenciální hnací síly organizace. (KEIL a kol., 2007, s. 7) Fungování 

diverzity managementu musí být zakotveno v určitém morálním a právním klimatu. 

Etika a právo hnutí proti diskriminaci nejsou pouze součástí okolního prostředí 

společnosti. Samotná identita organizace musí odrážet tradice ochrany lidských práv. 

(PUTOVÁ a kol., 2007) 

Koncepce diversity managementu vycházejí z přirozené různorodosti 

společnosti. Reflektují rovné příležitosti a diskriminaci, postihují work-life balance a 

age management. Diversity management bývá výrazněji spojován s kulturními 

odlišnostmi nebo integrací menšin a znevýhodněných skupin či s řízením organizací, 

zejména v oblasti lidských zdrojů. (KOCIÁNOVÁ, 2012, S. 119) Sokolovský uvádí, že 

koncepce diversity managementu se od „intuitivního“ postoje k diverzitě liší v několika 

směrech. Především však v tom, že vytváří podmínky pro proces adaptace, který 

směruje k cíli integrace. Vyjadřuje oboustranné přizpůsobování se osob. Pro majoritní 

společnost to znamená naučit se chápat příčiny odlišností osob a porozumět jejich 

potřebám. Pro jednotlivce je cílem osvojit si schopnost komunikace, porozumění 

pravidlům a jim odpovídajícímu chování. (SOKOLOVSKÝ a kol., 2009) Hubbard 

vymezuje diversity management jako proces plánování pro organizování, řízení a 
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podporu mixu společenské různorodosti, který přináší měřitelný rozdíl pro výkon 

organizace. Diverzitu lez chápat jako různorodost pracovníků z hlediska určitých kritérií 

či dimenzí, primární a sekundární: 

 Primární (základní) dimenze má značný vliv na pracovní uplatnění 

člověka. Jedná se o zjevné znaky, jako je pohlaví, věk, rasa, etnická 

příslušnost, mentální a tělesné charakteristiky, sexuální orientace. 

 Sekundární dimenze hraje důležitou roli při utváření hodnotové orientace, 

očekávání člověka a pro vytváření jeho zkušeností. Je velmi variabilní a 

jedná se o komunikační styl, společensko-ekonomický status, rodinný 

stav, mateřský jazyk, vojenská zkušenost, dojíždění do zaměstnání, 

náboženství, styl učení a přemýšlení, geografická příslušnost, rodičovský 

status, vzdělání, kuřáctví či nekuřáctví, pracovní zkušenost. 

(HUBBARD, 2004) Bedrnová a Nový uvádějí navíc ještě organizační 

roli a úroveň, mzdu a pracovní styl. (BEDRNOVÁ, NOVÝ, 2004) 

I zde zaznívá kritický názor autorů, apelující na samotné definování pojmu 

diversity management a jeho určitou protikladnost. Poukazují na odlišné pojetí 

diversity managementu v různých zemích, například v USA, ve Skandinávských 

zemích, Velké Británii, a na to, jak původně americká myšlenka naráží na problémy 

ve společnostech, které jsou založeny na jiných principech. (HOLVINO, KAMP, 

2009) 

4.3.4 Význam diverzitního managementu pro organizace 

Řízení různorodosti neboli diversity management je manažerský přístup, který 

zdůrazňuje různorodost na pracovišti jako jeden z indikátorů vyšší efektivity práce. 

Řízení rozmanitosti se proto stalo neodmyslitelnou součástí strategie řízení lidských 

zdrojů. Brodský a Teturová se domnívají, že diversity management přináší 

zaměstnavatelům konkurenční výhody založené na lepším využívání potenciálu 

každého jednotlivec. Je však důležité tuto odlišnost při vzájemné spolupráci v týmu 

chápat jako výhodu. Lidé s různými životními zkušenostmi, odlišným zázemím, 

znalostmi či zájmy mohou totiž týmovou práci velmi obohatit. (BRODSKÝ, 

TETUROVÁ, 2008) Manažeři organizací soukromého či veřejného sektoru se snaží 
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najít způsob, jak se co nejlépe vypořádat se stále se zvyšující diverzitou pracovních sil, 

což může být v mnoha případech komplikované. (RAŠTICOVÁ, 2012, s. 34.) 

Zajímavým zjištěním je, že diverzita na pracovišti mimo jiné může sloužit jako jakýsi 

nárazník v kritických situacích. (THE CATALYST, 2007) Praxe ukazuje, že vytváření 

různorodých týmů a respektování osobnostních a kulturních odlišností přináší 

společnostem určité potenciální a specifické přínosy. (SINGH, POINT, 2004) 

Sokolovský upozorňuje na některá rizika spojená s nekritickou a nekoordinovanou 

aplikací diversity managementu. Tato rizika vidí například ve ztrátě odbornosti a 

efektivnosti v procesu realizace kvůli příliš vysoké komplexnosti „otevřené 

rozmanitosti“, dále kvůli fragmentaci organizačních a firemních procesů apod. 

(SOKOLOVSKÝ a kol., 2009) 

Hubbard uvádí čtyři základní aspekty diverzity, které je z hlediska marketingu a 

managementu přínosné sledovat: 

 „Workforce diversity“ – pracovní rozmanitost se týká zaměstnanců. Jedná se 

o ukazatele demografické, geografické, změny na trhu práce apod. 

 „Behavioral diversity“ - rozmanitost chování. Jedná se o myšlení, učení se, 

styl komunikace, aspirace, systém hodnot, styl práce, změny v postojích a 

očekávání pracovníků. 

 „Structural diversity“ – rozmanitost z hlediska struktury organizace. Týká se 

hierarchie, komunikace a spolupráce částí organizace, vztahů z hlediska 

hierarchie organizace a jejích součástí.  

 „Business diversity“ – obchodní čí podnikatelská rozmanitost. Týká se 

zaměření na zákazníky, diverzifikace produktu a služeb, konkurence, 

globalizace, nové technologie na domácím i zahraničním trhu. (HUBBARD, 

2004) 

Tyto aspekty diverzity se v praxi často překrývají. (EGER, 2009) 

Na diversity management je v životě organizací nahlíženo jako na konkurenční 

výhodu, přispívající k větší různorodosti pracovníků a k toleranci k osobním 

odlišnostem, bez ohledu na irelevantní faktory umožňuje výběr a udržení kvalitních 

pracovníků, má pozitivní vliv na týmovou práci, na výkon týmu, je přínosem pro 

zákazníky. Různorodost pracovníků může umožnit rozšíření činnosti organizace a 

skupiny zákazníků. Diversity management je přínosem pro řízení a rozvoj lidí 
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v organizaci, lidé s různými životními zkušenostmi, odlišným zázemím či zájmy jsou 

pro organizaci devizou. (VELÍŠKOVÁ, 2007) „Dlouhodobého manažerského úspěchu 

nelze dosáhnout bez respektu k druhým a pochopení, v čem se individuální odlišnosti 

doplňují pří dosahování společných cílů. Úspěšní jedinci netvoří homogenní skupinu, 

patří k nim muži i ženy, mladí i staří, lidé různého původu, barvy pleti, náboženství, 

sexuální orientace atd. Společnosti, které chtějí být efektivní a dlouhodobě úspěšné, se 

cíleně snaží vytvářet různorodé týmy a dbají na to, aby na všech pozicích měly co 

nejkvalitnější zaměstnance bez ohledu na jejich osobní rozdíly. Respektování pravidel 

rovných pracovních příležitostí by tedy mělo být logickou strategií těch, kteří patří na 

trhu k nejlepším, a nejen zákonnou či etickou povinností“. (ČESKÁ SPOLEČNOST 

PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ, 2010) V České republice získal koncept 

diversity management stejně jako genderová problematika a problematika sociálně 

odpovědných podniků legislativní oporu schválením tzv. antidiskriminačního zákona, 

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změnách některých zákonů. 

Studie zpracovaná Centre for Strategy and Evaluation Services, která se zabývá 

měřením nákladů a přínosů politiky diverzity, dobrovolných aktivit organizací v oblasti 

výběru, rozvoje a stabilizace pracovníků různých sociálních skupin, poskytuje zajímavé 

poznatky manažerům, sociálním partnerům i tvůrcům diverzity. Pro organizace, které 

v Evropě implementovaly aktivní politiku diverzity, měla následující přínosy: 

 posílení kulturních hodnot v organizaci, 

 posílení dobrého jména organizace, 

 získání a stabilizace vysoce talentovaných lidí, 

 zlepšení motivace a výkonnosti stávajících pracovníků, 

 rozšíření služeb a spokojenosti zákazníků, 

 řešení nedostatku pracovníků, 

 snížení fluktuace, 

 snížení absence, 

 zlepšení přístupu na nové oblasti trhu, 

 eliminace nákladů na soudní spory, 

 zlepšení kapacity globálního řízení. 
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Dále z výsledku studie vyplývá, že nejdůležitější výhody politiky diverzity 

plynou z posílení organizačního a lidského kapitálu. Společně se znalostním kapitálem 

se jedná o nehmotný kapitál organizací, které v řadě odvětví dosáhly konkurenční 

výhody a vytvoření hodnot. Realizace politiky diverzity ovšem vyžaduje určité náklady 

spojené s programy organizačních změn. K udržení stávajících opatření a pro případné 

další investice je tedy nezbytné systematické měření nákladů a přínosů diverzity a 

vyhodnocování efektivity vložených prostředků. (EUROPEAN COMMISSION, 2003, 

2003) Mezi nevýhodami diverzity bývají uváděny problémy v komunikaci a spolupráci 

různorodých pracovníků a týmech i napříč organizací a zvýšené nároky na manažery. 

Implementace diverzity může narážet na odmítání stávajících pracovníků. 

(KOCIÁNOVÁ, 2012, s. 121)  

Jelikož dochází ke globalizaci trhu práce, změnám v demografickém vývoji, 

uzákoňování politiky rovných příležitostí a dalším vlivům, lze předpokládat, že 

různorodost personálu a diversity management jsou dlouhodobým trendem.  

Jednou z dimenzí diversity managementu je rozmanitost chování, to je například 

styl komunikace, styl učení, styl práce apod. Pro pochopení a jako princip rozvoje 

osobnosti zástupců „Generace Y“ je možné využít tzv. versatilní vedení, což je koncept 

Roberta E. Kaplana a Roberta B. Kaisera, kteří jsou odborníci na hodnocení a rozvoj 

tvůrčího a výkonového potenciálu. 

4.4 Versatilní vedení 

Známí vysokoškolští pedagogové Doc. PhDr. Karel Pavlova, Ph.D. a Doc. PhDr. 

Ing. Eva Jarošová, Ph.D. ve spolupráci s americkým odborníkem na problematiku 

vedení lidí Robertem B. Kaiserem vytvořili jedinečnou koncepci versatilního vedení, 

která zdůrazňuje nutnost osvojit si soubor zdánlivě protikladných, avšak doplňujících se 

manažerských dovedností a jejich přiměřeného a vyváženého uplatňování v praxi. 

Nabízí postupy, jak se vyvarovat jednostranného používání silných stránek vůdčích 

osobností na úkor jejich protipólů (direktivní versus „měkké“ vedení, zaměření na úkoly 

versus zaměření na vztahy) s cílem dosáhnout co nejvyšší efektivnosti při vedení lidí. 

Pro úspěšnou práci manažera a pro vedení lidí je nezbytná versatilita, tj. všestrannost a 

univerzálnost, projevující se zejména ve schopnosti uplatňovat, podle potřeb konkrétní 
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situace, rozmanité myšlenkové modely, dovednosti či přístupy. K tomu je nezbytné, aby 

si lídři organizací, pracovních skupin a týmů osvojili širokou škálu různorodých, často 

zdánlivě protikladných, avšak doplňujících se manažerských dovedností a naučili se 

rozpoznávat, kdy se jejich (až dosud osvědčené) postupy stávají kontraproduktivní. 

Versatilní vedení tak znamená vyvážené a přiměřené používání takových postupů a 

dovedností, které jsou adekvátní dané situaci, schopnost ubránit se nadměrnému 

uplatňování jednostranných praktik a vytváření omezujících stereotypů v manažerské 

práci. (PAVLICA, JAROŠOVÁ a KAISER, 2010) 

Koncepci versatilního vedení rozvinul Robert E. Kaplan spolu s Robertem B. 

Kaiserem, odborníkem na hodnocení a rozvoj tvůrčího a výkonnostního potenciálu. Pro 

Karla Pavlicu a Evu Jarošovou se stala inspirací, kterou tvůrčím způsobem aplikovali na 

interpersonální aspekty manažerské práce v našich podmínkách. Kaplanovy a Kaiserovy 

výzkumy prokázaly, že příčiny nízké efektivity manažerské práce mohou spočívat nejen 

v nedostatku určitých dovedností (manažer je používá v nedostatečné míře), ale i v 

přehnaném uplatňování těch dovedností, které manažer považuje za svou silnou stránku 

(používá je až příliš mnoho, aniž by zvážil okolnosti). Důsledkem je potom 

jednostranná volba určitých způsobů vedení, nedostatečné vnímání proměnlivosti potřeb 

manažerské činnosti a překvapení ze selhání často používaných postupů. (PAVLICA, 

JAROŠOVÁ a KAISER, 2010) 

Koncepce versatilního vedení spočívá na třech klíčových principech: 

 Princip 1: Versatilní manažeři nepoužívají žádný postup v přehnané míře 

(nespoléhají pouze na postupy, které patří mezi jejich přednosti a jež se jim 

v minulosti osvědčily). 

 Princip 2: Versatilní manažeři uplatňují protichůdné postupy vyváženě 

(nepoužívají určitý postup jednostranně, ale hledají cesty k rozvoji 

dovedností, které postrádají nebo málo uplatňují). 

 Princip 3: Versatilní manažeři správně vyhodnocují situaci a přiměřeně na 

ni reagují (neváhají opětovně vyhodnotit konkrétní situaci a zvolit pro ni 

správnou kombinaci různorodých postupů). (PAVLICA, JAROŠOVÁ a 

KAISER, 2010) 

Cílem publikace K. Pavlici, E. Jarošové a R. B. Kaisera „Versatilní vedení – 

dynamická rovnováha manažerských dovedností“ je pomoci manažerům najít odpovědi 
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na otázky, jak přiměřeným způsobem uplatnit své silné stránky a posílit ty dovednosti, 

jež jsou rozvinuty v menší míře, a poskytnout vodítka pro nalezení vlastní cesty, jak 

dospět k rovnováze ve využívání různých sociálních a manažerských dovedností 

(komunikační dovednosti, ovlivňování, vedení týmů, vedení porad, řešení konfliktů, 

delegování či rozvoj spolupracovníků). Publikace je určena manažerům všech úrovní 

řízení, účastníkům manažerských kursů a studentům vysokých škol ekonomického a 

manažerského zaměření. Mohou z ní těžit rovněž vysokoškolští pedagogové, 

personalisté a další odborníci zabývající se manažerským rozvojem. (PAVLICA, 

JAROŠOVÁ a KAISER, 2010)  

Kniha je výsledkem spolupráce mezinárodní trojice autorů, které spojují odborné 

psychologické zázemí, dlouhodobá profesní orientace na rozvoj manažerů a zájem 

předložit náměty, jak dosahovat vyšší míry versatility, a tím i vyšší efektivity 

manažerské práce. 

Holmes a Watson, Robinson a Pátek, Laurel a Hardy, Old Shatterhand a 

Vinnetou, Don Quijote a Sancho Panza… Světová dramatická tvorba nám nabízí celou 

plejádu nerozlučných dvojic. Každý člen páru je v určitém ohledu protikladem a 

současně také nezbytným doplňkem svého společníka. Jeden bez druhého by nedokázali 

úspěšně „fungovat“, teprve vzájemné propojení jejich odlišných povah a vlastností z 

nich činí skutečné hrdiny a vůdčí postavy vyprávěných příběhů. Výstavba dramat na 

dvojicích hrdinů v podstatě reflektuje skutečnost, že zvládání nejrůznějších životních 

problémů a situací velmi často předpokládá efektivní syntézu protichůdných schopností 

a dovedností — racionality s intuicí, dedukce se selským rozumem, dominance se 

submisivitou, hrubé síly se šikovností, poetična s realismem atd. Koncepce versatilního 

vedení je založená na velmi podobném principu, snad pouze s tím rozdílem, že 

předpokládá „hrdinu“ (manažera) individuálního. Článek „Versatilní vedení: podstata a 

zkušenosti s jeho aplikací“ přibližuje podstatu a přínosy versatilního vedení, přičleňuje 

ji ke stávajícím přístupům k vedení jako variantu integrující jejich přednosti a 

eliminující některé jejich nedostatky, objasňuje specifikum pohledu na problematiku 

manažerských dovedností a představuje originální metodu měření míry versatility 

manažerů nazvanou Leadership Versatility Index (LVI). Seznamuje s výsledky a 

zkušenostmi získanými v průběhu pilotního projektu zaměřeného na možnosti aplikace 
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koncepce versatilního vedení a metody LVI v českých podmínkách, konkrétně ve 

společnosti Škoda Auto a. s. (PAVLICA, K., E. JAROŠOVÁ a R. B. KAISER, 2011) 

Tento přístup se jeví jako vhodný pro diagnostiku schopností současných 

studentů, a to především těch vysokoškolských s ekonomickým zaměřením, a jako 

vhodný princip rozvoje jejich budoucích dovedností, který by mohl být doplněn 

principy talent managementu, jako vhodného způsobu rozvoje. 

4.5 Talent management 

Co je talent? Koho můžeme označit za talent? Co si představit pod pojmem 

talent management? Odpovědět na tyto zásadní otázky a najít jednoznačné vymezení 

pojmu talent a talent management není jednoduché. Jak na akademické půdě, tak v praxi 

pokračuje diskuze o tom, jak definovat talent, a jak vymezit talent management. 

Můžeme se setkat s řadou formulací. (HORVÁTHOVÁ, 2011, s. 22) 

4.5.1 Vymezení pojmu „talent“ 

Jak uvádí Koubek, existují v zásadě dva základní pohledy na to, co či kdo je 

talent. Někteří odborníci, například Smilansky, za talent považují takového mimořádně 

schopného zaměstnance s velkým potenciálem, který může mít významný vliv na výkon 

organizace, a domnívají se, že talent management se týká jen klíčových jedinců, tedy 

schopných lidí směřujících do vyšších či vrcholových funkcí.(SMILANSKY, 2005) 

Tento pohled na to, kdo je označován za talent, převládá i u nás, v České republice. Jiní 

odborníci však tvrdí, že za talent může být považován prakticky kdokoli, kdo může 

přispět k dosahování cílů organizace, že talent management by se neměl omezovat jen 

na několik málo favorizovaných jednotlivců. Jakou měrou talentovaný jednotlivec 

přispěje k naplňování úkolů organizace, bude záležet i na tom, jakou pozornost bude 

organizace věnovat rozvoji talentu. (HORVÁTHOVÁ, 2011, s. 22 – 23) V Česku 

označujeme za talenty především ty, se kterými se počítá do manažerských rolí. Zde 

máme ve srovnání se zahraničím nedostatky. Manažeři totiž nejsou jediná skupina, 

kterou můžeme označit za talenty. Jde i o specialisty. (SMRČEKOVÁ, 2007). Podle 

Hroníka v současnosti převažuje mínění, že talent není limitován věkem, ale jeho 
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kritériem je výkonnost a respekt. Talent se podle tohoto autora vyznačuje též 

perspektivou. V dané chvíli má nejen vysokou výkonnost, ale i perspektivu tuto 

výkonnost ještě zvýšit. Talent management je potřeba odlišit od odborné přípravy, která 

je úzce zaměřená na potřeby stávajícího nebo zvažovaného konkrétního pracovního 

místa, a pochopitelně od adaptačního procesu. Talent management pracuje se širší 

časovou i odbornou perspektivou. (HORNÍK, 2007)  

Thorne a Pellant vystihují talentované lidi jako tvůrčí, neposedné, houževnaté, 

jedinečné a odlišné. Uvádějí, že seznam slov popisujících talent je v podstatě 

nekonečný. Stejní autoři uvádějí například i následující popisy talentu: „Soustředění, 

zaměření na výkon, pochopení sama sebe, emoční pružnost, sebedůvěra, optimismus, 

pragmatismus, sebejistota, dobrodružný duch,“ nebo „Nadaný člověk je někdo, kdo má 

větší schopnosti než jiní a není pro něj těžké jich využívat. Vyniká nenuceností a 

půvabem. Talentovaná osoba má jisté charisma dané schopnostmi, kterému se ostatní 

snaží vyrovnat a z něhož obyčejní smrtelníci čerpají inspiraci,“ či „Chápat se iniciativy, 

využívat inspirace, směřovat k úspěchu, být houževnatý, vysoce cílevědomý, 

srozumitelný, věřit si, přirozený vůdce.“ (THORNE A PELLANT, 2007) Podle 

Mutznera si pod pojmem talent můžeme představit vlastnosti, vlohy, silné stránky a 

mezi ostatními vynikající osobité zvláštnosti, kterými se jednotlivci odlišují a které je 

vyzdvihují nad průměr. (MUTZNERA, 2007) Becker, Fineman a Freedman (2004) 

popisují talent jako někoho, kde dokáže „svoji“ organizaci odlišit od ostatních, jako 

někoho, kdo významnou měrou ovlivňuje schopnost organizace porazit konkurenci. 

(BECKER, FINEMAN A FREEDMAN, 2004) Pocztowski podobně uvádí, že 

talentovaný jedinec se vyznačuje schopností strategického myšlení, vedení, emocionální 

inteligencí, schopností mít vliv na ostatní, podnikavostí, orientací na výsledky, 

schopností adaptovat se na změny, týmové práce a odpovídajícími odbornými 

znalostmi. (POCZTOWSKI, 2008) Cannon a McGee (2007) konstatují, že každá 

organizace by měla mít jasně dáno, co si představuje pod pojmem talent. Při definici 

talentu je potřeba uvažovat několik složek včetně měření současného výkonu, výstupů a 

výsledků. (CANNON a MCGEE, 2007)  

Řada definic v sobě zahrnuje také měření potenciálu. Jedna z nejběžnějších 

definic popisuje talentovaného jednotlivce jako člověka, který podává jak vysoký 

výkon, tak projevuje vysoký potenciál. Některé organizace se zaměřují na schopnost být 
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povýšen a za talent považují takového zaměstnance, který jednak podává vysoký výkon, 

jednak je vysoce povýšitelný. Jiné definice se naopak zaměřují na vstupy nebo 

kompetence. Proč je vlastně nutné, aby si organizace vytvořily svou vlastní definici 

talentu? Přesná charakteristika talentu organizací umožní: 

 Zajistit, že je přesně stanoveno, čeho se talent management snaží dosáhnout. 

 Zaměřit pozornost na rozmístění zdrojů. 

 Pomoci stanovit rozvoj zaměstnanců jako prioritu. 

 Objasnit zaměstnancům smysluplnost samohodnocení. 

 Přesně hodnotit/klasifikovat zaměstnance. 

 Srovnat organizace s ostatními. (HORVÁTHOVÁ, 2011, s. 24) 

Odborníci z oblasti psychologie či sociologie nahlíží na talent jako například 

Smékal a upozorňuje na fakt, že v případě talentovaných jednotlivců se často můžeme 

setkat se situací, kdy se sice jedná o člověka talentovaného, ale na druhé straně velmi 

často nepřizpůsobivého, s mnoha adaptačními problémy a často i nerovnoměrným 

vývojem. Tato fakta je třeba při práci s talentovanými jednotlivci zvažovat a ve své 

práci s nimi, ač se nejedná o jednoduchou záležitost, počítat. (SMÉKAL, 2002) 

 

Názory odborníků z praxe na vymezení pojmu talent 

Například podle Hany Krbcové ze společnosti ČEZ se dnes mluví o talentech 

hlavně v souvislosti s postupem na post řídícího pracovníka jako by se z každého 

nadprůměrného zaměstnance měl stát manažer. Existuje však řada specifických oblastí, 

kde jsou výjimečné dovednosti potřeba. Operační technik v elektrárně nemusí být 

extrovertní kreativec, ale naopak soustředěný a spolehlivý člověk. Podle Pavla Kafky, 

ředitele společnosti Siemens CZ, jejich firma definuje talent jako někoho, kdo trvale 

podává vysoký výkon a během pěti let přeskočí dva stupně; může se přitom jednat jak o 

manažerskou, tak expertní oblast (KEJHOVÁ, 2008). Zástupci konzultační a vzdělávací 

společnosti INC Consulting, spol. s r. o., vymezují talent velmi jednoduše jako člověka 

s potenciálem (INC Consulting, 2008). Pavla Staňková, konzultantka v oblasti řízení 

lidských zdrojů ve společnosti Deloitte CZ, a Alena Kazdová, šéfredaktorka magazínu 

HR Management, označují za talent pracovníka, jehož podíl na výkonnosti společnosti 

je vyšší než požadovaný a hodnoty, které vytváří pro zákazníky a akcionáře, přesahují 

standard. Podle těchto autorek pro svůj růst i pro vlastní pocit seberealizace potřebují 
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talenti stále nové podněty a náročnější úkoly, většinou pracují s velkým nasazením a 

práce je baví (STAŇKOVÁ a KAZDOVÁ, 2006). Podle serveru iHNed.cz má talent, 

kromě konkrétních dovedností, které organizace požaduje, i řadu obecných, téměř 

nepostradatelných dovedností jako například komunikační dovednosti, schopnost 

spolupracovat v týmu, schopnost vytvářet a komunikovat vizi, schopnost kreativity a 

dovednosti kritického myšlení, schopnost inovace i schopnost být dobrým posluchačem 

(NOVOTNÝ, 2004). 

Fakt, že talenty organizace hledají spíše jen mezi zaměstnanci zastávajícími 

manažerské pozice, byl potvrzen i studií s názvem Talent Management: The state of the 

Art, provedenou konzultační společností Towers Perrin v roce 2005. Na základě 

odpovědí 250 respondentů (vedoucích pracovníků), bylo studií konstatováno, že ve 

skupině těch zaměstnanců, kteří byli označeni za talenty, 86 % zastávalo pozice vyšších 

manažerů, 75 % pozice středních manažerů a 75 % těchto jednotlivců patřilo mezi 

specialisty. (TOWERS PERRIN, 2005) Při vedení bakalářských a diplomových prací na 

Fakultě podnikatelské VUT bylo zjištěno, že pro řadu českých firem jen těžké sehnat 

lidi na dělnické pozice, můžeme za talenty považovat i některé dělníky, kteří dokážou 

vést a motivovat ostatní. Možná by bylo dobré demystifikovat slovíčko talent a jeho 

úzké chápání pouze ve spojitosti s managementem,“ uvádí Katarína Smrčeková ze 

společnosti PricewaterhouseCoopers (SMRČEKOVÁ, 2007). 

Pokud se týká přístupu k řízení talentů, není v něm, jak konstatuje Armstrong, 

nic nového. Řízení talentů zahrnuje získávání, motivaci, stabilizaci, rozvoj a plánování 

nástupnictví. Tyto aktivity jsou vzájemně propojeny a sladěny tak, aby tvořily celek, 

který může pomoci organizaci získat a udržet si potřebné talentované lidi. 

(ARMSTRONG, 2007) 

4.5.2 Vymezení pojmu „talent management“ 

Po roce 2000 se rozvíjí talent management – řízení talentů (plánování a rozvoj 

talentu, odvozené od obratu „válka o talent“, který charakterizoval problémy organizací 

se získáváním a udržením si talentovaných lidí od konce devadesátých let). 

(KOCIÁNOVÁ, 2012, s. 110) Jak definovat koncepci talent managementu? Většina 

odborné veřejnosti se shoduje na názoru, že se jedná o systém získání, udržení a rozvoje 
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talentů. Například podle Armstronga talent management znamená používání vzájemně 

propojeného souboru činností, které mají zabezpečit, aby organizace přitahovala, 

udržovala si, motivovala a rozvíjela talentované lidi, které potřebuje v současnosti a 

bude potřebovat i v budoucnosti. Cílem je zajistit tok talentů a uvědomovat si, že 

talentovaní zaměstnanci jsou hlavním zdrojem organizace. (ARMSTRONG, 2007) 

Berger a Berger popisují talent management jako systematický proces identifikace, 

udržení, rozvoje a podpory nejlepších lidí organizace. (BERGER A BERGER, 2003) 

Podle Miky je talent management zaměřen na jediný cíl – dostat z lidí vše (to nejlepší), 

co je možné. A dostat to z reálných lidí, kteří jsou v organizaci nebo na pracovním trhu 

k dispozici. (MIKY, 2008) Becker, Fineman a Freedman charakterizují talent 

management jako identifikaci a optimální rozvoj zaměstnanců s vysokým potenciálem, 

a to napříč celou organizací. (BECKER, FINEMAN A FREEDMAN, 2004) Hroník 

uvádí, že talent management je nástrojem řízení kariéry a zvyšování výkonnosti 

vybraných lidí, stabilizačním faktorem talentovaných lidí v organizaci, zdrojem 

konkurenční výhody organizace. (HRONÍK, 2007) Podle Cannona a McGee je talent 

management proces, kterým organizace identifikuje, řídí a rozvíjí své zaměstnance 

v současné době a pro budoucnost. Tento proces se týká: 

 Vytýčení strategie pro určení toho, co organizace potřebuje, aby splnila 

současné a budoucí požadavky podnikatelského plánu. 

 Ustavení procesů měření kompetencí – vyžadovaných a dostupných. 

 Vytvoření škály rozvojových nástrojů a procesů za účelem zajištění přístupů 

„šitých na míru“ individuálním potřebám jednotlivých zaměstnanců. 

 Identifikace cest získání a udržení těch jednotlivců, kteří jsou kritičtí pro 

úspěch organizace. 

 Nastolení odpovídajících přístupů zacházení s těmi, kteří již neodpovídají 

požadavkům organizace. 

 Měření dopadů těchto strategií tak, aby tyto přístupy mohly být za účelem 

dosažení vysoké výkonnosti nyní i v budoucích letech nepřetržitě 

modernizovány a vylepšovány. (CANNONA A MCGEE, 2007) 

Talent management klade důraz na odhalení potenciálu každého jednotlivce a na 

udržení klíčových zaměstnanců jako nástrojů konkurenceschopnosti organizace. 

Základní myšlenkou talent managementu je předpoklad, že potenciál můžeme objevit 
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v každém jednotlivci a že organizace by měla umožnit a napomoci tento potenciál 

zaměstnancům projevit. (CANNONA A MCGEE, 2007) 

 

Jak na talent management nahlíží odborníci z podnikové praxe 

Například zástupci společnosti INC Consulting, spol. s r. o. uvádějí, že „cílem 

talent managementu je přilákat, rozvíjet, udržet a využívat zaměstnance s takovými 

dovednostmi a odbornými znalostmi, kteří pokryjí současné a budoucí potřeby firmy“ 

(INC CONSULTING, 2008). Vašák a Holá, konzultanti společnosti Training & 

Consulting Center, vidí talent management jako soubor principů, jejichž přesné 

naplnění je na jednotlivých organizacích, přičemž cílem tohoto přístupu je maximální 

využití talentu jednotlivců pro společný úspěch organizace. (VAŠÁK a HOLÁ, 2008) 

BNET, britský server věnující se problematice managementu, definuje talent 

management jako získávání, výběr, identifikaci, udržení, řízení a rozvoj zaměstnanců, o 

kterých si myslíme, že mají potenciál k vysokému výkonu. Řízení výkonu se podle 

tohoto serveru zaměřuje na dovednosti a schopnosti těchto jednotlivců, na jejich 

potenciál růstu, na posouzení jejich přínosu k úspěchu organizace. 

4.5.3 Význam talent managementu pro organizace 

V životě organizace se vyskytuje řada situací, které, pokud nejsou řešeny, mají 

negativní dopad na fungování celé organizace, na naplňování její podnikatelské 

strategie, dosahování vyšší návratnosti investic, efektivity práce, produktivity apod. 

Zásadní oblastí se jeví úspěšné zvládnutí problematiky řízení lidských zdrojů, jejich 

rozvoj, rozmísťování a propojování jejich důležitých znalostí. Toto je a bude 

rozhodující pro rozlišení organizací na prosperující a ostatní. Už i zástupci českých 

firem, nejen představitelé zahraničních organizací, si začínají uvědomovat, že lidské 

zdroje jsou dnes klíčovější než kdy jindy, začínají chápat význam a výhody práce 

s talenty jako jednoho z nástrojů řešení problémových situací, uznávají jeho přínosy pro 

organizaci. (HORVÁTHOVÁ, 2011, s. 26) Příčin, které vedou k nutnosti zabývat se 

lidskými zdroji, zejména však talentovanými jedinci, kteří velkou měrou ovlivňují 

výkon, a tedy konkurenceschopnost organizace, je podle Cannona a McGee několik: 
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 Ustavičný růst specializace ve všech disciplínách spojených s prudkým 

nárůstem znalostí. 

 Potřeba neustálých inovací, výzkumu a rozvoje. 

 Limitovaná flexibilita organizací provádět výcvik „na zelené louce“, což 

podporuje vyhledávání potřebných jedinců mezi zkušenými zaměstnanci na 

trhu práce. 

 Nedostatek správných schopností (endemický problém nejvyspělejších 

průmyslových společností). 

 Stále menší flexibilita pracovní síly (z důvodu vícekariérních rodin, hledání 

větší rovnováhy mezi prací a životem, rostoucích nároků na požadavky, 

které by měly být uspokojeny „ideální“ prací apod.) aj. (CANNONA A 

MCGEE, 2007) 

Shrnuto ve Financial Timese z roku 2006: „Talent je nejvzácnějším zdrojem 

vyskytujícím se v dnešním moderním světě.“ 

Které konkrétní problémy mohou být prostřednictvím systematické práce 

s talenty řešeny? Jedná se například o následující situace a strategické otázky: 

 V organizaci nebyla dosud řešena otázka identifikace a potřeby talentů 

v souvislosti s obchodními prioritami. 

 V organizaci se vyskytují obtíže s obsazováním nejdůležitějších pozic, na 

trhu i v rámci organizace existuje nedostatek kvalifikovaných lidí. 

 Proces získávání zaměstnanců v organizaci je úspěšný, ale talentované 

zaměstnance se nedaří v organizaci udržet. 

 V organizaci nelze efektivně nalézt talenty a identifikovat zaměstnance 

s vysokým potenciálem. 

 Těžko se v organizaci hledá rovnováha mezi udržením zaměstnanců v jejich 

pozicích a poskytováním příležitostí pro jejich další rozvoj. 

 V organizaci existuje vysoká fluktuace, zejména v nejdůležitějších 

segmentech pracovní síly. 

 V oblasti byly zavedeny best practice
8
 programy, ale v přístupu zaměstnanců 

nelze pozorovat velké změny. 

                                                 
8
 Best Practice, překládá se jako nejlepší praxe, osvědčená praxe, je pojem pro osvědčené 

postupy, procesy či osvědčené metody řízení, pomocí kterých se ve více organizacích dosáhlo dobrých 

výsledků a používají se proto jako doporučení pro ostatní. 
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 Zákazníci organizace přecházejí ke konkurenci kvůli osobním vztahům 

s dřívějšími zaměstnanci. 

 Očekává se, že v budoucnu dojde k výraznému organizačnímu růstu nebo 

bude realizována akvizice vyžadující přítomnost zkušených zaměstnanců. 

 Dojde k restrukturalizaci vyvolané potřebami organizace aj. 

(HORVÁTHOVÁ, 2011, s. 26 - 27) 

Hlavní přínosy, které poskytuje správně nastavený a aplikovaný systém talent 

managementu, jsou následující: 

 Talentovaní zaměstnanci přispívají větší měrou k naplňování strategie a 

ekonomických cílů organizace. 

 Klesají náklady na fluktuaci a nábor nových zaměstnanců. 

 Organizace se pro talenty stává vyhledávaným a atraktivním 

zaměstnavatelem. 

 Jsou identifikováni a udrženi talentovaní zaměstnanci. 

 Plánování nástupnictví klíčových pozic je efektivnější, stejně jako 

zajišťování zaměstnanců z interních zdrojů a jejich motivace. 

 Talentovaní zaměstnanci jsou umístěni na vhodných pozicích a jejich 

potenciál je lépe využit. 

 Jsou minimalizovány ztráty spojené s neobsazenými klíčovými pozicemi. 

(HORVÁTHOVÁ, 2011, s. 27) 

Podle serveru Talent management Forum, prvního serveru, který se výhradně 

věnuje problematice talent managementu a jeho vlivu na podnikání, je talent 

management celosvětově nejaktuálnějším tématem fungování organizací a prioritní 

záležitostí manažerů věnujících se řízení lidských zdrojů. Podle Cannona a McGee ty 

organizace, které opomíjejí talent management ve světě, kde jsou znalosti stále více a 

více „hnacím motorem“ řady organizací a vlastně celých ekonomik, to konají na vlastní 

riziko. (CANNONA A MCGEE, 2007) Fakt, že získání a udržení talentovaných 

zaměstnanců je kritickým tématem řízení lidských zdrojů, potvrzuje i elektronický 

průzkum, zaměřený na trendy v oblasti talentů a největší personální problémy firem, 

který byl proveden firmou Deloitte v roce 2006 v 60 zemích světa mezi téměř 1 400 

respondenty. Analýza dat byla provedena jak na celosvětové, tak na lokální úrovni; 

závěrečné výstupy a jejich interpretace byly shrnuty do studie Magnetem pro talenty: 
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Přístup k talent managementu v České a Slovenské republice. Dvě třetiny dotazovaných 

organizací potvrdily, že se obávají, že nedostatečné dovednosti jejich zaměstnanců 

negativně ovlivní zisky organizace a její schopnost inovací, dva důležité faktory pro 

úspěšné fungování organizace. Získání a udržení talentů bylo a je problémem organizací 

po celém světě. Největším problémem organizací je získání nových talentů (84 %) a 

jejich udržení (58 %), a to pro všechny průmyslové sektory. V České a Slovenské 

republice organizace mnohem častěji zmiňovaly získávání nových talentů než 

organizace z jiných zemí, na druhé straně v ostatních zemích organizace častěji 

zmiňovaly problém s udržením talentovaných zaměstnanců. Organizace vidí zřetelné 

spojení mezi řízením talentů a celkovým výkonem a chodem organizace. Více než 60 % 

organizací věří, že problematika talent managementu má dopad na produktivitu a 

efektivitu organizace. Téměř polovina organizací pak konstatuje omezenou schopnost 

realizovat požadované inovace. Ve zhruba třetině organizací má talent management 

dopad na jejich schopnost vyhovět požadavkům výroby a zákazníků. Dalším výstupem 

průzkumu je potvrzení toho, že si organizace uvědomují nutnost investovat do svých 

zaměstnanců. V průzkumu bylo zjištěno, že většina organizací plánuje změnu 

v investicích do různých oblastí řízení lidských zdrojů s cílem podpořit svou schopnost 

udržet, získat a rozvíjet talenty. Organizace své úsilí o získání a udržení talentů 

koncentrují do několika oblastí, do nichž pak především zvyšují množství plynoucích 

investic: 

 vzdělávání a rozvoj (70 %), 

 interní komunikace (67 %), 

 změny v celkovém odměňování (62 %), 

 vedení a zaškolení na pracovišti – mentoring a koučink (57 %), 

 získávání zkušených pracovníků (50 %). (DELOITTE, 2006) 

Protože získání a udržení talentů je kritickým tématem řízení lidských zdrojů 

v organizacích, stává se nutností v organizacích zavedení systému talent managementu 

jako jednoho z klíčových nástrojů dosažení úspěchu organizace, splnění jejich 

podnikatelských cílů (O’NEAL GEBAUER, 2006). 

Z výše zmíněných faktů vyplývá, že talent management se jeví jako vhodný 

způsob adaptace a také stabilizace mladých pracovníku. Jelikož pracuje se širší časovou 

i odbornou perspektivou a dále za talent můžeme považovat jednotlivce, který projevuje 
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jak velký potenciál (což by absolvent vysoké školy měl), tak bude podávat vysoký 

výkon (což by mladý člověk, jak dle fyzických, tak psychických předpokladů měl). 

Talent management pak představuje vzájemně propojený soubor činností organizace, 

jejichž úkolem je získat, rozvíjet, motivovat a udržovat si talentované zaměstnance 

potřebné pro splnění jak současných, tak budoucích podnikatelských cílů. 

Při použití těchto nových přístupů k adaptaci „Generace Y“ na pracovní pozici 

však nesmí být opomenuta i správná motivace, a to jak z hlediska používání vhodných 

motivačních technik, tak volby správného odměňování z hlediska výše mzdy a volby 

benefitů, tak i vhodných pracovních podmínek. 

4.6 Adaptace na pracovní pozici 

Při adaptaci a setrvání na pracovní pozici jde o uzavření pracovního vztahu mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pracovní vztah je oblastí vzájemné interakce, 

založený na konceptu tzv. „psychologické smlouvy“. Vyjadřuje komplex vzájemných 

očekávání a vnímání povinností mezi pracovníkem a jeho zaměstnavatelskou 

organizací. Jde o soubor nepsaných implicitních i explicitních dohod mezi pracovníkem 

a organizací, které nemají pracovně právní, ale psychologický obsah. Je proto ovlivněna 

individuálními faktory jedince, jeho vnímáním, myšlenkami, hodnotami, postoji, 

emocemi apod. ve vztahu k zaměstnavatelské organizaci. Očekávání pracovníka se 

mohou týkat například spravedlivého hodnocení a odměňování, zajištění bezpečnosti 

práce, příležitostí pro profesní a kariérní růst, možností dalšího vzdělávání a rozvoje. 

(BEDRNOVÁ, JAROŠOVÁ, NOVÝ, 2012, s. 161) 

„Psychologická smlouva“ tak vyjadřuje skutečnost, že pracovník má řadu 

požadavků na organizaci a zároveň že organizace má řadu požadavků na pracovníka. 

Požadavky ze strany organizace mají obsah ekonomický, společenský i etický: 

 Ekonomické požadavky vyjadřují především kolik práce a za jakou 

odměnu musí být vykonáno. Na to se váže celý komplex požadavků na 

racionální využití technických a materiálních prostředků, hospodárnost, 

efektivnost, rychlé zvládání inovací, ale také na ekonomické zhodnocování 

dosahovaných výsledků. 



76 

 Společenské požadavky se týkají práv, povinností a výsad pracovníků i 

podniku. 

 Etické požadavky postihují vzájemné způsoby jednání, například to, že 

pracovník nebude pomlouvat podnik a prozrazovat podniková tajemství, 

ale také to, že podnik se za pracovníka postaví a poskytne mu pomoc 

v případě tísně. Takové požadavky nebývají sice vepsány do pracovní 

smlouvy, ale jsou součástí podnikové kultury a ovlivňují jednání 

pracovníka i podniku. (BEDRNOVÁ, NOVÝ, 1994, s. 206) 

„Psychologická smlouva“ vyjadřuje skutečnost, že pracovník je výkonný, 

zainteresovaný, iniciativní a angažovaný i v závislosti na tom, do jaké míry je shoda 

mezi tím, co od podniku očekává a co mu dává, a mezi tím, co podnik očekává od něho 

a co poskytuje on jemu. (BEDRNOVÁ, NOVÝ, 1994) Vzájemná očekávání organizace 

a pracovníka nemohou být vždy zcela v souladu. Jde o neustálý proces vyrovnávání 

vzájemných očekávání a jejich proměnu v čase. Pokud však pracovníci pociťují vážné 

narušení psychologické smlouvy, to je nenaplnění jejich významných potřeb ze strany 

organizace, má to zpravidla negativní důsledky. Dochází ke snížení důvěry, pracovní 

spokojenosti, závazku vůči organizaci i pracovního výkonu. (LANDY, CONTE, 2012) 

Tradiční „psychologická smlouva“, která převažovala do 80. let 20. století, 

nabízela pracovníkům jistotu práce a možnosti pro rozvoj kariéry. Za to organizace 

očekávala požadované pracovní výkony a loajalitu. Od té doby došlo k výrazné 

proměně. Současná psychologická smlouva očekává od zaměstnanců především 

flexibilitu a vlastní odpovědnost za kariéru a profesionální růst. (KIROVOVÁ, 2007) 

4.6.1 Vymezení pojmu „adaptace“ 

Adaptace je obecně chápána jako proces aktivního přizpůsobování člověka 

životním podmínkám a jejich změnám. Člověk nepřijímá podmínky, v nichž žije, 

pasivně, ale snaží se je přizpůsobit svým potřebám, zájmům, hodnotám či cílům. 

V konkrétních podmínkách jeho pracovního zařazení se projevují i formují jeho 

pracovní postoje. Adaptace představuje jednotu aktivních a pasivních forem sepětí 

člověka s prostředím; přizpůsobení prostředí člověku a člověka prostředí. Prostředí, 

v němž se člověk nachází, je značně členité a jedinec nemusí být úspěšně adaptován na 
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všechny specifické vlivy z daného prostředí vycházející. Platí to i o procesu 

vyrovnávání se člověka se skutečností, ve které plní pracovní úkoly. Tento adaptační 

proces probíhá ve dvou základních rovinách, v rovině pracovní adaptace a v rovině 

sociální adaptace pracovníka. (BEDRNOVÁ, JAROŠOVÁ, NOVÝ, 2012, s. 162) 

Pracovní adaptace je procesem, v jehož průběhu dochází k postupnému 

vyrovnávání souboru osobních předpokladů jedince s konkrétními požadavky jeho 

pracovního zařazení. Zároveň pojem pracovní adaptace zahrnuje i průběžné zvládání 

změn v nárocích a podmínkách pracovní činnosti. Sociální adaptace je proces, při 

kterém se jedinec začleňuje do struktury sociálních vztahů v rámci pracovní skupiny i 

do celého sociálního systému dané organizace. Proces sociální adaptace pracovníka 

nastává i tehdy, dochází-li jen ke změně postavení pracovníka v pracovní skupině, 

například při postupu do funkce jejího vedoucího. (BEDRNOVÁ, JAROŠOVÁ, 

NOVÝ, 2012, s. 162 – 163) 

Z vymezení pracovní a sociální adaptace je zřejmé, že proces adaptace 

pracovníka může mít různou formu i obsah. Formální i obsahová stránka adaptačního 

procesu se různí v závislosti na tom, dochází-li pouze k částečné změně pracovních 

podmínek, například ke změně zaměstnavatelské organizace, k přechodu pracovníka do 

jiné pracovní skupiny nebo ke změně funkčního zařazení, či jsou-li tyto podmínky pro 

člověka naprosto nové, například vstupuje-li jedinec do pracovního procesu poprvé či 

byl-li nucen se rekvalifikovat. Pracovní a sociální adaptace se navzájem prolínají, nelze 

je zcela oddělit. Úzká souvislost a vzájemné ovlivňování se projevují v tom, že úspěšný 

průběh adaptačního procesu je podmíněn tím, jak pracovník zvládl obě roviny adaptace. 

Proces pracovní a sociální adaptace pracovníka má natolik závažné důsledky pro 

stabilizaci pracovníků v podniku, pro jejich výkonnost či spokojenost s vykonávanou 

prací, že není žádoucí ponechat tento proces v podniku živelnému průběhu, ale je třeba 

jej cílevědomě usměrňovat a řídit. (BEDRNOVÁ, JAROŠOVÁ, NOVÝ, 2012, s. 163) 

4.6.2 Řízení adaptačního procesu 

Adaptace v konkrétních podmínkách organizace je ovlivněna již informacemi, 

které nový pracovník získal před vstupem do pracovního poměru. Image organizace, její 

pověst na veřejnosti, první dojmy, které již jako uchazeč o zaměstnání v organizaci 
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získal, působí na jeho názor, který si o ní vytváří, a ovlivňují jeho rozhodnutí, zda do ní 

nastoupí či ne. Pro průběh adaptačního procesu nového pracovníka je žádoucí, aby mu 

byl poskytnut soubor informací o podniku, o jeho kultuře, úkolech a perspektivách 

vývoje, o organizačním uspořádání, zásadách personální a sociální politiky a formách 

jejich praktické realizace, o pracovním režimu směnnosti apod., soubory informací o 

vlastní práci, o cílové funkci pracovní činnosti, o pracovním prostředí, o pracovní a 

finanční perspektivě, pracovním režimu na pracovišti a soubor informací o pracovní 

skupině o její struktuře, přijatých normách, zvyklostech, hodnotách, návycích, tradicích 

apod. Dostatek informací je důležitý nejen pro orientaci pracovníka v novém prostředí, 

ale také pro formování postojů pracovníka vůči různým aspektům jeho pracovního 

zařazení. (BEDRNOVÁ, JAROŠOVÁ, NOVÝ, 2012, s. 163 - 164) 

Řízení adaptačního procesu sleduje dva aspekty: 

 aspekt pracovníka (rozvoj osobnosti, uspokojování potřeb a požadavků, 

pracovní spokojenost), 

 aspekt podniku (rychlé zvládnutí pracovní činnosti, identifikace s prací, 

pracovní skupinou a organizací). (BEDRNOVÁ, JAROŠOVÁ, NOVÝ, 

2012, s. 163) 

Hlavní cíle řízení adaptačního procesu z hlediska pracovníka spočívají 

v dosažení toho, aby pracovník: 

 co nejlépe a co nejrychleji zvládl pracovní požadavky na něj kladené, 

 získal perspektivu svého dalšího odborného růstu a pracovní kariéry, 

 přiměřeně se začlenil do struktury mezilidských vztahů v pracovní 

skupině a do sociálního systému organizace. (BEDRNOVÁ, 

JAROŠOVÁ, NOVÝ, 2012, s. 163) 

V prvním období po nástupu do zaměstnání je pro pracovníka důležité, aby se 

v novém prostředí podniku dokázal bez problémů orientovat, seznámil se s umístěním a 

činností důležitých útvarů a oddělení, informoval se o návaznosti práce provozů či 

oddělení. Potřebná je také znalost vztahu daného podniku k jiným podnikům a 

institucím i jeho vazeb ke komunitě, v níž působí. Je běžné, že nový pracovník pociťuje 

v novém prostředí určitou nejistotu, a vítá, pokud mu podnik poskytne v tomto období 

„pomocnou ruku“. V některých organizacích mají dobré zkušenosti s tím, jsou-li 

součástí řízené adaptace i kurzy či účelové semináře pro nové zaměstnance, které mají 
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napomoci rychlejší a adekvátnější orientaci nastupujících pracovníků v nových 

sociálních podmínkách a umožnit pochopení i širších souvislostí jejich pracovního 

zařazení. Součástí seminářů bývají i setkání se členy vrcholového vedení podniku. 

Z konkrétních příkladů zejména velkých firem je možné uvést například orientační 

programy pro nové pracovníky podniku, které s využitím videozáznamů seznamují nové 

zaměstnance s historií a tradicí dané firmy, s jejími současnými projekty a zákazníky i 

s plány firmy do budoucnosti. Cílem těchto programů je nejen poskytnutí širokého 

přehledu o firmě a přispění k pochopení jejich úkolů, ale i formování pozitivních 

postojů nových pracovníků k firmě a podpora její organizační kultury. (BEDRNOVÁ, 

JAROŠOVÁ, NOVÝ, 2012, s. 164) 

Cílem řízení adaptačního procesu z hlediska organizace je snižování nákladů, 

zvyšování efektivnosti práce a stability jednotlivých pracovních skupin. Rozhodujícími 

subjekty řízení adaptačního procesu jsou řídící pracovníci. Kromě nich se na řízení 

adaptace podílejí i pracovníci personálních útvarů, kteří shromažďují podklady, 

metodicky vedou a kontrolují průběh adaptace apod. (BEDRNOVÁ, JAROŠOVÁ, 

NOVÝ, 2012, s. 164) 

Objekty řízení adaptačního procesu lze rozdělit do následujících kategorií: 

1. Noví pracovníci. Usměrňování průběhu adaptačního procesu 

nastupujících pracovníků patří mezi personální činnosti, které jsou 

neodmyslitelnou součástí řídící práce. Bezprostřední vedoucí pracovník 

skupiny, do které pracovník vstupuje, je rozhodujícím subjektem řízení 

adapčního procesu a je odpovědný za jeho průběh. Jeho úloha vzrůstá 

zejména při řízení adaptačního procesu pracovníka, který vstupuje do 

svého prvního zaměstnání. V tomto případě řídící pracovník může ve 

zvýšené míře ovlivnit postoje mladého člověka k dalšímu 

sebevzdělávání, k vykonávané práci i k zaměstnavatelské organizaci. 

Vliv, který má bezprostřední nadřízený na průběh adaptačního procesu 

nového zaměstnance, je bezesporu mimořádný. Při řízení adaptačního 

procesu nového pracovníka by se neměl opomíjet také přínos, který 

představuje jeho nový pohled na podnik a jeho problémy. Některé firmy 

z tohoto důvodu zařazují pohovor s pracovníkem po velmi krátké době, 
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asi po jednom měsíci, od jeho nástupu, aby bylo možné zachytit jeho 

první postřehy o podnikové realitě. 

2. Pracovníci, kteří se vracejí na své původní pracoviště po delším čase. 

Tuto kategorii pracovníků tvoří především ženy po mateřské dovolené či 

pracovníci, kteří se vracejí po delší nemoci. Specifičnost adaptace těchto 

pracovníků spočívá v tom, že při opětovném zařazení do práce po delší 

přestávce mnohdy dochází k určité ztrátě profesionální sebedůvěry a 

někdy i k poklesu zájmu o pokračování v přerušené profesní kariéře. 

Úspěšná adaptace těchto pracovníků klade nároky na citlivý přístup 

vedoucího a na jeho snahu nalézat možnosti, jak by podnik mohl přispět 

k řešení osobních problémů těchto pracovníků například umístěním dětí 

v mateřské školce, úpravou pracovní doby apod. 

3. Pracovníci, kteří mění pracovní zařazení. Při řízení adaptačního 

procesu je nutné brát zřetel i na kategorii pracovníků, kteří mění pracovní 

zařazení. Jde v podstatě o tyto druhy změn: přechod pracovníka 

z jednoho provozu (oddělení, útvaru) do druhého, přeřazení do nového či 

renovovaného provozu, jiné zařazení v důsledku pokračování profesní 

kariéry (pracovního, resp. funkčního vzestupu či sestupu), jiné zařazení 

v důsledku změny zdravotního stavu. Každá z těchto možností 

představuje změnu určitých prvků pracovní situace, na kterou je 

pracovník nucen se adaptovat. Řídící pracovník by si měl být vědom 

toho, že s jakoukoli změnou se člověk vyrovnává postupně a tuto 

skutečnost by měl respektovat při zadávání pracovních úkolů a 

hodnocení výkonnosti pracovníka. 

4. Pracovní skupiny. Ty se stávají objektem řízení adaptačního procesu při 

zavádění některých inovačních změn. Úspěšnost adaptace pracovních 

skupin na zaváděnou inovační změnu je mimo jiné podmíněna i správnou 

přípravou prováděnou vedoucím pracovníkem. Ta by měla být vedena 

snahou o maximální zapojení pracovníků již do procesu zavádění 

inovační změny. Je známou skutečností, že pracovníci lépe přijímají ty 

změny, na jejichž přípravě se sami podíleli. (BEDRNOVÁ, JAROŠOVÁ, 

NOVÝ, 2012, s. 164 - 165) 
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Účinnost působení vedoucího při usměrňování adaptace pracovníků je do značné 

míry ovlivněna i úrovní nástrojů řízení adaptačního procesu, vypracovaných v dané 

organizaci, mohou jimi být typové adaptační plány, plány nástupní praxe apod. 

Progresivní jsou z tohoto hlediska ty podniky, v nichž jsou realizovány tzv. dílčí 

adaptační programy. Je to soubor opatření, která regulují adaptaci určité kategorie 

pracovníků; zároveň je i metodickým návodem pro zpracování adaptačních plánů 

jednotlivých pracovníků. Adaptační plány jsou uplatňovány převážně pro řízení 

adaptačního procesu konkrétních pracovníků. Při tvorbě adaptačního plánu pro nového 

zaměstnance je třeba vycházet z následujících zásad: 

 Obsah plánu má být závislý na složitosti a náročnosti pracovní činnosti, 

kterou bude pracovník vykonávat. Druhem a charakterem práce se má řídit 

také délka období, na které je plán rozpracován, a jeho forma. Adaptační 

plán může mít různou podobu, od stručného záznamu až po podrobný 

program s termínovanými úkoly. 

 Při tvorbě adaptačního plánu je třeba respektovat úroveň dosaženého 

vzdělání i délku praxe pracovníka. 

 Adaptační plán má být sestaven i s ohledem na individuální zvláštnosti 

pracovníka a obsah plánu má být podle možnosti přizpůsoben jeho 

představám a přáním. (BEDRNOVÁ, JAROŠOVÁ, NOVÝ, 2012, s. 166 - 

167) 

Adaptační plán může obsahovat například zácvikový program, studium 

organizačních norem, absolvování vstupního školení či odborné stáže, řešení 

konkrétního úkolu či zpracování projektu a mnohé další aktivity. K úspěšné realizaci 

adaptačního plánu přispívá, je-li pracovníkovi přidělen pro adaptační období některý ze 

zkušených pracovníků jako tzv. garant či mentor. Úkolem garanta je nejen pomoci 

novému pracovníkovi po odborné stránce, ale usnadnit mu i orientaci v novém 

sociálním prostředí pracovní skupiny i celé organizace. Účinnost adaptačního plánu je 

podmíněna prováděním průběžných kontrol uložených úkolů a kvalitou závěrečného 

hodnocení. Je důležité, aby závěrečné hodnocení adaptačního plánu pracovníka nebylo 

samoúčelné a formální, ale aby vyústilo v nástin dalšího uplatnění pracovníka 

v organizaci a v nástin jeho další pracovní kariéry. (BEDRNOVÁ, JAROŠOVÁ, 

NOVÝ, 2012, s. 167) 
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Procesy pracovní a sociální adaptace a míra jejich úspěšnosti mají značný 

význam pro formování postojů pracovníků k vykonávané práci, pracovní skupině a 

podniku jako celku a bezprostředně se promítají i do výsledků práce a výkonnosti 

pracovníků. Personalisté by proto měli v dané organizaci připravit řízení adaptačních 

procesů tak, aby všechna opatření a metodické nástroje tvořily promyšlený celek a 

zahrnovaly všechny dotčené skupiny pracovníků a všechny roviny adaptace, především 

pracovní a sociální, ale i adaptaci na podnik a jeho organizační kulturu. Vytvoření 

uceleného systému řízení adaptačního procesu předpokládá jeho provázanost s dalšími 

personálními procesy především s výběrem pracovníků a jejich vzděláváním a rozvojem 

a základními hodnotami organizační kultury. (BEDRNOVÁ, JAROŠOVÁ, NOVÝ, 

2012, s. 167) 
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5 NÁVRH SCHÉMATU MOŽNÉ ADAPTACE A 

STABILIZACE MLADÝCH PRACOVNÍKŮ V 

PODNIKOVÉ PRAXI 

Diskuse o různých generacích se neustále vyvíjí, ale musíme mít na paměti, že 

každý jedinec je jiný. To ale neznamená, že je nemožné, aby se u lidí s některými 

sdílenými kulturními zkušenostmi nerozvinuly podobné soubory chování a názorů. 

Jednotlivé charakteristiky se mohou lišit v závislosti na regionální nebo kulturní oblasti. 

Nicméně se „Generace Y“ považuje za první „globální“ generaci, a to zejména 

z důvodu rozšíření používání Internetu. (JAMES, BIBB, WALKER, 2008, [online]) 

Studie prokazují, že „Generace Y“ vykazuje odlišné názory, postoje, očekávání oproti 

předešlým generacím – „Generaci X“ a „Baby boomers“. Zároveň bylo prokázáno, že 

jedinci z „Generace Y“, kteří vyrostli v asijských zemích, vykazují rozdílné preference a 

očekávání ohledně práce oproti těm, kteří vyrůstali v USA nebo v Evropě. Toto je 

obvykle přičítáno různým kulturním a ekonomickým podmínkám zažitým během 

dospívání. (JAMES, BIBB, WALKER, 2008, [online]) Dá se tedy říci, že je potvrzeno, 

že „Generace Y“ je odlišná od předchozích generací a zároveň se odlišuje i uvnitř 

skupiny z hlediska geografické polohy. To znamená, že v rámci příslušnosti k určité 

věkové skupině vykazuje odlišnosti. Problematikou řízení věkových skupin se zabývá 

age management.  

Age management jako komplexní přístup představuje vytváření strategií a 

postupů, řízení programů, které se zabývají demografickými změnami pracovní síly a 

jsou určeny k podpoře věkové diverzity na pracovišti, k získávání a zaměstnávání 

starších i mladších pracovníků, předávání znalostí, zdraví a dobré atmosféry. Praxe age 

managementu je charakterizována jako opatření bojující s věkovými bariérami anebo 

podporující diverzitu a činnosti, které zajišťují, aby dostal každý zaměstnanec možnost 

naplnit svůj potenciál a nebyl znevýhodněn kvůli věku. (NAEGELE, WALKER, 2005, 

[online]) Věková diverzita je vhodným přestupním můstkem k využití diverzitního 

managementu jako zastřešujícího principu při adaptaci a stabilizaci na pracovní pozici. 

Pohlíží na rozmanitost z mnoha různých úhlů pohledu a je mnohem komplexnějším 

přístupem k řízení lidských zdrojů. Českým ekvivalentem pro diverzitu je různorodost 
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z hlediska věku, pohlaví, etnické příslušnosti, náboženského vyznání apod. 

V manažerské literatuře se diverzita definuje jako souhrnné množství růzností mezi 

členy v rámci určité sociální jednotky. (HARRISON, SIN, 2005, s. 196) Diverzitu tedy 

není možno redukovat pouze na demografické kategorie, tedy gender, rasu nebo věk. Je 

třeba brát v úvahu taktéž rozmanité postoje, dovednosti, znalosti a moc, které často hrají 

hlavní roli v dynamice diverzitního týmu. (HARRISON, KLEIN, 2007) Na organizační 

úrovni se diverzita definuje jako stupeň reprezentace lidí uvnitř organizace 

příslušejících různým skupinám, které jsou kulturně významné. (COX, 1993) Tím se 

míní schopnosti, sociálně ekonomický původ, výchova, funkce, profese, organizace, 

obor, délka příslušnosti k organizaci a délka příslušnosti ke skupině. (RAŠTICOVÁ, 

20012, s. 27) Diverzita ve skupině je vnímaná tak, že se všechny individuální atributy 

seskupují. Základním předpokladem je, že čím vyšší je demografická diverzita jedinců, 

tím různorodější je tým. (VAN KNIPPENBERG, SCHIPPERS, 2007) S diverzitou pak 

pracuje diversity management. Řízení různorodosti neboli diversity management je 

manažerský přístup, který zdůrazňuje různorodost na pracovišti jako jeden z indikátorů 

vyšší efektivity práce. Řízení rozmanitosti se proto stalo neodmyslitelnou součástí 

strategie řízení lidských zdrojů. Diversity management přináší zaměstnavatelům 

konkurenční výhody založené na lepším využívání potenciálu každého jednotlivce. Je 

však důležité tuto odlišnost při vzájemné spolupráci v týmu chápat jako výhodu. Lidé 

s různými životními zkušenostmi, odlišným zázemím, znalostmi či zájmy mohou totiž 

týmovou práci velmi obohatit. (BRODSKÝ, TETUROVÁ, 2008) Diversity 

management je tedy „aktivní, vědomé vytváření strategického, hodnotově 

orientovaného komunikačního a řídícího procesu zaměřeného na budoucnost, 

spočívajícího v akceptaci a využívání určitých rozdílů a podobností jako potenciální 

hnací síly organizace“. (KEIL a kol., 2007, s. 7) Diverzitu lez chápat jako různorodost 

pracovníků z hlediska určitých kritérií či dimenzí, primární a sekundární: 

 Primární (základní) dimenze má značný vliv na pracovní uplatnění 

člověka. Jedná se o zjevné znaky, jako je pohlaví, věk, rasa, etnická 

příslušnost, mentální a tělesné charakteristiky, sexuální orientace. 

 Sekundární dimenze hraje důležitou roli při utváření hodnotové orientace, 

očekávání člověka a pro vytváření jeho zkušeností. Je velmi variabilní a 

jedná se o komunikační styl, společensko-ekonomický status, rodinný 
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stav, mateřský jazyk, vojenskou zkušenost, dojíždění do zaměstnání, 

náboženství, styl učení a přemýšlení, geografickou příslušnost, 

rodičovský status, vzdělání, kuřáctví či nekuřáctví, pracovní zkušenost, 

organizační roli a úroveň, mzdu a pracovní styl. (HUBBARD, 2004) 

(BEDRNOVÁ, NOVÝ, 2004) 

Jelikož dochází ke globalizaci trhu práce, změnám v demografickém vývoji, 

uzákoňování politiky rovných příležitostí a dalším vlivům, lze předpokládat, že 

různorodost personálu a diversity management jsou dlouhodobým trendem. Jednou 

z dimenzí diversity managementu je rozmanitost chování, to je například styl 

komunikace, styl učení, styl práce apod. Pro pochopení a jako princip rozvoje osobnosti 

zástupců „Generace Y“ je možné využít tzv. versatilní vedení, což je koncept Roberta 

E. Kaplana a Roberta B. Kaisera, kteří jsou odborníci na hodnocení a rozvoj tvůrčího a 

výkonového potenciálu. Koncepce versatilního vedení zdůrazňuje nutnost osvojit si 

soubor zdánlivě protikladných, avšak doplňujících se manažerských dovedností a jejich 

přiměřeného a vyváženého uplatňování v praxi. Nabízí postupy, jak se vyvarovat 

jednostranného používání silných stránek vůdčích osobností na úkor jejich protipólů 

(direktivní versus "měkké" vedení, zaměření na úkoly versus zaměření na vztahy) s 

cílem dosáhnout co nejvyšší efektivnosti při vedení lidí. Pro úspěšnou práci je nezbytná 

versatilita, tj. všestrannost a univerzálnost, projevující se zejména ve schopnosti 

uplatňovat, podle potřeb konkrétní situace, rozmanité myšlenkové modely, dovednosti 

či přístupy. K tomu je nezbytné, aby si pracovníci a lídři organizací, pracovních skupin 

a týmů osvojili širokou škálu různorodých, často zdánlivě protikladných, avšak 

doplňujících se manažerských dovedností a naučili se rozpoznávat, kdy se jejich (až 

dosud osvědčené) postupy stávají kontraproduktivní. Versatilní vedení tak znamená 

vyvážené a přiměřené používání takových postupů a dovedností, které jsou adekvátní 

dané situaci, schopnost ubránit se nadměrnému uplatňování jednostranných praktik a 

vytváření omezujících stereotypů v práci, hlavně manažerské. (PAVLICA, JAROŠOVÁ 

a KAISER, 2010) Tento přístup se jeví jako vhodný pro diagnostiku schopností 

současných studentů, a to hlavně vysokoškolských s ekonomickým zaměřením, jelikož 

je postaven na systému sebehodnocení v daných oblastech. Dále se jeví i jako vhodný 

princip rozvoje jejich budoucích dovedností, který by mohl být doplněn principy talent 

managementu, jako vhodného způsobu rozvoje.  
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Z výše zmíněných faktů vyplývá, že talent management se jeví jako vhodný 

způsob adaptace a také stabilizace mladých pracovníků, jelikož pracuje se širší časovou 

i odbornou perspektivou. Jedna z nejběžnějších definic popisuje talentovaného 

jednotlivce jako člověka, který podává jak vysoký výkon, tak projevuje vysoký 

potenciál. Z hlediska charakteristiky mladého pracovníka se projevuje velký potenciál, 

jelikož je zvyklý se učit, vstřebávat nové informace a znalosti a nemá zatím vytvořeny 

negativní pracovní návyky. Organizace si ho může vychovat tzv. k obrazu svému. Takto 

vysoký potenciál by měl mít absolvent vysoké školy. Také by měl podávat vysoký 

výkon, jelikož mladý člověk k tomu má dostatek jak fyzických, tak i psychických 

předpokladů. Talent management pak představuje vzájemně propojený soubor činností 

organizace, jejichž úkolem je získat, rozvíjet, motivovat a udržovat si kvalitní 

zaměstnance. Pokud se týká přístupu k řízení talentů, není v něm, jak konstatuje 

Armstrong, nic nového. Řízení talentů zahrnuje získávání, motivaci, stabilizaci, rozvoj a 

plánování nástupnictví. Tyto aktivity jsou vzájemně propojeny a sladěny taky, aby 

tvořily celek, který může pomoci organizaci získat a udržet si potřebné talentované lidi. 

Podle Armstronga talent management znamená používání vzájemně propojeného 

souboru činností, které mají zabezpečit, aby organizace přitahovala, udržovala si, 

motivovala a rozvíjela talentované lidi, které potřebuje v současnosti a bude potřebovat 

i v budoucnosti. Cílem je zajistit tok talentů a uvědomovat si, že talentovaní 

zaměstnanci jsou hlavním zdrojem organizace. (ARMSTRONG, 2007) Podle Miky je 

talent management zaměřen na jediný cíl – dostat z lidí vše (to nejlepší), co je možné. A 

dostat to z reálných lidí, kteří jsou v organizaci nebo na pracovním trhu k dispozici. 

(MIKY, 2008) Talent management klade důraz na odhalení potenciálu každého 

jednotlivce a na udržení klíčových zaměstnanců jako nástrojů konkurenceschopnosti 

organizace. Základní myšlenkou talent managementu je předpoklad, že potenciál 

můžeme objevit v každém jednotlivci a že organizace by měla umožnit a napomoci 

tento potenciál zaměstnancům projevit. (CANNONA A MCGEE, 2007)  

Při použití těchto nových přístupů k adaptaci a stabilizaci „Generace Y“ na 

pracovní pozici však nesmí být opomenuta i správná motivace, a to jak z hlediska 

používání vhodných motivačních technik, tak volby správného odměňování z hlediska 

výše mzdy a volby benefitů, tak i vhodných pracovních podmínek. Adaptace na 

pracovní pozici zahrnuje dvě dimenze, pracovní adaptaci a sociální adaptaci. Pracovní 
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adaptace je procesem, v jehož průběhu dochází k postupnému vyrovnávání souboru 

osobních předpokladů jedince s konkrétními požadavky jeho pracovního zařazení. 

Zároveň pojem pracovní adaptace zahrnuje i průběžné zvládání změn v nárocích a 

podmínkách pracovní činnosti. Sociální adaptace je proces, při kterém se jedinec 

začleňuje do struktury sociálních vztahů v rámci pracovní skupiny i do celého 

sociálního systému dané organizace. Proces sociální adaptace pracovníka nastává i 

tehdy, dochází-li jen ke změně postavení pracovníka v pracovní skupině například při 

postupu do funkce jejího vedoucího. Z vymezení pracovní a sociální adaptace je zřejmé, 

že proces adaptace pracovníka může mít různou formu i obsah. Formální i obsahová 

stránka adaptačního procesu se různí v závislosti na tom, dochází-li pouze k částečné 

změně pracovních podmínek, například ke změně zaměstnavatelské organizace, 

k přechodu pracovníka do jiné pracovní skupiny nebo ke změně funkčního zařazení, či 

jsou-li tyto podmínky pro člověka naprosto nové, například vstupuje-li jedinec do 

pracovního procesu poprvé či byl-li nucen se rekvalifikovat. Pracovní a sociální 

adaptace se navzájem prolínají, nelze je zcela oddělit. Úzké souvislosti a vzájemné 

ovlivňování se projevují v tom, že úspěšný průběh adaptačního procesu je podmíněn 

tím, jak pracovník zvládl obě roviny adaptace. Proces pracovní a sociální adaptace 

pracovníka má natolik závažné důsledky pro stabilizaci pracovníků v podniku, pro 

jejich výkonnost či spokojenost s vykonávanou prací, že není žádoucí ponechat tento 

proces v podniku živelnému průběhu, ale je třeba jej cílevědomě usměrňovat a řídit. 

Adaptace na pracovní pozici je v podstatě „psychologická smlouva“ mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. Vyjadřuje komplex vzájemných očekávání a 

vnímání povinností mezi pracovníkem a jeho zaměstnavatelskou organizací. Jde o 

soubor nepsaných implicitních i explicitních dohod mezi pracovníkem a organizací, 

které nemají pracovně právní, ale psychologický obsah. Je proto ovlivněna 

individuálními faktory jedince, jeho vnímáním, myšlenkami, hodnotami, postoji, 

emocemi apod. ve vztahu k zaměstnavatelské organizaci. Očekávání pracovníka se 

mohou týkat například spravedlivého hodnocení a odměňování, zajištění bezpečnosti 

práce, příležitostí pro profesní a kariérní růst, možností dalšího vzdělávání a rozvoje. 

(BEDRNOVÁ, JAROŠOVÁ, NOVÝ, 2012, s. 161 - 163) 
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Psychologická smlouva tak vyjadřuje skutečnost, že pracovník má řadu 

požadavků na organizaci a zároveň že organizace má řadu požadavků na pracovníka. 

Požadavky ze strany organizace mají obsah ekonomický, společenský i etický: 

 Ekonomické požadavky vyjadřují především to, kolik práce a za jakou 

odměnu musí být vykonáno. Na to se váže celý komplex požadavků na 

racionální využití technických a materiálních prostředků, hospodárnost, 

efektivnost, rychlé zvládání inovací, ale také na ekonomické 

zhodnocování dosahovaných výsledků. 

 Společenské požadavky se týkají práv, povinností a výsad pracovníků i 

podniku. 

 Etické požadavky postihují vzájemné způsoby jednání, například to, že 

pracovník nebude pomlouvat podnik a prozrazovat podniková tajemství, 

ale také to, že podnik se za pracovníka postaví a poskytne mu pomoc 

v případě tísně. Takové požadavky nebývají sice vepsány do pracovní 

smlouvy, ale jsou součástí podnikové kultury a ovlivňují jednání 

pracovníka i podniku. (BEDRNOVÁ, NOVÝ, 1994, s. 206) 

Psychologická smlouva vyjadřuje skutečnost, že pracovník je výkonný, 

zainteresovaný, iniciativní a angažovaný i v závislosti na tom, do jaké míry je shoda 

mezi tím, co od podniku očekává a co mu dává, a mezi tím, co podnik očekává od něho 

a co poskytuje on jemu. (BEDRNOVÁ, NOVÝ, 1994) Z tohoto důvodu řízení 

adaptačního procesu sleduje dva aspekty, a to aspekt pracovníka zahrnující rozvoj 

osobnosti, uspokojování potřeb a požadavků a pracovní spokojenost, tak aspekt 

podniku, který zahrnuje rychlé zvládnutí pracovní činnosti, identifikace s prací, 

pracovní skupinou a organizací). (BEDRNOVÁ, JAROŠOVÁ, NOVÝ, 2012, s. 163) 
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Obrázek 2: Schéma možné adaptace a stabilizace mladých pracovníků v podnikové praxi (zdroj: 

vlastní zpracování) 
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6 EMPIRICKÁ ČÁST DIZERTAČNÍ PRÁCE 

6.1 Východiska pro stanovení vzorku respondentů 

Dnešní mladá generace jak ve světě, tak v České republice, se potýká a bude 

muset potýkat s obecně rostoucí mírou nezaměstnanosti, která prohlubuje míru 

nezaměstnanosti mladých.  

 

Tabulka 6: Míra nezaměstnanosti mladých lidí 2000 a 2007 – 2016 podle regionů v % (zdroj: 

International Labour Office, 2012, [online]) 

 

 

V důsledku ekonomické krize stále přetrvává zvýšená míra nezaměstnanosti ve 

světě i ve všech členských státech Evropské unie. Krize se odrazila nejen ve zvýšení 

počtu nezaměstnaných, ale také v poklesu počtu volných míst, pro která se hledají nové 

pracovní síly. Tím se pro nezaměstnané výrazně snížila i šance na nalezení optimálního 

(nebo vůbec jakéhokoli) zaměstnání. Konkurence zkušenějších čerstvě propuštěných 

pracovníků znevýhodnila především nejmladší uchazeče o zaměstnání. Nejvíce 

ohroženou skupinou jsou mladí lidé (15 – 24 let). Zejména čerství absolventi škol nyní 

hledají práci výrazně obtížněji a déle, protože jim chybí požadovaná praxe.  

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014p 2015p 2016p

WORLD 12,7 11,6 11,7 12,6 12,7 12,6 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7

Developed Economies 

& European Union
13,5 12,5 13,3 17,3 18,1 18,0 18,0 17,7 17,2 16,5 16,0

Central & South-Eastern 

Europe (non-EU) & 

CIS

20,0 17,5 17,0 20,5 19,4 17,6 17,5 17,6 17,5 17,5 17,5

East Asia 9,3 8,0 9,1 9,3 8,9 9,0 9,3 9,4 9,6 9,7 9,8

South-East Asia & the 

Pacific
13,2 14,9 14,2 13,9 13,6 13,5 13,7 14,0 14,2 14,2 14,3

South Asia 10,1 9,0 8,6 9,1 10,2 9,8 9,8 9,7 9,7 9,8 9,8

Latin America & the 

Caribbean
15,8 14,1 13,7 15,6 14,5 14,3 14,3 14,4 14,5 14,5 14,6

Middle East 24,0 24,8 25,7 25,2 25,4 26,5 29,6 27,5 28,0 28,6 29,0

North Africa 28,7 23,8 23,0 23,6 23,1 27,9 27,8 27,6 27,3 26,9 26,7

Sub-Saharan Africa 12,9 11,5 11,5 11,5 11,4 11,5 11,5 11,5 11,4 11,4 11,4
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Obrázek 3: Celosvětový vývoj míry nezaměstnanosti mladých v letech 1991–2012 (zdroj: 

International Labour Office, 2012,[online]) 

 

V řadě evropských zemí se zvětšuje podíl mladých, kteří ani nestudují, ani 

nepracují. V současné době je v Evropské unii evidováno více než pět milionů 

nezaměstnaných mladých lidí (do 25 let), což znamená, že každý pátý mladý člověk na 

trhu práce není schopen najít zaměstnání. Trh práce navíc není schopen dostatečně 

rychle absorbovat každoroční příliv čerstvých absolventů. Průměrná míra 

nezaměstnanosti v EU (souhrn za všechny věkové kategorie) přesahuje 10 %. Oproti 

celkové je míra nezaměstnanosti mladých do pětadvaceti let více než dvojnásobná – za 

třetí čtvrtletí roku 2012 dosahovala v průměru EU 22,6 %. V České republice celková 

míra nezaměstnanosti, měřená podle metodiky Eurostatu, osciluje v jednotlivých 

čtvrtletích roku 2012 kolem 7% hranice, míra nezaměstnanosti mladých do 25 let se 

pohybovala v rozmezí mezi 19,2 a 19,5 %, čili je oproti celkové téměř trojnásobná. 

Nejvyšší míra nezaměstnanosti mladých lidí je ve Španělsku a Řecku, překročila hranici 

50 %. (VOJTĚCH a CHAMOUTOVÁ, 2013, [online]) 
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Obrázek 4: Míra nezaměstnanosti mladých lidí v EU (zdroj: Eurostat, LFS., publikováno 

VOJTĚCH a CHAMOUTOVÁ, 2013, [online]) 

 

Nicméně ani studium není zárukou uplatnění na trhu práce. V Řecku je celková 

situace tak špatná, že nezaměstnanost středoškolsky vzdělaných mladých lidí dokonce 

překročila ve 3. čtvrtletí 60 % a u vysokoškoláků se v roce 2012 pohybovala v rozmezí 

52 – 55 %. Působícím jevem, který se projevuje i v České republice, je nesoulad mezi 

profesní strukturou volných pracovních míst a oborovou strukturou absolventů.  
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Obrázek 5: Míra nezaměstnanosti mladých a celková ve vybraných členských státech EU, v 

rozlišení podle úrovně vzdělání. (zdroj: Eurostat, LFS. Unemployment rates by sex, age and highest 

level of education attained (%), publikováno ve VOJTĚCH a CHAMOUTOVÁ, 2013, [online]) 

 

V technických profesích se začíná projevovat stárnutí pracovních sil a rostoucí 

zájem zaměstnavatelů o technicky vzdělané odborníky. Vzhledem k technologickému 

pokroku a rostoucím nárokům zaměstnavatelů je stále častěji požadováno 

vysokoškolské vzdělání. Absolventi vysokých škol technického směru mají velice 

vysokou šanci na nalezení uplatnění na trhu práce, s dlouhodobou perspektivou. 

Nicméně poptávka po kvalifikovaných řemeslnících se objevuje také a i vyučení ve 

strojírenských a elektrotechnických oborech mají v České republice velice slibné 

vyhlídky na získání odpovídajícího pracovního uplatnění. Opak je ovšem u absolventů 

humanitních a ekonomických směrů. Kde rostoucí počet absolventů středních a i 

vysokých škol obtížně hledá uplatnění na trhu práce. (VOJTĚCH a CHAMOUTOVÁ, 

2013, [online]) 
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Obrázek 6: Graf vývoje míry nezaměstnanosti absolventů VŠ podle odborného zaměření fakult v 

% (zdroj: Zelenka M., Koucký J., 2011 [online]) 

 

S proměňujícím se charakterem práce v jednotlivých profesích se v posledních 

letech velmi často objevuje požadavek zaměstnavatelů na maturitní úroveň vzdělání 

uchazečů o práci. Od maturantů si zaměstnavatelé slibují především větší flexibilitu, 

ochotu učit se novým věcem, schopnost samostatně pracovat a aplikovat teoretické 

poznatky v praxi (adaptovat poznatky na konkrétní specifický problém a samostatně ho 

dovést k řešení). Předpokládají, že maturanti budou schopni tyto požadavky splnit spíše 

než vyučení. Požadavky na řemeslnou zručnost a technické znalosti jsou přitom 

samozřejmostí. K obdobnému posunu dochází v administrativních profesích, kde 

namísto dříve požadovaného maturitního vzdělání firmy stále častěji požadují 

bakalářskou úroveň nebo absolvování VOŠ. Různé profese a pozice kladou rozdílné 

požadavky na uchazeče o zaměstnání a celkově lze říci, že čím vyšší je pozice v rámci 

firemní struktury, tím širší jsou požadavky na dovednosti zaměstnance. S tím souvisí i 

požadavek na úroveň vzdělání. U vysokoškoláků se předpokládá širší rozhled a větší 

flexibilita, zatímco skutečná odbornost (ve smyslu absolvovaného magisterského 

studijního programu) v řadě netechnických profesí ustupuje do pozadí. Počty mladých s 

terciárním vzděláním rostou, v souladu s požadavkem Evropské komise (Strategie 
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Evropa 2020, zvýšit podíl 30 – 34letých vysokoškolsky vzdělaných v populaci na 

minimálně 40 %, a to do roku 2020).  

 

 

Obrázek 7: Graf podílu osob s vysokoškolským vzděláním podle věku v roce 2010 (zdroj: Zelenka 

M., Koucký J., 2011 [online]) 

 

Vysokoškolský diplom začíná být u absolventů některými zaměstnavateli 

vnímán jako samozřejmost, která dokládá především schopnost mladého člověka učit 

se, přizpůsobit se a vnímat věci v širším kontextu, nejen v rámci konkrétní, úzce 

zaměřené odbornosti. I u středoškoláků, především u absolventů, je kladen čím dál větší 

důraz na tzv. měkké dovednosti. Dovednosti a znalosti vystudovaného oboru jsou 

samozřejmostí a zaměstnavatelé požadují, aby školy vybavily mladé lidi také sociálními 

dovednostmi. Důraz je kladen na schopnost komunikovat, vyjádřit a obhájit vlastní 

názor, flexibilně se přizpůsobit firemní kultuře. V některých netechnických profesích 

(jedná se především o tzv. kancelářské profese) požadavek předchozí praxe na obdobné 

pozici v oboru pomalu ztrácí na významu. Někteří zaměstnavatelé zastávají názor, že 

způsob práce a pracovní náplň na stejné pozici se v různých firmách liší, a jsou ochotni 

přijmout všestranného mladého člověka, který má praxi v rozmanitých oblastech, tzv. 

široce uplatnitelného, i když mu chybí předchozí zkušenost na obdobné pozici. Tento 
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posun se týká jak velkých, tak ale hlavně malých a středních firem, kde je požadováno, 

aby zaměstnanec byl schopen pokrýt několik různých pozic. Firmy hledají perspektivní 

lidi s potenciálem rozvoje, motivované a ochotné souznít s firemní kulturou. Zástupci 

velkých firem uvádějí, že nejčastějším důvodem propouštění kvalifikovaných 

pracovníků jsou nedostatečné sociální dovednosti. Zkušební dobu zaměstnavatelé nyní 

využívají nejen k tomu, aby zjistili, zda mladý člověk danou práci dobře odborně 

zvládne, ale také jak se mu podaří začlenit se do týmu a svou iniciativou přispět k 

prosperitě firmy. Předpoklad, že dosažením co nejvyššího stupně vzdělání si lze 

automaticky zajistit dobré pracovní uplatnění, se ukazuje jako ne zcela správný. Je 

evidentní, že na vysokoškolsky vzdělané jsou kladeny trochu odlišné požadavky než na 

vyučené a ne každému poskytne maturitní nebo vysokoškolské vzdělání jistotu 

uplatnění. S jistou mírou generalizace lze říci, že trh práce poptává následující tři 

skupiny lidí: široce uplatnitelné pracovníky, technicky vzdělané odborníky a 

samozřejmě řemeslníky. Přičemž u všech předpokládá jistou míru flexibility, 

samostatnosti a schopnost sociální interakce a komunikace. Tento celoevropský trend se 

samozřejmě projevuje i v České republice. Krize a recese, která vystřídala dlouhé 

období ekonomického růstu, nutí k přehodnocení přístupu k práci a k úloze vzdělávání. 

Význam počátečního vzdělání ustupuje do pozadí, protože měnícím se podmínkám je 

nutno se přizpůsobit celoživotním učením. Lze očekávat, že v rámci zajištění 

konkurenceschopnosti budou zaměstnavatelé čím dál silněji apelovat na vzdělávací 

systém ve smyslu produkce široce uplatnitelných absolventů vybavených nejen 

odbornými znalostmi a praktickými dovednostmi, ale i měkkými dovednostmi. 

Ekonomická krize uvádí mladou generaci do nezáviděníhodné situace. Aby mladí 

prokázali, že jsou široce uplatnitelní, měli by se v průběhu studia snažit získat 

jakoukoliv pracovní zkušenost. Vzhledem k současné ekonomické situaci, která je stále 

provázena zvýšenou mírou nezaměstnanosti a nedostatkem pracovních míst, může být 

hledání studentské brigády velmi obtížné. Je však důležité si uvědomit, že dovednosti 

interpersonální komunikace a pracovní návyky si lze osvojit i v rámci zájmové činnosti, 

což nyní berou v potaz i sami zaměstnavatelé. (VOJTĚCH a CHAMOUTOVÁ, 2013, 

[online]) 
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Shrnutí východisek 

Profesní struktura nabízených míst se liší od kvalifikační struktury 

nezaměstnaných. Nabídka volných pracovních míst často neodpovídá kvalifikaci 

nezaměstnaných. Nelze očekávat, že struktura pracovních míst v Evropě bude stejná 

jako před krizí. Zvýší se poptávka po vysoce kvalifikovaných pracovnících a je i možné, 

že některé dříve potřebné profese budou ustupovat do pozadí a vzniknou zde zcela 

nové, v důsledku technologického pokroku, zvýšení tržního podílu asijských států a 

přesunu těžiště výroby směrem na východ. Díky ekonomické krizi se podniky naučily 

využívat pracovní síly efektivněji a nepotřebují nabírat tolik nových zaměstnanců. V 

technických profesích se projevuje stárnutí pracovních sil a zájem zaměstnavatelů o 

technicky vzdělané odborníky. Poptávka po kvalifikovaných řemeslnících se objevuje 

stále a vyučení ve strojírenských a elektrotechnických oborech mají v České republice 

velice slibné vyhlídky na získání odpovídajícího pracovního uplatnění. S proměňujícím 

se charakterem práce v jednotlivých profesích se v posledních letech velmi často 

objevuje požadavek zaměstnavatelů na maturitní úroveň vzdělání uchazečů o práci. Od 

maturantů si zaměstnavatelé slibují především větší flexibilitu, ochotu učit se novým 

věcem, schopnost samostatně pracovat a aplikovat teoretické poznatky v praxi 

(adaptovat poznatky na konkrétní specifický problém a samostatně ho dovést k řešení). 

Předpokládají, že maturanti budou schopni tyto požadavky splnit spíše než vyučení. 

Požadavky na řemeslnou zručnost a technické znalosti jsou přitom samozřejmostí. K 

obdobnému posunu dochází v administrativních profesích, kde namísto dříve 

požadovaného maturitního vzdělání firmy stále častěji požadují bakalářskou úroveň 

nebo absolvování VOŠ a hledají široce uplatnitelného pracovníka. Vzhledem k 

technologickému pokroku a rostoucím nárokům zaměstnavatelů je stále častěji 

požadováno také vysokoškolské vzdělání. Absolventi vysokých škol technického směru 

mají velice vysokou šanci na nalezení uplatnění na trhu práce, s dlouhodobou 

perspektivou. Naopak pro absolventy vysokých škol humanitního a ekonomického 

směru nejsou vyhlídky tak „růžové“. (VOJTĚCH a CHAMOUTOVÁ, 2013, [online]) 

K vymezení vzorku respondentů vedly následující důvody: 

 Rostoucí míra nezaměstnanosti mladých lidí, která se dle demografického 

členění řadí do tzv. „Generace Y“. 
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 Rostoucí míra nezaměstnanosti mladých lidí se středoškolským a 

vysokoškolským vzděláním ekonomického směru. 

 Zaměření se na současné studenty vysokých škol ekonomického směru. 

 Zaměření se na studenty 1. ročníku vysokých škol ekonomického směru, 

jelikož jejich vrstevníci vstoupili na trh práce se středoškolským vzděláním. 

Zároveň studenti 1. ročníku budou zatím jen minimálně ovlivněni studiem 

vysoké školy a tudíž by měli mít stejné znalosti, dovednosti, postoje a 

očekávání. Dále pak z důvodů další možné analýzy těchto studentů po 

absolvování vysokoškolského studia a zjištění vlivu studia na rozvoj jejich 

osobnosti. 

 Zaměření se na studenty 1. ročníku Vysokého učení technického v Brně, 

Fakulty podnikatelské, z důvodu jednoduššího přístupu k respondentům a 

možnosti motivace respondentů účastnit se výzkumu, jelikož autorka působí 

jako pedagogický pracovník na této fakultě. Dále pak z důvodu poznání 

osobností studentů této fakulty využitelných k další pedagogické práci a 

rozvoje oblastí jejich osobnosti, vedoucích ke zvýšení jejich potenciálu 

uplatnitelnosti na trhu práce. 

6.2 Stanovení vzorku respondentů 

Na fakultě podnikatelské byly pro absolventy středních škol v roce 2012/2013 

otevřeny následující studijní programy a obory: 

 Ekonomika a management.  

 Účetnictví a daně. 

 Ekonomika podniku. 

 Ekonomika a procesní management. 

 Management v tělesné kultuře. 

 Systémové inženýrství a informatika. 

 Manažerská informatika. 

 Kvantitativní metody v ekonomice. 

 Matematické metody v ekonomice. (FBM.VUTBR.CZ, [online]) 
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Čistě ekonomického zaměření se týká studijní program Ekonomika a 

management a Kvantitativní metody v ekonomice, které by měly vychovávat budoucí 

pracovníky do kancelářských pracovních míst, s předpokladem potenciálu dosáhnout 

manažerských pozic.  

Za základní soubor byli zvoleni studenti 1. ročníku prezenčního studia těchto 

dvou studijních oborů. Dle vnitřního informačního systému Fakulty podnikatelské 

„Apollo“ bylo ve školním roce 2012 /2013 ve studijním programu Ekonomika a 

management 481 aktivních studentů, ve studijním programu Kvantitativní metody 

v ekonomice 10 aktivních studentů. Základní soubor obsahuje tedy 491 studentů 1. 

ročníku prezenčního studia. Základní soubor je zároveň shodný s výběrovým souborem. 

Za vzorek respondentů jsou považování všichni studenti, kteří se 

dotazníkového šetření zúčastnili a odevzdali vyplněný dotazník. Dotazník vyplnilo 432 

studentů 1. ročníku prezenčního studia Fakulty podnikatelské. 

Respondent je tedy student 1. ročníku presenčního studia Fakulty podnikatelské 

VUT v Brně ve studijním programu Ekonomika a management a Kvantitativní metody 

v ekonomice. 

6.3 Návrh dotazníku 

Dle výzkumů provedených v zahraničí „Generace Y“ vykazuje odlišné kulturní 

perspektivy od předešlých generačních skupin. Zároveň bylo prokázáno, že i v rámci 

skupiny „Generace Y“ jsou odlišné kulturní profily, a to na základě geografické polohy. 

Byly zjištěny rozdíly v postojích, potřebách a očekáváních mladých lidí ze západních 

zemí (USA, Evropy a Austrálie) a asijských zemí. Toto je obvykle přičítáno různým 

kulturním a ekonomickým podmínkám zažitých během dospívání. Z tohoto důvodu se 

dá předpokládat, že by kulturní profil české „Generace Y“ mohl vykazovat částečné 

odlišnosti od západních zemí. Důvodem je, že v České republice došlo k velké změně 

politického a ekonomického systému v roce 1989, kdy ČR přešla ze socialistického 

režimu s centrálně plánovanou uzavřenou ekonomikou s velmi omezenou možností 

podnikání a cestování k demokratickému systému s otevřenou ekonomikou, postupně se 

začleňující do evropských struktur založených na volném obchodu, pohybu lidí a 

pracovních příležitostí. 
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Profil individuálních kulturních orientací 

Střetávání a výskyt různých rozměrů a stránek diverzity pracovníků můžeme 

obecně chápat jako koexistenci různých kultur a subkultur v organizaci. Jedním ze 

základních předpokladů a východisek úspěšného a efektivního zvládání diverzity by 

tudíž mělo být rozpoznání a uvědomění si profilu vlastních kulturních orientací a 

preferencí a zakomponování tohoto „obrázku“ do širšího rámce existujících možných 

kulturních perspektiv. Jako vhodný způsob ke zjištění kulturního profilu české 

„Generace Y“ lze využít upravenou metodiku „The Culture Compass“, kterou navrhla 

americká odbornice na řešení otázky diverzity Paula Chu (1996). Tato metoda integruje 

poznatky několika uznávaných odborníků na studium kultur a dimenzí kulturních 

rozdílů E. Scheina, G. Hofsteda, S. H. Schwartze, F. Trompenaarse a S. Gatleyho 

publikovaného v knize „Versatilní vedení“ od K. Pavlici, E. Jarošové a R. B. Kaisera. 

Jedná se o sebehodnotící nástroj, ve kterém je 12 otázek rozčleněno do čtyř oblastí, 

kulturně podmíněných orientací, a v rámci každé z nich jsou rozlišeny tři dílčí dimenze: 

1. Přístup k času – zaměření na minulost, přítomnost, budoucnost. 

2. Přístup k přírodě – zaměření na kontrolu, odevzdanost, harmonii. 

3. Přístup k aktivitě – zaměření na činorodost, bytí, rozvoj. 

4. Přístup k mezilidským vztahům – zaměření na individualitu, hierarchie, 

vzájemnost.  

Každé z oblastí náleží 3 otázky. Každá otázka obsahuje 3 možné varianty 

přiřazené dané dimenzi. Respondent přiřazuje variantě v rámci otázky bodové 

ohodnocení: 1 – nejméně výstižné tvrzení, 2 – druhé nejvýstižnější tvrzení, 3 – 

nejvýstižnější tvrzení. Princip vyhodnocení tohoto dotazníku je postaven na versatilitě, 

tzn., že nejvyšší dosažené skóre v rámci každé ze čtyř oblastí naznačuje kulturní 

zaměření či perspektivu, jež daný respondent preferuje. Současně dosáhne-li respondent 

v dané oblasti a dílčí dimenzi skóre 8 – 9 bodů, může se jednat o exces, čili o orientaci, 

na kterou se až příliš spoléhá. Naopak dílčí dimenze, u které respondent získal nejmenší 

počet bodů, 3 – 4 body, představuje možné deficity, čili pohledy a přístupy, které 

přehlíží anebo neuznává, protože se jimi jiní lidé řídí. Z hlediska verzatilního přístupu 

k managementu diverzity je zřejmé, že každá orientace má své přednosti i omezení, a že 

proto nelze spoléhat pouze na několik osobně preferovaných a osvědčený názorů a 

postojů. Přestože se na první pohled může zdát, že se dílčí kulturní perspektivy 
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vzájemně vylučují, v praxi tomu tak být nemusí. (PAVLICA, JAROŠOVÁ a KAISER, 

2010, s. 207 - 213) 

Díky této metodě tak můžeme získat několik cenných, užitečných poznatků a 

informací: 

1. Seznámit se se spektrem možných kulturních orientací a zjistit, v čem je 

pohled a přístup ke světu i druhým lidem specifický anebo jednostranný. 

2. Upřesnit si obrázek o tom, v jakých oblastech myšlení a jednání mohou druzí 

lidé „překvapit“, s jakými rozdíly a odlišnostmi bychom měli počítat. 

3. Získat náměty a podklady k rozšíření a harmonizaci spektra používaných 

anebo respektovaných kulturních orientacích, díky čemu si můžeme osvojit 

nové způsoby myšlení a jednání, včetně přístupů k vedení lidí. 

Díky tomu se dá předpokládat, že česká „Generace Y“ nese společné kulturní 

rysy, orientaci, jelikož vyrůstala ve stejném kulturním a ekonomickém prostředí. Proto 

je tato část dotazníku doplněna o otázku na to, které významné události v oblastech 

politické, ekonomické, vědecko-technické, kulturně-společenské a sportovní měly vliv 

na formování českých mladých lidí. 

Profil individuálních osobně – pracovních orientacích 

Diverzita je dále vnímána i na úrovni jednotlivce, tzn. na úrovni osobnosti a s 

tím souvisejících preferencí, postojů, očekávání a stylu práce. Této oblasti se věnuje 

další část dotazníku. Pro analýzu individuálního osobnostního profilu z hlediska 

pracovníka je možné využít versatilní vedení, a to z důvodu, že disertační práce se 

zaměřuje na studenty ekonomického zaměření, ze kterých se etablují v budoucnosti na 

pracovním trhu noví vedoucí a manažeři. Jelikož versatilní vedení představuje nový 

úhel pohledu na vedení lidí, nabízí podněty pro rozvoj manažerských kompetencí a 

upozorňuje na hranice, za kterými se ze silných stránek mohou stát nedostatky. 

V kontextu manažerského působení představuje versatilita koncept mnohostranného, 

přizpůsobivého a situačně přiměřeného vedení. Versatilita znamená nejen zvládnutí 

různorodých dovedností, ale i umění používat je ve správné míře a adekvátně situaci. 

Versatilní vedení je postaveno na sebehodnotících dotaznících a cvičeních jako nástroj 

sebereflexe a seberozvoje. Tlak na sebezdokonalování a seberozvíjení se v posledních 
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letech zvyšuje z důvodu nepříznivé ekonomické situace, kdy firmám chybí finanční 

zdroje na školení a rozvoj svých současných zaměstnanců. Tak z důvodu rostoucího 

tlaku trhu práce na flexibilitu a všestrannost zaměstnanců. Z publikace „Versatilní 

vedení“ autorů K. Pavlici, E. Jarošové a R. B. Kaisera jsou vybrány části, které je 

možné použít k poznání vlastností „Generace Y“ jako styl učení, styl sebeotevření a 

přijímání zpětné vazby, styl naslouchání, styl řešení konfliktů a styl týmové spolupráce 

k ukázání směru jednání s touto skupinou. Dále byly upraveny a použity části ke 

zjištění, jakým způsobem vedení a ovlivňování je možné na tuto skupinu působit. 

První část této oblasti dotazníkového šetření je věnována stylu vedení a 

výkonové orientaci. Zde byl upraven původní sebehodnotící dotazník z knihy 

„Versatilní vedení“, který se zaměřoval na to, jaký styl vedení a výkonovou orientaci 

manažeři při své práci uplatňují. V použitém dotazníku byly tyto otázky upraveny na 

verzi jaký styl vedení a výkonové orientace na respondenty působí, a který jim 

vyhovuje. Dotazník obsahuje 3 otázky týkající se stylu vedení. Každá otázka obsahuje 

dvě protichůdné varianty stylu vedení, sebeprosazující a direktivní styl versus zapojující 

a podporující styl. Kdy respondent určí, zda mu daná varianta vyhovuje či nevyhovuje. 

Suma odpovědí pak dává preferovaný styl vedení uplatňovaný při práci s respondentem. 

Druhá část dotazníku věnovaná výkonové orientaci pak opět obsahuje 3 otázky, každá 

otázka opět obsahuje dvě protichůdné varianty výkonové orientace, krátkodobý výkon a 

operativa versus dlouhodobá strategie. Kdy respondent měl určit, zda mu daná varianta 

vyhovuje či nevyhovuje. Suma odpovědí pak dává preferovaný směr výkonové 

orientace respondenta. (PAVLICA, JAROŠOVÁ a KAISER, 2010, s. 13 - 32) 

Druhá část této oblasti dotazníkového šetření se věnuje preferovanému stylu 

učení. Škola a studia sice vybavují poměrně slušnou dávkou poznatků, vědomostí a 

dovedností, avšak ty samy o sobě k úspěchu v práci a každodenním životě nestačí. 

Slouží spíše jako určitý odrazový můstek a východisko dalšího učení a rozvoje. Školní 

příprava je totiž již ze své podstaty zaměřena spíše na osvojení systému různých 

teoretických poznatků a metod než na efektivní zvládání praktických problémů a úkolů. 

Skutečně úspěšní bývají v životě i práci zejména lidé, kteří se dokážou učit a vyvozovat 

závěry z lekcí, jež jim přináší každodenní praxe. Ne všichni z nás to ovšem dokážou. 

Příčinou přitom nebývá ani tak obecná neschopnost se učit z takovýchto lekcí, jako 

spíše fakt, že až příliš spoléháme na zpracování každodenních zkušeností pouze 
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určitými postupy při současném ignorování anebo podceňování jejich alternativ a 

protipólů. Zde byla využita verze sebehodnotícího dotazníku z publikace „Versatilní 

vedení“, nebylo nutné ji nijak upravovat. Dotazník obsahuje 20 otázek na čtyři různé 

styly učení, aktivní, teoretický reflektivní, pragmatický styl. Na každý styl učení je 

položeno 5 otázek. Kdy respondent označí ty otázky, se kterými souhlasí a vystihují 

jeho jednání. Styly učení jsou pak seřazeny podle počtu odsouhlasených tvrzení. 

Nejvýše postavený styl pravděpodobně představuje taktiku, kterou respondent při svém 

učení a rozvoji používá nejčastěji. Styly na třetím a čtvrtém místě pak pravděpodobně 

představují opomíjené a nedostatečně využívané postupy. O jednoznačném deficitu pak 

lze uvažovat zejména v případě, kdy respondent dosáhl skóre 0 nebo 1 bod. (PAVLICA, 

JAROŠOVÁ a KAISER, 2010, s. 33 - 49) 

Třetí část této oblasti dotazníkového šetření se věnuje sebeotevření a přijímání 

zpětné vazby. Jelikož míra sebepoznání je mimo jiné dána naší ochotou a schopností 

efektivně využívat a zpracovávat sociálním okolím zprostředkované zpětné vazby a 

reflexe. Pro rozvoj sebepoznání v interakci s druhými lidmi je tak důležitá vyváženost 

dvou, z určitého úhlu pohledu protikladných charakteristik každého jedince. Na jedné 

straně je to připravenost otevřeně sdílet s druhými pocity či obavy, vyjádřit svá 

očekávání a názory a na straně druhé je to připravenost přijmout od druhých sdělení, 

které se týkají jejich samých či jejich jednání. Zde byla opět využita verze 

sebehodnotícího dotazníku z publikace „Versatilní vedení“, nebylo nutné ji nijak 

upravovat. Dotazník obsahuje dvakrát 9 otázek. Kde prvních 9 otázek se věnuje tématu 

sebeotevření. Respondent určí u každého výroku, zda s ním souhlasí či ne. Pokud se u 

výroku 4 – 6 objeví třikrát „ano“, znamená to, že respondent dokáže s druhými svůj 

vnitřní svět sdílet. Pokud se odpověď „ano“ objeví u výroku 1 – 3, může to ukazovat na 

deficit v této oblasti. Pokud se odpověď „ano“ objeví u výroku 7 – 9, je možné, že 

respondent sebeotevření přehání. Nejvyšší dosažené skóre pak znamená preferovaný typ 

sebeotevření, sdílení versus deficit versus přehnání. Následujících 9 otázek se věnuje 

tématu přijímání zpětné vazby. Respondent určí u každého výroku, zda s ním souhlasí či 

ne. Pokud se u výroku 4 – 6 objeví třikrát „ano“, znamená to, že se respondent na 

přijímání zpětné vazby dokáže přiměřeně vyladit, a že ji dokáže přijmout. Pokud se 

odpověď „ano“ objeví u výroku 1 – 3, může to ukazovat na to, že má respondent malou 

ochotu se zpětnou vazbou od druhých zabývat. Pokud se odpověď „ano“ objeví u 
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výroku 7 – 9, je možné, že respondent v této oblasti přehání, a to buď tím, že příliš tlačí 

na druhé, aby mu zpětnou vazbu sdělili, či tím, že ji přijímá jako verdikt nebo objektivní 

fakt, méně jako subjektivní stanovisko druhého, o jehož relevanci respondent rozhoduje 

sám. Nejvyšší dosažené skóre pak znamená preferovaný typ přijímání zpětné vazby, 

přijímání versus opomíjení versus přehnání. (PAVLICA, JAROŠOVÁ a KAISER, 

2010, s. 50 - 67) 

Čtvrtá část této oblasti dotazníkového šetření se věnuje stylu naslouchání. 

Aktivní naslouchání předpokládá používání a pružnou kombinaci různých technik a 

prostupů, včetně formulace a sdělování vlastních názorů.  Versatilní (efektivní) 

naslouchání je v podstatné míře založena na pružné kombinaci dvou protichůdných 

taktik, které se v obecné rovině označují jako „recepce“ neboli „poslouchání“, což je 

příjem informací, vnímání řečníka apod., a „expresi“ neboli „mluvení“, což je 

vyjadřování vlastních pocitů a názorů, kladení dotazů apod. Každý z uvedených 

protipólů je založen na uplatňování několika různých technik. Zde byla opět využita 

verze sebehodnotícího dotazníku z publikace „Versatilní vedení“, nebylo nutné ji nijak 

upravovat. Dotazník obsahuje 20 otázek na čtyři různé styly naslouchání, orientovaný 

na lidi, orientovaný na úkoly a fakta, orientovaný na obsah a souvislosti, orientovaný na 

čas. Na každý styl naslouchání je položeno 5 otázek. Respondent označí četnost 

používání každého tvrzení, kde znamená 5 – pokaždé, 4 – často, 3 – občas, 2 – zřídka, 1 

– nikdy. Styly naslouchání jsou pak seřazeny podle počtu získaných bodů. Nejvýše 

postavený styl pravděpodobně představuje dominantní orientaci při naslouchání. Styly 

na třetím a čtvrtém místě pak pravděpodobně představují opomíjené a nedostatečně 

využívané přístupy. O jednoznačném deficitu pak lze uvažovat zejména v případě, kdy 

respondent dosáhl skóre 5 – 10 bodů. (PAVLICA, JAROŠOVÁ a KAISER, 2010, s. 68 

- 87) 

Pátá část této oblasti dotazníkového šetření se věnuje stylu ovlivňování. 

Efektivní ovlivňování a přesvědčivé vystupování jsou chápány jako umění pružně 

používat „tvrdé“ i „měkké“ postupy, kombinovat sebeprosazování s kooperací a 

hledáním skupinového konsensu, vyvažovat apel na racionalitu s orientací na emoce a 

prožívání. Na každý pokus o ovlivnění lidé v podstatě reagují jedním ze tří způsobů, 

návrh či názor přijímají za svůj, návrhu či názoru se podřídí, aniž by se s ním skutečně 

ztotožnili, návrh či názor odmítají, nesouhlasí, brání se mu, bojují proti němu, navenek 



105 

souhlasí a poté ho sabotují. Dnešní manažeři se již nemohou automaticky a stereotypně 

spoléhat na moc pramenící z jejich postavení v organizační hierarchii, jelikož mladší 

generace ztrácejí respekt k tradičním autoritám. Zde byl opět upraven původní 

sebehodnotící dotazník z knihy „Versatilní vedení“, který se zaměřoval na to, jaký styl 

ovlivňování manažeři při své práci uplatňují. V použitém dotazníku byly tyto otázky 

upraveny na verzi – Který styl ovlivňování na respondenty působí a který jim vyhovuje. 

Dotazník obsahuje 20 otázek na čtyři různé styly ovlivňování, věcná argumentace, 

společná vize, odměna a trest, participace a důvěra. Na každý styl ovlivňování je 

položeno 5 otázek. Respondent označí, do jaké míry na něj každé tvrzení působí, kde 

znamená 5 – zcela působí, 4 – působí, 3 – ani působí, ani nepůsobí, 2 – nepůsobí, 1 – 

zcela nepůsobí. Styly ovlivňování jsou pak seřazeny podle počtu získaných bodů. 

Nejvýše postavený styl pravděpodobně představuje účinný či efektivní způsob ovlivnění 

respondenta. Styly na třetím a čtvrtém místě pak pravděpodobně představují opomíjené 

a či doposud neúspěšně používané způsoby ovlivňování. O jednoznačném deficitu 

úspěšnosti při ovlivňování pak lze uvažovat zejména v případě, kdy respondent dosáhl 

skóre 5 – 10 bodů. (PAVLICA, JAROŠOVÁ a KAISER, 2010, s. 88 - 108) 

Šestá část této oblasti dotazníkového šetření se věnuje stylu řešení konfliktů. 

Konflikt představuje neshodu mezi dvěma nebo více stranami (jednotlivci, skupinami, 

odděleními organizacemi apod.), kterým se jejich zájmy, cíle nebo chování jeví, alespoň 

v určité míře, jako neslučitelné. Konflikty na pracovišti mohou vzniknout na základě 

mnoha aspektů organizačního života, jako jsou sdílené zdroje, protichůdné cíle, rozdíly 

v interpretaci různých skutečností či rozdíly v hodnotách. Z osobního hlediska konflikty 

často navozují řadu nepříjemných emocionálních stavů, úzkost, zlost, obavy, pocity 

ohrožení a nejistoty. Zde byla opět využita verze sebehodnotícího dotazníku z publikace 

„Versatilní vedení“, nebylo nutné ji nijak upravovat. Dotazník obsahuje 25 otázek na 

čtyři různé individuální styly řešení konfliktů, únikový, soupeřivý, přizpůsobivý a 

kompromisní. Na každý individuální styl řešení konfliktů je položeno 5 otázek. 

Respondent označí, do jaké míry ho každé tvrzení vystihuje, je v souladu s tím, jak sám 

sebe vnímá, kde znamená 5 – zcela vystihuje, 4 – spíše vystihuje, 3 – je neutrální, 2 – 

spíše nevystihuje, 1 – nevystihuje. Individuální styly řešení konfliktů jsou pak seřazeny 

podle počtu získaných bodů. Nejvýše postavený styl pravděpodobně představuje 

dominantní orientaci při řešení konfliktů. Pokud je součet u některé části vyšší než 19, 
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naznačuje tento výsledek možné nebezpečí přehnaného používání daného stylu. Pokud 

je součet u některé části naopak roven nebo je nižší než 9, napovídá to, že jej respondent 

používá málokdy. (PAVLICA, JAROŠOVÁ a KAISER, 2010, s. 128 - 145) 

Sedmá část této oblasti dotazníkového šetření se věnuje přístupu k fungování 

týmu. Koncept týmových rolí upozorňuje na nutnost zajistit ve skupině personální 

předpoklady pro výkon a uplatňování relativně široké škály různých projevů sociálního 

chování. V této souvislosti se hovoří o dvou okruzích tzv. funkčních rolí. Jde o úkolové 

role, přispívající k výkonu zadaných či potřebných prací a vztahové role, přispívající 

k tvorbě a udržování pozitivní atmosféry. (KOLB, 2001) Funkční role si lidé osvojují 

v souvislosti se získáváním zkušeností s principy efektivní skupinové a týmové práce. 

V životě týmu se obvykle začínají objevovat v souvislosti se stádiem normování a 

v adekvátní míře jsou uplatňovány teprve ve stadiu výkonu. Versatilní přístup k vedení 

týmu předpokládá zajištění rovnováhy a přiměřenosti ve výkonu obou okruhů funkčních 

rolí. Převaha orientace na plnění úkolů členů týmu vyčerpává, a navíc může ve skupině 

indukovat atmosféru vzájemného soupeření a konkurence. Příliš silné zaměření na 

vztahy zase odvrací pozornost od pracovního výkonu a může vyvolávat atmosféru 

zájmového sdružení. V životě každého skupiny či týmu dochází čas od času ke vzniku 

stresujících, emocionálně vypjatých situací. Na napětí a stres reagují někteří lidé 

emotivně, jiní se snaží svoje city potlačovat a vše řešit racionálně. V uvedené 

souvislosti lze rozlišit tři základní styly jednání či projevů, a to kamarád, útočník a 

logik. (KOLB, 2011) Zde byla opět využita verze sebehodnotícího dotazníku 

z publikace „Versatilní vedení“, nebylo nutné ji nijak upravovat. Dotazník obsahuje 29 

otázek rozdělených do dvou oblastí, kde prvních 20 otázek je rovnoměrně věnováno 

funkčním rolím, tedy úkolové a vztahové orientaci.  Jeho součástí je dále 10 otázek 

zaměřených na určení stylů projevování emocí, kamarád, útočník, logik, které se 

uplatňují v momentech, když se tým dostává pod tlak. Respondent označí, do jaké míry 

souhlasí či nesouhlasí s každou položkou dotazníku, kde znamená 5 – souhlas, 4 – 

částečný souhlas, 3 – ani souhlas, ani nesouhlas, 2 – částečný nesouhlas, 1 – nesouhlas. 

Za každou danou část dotazníků týkající se úkolové a vztahové orientace jsou pak 

sečteny dosažené body. Oblast pro níž je získáno nevyšší skóre, představuje chování, 

kterému respondent pravděpodobně věnuje větší pozornost anebo ho považuje za 

důležitější. Skóre kolem hodnoty 40 bodů indikuje adekvátní míru pokrývání dané sféry 
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chování, naopak skóre pod 30 bodů naznačuje deficit v dané sféře chování. Skóre blížící 

se hodnotě 50 bodů může naznačovat exces neboli přehnanou orientaci na danou sféru 

chování, zejména v případě, kdy je ve druhé oblasti chování získáno méně než 30 bodů. 

Pokud je dosaženo skóre 40 – 45 bodů jak pro úkolové, tak vztahové chování, 

naznačuje to versatilitu ve výkonu obou okruhů funkčních rolí. Posledních 9 otázek této 

části dotazníků se týká emocionálních projevů. Součet bodů přidělených prvnímu, 

čtvrtému a sedmému tvrzení dávají skóre pro tendenci chovat se v situacích týmové 

zátěže jako „kamarád“. Součet bodů přidělených druhému, pátému a osmému tvrzení 

dávají skóre pro tendenci chovat se v situacích týmové zátěže jako „útočník“. Součet 

bodů přidělených třetímu, šestému a devátému tvrzení dávají skóre pro tendenci chovat 

se v situacích týmové zátěže jako „logik“. Styl emocionálního chování, pro který je 

získán nejvyšší počet bodů, pravděpodobně představuje pro respondenta typický 

popřípadě preferovaný způsob chování. Optimální je vyrovnané skóre pro všechny 

styly, i zde však záleží na hodnotách. Skóre v rozmezí 10 – 12 bodů naznačuje 

adekvátní míru emocionálního chování. Hodnoty pod 9 bodů mohou znamenat deficit 

používání daného emocionálního chování a naopak hodnoty blížící se 15 bodům můžou 

indikovat exces neboli přehnané používání daného emocionálního chování. (PAVLICA, 

JAROŠOVÁ a KAISER, 2010, s. 146 - 168) 

Motivační profil, představy a očekávání ohledně budoucí práce 

Motivační profil představuje syntetickou, individuálně specifickou a v průběhu 

času relativně stabilní charakteristiku osobnosti člověka. Jejím obsahem jsou pro 

jedince příznační, dominantní motivační orientace či tendence, respektive skladba, 

vyhraněnost a intenzita jeho vnitřních hnacích sil (RŮŽIČKA a kol., 1987) Motivační 

profil člověka se utváří a vyvíjí spolu utvářením a vývojem celé jeho osobnosti od 

nejútlejšího věku. Poznáme-li motivační profil konkrétního člověka, získáme určitý 

vhled do jeho nitra, do skladby povahy a forem fungování jeho motivace. Poznání 

motivačního profilu člověka umožňuje hlubší porozumění jednotlivým projevům 

jedince i celému komplexu jeho chování či jednání. Je základním nezbytným 

předpokladem možnosti efektivního stimulování, to je úspěšného ovlivňování motivace 

daného jedince žádoucím směrem. (BEDRNOVÁ, JAROŠOVÁ a NOVÝ, 2012, s. 240)  
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K určení motivačního profilu byl využit dotazník „Motivační typy lidí“ Jiřího 

Plamínka publikovaný v knize „Sebepoznání, sebeřízení a stres“ (2008). Byl vybrán 

z důvodů, že je vytvořen na české prostředí a dále z důvodů, že s jím určenými 

motivačními typy dále pracoval. V publikaci „Konflikty a vyjednávání“ (2009) se 

věnuje vztahům a povahám konfliktů mezi jednotlivými motivačními typy. V publikaci 

„Tajemství motivace“ (2010) pak propracoval celý systém práce s danými motivačními 

typy. Toto vše pak v praxi poskytuje vhodný způsob diagnostiky motivačního profilu a 

dále návod na práci s jednotlivými motivačními typy. Dle tohoto dotazníku motivační 

založení určuje, které podněty jsou preferovány, vyhledávány a přednostně se jimi 

zabýváme. Dotazník je opět založen na principu sebehodnocení a obsahuje dvě části. 

První část dotazníku se věnuje „účelům a prostředkům“ a obsahuje 14 otázek se dvěmi 

protichůdnými tvrzeními. Kdy respondent má k dispozici 5 bodů, které rozděluje mezi 

každou dvojici tvrzení. Suma bodů získaných za první tvrzení v každé otázce vyjadřuje 

vztah respondenta k „efektivnosti“. Suma bodů získaných za druhá tvrzení v každé 

otázce vyjadřuje vztah respondenta k „užitečnosti“. Druhá část dotazníku se věnuje 

„výzvám a bezpečí“ a obsahuje opět 14 otázek se dvěmi protichůdnými tvrzeními. Kdy 

respondent má k dispozici 5 bodů, které rozděluje mezi každou dvojici tvrzení. Suma 

bodů získaných za první tvrzení v každé otázce vyjadřuje vztah respondenta k 

„dynamice“. Suma bodů získaných za druhá tvrzení v každé otázce vyjadřuje vztah 

respondenta k „stabilitě“. Motivační typy jsou pak určeny na základě možných 

kombinací těchto čtyř variant. Objevitelé jsou kombinací zaměření „užitečnost“ a 

„dynamika“. Usměrňovatelé (podmaňovatelé) jsou kombinací zaměření „efektivita“ a 

„dynamika“. Slaďovatelé jsou kombinací zaměření „efektivita“ a „stabilita“. 

Zpřesňovatelé v sobě skrývají zaměření „užitečnost“ a „stabilita“. 

K dokreslení motivačního profilu respondenta obsahuje tato část dotazníkového 

šetření i další otázky. Jednou z nich je otázka na motivaci k práci v organizaci, tzn. 

jakou funkci pro člověka naplňuje jeho práce. K výčtu možností je využita funkce práce 

dle Ireny Wagnerové z publikace „Hodnocení a řízení výkonnosti. Funkcí práce pro 

člověka je: 

 zabezpečení prostředků na stravu a bydlení – primární funkce, 

 strukturování času, řád, 

 pravidelná sociální interakce, 
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 zážitky tvořivosti, dovednosti, smyslu, života, 

 zdroj osobního statutu a identity, 

 zdroj aktivity. (WAGNEROVÁ, 2008, s. 16) 

Respondent měl tyto možnosti seřadit dle důležitosti od nejvýznamnější po 

nejméně důležitou. Dále k dokreslení motivačního profilu byla ověřena platnost 

nejznámější a nejčastěji citované motivační teorie Maslowova pojetí hierarchie potřeb, 

převedené do oblasti pracovní motivace. Takto upravená hierarchie vypadá takto: 

 mzda (ve výši pokrývající fyziologické potřeby, další složky mzdy slouží 

jako prostředek k uspokojení vyšších potřeb), 

 pracovní jistota, sociální zabezpečení, důchodové zabezpečení, odborová 

ochrana, 

 přijetí pracovní skupinou ve formálních a neformálních vztazích, 

 tituly, symboly statutu, povýšení, respekt, pocit úspěšnosti, 

 pracovní seberealizace, osobní růst, vzestup a rozvoj, plné využití 

schopností. (WAGNEROVÁ, 2008, s. 16) 

Respondent měl opět tyto možnosti seřadit dle důležitosti od nejvýznamnější po 

nejméně důležitou. Tyto dvě otázky se týkaly vnitřní motivace respondenta. 

Spokojenost s vnějšími podmínkami pak bývá odrazem situace, že tyto podmínky 

bývají vnímány jako samozřejmost, která k práci příliš nemotivuje. Podle Herzberga, 

dalšího velice významného odborníka na motivaci, si pracovník uvědomuje tyto faktory 

až v případě, kdy mu nevyhovují, a v takovém případě pociťuje nespokojenost. Pokud 

jsou naopak z pohledu pracovníka bezproblémové, neznamená to, že je spokojen, pouze 

nepociťuje nespokojenost. Takováto nespokojenost by se právě mohla objevit u 

mladých pracovníku, jelikož je výzkumy prokázáno, že ve středu jejich zájmu je tzv. 

„work-life balance, neboli skloubení pracovního a osobního života. Ve vztahu mezi 

pracovní spokojeností a motivací platí, že dobré pracovní podmínky ve většině případů 

alespoň nepřímo stimuluje motivaci k práci. Obvykle záleží na následujících 

podmínkách práce: 

 prostorové řešení pracoviště, 

 vybavení pracoviště, 

 fyzikální podmínky práce, 

 v podniku uplatňovaný styl organizace práce a řízení, 
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 vlastnosti a jednání spolupracovníků, 

 kvalita a činnost vedoucího pracovníka, 

 péče o zaměstnance. (KOUBEK, 2011, s. 228 - 230) 

Respondent měl opět tyto možnosti seřadit dle důležitosti od nejvýznamnější po 

nejméně důležitou. 

Další část otázek této sekce dotazníku slouží k dokreslení představ a očekávání 

ohledně odměňování a pracovních podmínek. Jedná se o otázku ohledně dalších složek 

mzdy, vyjma základní mzdy, které by respondenta motivovaly k vyššímu pracovnímu 

výkonu. Jednalo se o dodatkové mzdové formy: 

 prémie za odvedený výkon, 

 osobní ohodnocení, 

 mimořádná odměna, 

 podíl na výsledcích organizace, 

 zaměstnanecké akcie, 

 příplatky, 

 ostatní výplaty, 

 náborový příspěvek, 

 odstupné. (KOUBEK, 2008, s. 315 - 318) 

Respondent měl k dispozici škálu 5 – 1, kdy 5 znamenalo, že by ho daná 

dodatková mzdová forma motivovala k vyššímu pracovnímu výkonu a 1 nemotivovala. 

Ke každé dodatkové formě měl přiřadit hodnotu z dané škály. Další otázka se týkala 

představ respondenta o výši nástupní mzdy, a to ze tří hledisek, minimální výše mzdy, 

za kterou by byl respondent ochoten pracovat, výše mzdy, za kterou by rád pracoval a 

výše nástupní mzdy, která by předčila jeho očekávání. Třetí otázka ohledně odměňování 

se týkala zaměstnaneckých benefitů. Výčet možností zaměstnaneckých benefitů byl 

převzat od Ivana Macháčka z publikace „Zaměstnanecké benefity. Praktická pomůcka 

jejich daňového řešení“, ve které uvádí nejčastější zaměstnanecké benefity poskytované 

zaměstnavatelem. Výčet obsahuje 24 variant. (MACHÁČEK, 2010, s. 1) Nebylo 

uvedeno, zda je daný benefit daňově uznatelný či ne. Respondent měl tyto možnosti 

seřadit dle důležitosti od nejvýznamnější po nejméně důležitou z hlediska motivace a 

odměňování. Otázky věnované pracovním podmínkám se týkaly rozvržení pracovní 

doby – pevná, pružná, volná, stlačený pracovní týden, typu pracovního úvazku – plný, 
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částečný, konto pracovní doby, sdílení pracovního místa více zaměstnanci, přerušení 

práce za účelem např. vzdělávání, osobního volna apod., místa výkonu práce – přímo na 

pracovišti, mimo pracoviště v terénu, práce z domu. (KOUBEK, 2008, 2011) 

Respondent měl k dispozici škálu 5 – 1, kdy 5 znamenalo, že by mu daná varianta 

vyhovovala, 1 nevyhovovala. Ke každé variantě měl přiřadit hodnotu z dané škály. 

Na potvrzení vhodnosti začlenění talent managementu do systému adaptace a 

stabilizace mladého pracovníka (Kdy respondenti byli za talent označení z důvodu jak 

velkého potenciál, jelikož jsou zvyklí se učit, vstřebávat nové informace a znalosti a 

nemají zatím vytvořeny negativní pracovní návyky. Organizace si je může vychovat tzv. 

k obrazu svému. Takto vysoký potenciál by měl mít absolvent vysoké školy. Ti by měli 

podávat vysoký výkon, jelikož mladý člověk k tomu má dostatek jak fyzických, tak 

psychických předpokladů.) dotazník obsahuje otázku na atraktivitu zaměstnavatele, 

protože organizace na talent kladou vysoké nároky, tak je logické, že tito talentování 

lidé mají vysoké nároky na zaměstnavatele. Jelikož v zájmu splnění toho, aby 

talentovaní lidé byli motivování pro organizaci pracovat a chtěli v ní zůstat, by se 

organizace měla snažit o to, aby byla atraktivním zaměstnavatelem, zaměstnavatelem 

vysoké kvality, místem, kde lidé rádi pracují, skvělým pracovištěm, skvělým místem 

pro práci. Faktory, které přispívají k tomu, aby organizace byla atraktivním 

zaměstnavatelem, jsou následující: 

 nabídka zajímavé a oceňované práce, 

 zajištění příležitosti ke vzdělávání a rozvoji a postupu v kariéře, 

 respektování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, 

 nabídka flexibilní pracovní role, 

 nabídka kvalitních pracovních podmínek a vybavení, 

 poskytnutí pocitu uznání, úcty a respektu, 

 nabídka odpovídající odměny, 

 prosazování přístupu společenské odpovědnosti organizace. 

(HORVÁTHOVÁ, 2011, s. 116 – 117) 

Respondent měl k dispozici škálu 5 – 1, kdy 5 znamenalo, že daná varianta je 

pro něj důležitá a 1 nedůležitá. Ke každé variantě měl přiřadit hodnotu z dané škály. 

Otázka slouží k potvrzení toho, že respondenti mají stejné nároky na zaměstnavatele 

jako již zkoumaní talentovaní jedinci ve firemní praxi. Další otázky z oblasti talent 
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managementu se týkala výukových metod, které slouží k rozvoji pracovníků. Výčet 

výukových metod obsahoval 22 možností, které nejsou rozlišeny z hlediska místa, na 

metody on-the-job a off-the-job. (HORVÁTHOVÁ, 2011, s. 81 – 85) Respondent měl 

k dispozici škálu 5 – 1, kdy 5 znamenalo, že by mu daná varianta výukové metody 

vyhovovala a 1 nevyhovovala. Ke každé variantě měl přiřadit hodnotu z dané škály. 

Poslední otázka dotýkající se talent managementu se týká směru řízení kariéry. Možné 

směry řízení kariéry jsou prohlubování odbornosti, získávání další odbornosti, postup 

v hierarchii. (HORNÍK, 2007) Respondent měl opět k dispozici škálu 5 – 1, kdy 5 

znamenalo, že by mu daná varianta směru rozvoje kariéry vyhovovala a 1 

nevyhovovala. Ke každé variantě měl přiřadit hodnotu z dané škály. 

Tato část dotazníkového šetření ještě obsahovala několik otázek na dokreslení 

celé situace: 

 zda se respondent domnívá, že vzdělání je dostačující předpoklad pro získání 

zaměstnání, 

 zda má respondent obavy, že po dokončení studia bude mít problém 

s nalezením práce, 

 v jaké sféře by po dokončení studia chtěl pracovat (veřejné, soukromé, jako 

osoba samostatně výdělečně činná), 

 zda by bylo vhodné do studijního programu začlenit praxi v podnicích. Zda 

jako povinnou či nepovinou, 

 zda by byl respondent ochoten tuto praxi absolvovat jako neplacenou. 

Respondent měl opět k dispozici škálu 5 – 1, kdy 5 znamenalo, že by mu daná 

varianta vyhovovala a 1 nevyhovovala. Ke každé variantě měl přiřadit hodnotu z dané 

škály. 

Demografické údaje 

Poslední část dotazníkového šetření obsahuje otázky týkající se demografických 

údajů respondenta a jeho rodiny, pohlaví, rok narození, kraj, velikost obce, úplnost či 

neúplnost rodiny, počet sourozenců, vztah rodiny k náboženství, zaměstnání rodičů, 

ekonomickou aktivitu rodičů, respondenta, eventuálních sourozenců, ekonomickou 

situaci rodiny – příjem rodičů, eventuálně respondenta a sourozenců. Tato část 
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dotazníku slouží k dokreslení podmínek, ve kterých respondent vyrůstal, a mohly mít 

vliv na vývoj jeho osobnosti. 

Konkrétní podoba dotazníku je uvedena v Příloze 1. 

6.4 Výstupy dotazníkového šetření 

Tato kapitola obsahuje vyhodnocení a interpretaci získaných data primárního 

výzkumu. Princip vyhodnocení je uveden v kapitole 7. Zpracování a vyhodnocování 

získaných dat z dotazníkového šetření bylo prováděno v statistickém programu 

Statistica for Windows verze 10, v kombinaci s tabulkovým editorem Microsoft Office 

Excel 2007. Odpovědi z dotazníků byly transformovány do elektronické podoby v 

podobě datové tabulky, aby bylo možné aplikovat statistické metody uvedené v kapitole 

3.2.5. Kompletní výstupy ze statistického programu v podobě tabulek jsou uvedeny 

v přílohách.  

Vyhodnocení primárního výzkumu je rozděleno dle výzkumných otázek, na 

následující části: 

 Je vhodné využít princip diverzity a diversity management při adaptaci a 

stabilizaci mladého pracovníka - „Generace Y“? 

 Jaká je versatilita osobnostně-pracovní orientace (měkkých dovedností) 

mladých lidí - „Generace Y“? 

 Došlo ke změně v oblasti motivace mladých lidí - „Generace Y“? 

 Jaké jsou představy a očekávání mladých lidí - „Generace Y“ ohledně 

budoucího zaměstnání? 

Dotazníkové šetření proběhlo v  březnu 2013. Ze základního souboru 491 

respondentů se dotazníkového šetření zúčastnilo 455 respondentů. Návratnost dotazníků 

činila 92, 66 %. Z těchto dotazníků byly vytříděny, ty které vyplnili studenti slovenské 

národnosti, jelikož výzkum je prováděn na prostředí České republiky. Konečný vzorek 

respondentů byl tedy 432 studentů 1. ročníku prezenčního studia Fakulty podnikatelské 

VUT v Brně ve studijním programu Ekonomika a management a Kvantitativní metody 

v ekonomice. Vzorek respondentů představoval 87,98 % základního souboru. 
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6.4.1 Profil respondentů 

Vzorek respondentů tvoří 432 studentů 1. ročníku presenčního studia Fakulty 

podnikatelské VUT v Brně ve studijním programu Ekonomika a management a 

Kvantitativní metody v ekonomice. K měsíci březnu, kdy byl prováděno dotazníkové 

šetření, v těchto oborech studovalo 481 aktivních studentů. 

Vyhodnocení profilu respondentů je rozděleno do dvou částí: 

1. Údaje o respondentovi. 

2. Údaje o rodině. 

K vyhodnocení byly použity následující statistické metody: 

 Popisná statistka - jako vhodný způsob prezentace získaných dat, jeví 

medián a průměr. 

 Kategoriální četnosti – absolutní, relativní a kumulativní četnost. 

Popis výsledků je proveden dle tabulkových výstupů statistického programu 

uvedených v příloze 2. 

 

Věk 

Průměrný věk respondentů byl 21 let. Nejmladším respondentů bylo v době 

průzkumu 20 let a nejstaršímu respondentovi bylo 26 let, což odpovídá rokům narození 

1987 až 1993. Zařazení respondentů do demografické skupiny je znárodněno 

v následující tabulce. 

 

Tabulka 7: Zařazení respondentů do demografické generace (zdroj: vlastní zpracování) 

Generace X Generace Y Generace Z 

1965 1982 1987 
Respondenti 

2000 2000 TBG 
1982 1993 

 

Pohlaví 

Vzorek tvoří 51,85 % žen (224) a 47,92 % mužů (207).  

 

Kraj a velikost obce 

57,40 % respondentů (248) pochází z Jihomoravského kraje. Z kraje Vysočina 

pochází 10,65 % respondentů (46). 9,49 % respondentů (41) pochází ze Zlínského kraje. 
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Z olomouckého kraje pochází8,56 % respondentů (37). 6,02 % respondentů (26) 

pochází z kraje Pardubického. 4,40 % respondentů (19) pochází z kraje 

Moravskoslezského. Z kraje Královehradeckého pochází 2,54 % respondentů (11). 0,46 

% respondentů (2) pochází z kraje Jihočeského a 0,23 % respondentů (1) z Libereckého. 

 

 
Obrázek 8: Četnost zastoupení velikosti boce ve vzorku respondentů v % (zdroj: vlastní 

zpracování) 

 

Ekonomická aktivita respondentů 

81,02 % respondentů (350) uvádí, že jsou vyživovanými členy domácnosti, tzn. 

rodiče jim zcela či alespoň částečně přispívají na vysokoškolské studium. 18,98 % 

respondentů (82) si vysokoškolské studium platí samo. 56,25 % respondentů (243) při 

studiu chodí na příležitostné brigády. Pravidelnou brigádu má 21,76 % respondentů 

(94). Na částečný úvazek pracuje 6,48 % respondentů (28). 1,39 % respondentů (6) 

pracuje na plný úvazek a 7,18 % respondentů (31) se živí jako osoby samostatně 

výdělečně činné. Minimálně si respondenti vydělají 0 Kč, tzn. to jsou ti respondenti, 

kterým rodiče plně hradí jejich potřeby a tedy nejsou nuceni si přivydělávat. Průměrně 

si respondenti vydělají 4 800 Kč měsíčně a střední hodnota přijmu činí 3 000 Kč. 

Maximálně si respondenti vydělají 40 000 Kč měsíčně. 

 

Rodinné poměry 

80,79 % respondentů pochází z úplné rodiny. Z neúplné rodiny pochází 18,98 % 

respondentů (82), z toho s matkou vyrůstalo 89 % (73), s otcem 8,54 % (7) a jeden 
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jednoho respondenta vychovávala babička. Jednoho sourozence má 64,35 % 

respondentů (278). Dva sourozence má 18,28 % respondentů (79). Bez sourozence 

vyrůstalo 11,81 % respondentů (51). Tři sourozence má 3,01 % respondentů (13). Více 

jak tři sourozence má 2,08 % respondentů (9). 66 % respondentů (289) pochází 

z ateistické rodiny a 31,25 % (135) z rodiny věřící. 1,85 % respondentů (8) tuto otázku 

nevyplnilo.  

 

 

Obrázek 9: Zaměstnání rodičů (zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Obrázek 10: Hrubý měsíční příjem rodičů v % (zdroj: vlastní zpracování) 

 

58,10 % sourozenců respondentů jsou vyživování členi domácnosti. Dále 22,92 

% sourozenců chodí na příležitostné brigády. 8.80 % sourozenců má pravidelnou 

brigádu. Na částečný úvazek pracuje 3,94 % sourozenců. Práci na plný úvazek má 19,44 

% sourozenců. Jako osoby samostatně výdělečně činné pracuje 6,71 % sourozenců. 

V případě že má respondent 1 sourozence, pak průměrný příjem těchto sourozenců je 

9 250 Kč a střední hodnota příjmu je 5 000 Kč. V případě že má respondent 2 
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sourozence, pak průměrný příjem činní 10 950 Kč a střední hodnota přijmu je 11 000 

Kč. V případě že má respondent 3 sourozence, pak průměrný příjem činí 24 500 Kč a 

střední hodnota přijmu je 19 000 Kč. Zde se dá předpokládat, že sourozenci sice žijí 

stále ještě ve společné domácnosti, ale ekonomicky jsou již na rodině nezávislí. 

6.4.2 Výzkum vhodnosti využití diversity managementu 

Střetávání a výskyt různých rozměrů a stránek diverzity pracovníků můžeme 

obecně chápat jako koexistenci různých kultur a subkultur v organizaci. Jedním ze 

základních předpokladů a východisek úspěšného a efektivního zvládání diverzity by 

tudíž mělo být rozpoznání a uvědomění si profilu vlastních kulturních orientací a 

preferencí a zakomponování tohoto „obrázku“ do širšího rámce existujících možných 

kulturních perspektiv. Ke zjištění kulturního profilu české „Generace Y“ byla využita 

upravená metodiku „The Culture Compass“, kterou navrhla americká odbornice na 

řešení otázky diverzity Paula Chu (1996). 

Výzkumná otázka: Je vhodné využít princip diverzity a diversity 

management při adaptaci a stabilizaci mladého pracovníka? 

H0: Mladí lidé - „Generace Y“ nevykazují odlišnou kulturní perspektivu. 

H1: Mladí lidé - „Generace Y“ vykazují odlišnou kulturní perspektivu. 

Výsledky statistického vyhodnocení 

Vyhodnocení výzkumu kulturního profilu je rozděleno do čtyř oblastí kulturně 

podmíněných orientací a v rámci každé z nich jsou rozlišeny tři dílčí dimenze: 

1. Přístup k času – zaměření na minulost, přítomnost, budoucnost. 

2. Přístup k přírodě – zaměření na kontrolu, odevzdanost, harmonii. 

3. Přístup k aktivitě – zaměření na činorodost, bytí, rozvoj. 

4. Přístup k mezilidským vztahům – zaměření na individualitu, hierarchie, 

vzájemnost.  

Princip vyhodnocení dílčích dimenzí je následující: 

Popisná statistka - jako vhodný způsob prezentace získaných dat, jeví medián, 

maximum a minimum. Toto vychází z principu možností odpovědi na tento typ otázek, 

kdy respondent měl přidělit mezi třem tvrzením v rámci jedné otázky body 1, 2 s 3. 
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Analýza kategoriálních četností jednotlivých dimenzí dle principu versatility. 

Zjištění závislosti mezi jednotlivými oblastmi osobnostně kulturního profilu. 

Popis výsledků je proveden dle tabulkových výstupů statistického programu 

uvedených v příloze 3. 

 

Přístup k času 

Tuto část vyplnilo správně 420 dotazovaných. V případě dimenze minulost je 

střední hodnota rovna 5 a shoduje se s průměrem. V případě dimenze přítomnost je 

střední hodnota rovna 6 a shoduje se s průměrem. V případě dimenze přítomnost je 

střední hodnota rovna 7 a neshoduje se zcela  s průměrem (6,80). Pokud respondent u 

vybraných tvrzení volil hodnotu 1, mohl dosáhnout teoretického minima 3 bodů. Pokud 

respondent u vybraných tvrzení volil hodnotu 3, mohl dosáhl teoretického maxima 9 

bodů. Výsledná minima a maxima odpovídají teoretickým hodnotám.  

V přístupu k času je preferovanou dimenzí budoucnost (53,47 % respondentů - 

231), dále pak přítomnost (21,06 % respondentů - 91) a nakonec minulost (12,5 % 

respondentů - 54).  

Dle principu versatility plně vyváženými jedinci v přístupu k času jsou pouze 4,4 

% respondentů (19), tzn. jsou zaměřeni ve všech třech dimenzích stejně. Částečné 

versatility dosáhlo 5,78 % respondentů (25), tzn. jsou zaměřeni na kombinaci dvou 

dimenzí k přístupu k času. K excesu, tedy přílišnému zaměření na některou z dimenzí 

přístupu k času, došlo u 232 respondentů, což činí 53,70 % (v dimenzi minulost - 5,56 

% respondentů (24), v dimenzi přítomnost - 9,49 % respondentů (41) a v dimenzi 

budoucnost - 38,66 % respondentů (167). K deficitu, tedy k opomíjení daného principu 

v oblasti přístupu k času došlo u 218 respondentů, což činí 50,46 % (v dimenzi minulost 

- 32,18 % respondentů (139), v dimenzi přítomnost 10,19 % respondentů (44), 

v dimenzi budoucnost 8,10 % respondentů (35). 

 

Přístup k přírodě 

Tuto část vyplnilo správně 420 dotazovaných. V případě dimenze kontrola je 

střední hodnota rovna 7 a zcela se neshoduje se s průměrem (6,54). V případě dimenze 

kontrola je střední hodnota rovna 6 a shoduje se s průměrem. V případě dimenze 

odevzdanost je střední hodnota rovna 5 a ne zcela shoduje se s průměrem (5,39). Pokud 
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respondent u vybraných tvrzení volil hodnotu 1, mohl dosáhnout teoretického minima 3 

bodů. Pokud respondent u vybraných tvrzení volil hodnotu 3, mohl dosáhl teoretického 

maxima 9 bodů. Výsledná minima a maxima odpovídají teoretickým hodnotám.  

V přístupu k přírodě je preferovanou dimenzí kontrola (43,98 % respondentů – 

190), dále pak harmonie (29,17 % respondentů – 126) a nakonec odevzdanost (14,12 % 

respondentů – 61).  

Dle principu versatility plně vyváženými jedinci v přístupu k přírodě jsou pouze 

3,70 % respondentů (16), tzn. jsou zaměřeni ve všech třech dimenzích stejně. Částečné 

versatility dosáhlo 6,25 % respondentů (27), tzn. jsou zaměřeni na kombinaci dvou 

dimenzí k přístupu k času. K excesu, tedy přílišnému zaměření na některou z dimenzí 

přístupu k přírodě, došlo u 237 respondentů, což činí 54,87 % (v dimenzi kontrola – 

31,73 % respondentů (137), v dimenzi harmonie – 16,90 % respondentů (73) a v 

dimenzi odevzdanost – 6,25 % respondentů (7). K deficitu, tedy k opomíjení daného 

principu v oblasti přístupu k přírodě došlo u 229 respondentů, což činí 53 % (v dimenzi 

kontrola – 13,19 % respondentů (57), v dimenzi harmonie 14,81 %respondentů (64), 

v dimenzi odevzdanost 25 % respondentů (108). 

 

Přístup k aktivitě 

Tuto část vyplnilo správně 420 dotazovaných. V případě dimenze činorodost je 

střední hodnota rovna 6 a ne zcela se shoduje s průměrem (5,87). V případě dimenze 

bytí je střední hodnota rovna 6,5 a ne zcela se shoduje s průměrem (6,39). V případě 

dimenze rozvoj je střední hodnota rovna 6 a ne zcela se shoduje s průměrem (5,72). 

Pokud respondent u vybraných tvrzení volil hodnotu 1, mohl dosáhnout teoretického 

minima 3 bodů. Pokud respondent u vybraných tvrzení volil hodnotu 3, mohl dosáhl 

teoretického maxima 9 bodů. Výsledná minima a maxima odpovídají teoretickým 

hodnotám.  

V přístupu k aktivitě je preferovanou dimenzí bytí (38,19 % respondentů – 165), 

dále pak činorodost (24,31 % respondentů – 105) a nakonec rozvoj (21,53 % 

respondentů – 93).  

Dle principu versatility plně vyváženými jedinci v přístupu k aktivitě jsou pouze 

3,70 % respondentů (16), tzn. jsou zaměřeni ve všech třech dimenzích stejně. Částečné 

versatility dosáhlo 7,87 % respondentů (34), tzn. jsou zaměřeni na kombinaci dvou 
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dimenzí k přístupu k aktivitě. K excesu, tedy přílišnému zaměření na některou 

z dimenzí přístupu k aktivitě, došlo u 205 respondentů, což činí 47,45 % (v dimenzi 

činorodost – 14,81 % respondentů (64), v dimenzi bytí – 22,69 % respondentů (98) a v 

dimenzi rozvoj – 9,95 % respondentů (43). K deficitu, tedy k opomíjení daného 

principu v oblasti přístupu k aktivitě došlo u 203 respondentů, což činí 46,99 % 

(v dimenzi činorodost – 16,67 % respondentů (72), v dimenzi bytí 10,42 % respondentů 

(45), v dimenzi rozvoj19,68 % respondentů (85). 

 

Přístup k mezilidským vztahům 

Tuto část vyplnilo správně 420 dotazovaných. V případě dimenze 

individualismus je střední hodnota rovna 7 a ne zcela se shoduje s průměrem (7,15). 

V případě dimenze hierarchie je střední hodnota rovna 4 a ne zcela se shoduje 

s průměrem (4,43). V případě dimenze hierarchie je střední hodnota rovna 7 a ne zcela 

se shoduje s průměrem (6,40). Pokud respondent u vybraných tvrzení volil hodnotu 1, 

mohl dosáhnout teoretického minima 3 bodů. Pokud respondent u vybraných tvrzení 

volil hodnotu 3, mohl dosáhl teoretického maxima 9 bodů. Výsledná minima a maxima 

odpovídají teoretickým hodnotám.  

V přístupu k mezilidským vztahům je preferovanou dimenzí individualismu 

(52,08 % respondentů – 225), dále pak vzájemnost (27,78 % respondentů –120) a 

nakonec hierarchie (7,64 % respondentů –33).  

Dle principu versatility plně vyváženými jedinci v přístupu k mezilidským 

vztahům je pouze 1,62 % respondentů (7), tzn. jsou zaměřeni ve všech třech dimenzích 

stejně. Částečné versatility dosáhlo 8,10 % respondentů (35), tzn. jsou zaměřeni na 

kombinaci dvou dimenzí k přístupu k aktivitě. K excesu, tedy přílišnému zaměření na 

některou z dimenzí přístupu k mezilidských vztahů, došlo u 311 respondentů, což činí 

71,99 % (v dimenzi individualismus – 45,14 % respondentů (195), v dimenzi hierarchie 

– 4,4 % respondentů (19) a v dimenzi vzájemnost – 22,45 % respondentů (97). 

K deficitu, tedy k opomíjení daného principu v oblasti přístupu k aktivitě došlo u 329 

respondentů, což činí 76,16 % (v dimenzi individualismus – 6,25 % respondentů (27), 

v dimenzi hierarchie – 59,03 % respondentů (255), v dimenzi vzájemnost 10,65 % 

respondentů (46). 
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Analýza reálné provázanosti oblastí kulturního profilu je provedena pomocí 

kontingenčních tabulek. V rámci vazeb mezi jednotlivými oblastmi kulturního profilu se 

ve většině případů jednalo o velmi roztříštěné hodnoty. Plné versatility v jednotlivých 

kombinací dosahovalo 3,89 – 0 % respondentů (4 – 0). Částečné versatility dosáhlo opět 

3,89 – 0 % respondentů (4 – 0). Kombinaci plné versatility v dané oblasti a jedné 

dimenze z ostatních oblastí dosahovalo 3,89 – 0,48 % respondenti (16 – 2). 

Mezi nejčastější dosahované kombinace v rámci daných oblastí a dimenzí byly 

tyto: 

1. budoucnost a individualismu (30,71 %), 

2. budoucnost a kontrola (26,43 %), 

3. kontrola a individualismus (26,67 %), 

4. bytí a individualismus (21,19 %), 

5. budoucnost a bytí (19,52 %), 

6. budoucnost a vzájemnost (16,43 %), 

7. kontrola a bytí (16,19 %), 

8. budoucnost a harmonie (15,71 %), 

9. harmonie a individualismus (15,48 %), 

10. ostatní kombinace volilo méně než 15 % respondentů. 

Z přístupu k času jsou respondenti zaměření na budoucnost. Z přístupu 

k mezilidským vztahům se nejčastěji objevuje individualismus. Z přístupu k přírodě se 

nejčastěji objevuje kontrola a pak harmonie. Z přístupu k aktivitě je to bytí. 

Test závislosti je proveden pomocí Pearsonova chí-kvadrátu a M-V chí-

kvadrátu. 

Ho: Není statisticky významný rozdíl mezi oblastmi individuálního kulturního 

profilu. 

H1: Je statisticky významný rozdíl mezi oblastmi individuálního kulturního 

profilu. 

Dle testu závislosti jednotlivých oblastí kulturního profilu se ve většině případů 

prokázalo, že mezi nimi nejsou významné statistické rozdíly. Potvrdila se tedy hypotéza 

Ho. Významné statistické rozdíly byly prokázány pouze v případě oblastí přístupu 

k času a přístupu k mezilidským vztahům. Zde se potvrdila hypotéza H1. 



122 

Profil individuálních kulturních perspektiv respondentů 

Při vyhodnocování dílčích oblastí kulturního profilu byla prokázána diverzita 

jednotlivých individuálních profilů respondentů. Toto potvrzuje teoretické principy 

diverzity, které uvádí, že každý člověk je jedinečný. Zároveň ale byly vysledovány 

skupiny respondentů vykazující shodu individuálních kulturních perspektiv. 

V případě přístupu k času dosahuje plné čí částečné versatility 12,97 % 

respondentů a 87,03 % (376) preferuje jednu dimenzí. V případě přístupu k přírodě 

dosahuje plné čí částečné versatility 12,73 % respondentů a 87,27 % (377) preferuje 

jednu dimenzí. V případě přístupu k aktivitě dosahuje plné čí částečné versatility 15,97 

% respondentů a 84,03 % (363) preferuje jednu dimenzí. V případě přístupu 

k mezilidským vztahům dosahuje plné čí částečné versatility 12,50 % respondentů a 

87,50 % (378) preferuje jednu dimenzí. 

 

I. Profil individuálních kulturních perspektiv 

 

Tabulka 8: I. Individuální profil kulturních perspektiv (zdroj: vlastní zpracování) 

Přístup k Dimenze Četnost Relativní četnost 

času budoucnost 231 53,47 % 

přírodě kontrola 190 43,98 % 

aktivitě bytí 165 38,19 % 

mezilidským vztahům individualismus 225 52,08 % 

 

V rámci zaměření na čas respondenti jednoznačně preferují budoucnost tzn. 

že, jejich výchozím předpokladem je, že: „Dnešek je krokem k dosažení budoucích 

cílů“. Tito respondenti nacházejí smysl ve stanovování a dosahování cílů, 

v systematičnosti, vytrvalosti a důslednosti, v pokroku. V práci hledají jasně definované 

cíle, plány a úkoly, usilují o jejich důsledné plnění. Monitorují proces a dosažený 

pokrok. Málokdy jsou plně spokojení, každý úspěch chápou jako výzvu a podnět ke 

sledování nových a náročnějších cílů. V práci prosazují pevnou morálku a disciplínu. 

V rámci zaměření na přírodu respondenti jednoznačně preferují kontrolu, tzn. 

že, jejich výchozím předpokladem je, že: „Příroda by měla sloužit uspokojování 

lidských potřeb, prioritou je rozvoj a blaho lidstva“. Tito respondenti nacházejí smysl 

ve využívání příležitostí a možností, ve „vítězstvích ducha nad hmotou“, v efektivním 
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využívání přírodních zdrojů. Práce je pro ně zdrojem lidského pokroku. Pracovní proces 

by měl podle nich být řízen racionálně, v souladu s vědeckými poznatky. Problémy jsou 

cestou pro ně cestou novým poznatků, překážky výzvou k inovacím apod. 

V rámci zaměření na aktivitu respondenti preferují zaměření na bytí, tzn. že, 

jejich výchozím předpokladem je, že: „Nejdůležitější životní aktivitou je autentické 

sebevyjádření a přirozenost“. Smysl nachází ve spontánní expresi, otevřenosti, 

opravdivosti, přátelství. Na bytí orientovaný jedinec práci nespojuje se svým „egem“ a 

seberealizací, ani ji striktně neodděluje od hry a zábavy. Oblasti jejich mimopracovních 

a pracovních vztahů se často úzce prolínají, mezi kolegy si hledají přátele, rádi pracují 

tam, kdy jsou zaměstnání jejich kamarádi, apod. Hodně času věnují rozvoji vztahů a 

neformální komunikaci. Věří, že tím posilují skupinovou morálku a soudržnost. 

V rámci zaměření na mezilidské vztahy respondenti jednoznačně preferují 

individualismus tzn. že, jejich výchozím předpokladem je, že: „Každý člověk je sám 

odpovědný za to, co se mu v životě přihodí. Každý se musí sám zasazovat o svá práva i 

pečovat o své blaho. Nachází smysl v osobní iniciativě a odpovědnosti, ve volné soutěži 

a konkurenci. V práci zastává názor, že v práci by měly být uznávány a hodnoceny 

především výkony a výsledky konkrétních jedinců. Postup v organizační hierarchii a 

jiné formy uznání by s měly odvíjet právě od toho, co ten který jedinec dokázal. 

Skupinové úspěchy a ocenění „individualistu neuspokojují. (PAVLICA, JAROŠOVÁ a 

KAISER, 2010, s. 207 - 213) 

 

II. Profil individuálních kulturních perspektiv 

 

Tabulka 9: II. Profil individuálních kulturních perspektiv (zdroj: vlastní zpracování) 

Přístup k Dimenze Četnost Relativní četnost 

času přítomnost 91 21,06 % 

přírodě harmonie 126 29,71 % 

aktivitě činorodost 105 29,31 % 

mezilidským vztahům vzájemnost 120 27,78 % 

 

V rámci zaměření na čas respondenti na druhém místě preferují přítomnost, 

tzn. že jejich výchozím předpokladem je, že: „Dnešek / přítomnost je jedinou realitou“. 

Smysl nachází v tezi „Carpe diem“, žijeme naplno teď a nyní, každý den může být 
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poslední. Práce, stejně jako života, si chtějí užívat plnými doušky. Na přítomnost 

orientovaní jedinci často do práce přinášejí energii, nadšení, dobrou náladu a pozitivní 

myšlení.  

V rámci zaměření na přírodu respondenti na druhém místě harmonii tzn. že, 

jejich výchozím předpokladem je, že: „Náš vztah s přírodou je symbolický. Péče a 

zájem o životní prostředí se nám vynahradí v podobě pokorného a harmonického 

života“. Smysl nacházejí v harmonii, rovnováze, v šetrném zacházení s přírodou a 

okolím. Práce je pro ně procesem, prostřednictvím kterého může lidstvo udržovat 

symbolickou rovnováhu s přírodou. Co si ze svého, přírodního i sociálního okolí berou, 

to by chtěli v nějaké jiné, prospěšné formě vrátit. 

V rámci zaměření na aktivitu respondenti na druhém místě preferují 

činorodost, tzn. že, jejich výchozím předpokladem je, že: „V životě je nejdůležitější 

činorodost a konkrétní skutky“. Smysl nacházejí ve výkonech a ve výsledcích. V práci 

se na činorodost orientovaný jedinec ztotožňuje s tím, co dělá. Práce dává jeho životu 

smysl i náplň. Pracovat pro něj znamená být. Vztahy podřizuje úkolům a povinnostem. 

Práci a hru od sebe odděluje, avšak jak v práci, tak při hře se snaží podat co nejlepší 

výkon a uspět. 

V rámci zaměření na mezilidské vztahy respondenti na druhém místě preferují 

vzájemnost, tzn. že jejich výchozím předpokladem je, že: „Posláním každého jedince je 

být užitečný většímu celku“. Smysl nalézají ve vzájemné závislosti a podpoře, ve 

skupinových cílech, v kooperaci. Na vzájemnost zaměření jedinci očekávají, že v práci 

všichni spolupracují na dosažení společných cílů. Potřebují mít pocit sounáležitosti 

s ostatními členy pracovní skupiny i s organizací jako celkem, chtějí vidět, že jejich 

práce je užitečná a přispívá k úspěchu podniku. Soutěžení mezi jednotlivci anebo 

skupinami neuznávají. Veřejné pochvaly a oceňování či vyzdvihování zásluh 

jednotlivců je může uvádět do rozpaků. (PAVLICA, JAROŠOVÁ a KAISER, 2010, s. 

207 - 213) 
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III. Profil individuálních kulturních perspektiv 

 

Tabulka 10: III. Profil individuálních kulturních perspektiv respondentů (zdroj: vlastní 

zpracování) 

Přístup k Dimenze Četnost Relativní četnost 

času minulost 54 12,50 % 

přírodě odevzdanost 61 14,12 % 

aktivitě rozvoj 93 21,53 % 

mezilidským vztahům hierarchie 33 7,64 % 

 

V rámci zaměření na čas respondenti na třetím místě preferují minulost, tzn. že 

jejich výchozím předpokladem je, že: „Dnešek vyplývá z minulosti, souvisí s tím, co se 

již stalo“. Smysl nacházejí ve vyrovnaném respektování pravidel historického vývoje, 

v historií ověřených zkušenostech. V práci na minulost zaměřený jedinec chce nacházet 

a navazovat na historicky osvědčené tradice – formy vztahů, procesy, technologie atd. 

Aktuální krize a potíže ho nechávají klidným, spoléhá na důsledné uplatňování 

ověřených postupů. 

V rámci zaměření na přírodu respondenti na třetím místě preferují 

odevzdanost, tzn. že jejich výchozím předpokladem je, že: „Život na zemi je ovládán 

přírodou a jejími zákony“. Smysl nachází v úctě k přírodě, v respektování podřízeného 

postavení a dočasné existence lidstva. Práce je pro ně přirozenou součástí života, 

všechny živé bytosti musí vynakládat energii a práci k tomu, aby přežily. Takto 

zaměření jedinci obvykle berou práci a zaměstnání jako fakt a nezbytnou nutnost. 

Neusilují o změny, spíše se snaží přizpůsobit organizačnímu systému a své roli v něm. 

V rámci zaměření na aktivitu respondenti na třetím místě preferují zaměření na 

rozvoj, tzn. že jejich výchozím předpokladem je, že: „Osobní rozvoj a učení představují 

nejdůležitější životní aktivitu“. Smysl nacházejí v rozvoji svého potenciálu a možností, 

v aktivitách, při nichž se může něčemu novému naučit. Takto zaměřený jedinec v práci 

hledá především příležitosti k osobnímu rozvoji, odbornému růstu a učení. Pokud cítí, 

že mu stávající práce či organizace nemůže nabídnout již nic nového, hledá si nové 

působiště. 

V rámci zaměření na mezilidské vztahy respondenti na třetím místě preferují 

zaměření na hierarchii, tzn. že jejich výchozím předpokladem je, že: „Každý z nás má 

ve společnosti své místo. Čím výše je kdo postaven, tím větší úcty a uznání si zasluhuje. 
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Smysl nachází v tradici, hierarchii, rodině, dodržování protokolu. Na hierarchii 

orientovaný jedince očekává, že v organizaci bude existovat pevně daná struktura 

vertikálních i horizontálních vztahů, ve které je každému jasně přisouzená určitá pozice 

a role. Tyto skutečnosti musí všichni respektovat. Důležité je dodržování protokolárních 

pravidel a procedur. Otevřenost a spontaneita systém ohrožují. (PAVLICA, 

JAROŠOVÁ a KAISER, 2010, s. 207 - 213) 

Mezi událostmi, které měli vliv na individuální kulturní profil respondenti, 

uváděli v oblasti politiky nejčastěji přímo volbu prezidenta, Sametovou revoluci, vstup 

do EU, vznik samostatné České republiky, amnestii prezidenta Václava Klause v roce 

2013, volby obecně, korupční kauzy, Mnichov 1939. Z osobností se v pozitivním 

smyslu objevovali jména Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman, T. G. Masaryk, 

v negativní smyslu Vít Bárta, David Rath. Z mezinárodních událostí se jednalo o 

zvolení Baraka Obamy americkým prezidente, terorismus a útok 11. září 2001, válka 

v Iráku, boje v pásmu Gazy, genocida ve Rwandě. V oblasti ekonomické respondenti 

uváděli nejčastěji hospodářskou / finanční/ ekonomickou krizi, vstup do EU, zadlužení 

obyvatel / státu, zdražování, zvyšování DPH, nezaměstnanost, pravdu o FEDu, propad 

americké burzy, pád velkých světových bank, ekonomický vývoj Řecka, důchodový 

systém. V oblasti vědecko-technické respondenti uváděli pokrok lidstva, technologický 

pokrok, vynález a vývoj PC, vynález a vývoj mobilních telefonů, vynález a rozšíření 

internetu, vývoj multimediální techniky, sociální sítě, vynález automobilu, let do 

vesmíru, objevy ve zdravotnictví. V oblasti kulturně-společenské respondenti uváděli 

divadlo, besedy, kino, knihy, kroužky, kulturní události v obci, letní tábor, výměnný 

pobyt, cesty do zahraniční, kulturní různorodost, dobrovolnická činnost, Facebook, smrt 

Václava Havla. V oblasti sportu respondenti uváděli různé sportovní akce, nejčastěji 

zimní olympijské hry v Naganu, 1998, letní OH, MS v hokeji, basketbalu, volejbalu, 

fotbalu, EURP, Fed Cup, Davis Cup, Biatlon v Novém městě na Moravě 2013, Maratón 

v Bostonu, úspěchy českých sportovců, členství ve sportovních klubech. 

Výstup z výzkumu ohledně diverzity  

Výsledky výzkumu v oblasti individuálních kulturních perspektiv dokazují, že 

česká „generace Y“ je rozmanitá uvnitř své skupiny, ale zároveň se dají identifikovat 
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převažující společné rysy kulturního profilu. Plnou či částečnou versatilitu 

v individuálním kulturním profilu dosahuje průměrně 13,54 % respondentů. Variantu I. 

Individuálního kulturního profilu preferuje průměrně 47 % respondentů. Variantu II. 

Individuálního kulturního profilu preferuje průměrně 27 % respondentů. Variantu III. 

Individuálního kulturního profilu preferuje průměrně 14 % respondentů.  

Dále dle průzkumu provedených v zahraniční uvedených v kapitole 4.1.1. 

Současný stav vědeckého poznání i česká „generace Y“ vykazuje odlišnosti od 

předešlých demografických generací. 

 

Tabulka 11: Vlastnosti generací narozených 1943 – 2000 (zdroj: upraveno dle RAŠTICOVÁ, 2012, 

vlastní zpracování) 

Název Rok narození Základní hodnota Určující okamžiky 

„Generace X“ 1961 – 1980 

Rozmanitost, technická 

gramotnost, zábava, 

neformálnost 

Případ Challenger, 

AIDS, Rodney King 

„Generace Y“ 1980 - 2000 

Optimismus, občanská 

povinnost, sebevědomí, 

úspěch 

Terorismus, 

bombardování města 

Oklahoma, počítače 

Respondenti 1987 - 1993 

Cílevědomí, 

sebevědomí, vytrvalí a 

důslední, věří 

v pokroku, využívání 

příležitostí a možností, 

spontánní, otevření, 

opravdoví, přátelští, věří 

v osobní iniciativě a 

odpovědnosti, ve volnou 

soutěž a konkurenci. 

Samotová revoluce, 

vstup do EU, přímá 

volba prezidenta v ČR, 

volba prezidenta v USA 

terorismus, počítače, 

internet, sociální sítě. 

 

Z těchto důvodů se potvrzuje hypotéza H1: Mladí lidé - „Generace Y“ vykazují 

odlišnou kulturní perspektivu. Je tedy vhodné využít diverzitu a diversity management 

při adaptaci a stabilizaci mladého pracovníka, protože skutečně vykazují odlišnosti od 

předešlých generací a jsou rozmanití 
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6.4.3 Výzkum v oblasti osobnostně-pracovní orientace 

V administrativních profesích dochází k posunu, kde namísto dříve 

požadovaného maturitního vzdělání firmy stále častěji požadují bakalářskou úroveň 

nebo absolvování VOŠ. U vysokoškoláků se předpokládá širší rozhled a větší flexibilita, 

zatímco skutečná odbornost (ve smyslu absolvovaného magisterského studijního 

programu) v řadě netechnických profesí ustupuje do pozadí. Vysokoškolský diplom začíná 

být u absolventů některými zaměstnavateli vnímán jako samozřejmost, která dokládá 

především schopnost mladého člověka učit se, přizpůsobit se a vnímat věci v širším 

kontextu, nejen v rámci konkrétní, úzce zaměřené odbornosti. I u středoškoláků, 

především u absolventů, je kladen čím dál větší důraz na tzv. měkké dovednosti. 

Dovednosti a znalosti vystudovaného oboru jsou samozřejmostí a zaměstnavatelé 

požadují, aby školy vybavily mladé lidi také sociálními dovednostmi. Důraz je kladen 

na schopnost komunikovat, vyjádřit a obhájit vlastní názor, flexibilně se přizpůsobit 

firemní kultuře. Přičemž u všech předpokládá jistou míru flexibility, samostatnosti a 

schopnost sociální interakce a komunikace. Tento celoevropský trend se samozřejmě 

projevuje i v České republice. (VOJTĚCH a CHAMOUTOVÁ, 2013, [online]) 

 

Výzkumná otázka: Je vhodné využít versatilní vedení jako způsob 

diagnostiky a princip rozvoje při adaptaci a stabilizaci mladého pracovníka? 

H0: Mladí lidé - „Generace Y“ nevykazují plné rozvinutí měkkých dovedností. 

H1: Mladí lidé - „Generace Y“ vykazují plnou rozvinutost měkkých dovedností. 

 

A/ Výsledky statistického vyhodnocení 

Vyhodnocení výzkumu měkkých dovedností je rozděleno do dvou oblastí a 

několika podoblastí: 

1. Manažerský přístup:  

 Styl vedení – direktivní vs. podporující, výkonové orientace – 

krátkodobý výkon a operativa vs. dlouhodobá strategie 

 Styl ovlivňování. – věcná argumentace, společná vize, odměna a trest, 

participace a důvěra. 
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2. Měkké dovednosti: 

 Styl učení – aktivní, teoretický, reflektivní, pragmatický. 

 Sebeotevření (deficit, sdílení, přehnané vyžadování) a přijímání zpětné 

vazby (neochota zabývat se, přijímání, přehnané vyžadování). 

 Styl naslouchání – orientovaný na lidi, úkoly a fakta, obsah a souvislosti, 

čas. 

 Styl řešení konfliktů – únikový, soupeřivý, přizpůsobivý, kompromisní, 

kooperativní.  

 Týmová spolupráce – chování (úkolové, vztahové) a emocionální 

projevy (kamarád, útočník, logik). 

Princip vyhodnocení dílčích podoblastí je následující: 

1. Vyhodnocení četnosti zastoupení bodového hodnocení jednotlivých 

tvrzení dané podoblasti. 

2. Popisná statistka - u podoblastí s větším počtem kategorií se jako vhodný 

způsob prezentace získaných dat, jeví medián, maximum a minimum.  

3. Analýza kategoriálních četností jednotlivých oblastí / podoblastí dle 

principu versatility. 

4. Zjištění závislosti mezi oblastmi, které jsou rozděleny do podoblastí. 

Popis výsledů je proveden dle tabulkových výstupů statistického programu 

uvedených v příloze 4. 

 

STYL VEDENÍ A SMĚŘOVÁNÍ VÝKONOVÉ ORIENTACE 

Na styl vedení a směřování výkonové orientace odpovědělo 432. Kdy princ 

vyhodnocení jednotlivých oblastí je následující. Respondent měl vyjádřit souhlas či 

nesouhlas s daným tvrzením, kdy počet souhlasných odpovědí značí součet bodů 

přidělených jednotlivým variantám vedení. 

 

Styl vedení - sebeprosazující a direktivní styl vedení 

Jelikož respondent mohl dle souhlasných odpovědí za daná tvrzení dosáhnout 

minimálně 0 bodů a maximálně 3 body, není nutné počítat charakteristiky popisné 

statistiky. K vyhodnocení bylo využito grafického vyjádření četnosti zastoupení 

jednotlivých možností získání bodů. 
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Obrázek 11: Graf četnosti bodového hodnocení stylu vedení (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Podle principu versatility žádný respondent nedosáhl vyváženého působení obou 

stylů vedení. Pořadí preference stylu vedení je následující: 

1. Zapojující a podporující styl 71,53 % (309 respondentů).  

2. Sebeprosazující a direktivní styl vedení 28,47 % (123 respondentů). 

K přílišnému zaměření, kdy respondent získal 3 body, došlo u 22,68 % (98 

respondentů) - v případě podporujícího styl vedení u 18,52 % (80 respondentů) a u 

direktivního stylu vedení u 4,17 % (18 respondent). Naopak k opomíjení neboli 

nepůsobení daného stylu vedení, kdy respondent získal 0 bodů, došlo opět u 22,45 % 

(97 respondentů) - v případě podporujícího stylu vedení u 3,94 % (17 respondentů) a u 

direktivního stylu vedení u 18,52 %) (80 respondentů). Respondenti v těchto dvou 

stylech dosáhly opačně zrcadlových výsledků. 

 

Výkonová orientace - zaměření na krátkodobý výkon a operativu a 

dlouhodobou strategii 

Jelikož respondent mohl dle souhlasných odpovědí za daná tvrzení dosáhnout 

minimálně 0 bodů a maximálně 3 body, není nutné počítat charakteristiky popisné 

statistiky. K vyhodnocení bylo využito grafického vyjádření četnosti zastoupení 

jednotlivých možností získání bodů. 
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Obrázek 12:Graf četnosti bodového hodnocení výkonové orientace (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Podle principu versatility žádný respondent nedosáhl vyváženého směřování 

výkonové orientace. Pořadí preference směru výkonové orientace je následující: 

1. Zaměření na krátkodobý výkon a operativu 59,26 % (256 respondentů). 

2. Zaměření na dlouhodobou strategii 40,74 % (176 respondentů).  

K přílišnému zaměření, kdy respondent získal 3 body, došlo u 23,84 % (150 

respondentů) - v případě krátkodobého výkonu a operativy u 23,84 % (103 respondentů) 

a u orientace na dlouhodobou strategii u 10,88 % (47 respondentů). Naopak k opomíjení 

neboli nesměřování výkonové orientace, kdy respondent získal 0 bodů, došlo opět u 

23,84 % (150 respondentů) - v případě orientace na krátkodobou strategii u 10,88 % (47 

respondentů) a u orientace na dlouhodobou strategii u 23,84 % (103 respondentů). 

Respondenti v těchto dvou směrech dosáhly opačně zrcadlových výsledků. 

 

Styl řízení vs. výkonová orientace  

Z analýzy provázanost četností stylu vedení a výkonové orientace byly zjištěny 

následující výstupy. Plné ani částečné versatility v obou podoblastech nedosáhl žádný 

respondent. Pořadí zastoupení kombinace stylu vedení a výkonové orientace je 

následující: 

1. Podporujícího stylu vedení a orientace na krátkodobý výkon a operativu. 
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2.  Podporující styl vedení a orientace na dlouhodobou strategii 27,55 % (119 

respondentů).  

3. Direktivní styl vedení a orientace na krátkodobý výkon 15,28 % (66 

respondentům).  

4. Direktivní styl vedení a orientace na dlouhodobou strategii 13,19 % (57 

respondentům). 

Dle M-V chí-kvadrátu o hodnotě 2,22 pří 1 stupni volnosti je pravděpodobnosti 

p = 0,14 pří hladině významnosti α = 0,05, tzn. že mezi těmito dvěma oblastmi nejsou 

statisticky významné rozdíly. Přijímáme tedy hypotézu H0. 

Ho: Není statisticky významný rozdíl mezi stylem vedení a výkonové orientace. 

H1: Je statisticky významný rozdíl mezi styly vedením a výkonové orientace. 

 

STYL OVLIVŇOVÁNÍ 

Na styl ovlivňování odpovědělo 430 respondentů, 2 respondenti tuto část 

nevyplnily. Respondent vyjadřoval míru působení daného tvrzení pomocí škály: 5 – 

zcela působí, 4 – působí, 3 – je neutrální (tzn. ani působí, ani nepůsobí), 2 – nepůsobí, 1 

– zcela nepůsobí. Kdy princi vyhodnocení jednotlivých stylů je následující: počet 

přidělených bodů každému tvrzení je sečten za každý styl ovlivňování.  

Jelikož respondent mohl jednotlivým otázkám přidělit 1 až 5 bodů. Teoretické 

minimu přidělených bodů stylu ovlivňování je 5 a maximum 25. Střední hodnota 

přidělených bodů stylu ovlivňování zaměřeného na věcnou argumentaci činí 18 a 

částečně se liší od průměru (17,74). Minimu přidělovaných bodů činí 10 a maximu 25. 

Střední hodnota přidělených bobů stylu ovlivňování zaměřeného na společnou vizi činí 

16 a částečně se liší od průměru (15,43). Minimu přidělených bodů činí 5 a maximu 22 

bodů. Střední hodnota přidělených bodů stylu ovlivňování zaměřeného na odměnu a 

trest činí 15 a částečně se liší od průměru (15,49). Minimu přidělených bodů činí 9 a 

maximu 23 bodů. Střední hodnota přidělených bodů stylu ovlivňování zaměřeného na 

participaci a důvěru činí 19 a částečně se liší od průměru (18,37). Minimu přidělených 

bodů činí 8 a maximu 25 bodů.  

Vyváženého působení všech čtyř stylů ovlivňování dosáhli 0,69 % respondenti 

(3). Částečné versatility, tzn. kombinaci tří stylu ovlivňování, dosáhlo 2,55 % 

respondentů (11). Jednotlivé kombinace působí na 1,16 – 0,46 % respondentů (5 – 2). 
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Dále částečné versatility, tzn. kombinaci dvou stylu ovlivňování, dosáhlo 8,10 % 

respondentů (61). Nejvýznamnější kombinací je kombinace věcná argumentace, 

participace a důvěra – 6,02 % respondentů (26), společná vize, participace a důvěra – 

2,78 % respondentů (12), odměna a trest, participace a důvěra – 2,31 % respondentů 

(10). Ostatní kombinace působí na 1,62 – 1,39 % respondentů (7 – 6). Pouze jeden styl 

ovlivňování účinkuje na 82,17 % respondentů (355). Pořadí jednotlivých stylů 

ovlivňování je následující: 

1. Styl orientovaný na participaci a důvěru 41,43 % respondentů (179). 

2. Styl orientovaná na věcnou argumentaci 27,78 % respondentů (120).  

3. Styl orientovaný společnou vizi 6,71 % respondentů (29).  

4. Styl orientovaný na odměnu a trest působí na 6,25 % respondentů (27).  

Styly ovlivňování umístěné na třetím a čtvrtém místě mohou představovat 

neúčinné čí nepůsobící přístupy. Na třetím místě jeden styl ovlivňování neúčinkuje na 

274 respondentů (63,41 %). Pořadí stylů umístěných na třetím místě je následující: 

1. Styl zaměřený na odměnu a trest. 22,45 % respondentů (97).  

2. Styl zaměřený na společnou vizi 20,83 % respondentů (90).  

3. Styl zaměřený na věcnou argumentaci 12,72 % respondentů (55).  

4. Styl zaměřený na participaci a důvěru 7,41 % respondentů (32).  

Dva styly ovlivňování umístěné na 3. místě nepůsobí na 30,49 % respondentů 

(132). Nejčastěji nepůsobící kombinací je kombinace zaměření na společnou vizi, 

odměnu a trest. Tato kombinaci neúčinkuje na 9,95 % respondentů (43). Kombinace 

věcná argumentace, společná vize nepůsobí na 6,02 % respondentů (26). Kombinace 

zaměřená na věcnou argumentaci, odměnu a trest nepůsobí na 5,09 % respondentů (22). 

Ostatní kombinace nepůsobí na 3,93 – 1,85 % respondentů (17 – 8). Kombinace tří stylů 

ovlivňování nepůsobí na 4,86 % respondentů (21), tzn. působí na ně pouze jeden styl 

ovlivňování.  

Na čtvrtém místě jeden styl ovlivňování neúčinkuje na 78,48 % respondentů 

(339). Pořadí stylů ovlivňování je následující: 

1. Styl zaměřený na společnou vizi 34,03 % respondentů (147). 

2.  Styl zaměřený na odměnu a trest 31,48 % respondentů (136).  

3. Styl zaměřený na participaci a důvěru 7,18 % respondentů (31).  

4. Styl zaměřený na věcnou argumentaci 5,79 % respondentů (25).  
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Dva styly ovlivňování umístěné na 4. místě nepůsobí na 17,81 % respondentů 

(77). Nejčastěji nepůsobící kombinací je kombinace zaměření na společnou vizi, 

odměnu a trest. Tato kombinaci neúčinkuje na 9,03 % respondentů (39). Ostatní 

kombinace neúčinkují na 2,31 – 0,46 % (10 – 2). Kombinace tří stylů ovlivňování 

nepůsobí na 2,54 % respondentů (11), tzn. působí na ně pouze jeden styl ovlivňování.  

Jednoznačného deficitu stylu ovlivňování vykazuje 3,47 % respondentů (15). 

96,52 % respondentů (417) nevykazuje deficit v ovlivňování. Nepůsobení pouze 

jednoho stylu ovlivňování vykazuje všichni uvedení respondenti. Společná vize 

nepůsobena 2,31 % respondentů (10). Odměna a trest neúčinkuje na 0,69 % 

respondenty (3). Participace a důvěra nepůsobí na 0,46 % respondenty (2). 

 

STYL UČENÍ 

Na každý styl učení je položeno 5 tvrzení. Kdy princi vyhodnocení jednotlivých 

styl učení je následující. Respondent měl opět vyjádřit souhlas či nesouhlas s daným 

tvrzením. Počet souhlasných odpovědí značí součet bobů přidělených jednotlivým 

stylům učení. Na tuto část odpověděl celý vzorek respondentů.  

Jelikož respondent mohl dle počtu souhlasných odpovědí za daná tvrzení 

dosáhnout minimálně 0 bodů a maximálně 5 body, není nutné opět počítat 

charakteristiky popisné statistiky. K vyhodnocení bylo využito četnosti zastoupení 

jednotlivých možností získání bodů. 

 

 

Obrázek 13: Graf četnosti bodového hodnocení stylu učení (zdroj: vlastní zpracování) 
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Podle principu versatility 1,85 % respondentů (8) preferuje všechny čtyři styly 

učení stejně. Částečné versatility a preferování 3 stylu učení dosáhlo 8,10 % 

respondentů (35). Kdy jednotlivé kombinace získaly od 2,55 – 1,62 %. Částečné 

versatility a preferování 2 stylu učení dosáhlo 25,24 % respondentů (109). Kdy 

jednotlivé kombinace získaly od 12,5 – 1,16 %. Nejvýznamnější kombinací je 

teoretického a reflektivního stylu učení, který preferuje 12,5 % respondentů (54). 

Ostatní kombinace preferuje měně jak 4 % respondentů. Pouze jeden z výukových stylů 

preferuje 64,82 % respondentů (280). Pořadí preference jednotlivých stylů učení je 

následující: 

1. Teoretický styl učení 29,63 % respondentů (128). 

2. Reflektivní styl učení 17,59 % respondentů (76).  

3. Pragmatický styl učení 12,04 % 52 respondentů (52).  

4. Aktivní styl učení 5,56 % respondentů (24). 

Dále dle principu versatility styly učení umístěné na třetím a čtvrtém místě 

pravděpodobně představují opomíjené či nedostatečně využívané přístupy. Opomíjení 

stylu učení na 3. místě se týká 72,22 % respondentů (312). Jeden styl učení opomíjí 

42,13 % respondentů (182). Pořadí opomíjení stylů je následující: 

a. Pragmatický styl 11,57 % respondentů (50).  

b. Aktivní styl 10,88 % respondentů (47). 

c. Teoretický styl 10,42 % respondentů (45). 

d. Reflektivní styl 9,26 % respondentů (40).  

Na třetím místě dva styly učení opomíjí 24,77 % respondentů (97). Kombinaci 

opomíjení dvou stylů učení vykazuje 6,48 – 2,55 % respondentů. Na třetím místě tři 

styly učení opomíjí 5,33 % respondentů (23). Kombinaci opomíjení tří stylů učení 

vykazuje 1,39 – 1,16 %. 

Opomíjení stylu učení na 4 místě se týká všech 100 % respondentů (432). 

Podstatě se jedná o nejméně preferovaný sty učení. Jeden styl učení opomíjí 55,13 % 

respondentů (238) – aktivní styl opomíjí 22,92 % respondentů (99), pragmatický styl 

opomíjí 14,12 % respondentů (61), reflektivní styl opomíjí 9,99 % respondentů (43), 

teoretický styl opomíjí 8,10 % respondentů (35). Na čtvrtém místě dva styly učení 

opomíjí 31,71 % respondentů (137). Kombinaci opomíjení dvou stylu učení vykazuje 

15,74 – 1,85 % respondentů. Nejvýznamnější kombinací je aktivní a pragmatický styl, 
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který opomíjí 15,74 % respondentů (68), aktivní a reflektivní styl opomíjí 5,09 % 

respondentů (22), Ostatní kombinace opomíjí méně jak 4 % respondentů. Na čtvrtém 

místě tři styly učení opomíjí 11,34 % respondentů (49). Kombinace opomíjených tří 

stylu učení vykazuje 4,63 – 1,39 % respondentů. Všechny čtyři styly učení opomíjí 1,85 

% respondentů (8). 

O jednoznačný definic stylu učení lze uvažovat v případě skóre 0 nebo 1 bod. 

Deficit stylu učení se týká 62,96 % respondentů (272). Deficit jednoho styl učení 

vykazuje 32,86 % respondentů (142) – aktivní styl 11,57 %respondentů (50), 

pragmatický styl 9,95 % respondentů (43), teoretický styl 6,02 % respondentů (26), 

reflektivní styl 5,32 % respondentů (23). Deficit dvou stylů učení vykazuje 21,99 % 

respondentů (95). Nejvýznamnější kombinace deficitu dvou stylu učení je aktivní a 

pragmatický styl, který vykazuje 10,88 % respondentů (47). Ostatní kombinace 

vykazují 2,78 – 1,38 % respondentů. Deficit tři stylů učení vykazuje 6,72 % 

respondentů (29). Tyto kombinace vykazují 2,55 – 0,46 % respondentů. Deficitu ve 

všech čtyři styly učení vykazují 6 respondentů (1,39 %). 

 

SEBEOTEVŘENÍ A PŘIJÍMÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY 

.Na tuto část odpověděl celý vzorek respondentů. Sebeotevření a přijímání 

zpětné vazby je věnováno 18 otázek. Část sebeotevření obsahuje 9 otázek. Část 

přijímání zpětné vazby taktéž obsahuje 9 otázek. Kdy princi vyhodnocení je následující. 

Respondent měl opět vyjádřit souhlas či nesouhlas s daným tvrzením. Počet 

souhlasných odpovědí značí součet bobů přidělených jednotlivým možnostem 

sebeotevření a zpětné vazby. 

Sebeotevření 

Jelikož respondent mohl dle souhlasných odpovědí za daná tvrzení dosáhnout 

minimálně 0 bodů a maximálně 3 body, nebylo nutné počítat charakteristiky popisné 

statistiky. K vyhodnocení bylo využito četnosti zastoupení jednotlivých možností 

získání bodů. 
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Obrázek 14: Graf četnosti bodového hodnocení sebeotevření (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Dle principu versatility plného sebeotevření a schopnosti sdílet svůj svět 

s druhými dosáhlo 54,40 % respondentů (235). Plného sebeotevření nedosáhlo 45,60 % 

respondentů (197), tzn. dosáhli méně jak tří bodů. Deficit v sebeotevření nevykazuje 

25,93 % respondentů (112). Přičemž určitého deficitu v sebeotevření dosáhlo 74,07 % 

respondentů (320). Zároveň přehnané sebeotevření nevykazuje 15,97 % respondentů 

(69). Přehnaného sebeotevření dosáhlo 363 respondentů (84,03 %). Za preferovaný typ 

sebeotevření je potom brána varianta, pro kterou respondent získal nejvyšší počet bodů. 

62,03 % respondentů (268) vykazuje zaměření na jeden typ sebeotevření. Pořadí 

způsobu sebeotevření je následující: 

1. Sdílet s druhými svůj vnitřní svět 41,20 % respondentů (178).  

2. Deficit sebeotevření 13,19 % respondentů (57)  

3. Přehnané sebeotevřením 7,64 % respondentů (33).  

Dvou variant sebeotevření dosáhlo 31,25 % respondentů (135). Přičemž 

kombinaci sdílení a přehnané sebeotevření vykazuje 16,90 % respondentů (73). 

Kombinaci deficitu a sdílení sebeotevření vykazuje 11,11 % respondentů (48). 

Kombinaci deficitu a přehnaného sebeotevření vykazuje 3,24 % respondentů (14). 

Stejného počtu bodů jednotlivých typů sebeotevření dosáhlo 6,71 % respondentů (29). 

 

Přijímání zpětné vazby 

Jelikož respondent mohl dle souhlasných odpovědí za daná tvrzení dosáhnout 

minimálně 0 bodů a maximálně 3 body, nebylo nutné počítat charakteristiky popisné 
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statistiky. K vyhodnocení bylo využito četnosti zastoupení jednotlivých možností 

získání bodů. 

 

 

Obrázek 15: Graf četnosti bodového hodnocení způsobu přijímání zpětné vazby v % (zdroj: vlastní 

zpracování) 

 

Dle principu versatility 49,07 % respondentů (212) dokáže přijímat zpětnou 

vazbu přiměřeně. Dokáží se „vyladit“ na její přijímání. Plného přijetí zpětné vazby 

nedosáhlo 50,93 % respondentů (220). Malou ochotu zabývat se zpětnou vazbou od 

druhých vykazuje 67,59 % respondentů (292). Neochotu nevykazuje 32,41 % 

respondentů (140). Možné přehnané vyžadování zpětné vazby, ať tím, že respondent 

příliš na druhé „tlačí“, aby zpětnou vazbu sdělili, či tím, že je přijímána jako „verdikt“ 

nebo objektivní fakt, méně jako subjektivní stanovisko druhého, o jehož relevanci 

rozhoduje jedinec sám, vykázalo 63,89 % respondentů (276). Přehnané vyžadování 

zpětné vazby nevykazuje 36,11 % respondentů (156). Za preferovaný způsob přijímání 

zpětné vazby je potom brána varianta, pro kterou respondent získal nejvyšší počet bodů. 

75,23 % respondentů (325) vykazuje zaměření na jeden způsob přijímání zpětné vazby. 

Pořadí jednoho preferovaného způsobu přijímání zpětné vazby je následující: 

1. Přijímání zpětné vazby 69,21 % respondentů (299).  

2. Neochotu zabývat se zpětnou vazbou 4,17 % respondentů (18).  

3. Přehnaně vyžaduje zpětnou vazbu 1,85 % respondentů (8).  

Dvou variant způsobu přijímání zpětné vazby dosáhlo20,14 % respondentů (87). 

Přičemž kombinaci přijímán a přehnané vyžadování zpětné vazby vykazuje 9,95 % 
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respondentů (43). Kombinaci neochoty zabývat se zpětnou vazbou a její přijímání 

vykazuje 9,03 % respondentů (39). Kombinaci neochoty a přehnaného vyžadování 

zpětné vazby vykazuje 1,16 % respondentů (5). Stejného počtu bodů jednotlivých 

způsobů přijímání zpětné vazby dosáhlo 4,63 % respondentů (20). 

Sebeotevření a přijímání zpětné vazby 

Dle principu versatility jede o vyvážené používání typů sebeotevření a způsobu 

přijímání zpětné vazby. Ve vztah sebeotevření a přijímání zpětné vazby by versatilní 

jedinec měl sdílet sebeotevření a přijímat zpětnou vazbu. Této kombinace dosáhlo 31,25 

% respondentů (135). Další kombinace, u kterých respondenti dosáhli více jak 5% 

zastoupení – sdílení a přehnané sebeotevření a přijímání zpětné vazby 13,43 % 

respondentů (58), deficit a sdílení sebeotevření a přijímání zpětné vazby 7,87 % 

respondentů (34), deficit sebeotevření a přijímání zpětné vazby 5,79 % respondentů 

(25). Všechny ostatní kombinace vykazují od 4,63 – 0 % respondentů (20 – 0). 

Dle M-V chí-kvadrátu o hodnotě 57,46 pří 36 stupni volnosti je 

pravděpodobnosti p = 0,01 pří hladině významnosti α = 0,05, tzn. že mezi těmito dvěma 

oblastmi nejsou statisticky významné rozdíly. Přijímáme tedy hypotézu H0. 

Ho: Není statisticky významný rozdíl mezi sebeotevřením a přijímáním zpětné 

vazby. 

H1: Je statisticky významný rozdíl mezi sebeotevřením a přijímáním zpětné 

vazby. 

 

STYL NASLOUCHÁNÍ 

Kompletně otázky vyplnilo 430 respondentů. Stylu naslouchání je věnováno 20 

otázek. Na každý stylu naslouchání je položeno 5 tvrzení. Respondent vyjadřoval míru 

používání daného tvrzení pomocí škály: 5 – pokaždé, 4 – často, 3 – občas, 2 –- zřídka,1 

– nikdy. Kdy princi vyhodnocení jednotlivých stylů je následující: počet přidělených 

bodů každému tvrzení je sečten za každý styl naslouchání.  

Jelikož respondent mohl jednotlivým otázkám přidělit 1 až 5 bodů. Teoretické 

minimu přidělených bodů stylu naslouchání je 5 a maximum 25. Střední hodnota 

přidělených bodů stylu naslouchání orientovaného na lidi činí 20 a částečně se liší od 

průměru (19,13). Minimu přidělených bodů činí 9 a maximu 25 bodů. Střední hodnota 

přidělených bodů stylu naslouchání orientovaného na úkoly a fakta činí 15 a částečně 
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se liší od průměru (15,47). Minimu přidělených bodů činí 7 a maximu 25 bodů. Střední 

hodnota přidělených bodů stylu naslouchání orientovaného na obsah a souvislosti činí 

16 a neliší se od průměru (16,08). Minimu přidělených bodů činí 8 a maximu 25 bodů. 

Střední hodnota přidělených bodů stylu naslouchání orientovaného na čas činí 13 a 

částečně se liší od průměru (12,73). Minimu přidělených bodů činí 5 a maximu 22 bodů.  

Podle principů versatility vyváženého uplatňování všech čtyř stylů naslouchání 

nedosáhl žádný respondent. Částečné versatility, tzn. kombinaci tří stylu naslouchání, 

dosáhlo 0,69 % respondentů (3). Dále částečné versatility, tzn. kombinaci dvou stylu 

naslouchání, dosáhlo 11,79 % respondentů (51). Pouze jeden styl naslouchání preferuje 

87,04 % respondentů (376). Pořadí preference stylu naslouchání je následující: 

1. Styl orientovaný na lidi 65,05 % respondentů (281). 

2.  Styl orientovaná na obsah a souvislosti preferuje 11,34 % respondentů (49). 

3.  Styl orientovaný na úkoly a fakta 7,64% respondentů (33). 

4.  Styl orientovaný na čas 3,01 % respondentů (13).  

Styly naslouchání umístěné na třetím a čtvrtém místě mohou představovat 

opomíjení a nedostatečné využívání daného přístupu. Na třetím místě jeden styl 

naslouchání opomíjí 76,16 % respondentů (329). Pořadí nejčastěji opomíjeného styl 

naslouchání je následující: 

1. Styl zaměřený na úkoly a fakta 32,41 % respondentů (140).  

2. Styl zaměřený na obsah a souvislosti 25,23 % respondentů (109).  

3. Styl zaměřený na čas opomíjí 13,66 % respondentů (59).  

4. Styl zaměřený na lidi 4,86 % respondentů (21). 

Dva styly naslouchání na třetím místě opomíjí 21,36 % respondentů (94). 

Nejčastěji opomíjeno kombinací je kombinace zaměření na úkoly a fakta a čas - 5,09 % 

respondentů (22). Kombinaci obsah a souvislosti opomíjí 4,17 % respondentů (18). 

Ostatní kombinace1,85 – 0,69 % respondentů (8 – 3).  

Na čtvrtém místě jeden styl naslouchání opomíjí 88,66 % respondentů (383). 

Pořadí opomíjení jednoho stylu naslouchání je následující: 

1. Styl zaměřený na čas 59,95 % respondentů (259).  

2. Styl zaměřený na úkoly a fakta 15,51 % respondentů (67). 

3. Styl zaměřený na obsah a souvislosti 10,42 % respondentů (45). 

4.  Styl zaměřený na lidi o 2,78 % respondentů (12).  
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Dva styly naslouchání na čtvrtém místě opomíjí 9,49 % respondentů (41). 

Nejčastěji opomíjeno kombinací je kombinace zaměření na úkoly a fakta a čas - 4,17 % 

respondentů (18) Ostatní kombinace opomíjí 2,08 – 0,23 % respondentů (9 – 1). 

Kombinaci tří stylů naslouchání opomíjí 1,38 % respondentů (6), tzn. preferují zcela 

pouze jeden styl naslouchání. 

Jednoznačného deficitu stylu naslouchání, tzn. respondent pro daný styl dosáhl 

skóre 5 – 10 bodů, vykazuje 20,37 % respondentů (88). 79,63 % respondentů (344) 

nevykazuje deficit v naslouchání. Deficit jednoho stylu naslouchání vykazuje 19,44 % 

respondentů (84). Pořadí deficitu stylu naslouchání je následující: 

1. Deficit zaměření na čas 17,36 % respondentů (75).  

2. Deficit zaměření na obsah a souvislosti vykazuje 1,16 % respondentů (5). 

3.  Deficit zaměření na úkoly a fakt vykazují 0,69 % respondentů (3).  

4. Deficit zaměření na lidi vykazuje 0,23 % respondentů (1).  

V kombinaci dvou stylů naslouchání vykazuje deficit 0,69 % respondentů (3). 

Jedná se o zaměření na úkoly a fakta a čas. Deficit všech čtyř stylů naslouchání 

vykazují 0,46 % respondenti (2). 

 

STYL ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ 

Na tento styl odpovědělo 430 respondentů, 2 respondenti tuto část nevyplnily. 

Stylu řešení konfliktů je věnováno 25 otázek. Na každý stylu řešení konfliktů je 

položeno 5 tvrzení. Respondent vyjadřoval míru výstižnosti daného tvrzení pomocí 

škály: 5 – zcela vystihuje, 4 – spíše vystihuje, 3 – je neutrální (tzn. ani vystihuje, ani 

nevystihuje), 2 – spíše nevystihuje, 1 – nevystihuje. Kdy princi vyhodnocení 

jednotlivých stylů je následující: počet přidělených bodů každému tvrzení je sečten za 

každý styl řešení konfliktů.  

Jelikož respondent mohl jednotlivým otázkám přidělit 1 až 5 bodů. Teoretické 

minimu přidělených bodů stylu řešení konfliktů je 5 a maximum 25. Střední hodnota 

přidělených bodů únikovému stylu činí 14 a částečně se liší od průměru (13,78). 

Minimu reálně přidělených bodů činí 5 a maximu 25. Střední hodnota přidělených bodů 

soupeřivému stylu činí 18 a částečně se liší od průměru (17,66). Minimu reálně 

přidělených činí 8 a maximu 25. Střední hodnota přidělených bodů přizpůsobivému 

stylu činí 16 a částečně se liší od průměru (15,80). Minimu reálně přidělených bodů činí 
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8 a maximu 24. Střední hodnota přidělených bodů kompromisnímu stylu činí 18 a 

částečně se liší od průměru (17,56). Minimu reálně přidělených bodů činí 10 a maximu 

25. Střední hodnota přidělených bodů kooperativnímu stylu činí 18 a částečně se liší 

od průměru (17,64). Minimu reálně přidělených bodů činí 8 a maximu 25.  

Podle principů versatility vyváženého působení všech pěti stylů řešení konfliktů 

dosáhlo 0,23 %respondentů (1). Částečné versatility, tzn. kombinaci čtyř stylu řešení 

konfliktů, dosáhlo 0,23 % respondentů (1). Jednalo se o kombinaci soupeřivého, 

přizpůsobivého, kompromisního a kooperativního stylu řešení konfliktů. Částečné 

versatility, tzn. kombinaci tří stylu řešení konfliktů, dosáhlo 2,31 % respondentů (10). 

Kombinace byly rozloženy 0,69 % - 0,23 % respondentů (3 – 1). Dále částečné 

versatility, tzn. kombinaci dvou stylu řešení konfliktů, dosáhlo 13,42 % respondentů 

(55). Jednalo se o kombinace soupeřivého a kooperativního stylu – 4,17 % respondentů 

(18), kompromisního a kooperativního stylu – 2,55 % respondentů (11). Ostatní 

kombinace dosáhlo 1,85 – 0,23 % respondentů (8 -1) Pouze jeden styl řešení konfliktů 

preferuje 83,55 % respondentů (361). Pořadí preference stylů řešení konfliktů je 

následující: 

1. Soupeřivý styl 27,55 % respondentů (119).  

2. Kompromisní styl 23,84 % respondentů (103).  

3. Kooperativní styl 19,44 %respondentů (84).  

4. Přizpůsobivý styl 6,48 % respondentů (28).  

5. Únikový styl 6,25 % respondentů (27). 

Přehnaného využívání stylu řešení konfliktů dosáhlo 81,02 % respondentů (350). 

Jeden styl řešení konfliktů přehnaně využívá 37,74 % respondentů (163). Pořadí 

přehnaně využívaných stylů je následující: 

1. Soupeřivý styl 15,28 % respondentů (66).  

2. Kompromisního stylu 10,42 % respondentů (45).  

3. Kooperativního stylu 7,64 % respondentů (33).  

4. Přizpůsobivého stylu 2,78 % respondentů (12).  

5. Únikového stylu 1,62 % respondentů (7).  

Dva styly řešení konfliktů přehnaně používá 27,56 % respondentů (119). Jedná 

se o kombinace soupeřivého a kooperativního stylu – 9,26 % respondentů (40), 

kompromisního a kooperativního stylu – 7,87 % respondentů (34), soupeřivého a 
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kompromisního stylu –3,47 % respondentů (15). Ostatní kombinace přehnaně využívá 

1,62 – 0,23 % respondentů (7 – 1). Tři styly přehnaně používá 10,85 % respondentů 

(47). Nejčastější kombinací je kombinace soupeřivého, kompromisního a 

kooperativního stylu – 4,86 % respondentů (21). Ostatní kombinace přehnaně používá 

1,85 – 0,23 % respondentů (8 – 1). Čtyři styly řešení konfliktů přehnaně využívá 4,86 % 

respondentů (21). 3,24 % respondentů (14) přehnaně využívá styl soupeřivý, 

přizpůsobivý, kompromisní a kooperativní. 1,62 % respondentů (7) přehnaně používá 

únikový, přizpůsobivý, kompromisní a kooperativní styl. 

Malého využívání stylu řešení konfliktů vykazuje 14,58 % respondentů (63). 

Dva styly řešení konfliktů málo využívá 0,62 % respondentů (3). Jedná se o kombinaci 

únikového a přizpůsobivého stylu. Jeden styl řešení konfliktů málo používá 13,89 % 

respondentů (60). Pořadí málo využívaných stylů je následující:  

1. Únikový styl 11,81 % respondentů (51).  

2. Přizpůsobivý styl 1,16 % respondentů (5).  

3. Kooperativní styl 0,69 %respondentů (3).  

4. Soupeřivý styl 0,23 % respondentů (1). 

 

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE 

Tuto část vyplnilo 431 respondentů, 1 respondent část nevyplnily. Týmové 

spolupráci je věnováno 25 otázek rozdělených do dvou částí, na chování a emocionální 

projevy. Na každý z dvou typů chování bylo položeno 10 tvrzení. Na každý z tří typů 

emocionálních projevů byly položeny 3 tvrzení. Respondent vyjadřoval míru souhlasu s 

daným tvrzením pomocí škály: 5 – souhlasím, 4 – částečně souhlasím, 3 – je neutrální 

(ani souhlasím/ani nesouhlasím), 2 – částečně nesouhlasím, 1 – nesouhlasím. Kdy princi 

vyhodnocení jednotlivých oblastí týmové spolupráce je následující: počet přidělených 

bodů každému tvrzení je sečten za každý přístup. 

 

Chování v týmu 

Jelikož respondent mohl jednotlivým otázkám přidělit 1 až 5 bodů. Teoretické 

minimu přidělených bodů je 10 a maximum 50. Střední hodnota přidělených bodů 

úkolovému chování činí 39 a částečně se liší od průměru (38,24). Minimu reálně 

přidělených bodů činí 11 a maximu 50. Střední hodnota přidělených bodů vztahovému 
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chování  činí 40 a částečně se liší od průměru (39,47). Minimu reálně přidělených činí 

15 a maximu 50.  

Dle principů versatility v adekvátní míře pokrývá dané sféry chování 79,63 % 

respondentů (344). Oba dva typy chování, jak úkolové tak vztahové v adekvátní míře 

používá 40,74 % respondentů (176). Úkolové chování v adekvátní míře používá 20,14 

% respondentů (87) a vztahové chování 18,75 (81). 20,37 % respondentů (88) 

nevykazuje adekvátní míru chování v týmu. Deficit, tzn. malého uplatňování typu 

chování, ve sféře chování vykazuje 18,29 % (79). Deficitu obou typu chování dosáhlo 

3,94 % respondentů (17). Deficit úkolového chování vykazuje 7,41 % (32) a 

vztahového chování 6,94 % (30). Naopak excesu, tzn. přehnaného uplatňování typu 

chování, dosáhlo 30,32 % respondentů (131). Exces v obou oblastech chování vykázalo 

8,10 % respondentů (35). Excesu  úkolového chování vykázalo 15,51 % respondentů 

(67) a vztahového chování 6, 71 % (29). Versatility ve výkonu obou funkčních rolí 

dosáhlo, tzn. rovnoměrného využívání obou přístupů na úrovni adekvátní míry, 14,35 % 

respondentů (62). Preferovaný způsob chování v tým je pro 53,70 % respondentů (232) 

vztahové chování, pro 37,96 % (164) úkolové chování. Oby způsoby chování stejně 

preferuje 8,10 % respondentů (35). 

 

Emocionální projevy 

Jelikož respondent mohl jednotlivým otázkám přidělit 1 až 5 bodů. Teoretické 

minimu přidělených bodů je 3 a maximum 15. Střední hodnota přidělených bodů 

tendence chování se v situacích týmové zátěže jako kamarád je 12 a neliší se od 

průměru. Minimum reálně dosažených bodů je 5 a maximum 15. Střední hodnota 

přidělených bodů tendence chování se v situacích týmové zátěže jako útočník je 9 a 

částečně se liší od průměru (9,41). Minimum reálně dosažených bodů je 3 a maximum 

15. Střední hodnota přidělených bodů tendence chování se v situacích týmové zátěže 

jako logik je 10 a jen zanedbatelně se liší od průměru (9,97). Minimum reálně 

dosažených bodů je 5 a maximum 15. 

Dle principů versatility v adekvátní míře pokrývá dané emocionální projevy 

chování 80,32 % respondentů (347). Všechny tři emocionální projevy v adekvátní míře 

používá 11,57 % respondentů (50). Dva způsoby emocionálních projevů používá 

29,87 % respondentů. Pořadí způsobů je následující: 
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1. Útočník a logik 12,27 % respondentů (53). 

2. Kamarád a logik 10,42 % respondentů (45). 

3. Kamarád a útočník 7,18 % respondentů (31). 

Jeden způsob emocionálních projevů v adekvátní míře uplatňuje 38,89 % 

respondentů (168). Pořadí emocionálních projevů je následující: 

1. Kamarád 15,51 % respondentů (67). 

2. Logik 13,19 % respondentů (57). 

3. Útočník 10,18 % respondentů (44). 

Deficit, tzn. malého uplatňování emocionálních projevů vykazuje 70,14 % (303). 

Deficitu všech tří emocionálních projevů dosáhlo 3,01 % respondentů (13). Deficitu 

dvou emocionálních projevů dosáhlo 28,46 %. Nejčetnější kombinací je útočník a logik, 

24,07 % respondentů (104). Deficit jednoho způsobu emocionálního projevu dosáhlo 

38,66 % respondentů - útočník 22,69 % respondentů (98), logik 12,27 % respondentů 

(53), kamarád 3,70 % respondentů (16). 

Naopak excesu, tzn. přehnaného uplatňování způsobu emocionálního projevu, 

dosáhlo 29,17 % respondentů (126). Exces v všech třech způsobech emocionálního 

projevu dosáhlo 0,23 % respondentů (1). Exces v dvou způsobech emocionálního 

projevu dosáhlo 2,54 % respondentů (11). Nejčetnější kombinací je kamarád a logik, 

1,85 % respondentů (8). Excesu v jednom způsobu emocionálního projevu dosáhlo 

26,39 % respondentů - kamarád 22,92 % respondentů (99), útočník 1,85 % respondentů 

(8), logik 1,62 % respondentů (7). 

Versatility způsobů emocionálních projevů, tzn. optimální využívání všech tří 

přístupů, dosáhlo 1,85 % respondentů (8). 

Na stejné úrovní preferují všechny tři způsoby emocionálního projevu 1,85 % 

respondentů (8). Dva způsoby emocionálních projevů preferuje 12,96 % respondentů 

(56) -  kamarád a logik 6,48 % respondentů (28), útočník a logik 3,70 % respondentů 

(16), kamarád a útočník 2,78 % (12). Jeden způsob emocionálního projevu preferuje 84, 

95 % respondentů (367). Pořadí preference emocionálních projevů je následující: 

1. Kamarád 66,43 % respondentů (287). 

2. Útočník 9,95 % respondentů (43). 

3. Logik 8,56 % respondentů (37). 
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Chování a emocionální projevy v týmů 

Dle principu versatility uplatňuje oba dva styly chování a všechny tři způsoby 

emocionálního projevu využívá 0,23 % respondentů (1). Částečné versatility 

uplatňování oba dva styly chování a dvou způsobů emocionálního projevu využívá 0,46 

% respondentů (2). Částečné versatility při kombinací dvou a jednoho způsobů dosáhlo 

19,91 % respondentů (86). Kombinaci úkolového chování a kamaráda, logika preferuje 

3,48 % respondentů (15), kombinaci vztahového chování a kamaráda, logika preferuje 

2,78 % respondentů (12), kombinaci úkolového chování a útočníka, logika preferuje 

2,32 % respondentů (10). Ostatní kombinace preferuje 1,62 – 1,16 % respondentů (7 – 

5). Kombinaci jednoho způsobu chování a emocionálního chování preferuje 80,72 % 

respondentů (335). Pořadí preference kombinací je následující: 

1. Vztahové chování a kamarád 37,82 % respondentů (97). 

2. Úkolové chování a kamarád 22,51 % respondentů (97). 

3. Vztahové chování a útočník 5,10 % respondentů (22) 

4. Ostatní kombinace preferuje 4,64 – 3,71 % respondentů (20-16) 

Dle M-V chí-kvadrátu o hodnotě 14,67 pří 12 stupni volnosti je 

pravděpodobnosti p = 0,26 pří hladině významnosti α = 0,05, tzn. že mezi těmito dvěma 

oblastmi nejsou statisticky významné rozdíly. Přijímáme tedy hypotézu H0. 

Ho: Není statisticky významný rozdíl mezi chování a emocionálními projevy 

v týmu. 

H1: Je statisticky významný rozdíl mezi chování a emocionálními projevy v týmu. 

 

B/ Profil individuálních osobnostně-pracovní orientace 

V rámci výzkumu měkkých dovedností se opětovně potvrdilo, že mladí lidé jsou 

v rámci své demografické skupiny rozmanití. Potvrdila se tím diverzita na úrovni 

jedince (osobnosti). Zároveň i v rámci měkkých dovedností se dají vysledovat pro 

určitou část vzorku respondentů převažující společné charakteristiky. V průměrů tyto 

charakteristiky preferovalo 52,50 % respondentů (220), ale stylu učení a  stylu řešení 

konfliktů nebyla preference daného stylu tak jednoznačná. 
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Tabulka 12: Individuální osobnostně-pracovní charakteristiky respondentů (zdroj: vlastní 

zpracování) 

Charakteristika Preferovaný styl Četnost 

Relativní 

četnost 

Styl vedení podporující 309 71,53 % 

Výkonová orientace krátkodobý výkon a operativa 256 59,26 % 

Styl ovlivňování participace a důvěra 179 41,43 % 

Styl učení teoretický  128 29,63 % 

Sebeotevření sdílení 178 41,20 % 

Přijímání zpětné vazby přijímání 229 69,21 % 

Styl naslouchání orientovaný na lidi 281 65,05 % 

Styl řešení konfliktů soupeřivý 119 27,55 % 

Týmová spolupráce - 

chování 
vztahové 

232 53,70 % 

Týmová spolupráce – 

emocionální projevy 
kamarád 

287 66,43 % 

 

Z manažerského přístupu, tzv. interpersonálně „Jak“, respondenti převážně 

preferují inkluzivní (zapojující) styl vedení, kdy manažer se svými lidmi kooperuje, 

přičemž jim důvěřuje a spoléhá na jejich odpovědnost. Naplňuje jejich potřebu 

autonomie a poskytuje jim prostor k uplatnění vlastní iniciativy. Nějakým způsobem je 

zapojuje do rozhodovacích procesů. Pečuje o jejich spokojenost a osobní pohodu. 

Z hlediska směřování výkonové orientace, tzv. interpersonálně „CO“, respondenti 

převážně preferují krátkodobý výkon a operativu. V práci jim vyhovuje dosahování 

výsledku v krátkém časovém horizontu. Vyhovuje jim řízení zaměřené na takticko-

operativní detaily a souvislostí momentálního výkonu. Při stanovování osobních cílů 

preferují zaměření na určení několika specifických cílů, které umožní vyvážené 

používání jejich vlastních zdrojů (Work-life balance). Od manažerů práce očekávají 

stabilitu, disciplínu a řád. (Pavlica, Jarošová a Kaiser, 2010, s. 19 - 20) Preferovaným 

manažerským stylem ovlivňování je participace a důvěra. V tomto přístupu je 

dominující snaha „stáhnout“ druhé na svoji stranu cestou jejich zapojení do řešení dané 

otázky či problému. Ovlivňování založené na participaci a důvěře zvyšuje 

pravděpodobnost, že se lidé s přijatými návrhy a rozhodnutími ztotožní, což zvyšuje 

skutečnou loajalitu a nadření pro věc. (Pavlica, Jarošová a Kaiser, 2010, s. 100 - 101) 

V rámci měkkých dovedností převažujícím preferovaným stylem učení 

respondentů je teoretický styl. Tento styl učení podporuje rozvoj analytického a 
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logického myšlení. Jednotlivci preferující teoretický styl obvykle disponují dobrou 

představivostí, v rámci níž dokáží vizualizovat své kroky a jejich pravděpodobné 

důsledky. Umějí odhalovat podstatu problému a věcí kolem sebe. Systematický a 

plánovitý postup je dobře připravuje na čelení nečekaným překážkám a potížím. 

Efektivně se učí z chyb, a to nejen z vlastních, ale rovněž z omylů druhých lidí. 

(Pavlica, Jarošová a Kaiser, 2010, s. 43) V sociální kontextu je dožité sebeotevření a 

přijímání zpětné vazby od druhých. Z určitého úhlu pohledu protikladných 

charakteristik jedince je pak důležitá vyváženost obou dvou. Na jedné straně je to 

připravenost otevřeně sdílet s druhými pocity či obavy, vyjádřit svá očekávání a názory 

a na straně druhé je to připravenost přijmout od druhých sdělení, které se týkají jich 

samých či jejich jednání. Respondenti jsou ochotní sdílet svůj vnitřní svět s druhými a 

jsou vyladěni na přijímání zpětné vazby. Pavlica, Jarošová a Kaiser, 2010, s. 62) 

V rámci stylu naslouchání u respondentů převažuje styl orientovaný na lidi. Posluchači 

v průběhu komunikace a vedení dialogu koncentrují zejména na vytváření a udržování  

pozitivních mezilidských vztahů. Jsou vnímaví vůči pocitům a náladám druhých lidí a 

v souladu s tím na ně reagují. Své komunikační partnery nehodnotí ani neodsuzují, snaží 

se je především akceptovat, pochopit a v případě potřeby podpořit. Inklinují spíše k 

recepci
9
, v rámci exprese

10
 potom preferují kladení otevřených a reflektivních otázek a 

parafrázování. Hlavním potenciálním přínosem takto zaměřených jedinců spočívá 

v utváření předpokladů pro skutečně otevřenou a upřímnou výměnu informací, postojů 

a názorů. (Pavlica, Jarošová a Kaiser, 2010, s. 79) Individuální styl řešení konfliktů 

představuje navyklý způsob chování a komunikace, kterými se snaží jedinec zvládnou 

zjevný konflikt. Respondenti převážně preferují soupeřivý styl řešení konfliktů. Tento 

styl se projevuje snahou dosáhnout svých cílů bez ohledu a někdy dokonce na úkor 

zájmů či cílů druhé strany. Jedinec používající tento styl se snaží v konfliktu dominovat, 

případně i zastrašovat a používat strategii „výhra-prohra“. Vychází z přesvědčení, že je 

lepší riskovat, že někomu „šlápne na kuří oko“, než se vzdát něčeho, co je pro něj 

důležité. (Pavlica, Jarošová a Kaiser, 2010, s. 136) V rámci týmové spolupráce 

respondenti převážně preferují funkční roly zaměřenou na vztahové role, které přispívají 

k tvorbě a udržování pozitivní atmosféry. Avšak příliš silné zaměření na vztahy odvrací 

pozornost od pracovního  výkonu a může vyvolávat atmosféru zájmové soudržnosti. 

                                                 
9
 „poslouchání“ – přijímání informací, vnímání řečníka apod. 

10
 „mluvení“ – vyjadřování vlastních pocitů a názorů, kladení dotazů apod. 
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V životě každého skupiny či týmu dochází čas od času ke vzniku stresujících, 

emocionálně vypjatých situací. Na napětí a stres reagují někteří jedinci emotivně, jiní se 

snaží svoje city potlačit a vše řešit racionálně. Respondenti převážně preferují styl 

projevu „kamarád“. Takto zaměřený jedinec projevuje pozitivní a přátelské emoce 

(sympatie, pochopení apod.), snaží se pomáhat, hledat spojence. Potenciálním kladem je 

redukce napětí a udržení jednoty v týmu, záporem potlačování potřebných výměn 

názorů a tvorba falešného pocitu, že „vlastně o nic nejde“. (Pavlica, Jarošová a Kaiser, 

2010, s. 160 - 161) 

 

C/ Výstup z výzkumu versatility osobnostně-pracovní orientace 

Výsledky výzkumu v oblasti versatility osobnostně-pracovní orientace dokazuje, 

že mladí lidé nemají plně rozvinuty všechny tzv. měkké dovednosti. Podle principu 

versatility žádný respondent nedosáhl vyváženého působení obou stylů vedení. Podle 

principu versatility žádný respondent nedosáhl vyváženého směřování výkonové 

orientace. Z tohoto důvodů nedosáhl plné versatility ve vztahu vedení a směřování 

výkonové orientace opět žádný respondent. Vyváženého působení všech čtyř stylů 

ovlivňování dosáhli 0,69 % respondenti (3). Částečné versatility, tzn. kombinaci tří 

stylu ovlivňování, dosáhlo 2,55 % respondentů (11). Dále částečné versatility, tzn. 

kombinaci dvou stylu ovlivňování, dosáhlo 8,10 % respondentů (61). Pouze jeden styl 

ovlivňování účinkuje na 82,17 % respondentů (355) Podle principu versatility 1,85 % 

respondentů (8) preferuje všechny čtyři styly učení stejně. Částečné versatility a 

preferování 3 stylu učení dosáhlo 8,10 % respondentů (35). Dále částečné versatility a 

preferování dvou stylu učení dosáhlo 25,24 % respondentů (109). Pouze jeden 

z výukových stylů preferuje 64,82 % respondentů (280). Plného sebeotevření a 

schopnosti sdílet svůj svět s druhými dosáhlo 54,40 % respondentů (235). Plného 

sebeotevření nedosáhlo 45,60 % respondentů (197), tzn. dosáhly méně jak tří bodů. 

49,07 % respondentů (212) dokáží přijímat zpětnou vazbu přiměřeně. Dokáží se 

„vyladit“ na její přijímání. Plného přijetí zpětné vazby nedosáhlo 50,93 % respondentů 

(220). Ve vztah sebeotevření a přijímání zpětné vazby by versatilní jedinec měl sdílet 

sebeotevření a přijímat zpětnou vazbu. Této kombinace dosáhlo 31,25 % respondentů 



150 

(135). Vyváženého uplatňování všech čtyř stylů naslouchání nedosáhl žádný 

respondent. Částečné versatility, tzn. kombinaci tří stylu naslouchání, dosáhlo 0,69 % 

respondentů (3). Dále částečné versatility, tzn. kombinaci dvou stylu naslouchání, 

dosáhlo 11,79 % respondentů (51). Pouze jeden styl naslouchání preferuje 87,04 % 

respondentů (376). Vyváženého působení všech pěti stylů řešení konfliktů dosáhlo 

0,23 % respondentů (1). Částečné versatility, tzn. kombinaci čtyř stylu řešení konfliktů, 

dosáhl0 0,23 % respondentů (1). Částečné versatility, tzn. kombinaci tří stylu řešení 

konfliktů, dosáhlo 2,31 % respondentů (10). Dále částečné versatility, tzn. kombinaci 

dvou stylu řešení konfliktů, dosáhlo 13,42 % respondentů (55). Pouze jeden styl řešení 

konfliktů preferuje 83,55 % respondentů (361). Versatility ve výkonu obou funkčních 

rolí dosáhlo, tzn. rovnoměrného využívání obou přístupů na úrovni adekvátní míry, 

14,35 % respondentů (62). Versatility způsobů emocionálních projevů, tzn. optimální 

využívání všech tří přístupů, dosáhlo 1,85 % respondentů (8). Dle principu versatility 

uplatňuje oba dva styly chování a všechny tři způsoby emocionálního projevu  využívá 

0,23 % respondentů (1). 

Z těchto důvodů se potvrzuje hypotéza H0: Mladí lidé nevykazují plné rozvinutí 

měkkých dovedností.  

Dále výzkum potvrdil, že versatilní vedení je vhodný způsob diagnostiky měkký 

dovedností. Jelikož je to propracovaná metoda poskytující návod jak tyto dovednosti 

rozvíjet, potvrzuje se vhodnost využití versatilního vedení, jako vhodného způsobu 

 rozvoje mladých lidí v oblasti měkkých dovedností. Princip versatilního vedení 

(využívat všechny postupy a přístupy vyváženě a v adekvátní míře) se jeví jako obecně 

vhodný přístup k rozvoji mladých lidí. 

6.4.4 Výzkum v oblasti motivace 

Dokázat dobře motivovat spolupracovníky v podstatě znamená dobře využít 

vůdcovství a vhodný styl řízení. (Tato oblast byla zkoumána v předešlé části). Způsob 

vedení týmu lidí však mnohdy není jediným motivačním prvkem pro zvýšení efektivity 

pracovního úsilí jednotlivců a celého týmu. Existuje řada možností, jak pracovní úsilí 

zvýšit. Předpokladem pro tuto změnu efektivity je vědět a znát vhodné nástroje a v 

pravý čas je na pravém místě použít. Přemýšlíme-li o modelech chování našich lidí, 
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ptáme se po motivech jednání. Motiv nepůsobí vždy jen jeden, je jich současně celá 

řada a vzájemně se ovlivňují. Ovšem jeden z nich může být hlavní a ten nakonec vede k 

zaměření a výběru příslušného modelu chování a jednání.  

Výzkumná otázka: Jaká je motivace mladých lidí v pracovním procesu? 

H0: Mladí lidé - „Generace Y“ nevykazují rozdíly v oblasti motivace. 

H1: Mladí lidé - „Generace Y“ vykazují rozdíly v oblasti motivace. 

A/ Výsledky statistického vyhodnocení 

Vyhodnocení výzkumu motivačního profilu je rozděleno do šestí částí: 

1. Určení motivačního typu podle metody Jiřího Plamínka. 

2. Funkce práce pro člověka. 

3. Hierarchie pracovní motivace podle Abrahama Maslowova. 

4. Pracovní podmínky. 

5. Dodatkové mzdové formy. 

6. Zaměstnanecké benefity.  

Princip statistického vyhodnocení jednotlivých částí je následující: 

 Popisná statistka - jako vhodný způsob prezentace získaných dat se jeví 

medián a průměr.  

 Analýza kategoriálních četností jednotlivých možností odpovědí. 

Popis výsledků je proveden dle tabulkových výstupů statistického programu 

uvedených v příloze 5. 

 

Motivační typ 

Na tuto oblast odpovědělo 418 respondentů. Motivační typ je rozdělen do čtyř 

dimenzí – efektivita, užitečnost, dynamika a stabilita. Tuto část dotazníku správně 

vyplnilo 418 respondentů. Kdy respondent měl mezi 14 tvrzením týkajících se „efektivit 

a užitečnosti“, a „dynamiky a stability“ rozdělit 5 bodů.  

Teoreticky tedy jedné dimenzi mohl respondent přidělit minimálně 0 bodů a 

maximálně 70 bodů. Střední hodnota přidělených bodů dimenzi efektivita činila 32 

bodů a jen částečně se lišila od průměru (32,12). Minimum přidělených bodů činilo 3 a 

maximum 53. Střední hodnota přidělených bodů dimenzi užitečnost činila 38 bodů a 
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lišila se od průměru (37,88). Minimum přidělených bodů činilo 17 a maximum 67. 

Střední hodnota přidělených bodů dimenzi dynamika činila 32 bodů a lišila se od 

průměru (32,56). Minimum přidělených bodů činilo 17 a maximum 53. Střední hodnota 

přidělených bodů dimenzi stabilita činila 38 bodů a lišila se od průměru (37,44). 

Minimum přidělených bodů činilo 17 a maximum 53. 

Jednotlivé motivační typy jsou pak kombinací dvou dimenzí. Teoretické 

minimum získaných bodů pro motivační typ pak činí minimálně 0 a maximálně 140. 

Motivační typ „objevitelé“ představuje kombinaci užitečnost a dynamika. Střední 

hodnota získaných bodů pro tento motivační typ činila 71 a částečně se lišila je od 

průměru (70,44). Minimum přidělených bodů činilo 49 a maximum 118. Motivační typ 

„usměrňovatelé“ představuje kombinaci efektivnosti a dynamika. Střední hodnota 

získaných bodů pro tento motivační typ činila 64 a částečně se lišila je od průměru 

(64,68). Minimum přidělených bodů činilo 44 a maximum 97. Motivační typ 

„slaďovatelé“ představuje kombinaci efektivnosti a stability. Střední hodnota 

získaných bodů pro tento motivační typ činila 69 a částečně se lišila je od průměru 

(69,56). Minimum přidělených bodů činilo 22 a maximum 91. Motivační typ 

„zprostředkovatelé“ představuje kombinaci užitečnosti a stability. Střední hodnota 

získaných bodů pro tento motivační typ činila 76 a částečně se lišila je od průměru 

(75,32). Minimum přidělených bodů činilo 43 a maximum 99.  

Když zde uplatníme princip versatility. Pak zcela rozvinutými osobnostmi 

v oblasti motivace, tzn. respondent pro všechny čtyři motivační typy získal stejný počet 

bodů, jsou 2,08 % respondentů (9). Částečně rozvinutými osobnostmi, tzn. získaly 

stejný počet bodů pro dva motivační typy, jsou 11,56 % respondentů (50). Preference 

jednotlivých kombinací je následující – objevitelé a zprostředkovatelé 3,70 % (16), 

slaďovatelé a zprostředkovatelé 3,47 % (15), objevitelé a usměrňovatelé 2,31 % (10) a 

usměrňovatelé a slaďovatelé 2,08 % (9). Pouze jeden motivační typ preferuje 84,49 % 

respondentů (365). Pořadí preference motivačního typu je následující: 

1. Zprostředkovatelé 40,74 % respondentů (176). 

2. Objevitelé 17,82 % respondentů (77). 

3. Slaďovatelé 17,59 % respondentů (76). 

4. Usměrňovatelé 8,33 respondentů (36). 
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Funkce práce 

Na tuto otázku odpovědělo správně 428 respondentů. Respondent měl seřadit 

šest možností, které naplňuje funkce práce od nejdůležitější (pozice 1) po nejméně 

důležitou (pozice 6).  

U možnosti „zabezpečení prostředků na stravu a bydlení“ činila střední 

hodnota přidělených pořadí 1 a lišila se od průměru (1,81).Byla řazena 1 až 6 místo. 

Nejčastěji přiřazovaná pozice byla 1 (62,04 % respondentů – 268). U možnosti 

„strukturování času, řád“ činila střední hodnota přidělených pořadí 5 a lišila se od 

průměru (4,41).Byla řazena 1 až 6 místo. Nejčastěji přiřazovaná pozice byla 6 (32,64 % 

respondentů – 141).U možnosti „pravidelná sociální interakce“ činila střední hodnota 

přidělených pořadí 4 a lišila se od průměru (4,19).Byla řazena 1 až 6 místo. Nejčastěji 

přiřazovaná pozice byla 5 (27,78 % respondentů – 120). U možnosti „zážitky 

tvořivosti, dovednosti, smyslu života“ činila střední hodnota přidělených pořadí 3 a 

lišila se od průměru (2,88).Byla řazena 1 až 6 místo. Nejčastěji přiřazovaná pozice byla 

2 (25,00 % respondentů – 108).U možnosti „zdroj osobního statutu a identity“ činila 

střední hodnota přidělených pořadí 3 a lišila se od průměru (3,48).Byla řazena 1 až 6 

místo. Nejčastěji přiřazovaná pozice byla 3 (24,54 % respondentů – 106). U možnosti 

„zdroj aktivity“ činila střední hodnota přidělených pořadí 4 a lišila se od průměru 

(4,25).Byla řazena 1 až 6 místo. Nejčastěji přiřazovaná pozice byla 6 (26,85 % 

respondentů – 116).  

Hierarchie je pak vytvořena na základě mediánu. V případě, že se mediánu u 

možností shoduje, je pozice určena na základě hodnoty aritmetického průměru.  

 

Hierarchie pracovní motivace podle Abrahama Maslowa 

Na tuto otázku odpovědělo správně 428 respondentů. Respondent měl seřadit pět 

možností, které uspokojují potřeby člověka od nejdůležitější (pozice 1) po nejméně 

důležitou (pozice 5).  

U možnosti „mzda (ve výši pokrývající fyziologické potřeby)“ činila střední 

hodnota přidělených pořadí 2 a lišila se od průměru (2,39). Byla řazena 1 až 5 místo. 

Nejčastěji přiřazovaná pozice byla 1 (34,26 % respondentů – 148). U možnosti 

„pracovní jistota, sociální zabezpečení, důchodové zabezpečení, odborová 

ochrana“ činila střední hodnota přidělených pořadí 3 a lišila se od průměru (2,67). Byla 
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řazena 1 až 5 místo. Nejčastěji přiřazovaná pozice byla 1 (26,62 % respondentů – 115). 

U možnosti „přijetí pracovní skupinou ve formálních i neformálních vztazích“ 

činila střední hodnota přidělených pořadí 4 a lišila se od průměru (3,77). Byla řazena 1 

až 5 místo. Nejčastěji přiřazovaná pozice byla 4 (32,18 % respondentů – 139). U 

možnosti „tituly, symboly statusu, povýšení, respekt, pocit úspěšnosti“ činila střední 

hodnota přidělených pořadí 4 a lišila se od průměru (3,75). Byla řazena 1 až 5 místo. 

Nejčastěji přiřazovaná pozice byla 5 (39,35 % respondentů – 170). U možnosti 

„pracovní seberealizace, osobní růst, vzestup a rozvoj, plné využití schopností“ 

činila střední hodnota přidělených pořadí 3 a lišila se od průměru (2,59). Byla řazena 1 

až 5 místo. Nejčastěji přiřazovaná pozice byla 1 (26,38 % respondentů – 114).  

Hierarchie je pak vytvořena na základě mediánu. V případě, že se mediánu u 

možností shoduje, je pozice určena na základě hodnoty aritmetického průměru.  

 

Pracovní podmínky 

Na tuto otázku odpovědělo 427 respondentů. Respondent měl seřadit sedm 

pracovních podmínek, podle toho jak důležité jsou pro jeho spokojenost v budoucí 

práci, od nejdůležitější (pozice 1) po nejméně důležitou (pozice 7).  

U možnosti „prostorové řešení pracoviště“ činila střední hodnota přidělených 

bodů 6 a lišila se od průměru (5,34). Byla řazena 1 až 7 místo. Nejčastěji přiřazovaná 

pozice byla 7 (34,49 % respondentů – 149). U možnosti „vybavení pracoviště“ činila 

střední hodnota přidělených pořadí 5 a lišila se od průměru (4,78). Byla řazena 1 až 7 

místo. Nejčastěji přiřazovaná pozice byla 6 (3148 % respondentů – 136). U možnosti 

„fyzikální podmínky práce“ činila střední hodnota přidělených pořadí 4 a lišila se od 

průměru (4,07). Byla řazena 1 až 7 místo. Nejčastěji přiřazovaná pozice byla 5 (20,37 % 

respondentů – 88). U možnosti „v podniku uplatňovaný styl organizace práce a 

řízení“ činila střední hodnota přidělených pořadí 4 a lišila se od průměru (4,04). Byla 

řazena 1 až 7 místo. Nejčastěji přiřazovaná pozice byla 5 a 7 (16,67 % respondentů – 

72). U možnosti „vlastnosti a jednání spolupracovníků“ činila střední hodnota 

přidělených pořadí 3 a lišila se od průměru (3,15). Byla řazena 1 až 7 místo. Nejčastěji 

přiřazovaná pozice byla 2 (25,69 % respondentů – 111). U možnosti „kvalita a činnost 

vedoucího pracovníka“ činila střední hodnota přidělených pořadí 3 a lišila se od 

průměru (3,42). Byla řazena 1 až 7 místo. Nejčastěji přiřazovaná pozice byla 2 (20,83 % 
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respondentů – 90). U možnosti „péče o pracovníky“ činila střední hodnota přidělených 

pořadí 3 a lišila se od průměru (3,16). Byla řazena 1 až 7 místo. Nejčastěji přiřazovaná 

pozice byla 1 (25,93 % respondentů – 112).  

Hierarchie je pak vytvořena na základě mediánu. V případě, že se mediánu u 

možností shoduje, je pozice určena na základě hodnoty aritmetického průměru.  

 

Dodatkové mzdové formy 

Na tuto otázku odpovědělo 420 respondentů. Respondent měl určit u každé 

dodatkové formy mzdy pomocí škály: 5 – ano, 4 – spíše ano, 3 – neutrální postoj(ani 

ano/ani ne), 2 – spíše ne, 1 – ne, zda by ho motivovala k vyššímu pracovnímu výkonu.  

U možnosti „prémie za odvedený výkon“ činila střední hodnota přidělených 

bodů 5 a lišila se od průměru (4,64). 2,31 % respondentů (10) tato forma nemotivuje či 

spíše nemotivuje. 5,09 % respondentů (12) neví zda by je motivovala a 91,90 % 

respondentů (397) je motivování či spíše motivováno toto dodatkovou formou mzdy. U 

možnosti „osobní ohodnocení“ činila střední hodnota přidělených bodů 5 a lišila se od 

průměru (4,35). 4,17 % respondentů (18) tato forma nemotivuje či spíše nemotivuje. 

9,07 % respondentů (39) neví zda by je motivovala a 84,01 % respondentů (397) je 

motivování či spíše motivováno toto dodatkovou formou mzdy. U možnosti 

„mimořádná odměna“ činila střední hodnota přidělených bodů 4 a lišila se od průměru 

(4,26). 3,07 % respondentů (16) tato forma nemotivuje či spíše nemotivuje. 12,27 % 

respondentů (53) neví zda by je motivovala a 81,25 % respondentů (354) je motivování 

či spíše motivováno toto dodatkovou formou mzdy. U možnosti „podíl na výsledcích 

organizace“ činila střední hodnota přidělených bodů 4 a lišila se od průměru (4,13). 

5,56 % respondentů (24) tato forma nemotivuje či spíše nemotivuje. 17,36 % 

respondentů (75) neví zda by je motivovala a 74,31 % respondentů (231) je motivování 

či spíše motivováno toto dodatkovou formou mzdy. U možnosti „zaměstnanecké 

akcie“ činila střední hodnota přidělených bodů 3 a lišila se od průměru (3,47). 17,36 % 

respondentů (75) tato forma nemotivuje či spíše nemotivuje. 35,65 % respondentů (154) 

neví zda by je motivovala a 44,12 % respondentů (191) je motivování či spíše 

motivováno toto dodatkovou formou mzdy. U možnosti „příplatky“ činila střední 

hodnota přidělených bodů 4 a lišila se od průměru (3,86). 7,87 % respondentů (34) tato 

forma nemotivuje či spíše nemotivuje. 24,31 % respondentů (105) neví zda by je 
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motivovala a 65,05 % respondentů (281) je motivování či spíše motivováno toto 

dodatkovou formou mzdy. U možnosti „ostatní výplaty“ činila střední hodnota 

přidělených bodů 4 a lišila se od průměru (4,22). 5,79 % respondentů (25) tato forma 

nemotivuje či spíše nemotivuje. 12,96 % respondentů (56) neví zda by je motivovala a 

78,47 % respondentů (339) je motivování či spíše motivováno toto dodatkovou formou 

mzdy. U možnosti „náborový příspěvek“ činila střední hodnota přidělených bodů 3 a 

lišila se od průměru (3,18). 26,62 % respondentů (115) tato forma nemotivuje či spíše 

nemotivuje. 36,11 % respondentů (156) neví zda by je motivovala a 78,47 % 

respondentů (339) je motivování či spíše motivováno toto dodatkovou formou mzdy. U 

možnosti „odstupné“ činila střední hodnota přidělených bodů 4 a lišila se od průměru 

(3,67). 16,20 % respondentů (70) tato forma nemotivuje či spíše nemotivuje. 24,54 % 

respondentů (106) neví zda by je motivovala a 56,25 % respondentů (243) je 

motivování či spíše motivováno toto dodatkovou formou mzdy. 

 

Zaměstnanecké benefity 

Na tuto otázku odpovědělo 416 respondentů. Respondent měl seřadit dvacet 

čtyři zaměstnaneckých benefitů, podle toho zda by zvyšoval spokojenost v práci, od 

nejvíce zvyšujícího spokojenost (pozice 1) po nejméně zvyšující spokojenost (pozice 

24). 

U možnosti „příspěvky na stravování formou stravenek“ činila střední 

hodnota přidělených pořadí 7 a lišila se od průměru 8,74, se směrodatnou odchylkou 

5,89. U možnosti „příspěvky na odborný rozvoj zaměstnanců“ činila střední hodnota 

přidělených pořadí 9 a lišila se od průměru 10,05, se směrodatnou odchylkou 6,45. U 

možnosti „příspěvky na rekreaci zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků“ 

činila střední hodnota přidělených pořadí 9 a lišila se od průměru 10,07, se směrodatnou 

odchylkou 6,27. U možnosti „příspěvky na kulturní a sportovní vyžití zaměstnanců“ 

činila střední hodnota přidělených pořadí 11 a lišila se od průměru 11,53, se 

směrodatnou odchylkou 6,68. U možnosti „příspěvky na penzijní připojištění se 

stáním příspěvkem“ činila střední hodnota přidělených pořadí 9 a lišila se od průměru 

9,94, se směrodatnou odchylkou 6,47. U možnosti „příspěvky na soukromé životní 

pojištění“ činila střední hodnota přidělených pořadí 11 a lišila se od průměru 11,38, se 

směrodatnou odchylkou 6,37. U možnosti „příspěvky na masážní, rehabilitační a 
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posilovací služby“ činila střední hodnota přidělených pořadí 15 a lišila se od průměru 

14,19, se směrodatnou odchylkou 6,12. U možnosti „nákup vitamínových přípravků“ 

činila střední hodnota přidělených pořadí 20 a lišila se od průměru 17,76, se 

směrodatnou odchylkou 5,90. U možnosti „očkování proti chřipce“ činila střední 

hodnota přidělených pořadí 19 a lišila se od průměru 17,39, se směrodatnou odchylkou 

5,75. U možnosti „sick day“ činila střední hodnota přidělených pořadí 11 a lišila se od 

průměru 11,12, se směrodatnou odchylkou 6,55. U možnosti „dary k životní a jiným 

výročím“ činila střední hodnota přidělených pořadí 18 a lišila se od průměru 16,63, se 

směrodatnou odchylkou 6,11. U možnosti „zvýhodněné půjčky zaměstnancům“ činila 

střední hodnota přidělených pořadí 16 a lišila se od průměru 15,32, se směrodatnou 

odchylkou 6,21. U možnosti „podpora při neštěstí v rodině, při živelné pohromě, při 

dlouhodobé nemoci, při nepříznivé finanční či sociální situaci zaměstnance“ činila 

střední hodnota přidělených pořadí 8 a lišila se od průměru 9,13, se směrodatnou 

odchylkou 6,24. U možnosti „prodej výrobků nebo služeb firmy za cenu nižší, než je 

cena obvyklá (tržní)“ činila střední hodnota přidělených pořadí 12 a lišila se od 

průměru 11,97, se směrodatnou odchylkou 6,21. U možnosti „poskytování 

nealkoholických nápojů na pracovišti, občerstvení na pracovišti“ činila střední 

hodnota přidělených pořadí 14 a lišila se od průměru 12,92, se směrodatnou odchylkou 

6,52. U možnosti „bezplatné poskytnutí služebního auta i pro soukromé účely“ 

činila střední hodnota přidělených pořadí 6 a lišila se od průměru 7,78, se směrodatnou 

odchylkou 6,17. U možnosti „zajištění nebo hrazení dopravy do zaměstnaní a ze 

zaměstnání“ činila střední hodnota přidělených pořadí 9 a lišila se od průměru 9,29, se 

směrodatnou odchylkou 5,73. U možnosti „poskytnutí bezplatného přechodného 

ubytování“ činila střední hodnota přidělených pořadí 16 a lišila se od průměru 14,67, se 

směrodatnou odchylkou 6,87. U možnosti „týden dovolené na víc nad rámec 

stanovený zákonem“ činila střední hodnota přidělených pořadí 9 a lišila se od průměru 

10,37, se směrodatnou odchylkou 6,88. U možnosti „poskytování zaměstnaneckých 

akcií“ činila střední hodnota přidělených pořadí 15 a lišila se od průměru 13,92, se 

směrodatnou odchylkou 6,73. U možnosti „kapesné v případě zahraniční služební 

cesty“ činila střední hodnota přidělených pořadí 14 a lišila se od průměru 13,63, se 

směrodatnou odchylkou 6,00. U možnosti „odstupné“ činila střední hodnota 

přidělených pořadí 11 a lišila se od průměru 11,11, se směrodatnou odchylkou 6,45. U 
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možnosti „zřizování firemních školek“ činila střední hodnota přidělených pořadí 19 a 

lišila se od průměru 16,97, se směrodatnou odchylkou 6,51. U možnosti „podpora 

přátelských vztahů na pracovišti (firemní akce)“ činila střední hodnota přidělených 

pořadí 12 a téměř lišila se od průměru 12,03, se směrodatnou odchylkou 6,63. 

Pořadí zaměstnanecký benefitů je pak vytvořeno na základě aritmetického 

průměru. Jelikož se v tomto případě u některých zaměstnaneckých benefitů medián 

výrazně lišil od průměru.  

 

B/ Motivační profil respondentů 

Motivační typ 

Motivační založení určuje, které podněty preferujeme, vyhledáváme, přednostně 

se jimi zabýváme. Dle motivačních typů Jiřího Plamka 40,74 % respondentů (176) jsou 

motivační typ „zprostředkovatelé“. Zpřesňovatelé svou touhu po jistotě obracejí do 

vlastního nitra a snaží se podat perfektní výkon. Vystupují velmi racionálně, emoce 

skrývají ve svém nitru a projevují je jen ve velmi vypjatých situacích. Mají analytické 

myšlení a schopnost dotahovat věci do konce. Vyhovuje jim, když dostanou 

srozumitelně zadaný úkol s jasným postupem, který potom pečlivě dodržují. Mají rádi 

pořádek a přehled, potřebují dobře zorganizovaný čas, prostor i práci. 17,82 % 

respondentů (77) jsou motivační typ „objevitelé“. Objevitelé žijí proto, aby využívali 

výzev, které zpravidla vyhledávají ve světě věcí a výsledků, mimo oblast mezilidských 

vztahů. Jsou tvořiví, hledají nové souvislosti, přicházejí s originálními myšlenkami. 

17,82 % respondentů (77) jsou motivační typ „slaďovatelé“. Slaďovatelé své úsilí 

zaměřují na vytvoření příznivých vztahů mezi lidmi. Zajímají se o lidi, dokážou jim 

naslouchat a projevovat své city. Pečují o lidi v nouzi a jsou zklamáni, když jim to 

ostatní neoplatí v případě, že potíže navštíví je. Jejich síla je v empatii a emocionální 

inteligenci. Výsledky a věci je příliš nevzrušují - pokud se jim nebo někomu jinému 

nedaří plnit úkoly, vidí v tom spíše vztahový než věcný problém. Obávají se, že pokud 

nesplní úkoly, lidé odpovědní za dosahování cílů budou zklamaní a nepříjemní. 8,33 % 

respondentů (36) jsou motivační typ „usměrňovatelé“. Usměrňovatelé 

(podmaňovatelé) hledají výzvy, loví však v sociálních vodách. Rádi uplatňují vliv na 
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jiné lidi, udávají tón ve společnosti a preferují roli lídrů. Nesnášejí kritiku a neradi 

přiznávají chyby. Umějí bojovat a také si vážit silného soupeře. 

 

Funkce práce 

Motivaci k práci v organizaci určuje to, jaké funkce by práce pro člověka měla 

naplňovat. V případě respondentů je pořadí naplňování funkce práce uvedeno v tabulce 

níže. 

 

Tabulka 13: Hierarchie funkce práce (zdroj: vlastní zpracování) 

Funkce práce Pořadí důležitosti 

zabezpečení prostředků na stravu a bydlení 1. 

zážitky tvořivosti, dovednosti, smyslu života 2. 

zdroj osobního statutu a identity 3. 

pravidelná sociální interakce 4. 

zdroj aktivity 5. 

strukturování času, řád 6. 

 

Hierarchie pracovní motivace podle Abrahama Maslowova 

Hierarchie pracovní motivaci určuje v jakém pořadí by práce měla uspokojovat 

potřeby jedince. Struktura pracovní motivace respondentů je uvedena v následující 

tabulce. 

 

Tabulka 14: Hierarchie pracovní motivace (zdroj: vlastní zpracování) 

Faktory pracovní motivace Pořadí dle respondentů Pořadí dle A. Maslowa 

mzda (ve výši pokrývající 

fyziologické potřeby) 
1. 1. 

pracovní seberealizace, osobní růst, 

vzestup a rozvoj, plné využití 

schopností 
2. 5. 

pracovní jistota, sociální 

zabezpečení, důchodové 

zabezpečení, odborová ochrana 
3. 2. 

tituly, symboly statusu, povýšení, 

respekt, pocit úspěšnosti 
4. 4. 
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Pracovní podmínky 

Podle Herzberga si pracovník uvědomuje význam pracovních podmínek (vnější 

faktory) až v případě, kdy mu nevyhovují a v takovém případě pociťuje nespokojenost. 

Pokud jsou naopak z pohledu pracovníka bezproblémové, neznamená to, že je spokojen, 

pouze nepociťuje nespokojenost. Ve vztahu mezi pracovní spokojeností a motivací 

platí, že dobré pracovník podmínky ve většině případů alespoň nepřímo stimuluje 

motivaci k práci. Pořadí důležitosti pracovních podmínek je uvedena v následující 

tabulce. 

 

Tabulka 15: Pořadí důležitosti pracovních podmínek (zdroj: vlastní zpracování) 

Pracovní podmínky Pořadí důležitosti 

péče o pracovníky 1. 

vlastnosti a jednání spolupracovníků 2. 

kvalita a činnost vedoucího pracovníka 3. 

v podniku uplatňovaný styl organizace práce a řízení 4. 

fyzikální podmínky práce 5. 

vybavení pracoviště 6. 

prostorové řešení pracoviště 7. 

 

Dodatkové mzdové formy 

Dodatkové mzdové formy jsou složky, vyjma základní mzdy, které jedince 

motivují k vyššímu pracovnímu výkonu. Motivační účinek dodatkových mzdových 

forem je zobrazena v grafu viz. níže. 

 

 

Obrázek 16: Motivační účinnost dodatkových mzdových forem (zdroj: vlastní zpracování) 
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Zaměstnanecké benefity 

Zaměstnanecké výhody jsou benefity, které zaměstnavatel poskytuje 

zaměstnanci mimo mzdu. Zpravidla nejsou vymahatelné a jejich povinnost je 

poskytovat není upravované zákonem. Mohou být peněžní, v hmotné formě či ve formě 

nadstandardní služby; mohou nabývat různých podob. Pořadí preference nejčastěji 

poskytovaných benefitů v České republice  respondenty je uvedena v tabulce 16. 
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Tabulka 16: Pořadí preference zaměstnaneckých benefitů (zdroj: vlastní zpracování) 

Pořadí Zaměstnanecký benefit Daňová uznatelnost  

1. 
bezplatné poskytnutí služebního auta i pro 

soukromé účely 
NV 

2. příspěvky na stravování formou stravenek DV 

3. 

podpora při neštěstí v rodině, při živelné 

pohromě, při dlouhodobé nemoci, při nepříznivé 

finanční či sociální situaci zaměstnance 

NV 

4. 
zajištění nebo hrazení dopravy do zaměstnaní a 

ze zaměstnání 
DV / NV 

5. 
příspěvky na penzijní připojištění se stáním 

příspěvkem 
DV 

6. příspěvky na odborný rozvoj zaměstnanců DV 

7. 
příspěvky na rekreaci zaměstnanců a jejich 

rodinných příslušníků 
DV 

8. 
týden dovolené navíc nad rámec stanovený 

zákonem 
DV 

9. odstupné DV 

10. sick day  DV 

11. příspěvky na soukromé životní pojištění DV 

12. 
příspěvky na kulturní a sportovní vyžití 

zaměstnanců 
DV 

13. 
prodej výrobků nebo služeb firmy za cenu nižší, 

než je cena obvyklá (tržní) 
DV 

14. 
podpora přátelských vztahů na pracovišti 

(firemní akce) 
NV 

15. 
poskytování nealkoholických nápojů na 

pracovišti, občerstvení na pracovišti 
DV / NV 

16. kapesné v případě zahraniční služební cesty DV 

17. poskytování zaměstnaneckých akcií DV 

18. 
příspěvky na masážní, rehabilitační a posilovací 

služby 
DV 

19. poskytnutí bezplatného přechodného ubytování DV 

20. zvýhodněné půjčky zaměstnancům NV 

21. dary k životní a jiným výročím NV 

22. zřizování firemních školek DV 

23. očkování proti chřipce NV 

24. nákup vitamínových přípravků NV 
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C/ Výstup z výzkumu v oblasti motivace 

Dle motivačních typů mezi respondenty převažuje typ zprostředkovatelů, který 

svou touhu po jistotě obracejí do vlastního nitra a snaží se podat perfektní výkon. 

Vystupují velmi racionálně, emoce skrývají ve svém nitru a projevují je jen ve velmi 

vypjatých situacích. Mají analytické myšlení a schopnost dotahovat věci do konce. 

Vyhovuje jim, když dostanou srozumitelně zadaný úkol s jasným postupem, který 

potom pečlivě dodržují. Mají rádi pořádek a přehled, potřebují dobře zorganizovaný 

čas, prostor i práci.  

Motivaci k práci v organizaci určuje to, jaké funkce by práce pro člověka měla 

naplňovat. V případě respondentů je naplňování funkce práce, kromě zabezpečení 

prostředků na stravu a bydlení, zážitky tvořivosti, dovednosti, smyslu života, zdroj 

osobního statutu a identity a pravidelnou sociální interakci. Tedy krom zajištění 

základních existenciálních potřeb je pro respondenty práce, způsob dalšího rozvoje jak 

v odborných znalostech tak v interpersonálních dovednostech a komunikaci. Jejich 

vrstevníci ve světě staví rozvoj, kromě mzdy, jako nejdůležitější faktor.  

Hierarchie pracovní motivaci určuje v jakém pořadí by práce měla uspokojovat 

potřeby jedince. Struktura pracovní motivace respondentů vykazuje odlišnosti od 

nejčastěji uváděné motivační teorie A. Maslowa. Dle Maslowa faktor „pracovní 

seberealizace, osobní růst, vzestup a rozvoj, plné využití schopností“ je na nejvyšším 

stupni hierarchie pracovních potřeb. Respondenti tento faktor řadí na už na druhou 

pozici. Naopak je to v případě faktoru „pracovní jistota, sociální zabezpečení, 

důchodové zabezpečení, odborová ochrana“, který je dle Maslowa na 2 místě 

v hierarchii. Respondenti tento faktor řadí na třetí místo v hierarchii pracovní motivace. 

Ve vztahu mezi pracovní spokojeností a motivací platí, že dobré pracovník 

podmínky ve většině případů alespoň nepřímo stimuluje motivaci k práci. Pro 

respondenty jsou pracovní podmínky jako „prostorové řešení pracoviště, vybavení 

pracoviště a fyzikální podmínky práce“ méně důležité. Tato situace ale mohla 

pravděpodobně nastat z důvodu, že respondenti berou kvalitní vybavení a příjemné 

prostředí při práci za samozřejmost. Důležitá je pro ně péče, spolupracovníci a kvalita 

vedoucího. Což klade vysoké nároky na práci manažerů. V tomto případě mají 

respondenti stejná očekávání jako jejich vrstevníci ve světe. 
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Dodatkové mzdové formy jsou složky, vyjma základní mzdy, které jedince 

motivují k vyššímu pracovnímu výkonu. Respondenti preferují dodatkové mzdové 

formy, které se váží převážně k individuálnímu pracovnímu výkonu – prémie za 

odvedený výkon a osobní ohodnocení. Toto potvrzuje zaměření respondentů na plnění 

úkolů, dosahování cílů a orientaci na odměňování na základně dosahování 

požadovaného výkonu. 

Zaměstnanecké výhody jsou benefity, které zaměstnavatel poskytuje 

zaměstnanci mimo mzdu. Mohou být peněžní, v hmotné formě či ve formě 

nadstandardní služby; mohou nabývat různých podob. Respondenti preferují na prvním 

místě hmotnou formu benefitu a to služební automobil k soukromým účelů. To je 

pravděpodobně způsobeno tím, že chtějí být mobilní, ale zatím nemají finanční 

prostředky na koupi vlastního automobilu. Dle výzkumu ING Pojišťovny a Svazu 

průmyslu a dopravy v ČR (2011) je tento bendit oblíben u 80 % současných 

zaměstnanců a je řazen na druhé místo v oblíbenosti daňově neuznatelných benefitů. Na 

druhém místě preferují příspěvek na stravování, toto je dle průzkumu Ministerstva práce 

a sociálních věcí ČR (2012) nejčastěji poskytovaný bendit zaměstnavateli. Dle výzkumu 

ING Pojišťovny a Svazu průmyslu a dopravy v ČR (2011) je tento benefit oblíbený u 68 

% zaměstnanců. Benefit v podobě sociálních výpomocí je řazen na třetí místo. Toto je 

pravděpodobně způsobeno tím, že si respondenti uvědomují, že na začátku své pracovní 

kariéry nebudou disponovat finančními rezervami na zvládání těžkých životních situací. 

Dále je pro ně důležitý příspěvek na dopravu a to pravděpodobně proto, že ze své 

zkušenosti, vědí jak finančně náročné je cestování, v jejich případě cestování do školy. 

Tento příspěvek preferuje pouze 20 % současných zaměstnanců. Dále preferují 

příspěvek na penzijní připojištění. Je zajímavé, že mladí lidé již teď myslí na své 

zabezpečení ve staří. Příspěvek na penzijní připojištění je druhý nejčastější bendit 

poskytovaný firmami v české republice a zároveň druhý neoblíbenější benefit mezi 

současnými zaměstnanci (71 %). Na šestém místě uvádějí příspěvek na odborný rozvoj. 

Vzdělávání je dle průzkumu výzkumu ING Pojišťovny a Svazu průmyslu a dopravy 

v ČR nejoblíbenějším benefitem a to u 78 % zaměstnanců. Dále preferují týden 

dovolené navíc a sick day. To dokládá, že mladí lidé chtějí mít vyrovnaný pracovní a 

soukromý život (work-life balance), stejně jako jejich vrstevníci ve světě. S tím souvisí i 

preference příspěvky na kulturní a sportovní vyžití. Tyto benefity jsou oblíbeny jen u 30 
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% současných zaměstnanců a jsou spíše na chvostu oblíbenosti. Za nejméně 

preferované benefity jsou respondenty brány např. nákup vitamínových přípravků, 

očkování proti chřipce, příspěvky na masážní, rehabilitační a posilovací služby 

zřizování firemních školek, dary k životní a jiným výročím. Toto pravděpodobně 

souvisí s tím, že jsou mladí a tudíž ještě nemají zdravotní potíže a zároveň ještě 

neuvažují o založení rodiny. Tyto benefity jsou obecně také nejméně preferovanými 

benefity mezi současnými zaměstnanci. 

Z těchto důvodů se spíše potvrzuje hypotéza H1: Mladí lidé - „Generace Y“ 

vykazují rozdíly v oblasti motivace. 

Jelikož došlo ke změně v nejčastěji uváděné motivační teorii podle A. Maslowa. 

Dle jsou změny v důležitosti pracovních podmínek. Z dodatkových mzdových forem 

preferují, ty které se váží i individuálnímu pracovnímu výkonu. Dále vykazují i změny 

v preferenci zaměstnaneckých benefitů. 

6.4.5 Výzkum  představ a očekávání ohledně budoucího zaměstnání 

K loajálnosti zaměstnanců také přispívá spokojenost s pracovním úvazkem,. 

rozvržením pracovní doby, místem výkonu práce, mzdou, směřování kariéry apod. 

Výzkumná otázka: Jaká jsou představy s očekávání mladých lidí ohledně 

budoucího zaměstnání? 

H0: Mladí lidé - „Generace Y“ nemá vysoké představy a očekávání. 

H1: Mladí lidé - „Generace Y“ má vysoké představy a očekávání. 

 

A/ Výsledky statistického vyhodnocení 

Vyhodnocení výzkumu představ a očekávání ohledně budoucího zaměstnání je 

rozděleno do osmi částí: 

1. Atraktivní zaměstnavatel. 

2. Práce v oboru. 

3. Sféra zaměstnání. 

4. Pracovní úvazek. 

5. Rozvržení pracovní doby. 
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6. Místo výkonu práce. 

7. Nástupní mzda. 

8. Směřování kariéry.  

Princip  statistického vyhodnocení jednotlivých částí je následující: 

 Popisná statistka - jako vhodný způsob prezentace získaných dat se jeví 

medián a průměr.  

 Analýza kategoriálních četností jednotlivých možností odpovědí. 

Popis výsledků je proveden dle tabulkových výstupů statistického programu 

uvedených v příloze 6. 

 

Atraktivita zaměstnavatele 

Na tuto část odpovědělo 430 respondentů. Respondent měl určit u každé faktoru 

pomocí škály: 5 – ano, 4 – spíše ano, 3 – neutrální postoj(ani ano/ani ne), 2 – spíše ne, 1 

– ne, určit jeho důležitost, význam. 

U faktoru „nabízel zajímavou a oceňovanou práci“ činila střední hodnota 

přidělených bodů 5 a lišila se od průměru (4,46). 2,31 % respondentů (10) tento faktor 

považuje za nedůležitý či spíše nedůležitý. 4,86 % respondentů (21) neví zda je tento 

faktor pro ně důležitý či ne. 93,36 % respondentů (399) považuje tento faktor za 

důležitý či spíše důležitý. U faktoru „zajišťoval příležitost ke vzdělávání a rozvoji a 

postupu v kariéře“ činila střední hodnota přidělených bodů 4 a lišila se od průměru 

(4,16). 3,70 % respondentů (16) tento faktor považuje za nedůležitý či spíše nedůležitý. 

12,50 % respondentů (54) neví zda je tento faktor pro ně důležitý či ne. 83,33 % 

respondentů (360) považuje tento faktor za důležitý či spíše důležitý. U faktoru 

„respektoval rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem“ činila střední 

hodnota přidělených bodů 4 a lišila se od průměru (4,18). 2,08 % respondentů (13) tento 

faktor považuje za nedůležitý či spíše nedůležitý. 16,67 % respondentů (72) neví zda je 

tento faktor pro ně důležitý či ne. 79,86 % respondentů (345) považuje tento faktor za 

důležitý či spíše důležitý. U faktoru „nabízel flexibilní pracovní role (odpovědnost, 

podnětnost a autonomii)“ činila střední hodnota přidělených bodů 4 a lišila se od 

průměru (3,81). 5,09 % respondentů (25) tento faktor považuje za nedůležitý či spíše 

nedůležitý. 28,94 % respondentů (125) neví zda je tento faktor pro ně důležitý či ne. 

64,81 % respondentů (280) považuje tento faktor za důležitý či spíše důležitý. U faktoru 
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„nabízel kvalitní pracovní podmínky a vybavení“ činila střední hodnota přidělených 

bodů 4 a lišila se od průměru (4,19). 3,24 % respondentů (14) tento faktor považuje za 

nedůležitý či spíše nedůležitý. 11,57 % respondentů (50) neví zda je tento faktor pro ně 

důležitý či ne. 84,72 % respondentů (366) považuje tento faktor za důležitý či spíše 

důležitý. U faktoru „poskytoval pocit uznání, úcty a respektu“ činila střední hodnota 

přidělených bodů 4 a lišila se od průměru (3,96). 3,93 % respondentů (23) tento faktor 

považuje za nedůležitý či spíše nedůležitý. 21,76 % respondentů (94) neví zda je tento 

faktor pro ně důležitý či ne. 72,45 % respondentů (313) považuje tento faktor za 

důležitý či spíše důležitý. U faktoru „nabízel odpovídající odměnu“ činila střední 

hodnota přidělených bodů 5 a lišila se od průměru (4,59). 1,39 % respondentů (8) tento 

faktor považuje za nedůležitý či spíše nedůležitý. 4,86 % respondentů (21) neví zda je 

tento faktor pro ně důležitý či ne. 92,83 % respondentů (401) považuje tento faktor za 

důležitý či spíše důležitý. U faktoru „prosazoval přístup společensky odpovědné 

organizace“ činila střední hodnota přidělených bodů 5 a lišila se od průměru (3,56). 

7,40 % respondentů (40) tento faktor považuje za nedůležitý či spíše nedůležitý. 40,28 

% respondentů (174) neví zda je tento faktor pro ně důležitý či ne. 50 % respondentů 

(216) považuje tento faktor za důležitý či spíše důležitý. 

 

Práce v oboru 

Na tuto otázku odpovědělo 423 respondentů. Respondent měl určit u každé 

faktoru pomocí škály: 5 – ano, 4 – spíše ano, 3 – neutrální postoj(ani ano/ani ne), 2 – 

spíše ne, 1 – ne, zda bude po dokončení studia hledat práci ve vystudovaném oboru. 

Přičemž 8,80 % respondentů (38) nechce a nebo spíše nechce v budoucnosti 

pracovat ve vystudovaném oboru. 20,60 % respondentů (89) neví zda si po dokončení 

studia bude hledat práci ve vystudovaném oboru. 68, 52 % respondentů (286) by rádo 

po dokončení studia pracovalo ve vystudovaném oboru. 

 

Sféra zaměstnání 

Na tuto otázku odpovědělo 430 respondentů. Respondent měl určit u každé sféry 

zaměstnání pomocí škály: 5 – ano, 4 – spíše ano, 3 – neutrální postoj(ani ano/ani ne), 2 

– spíše ne, 1 – ne, určit zájem o práci v dané sféře. 
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V soukromé sféře nechce a spíše nechce v budoucnu pracovat 6,02 % 

respondentů (56). 18,52 % respondentů (80) zatím neví zda by ráda v budoucnosti v této 

sféře pracovala. 67,82 % respondentů (293) by v budoucnosti po dokončení studia ráda 

či spíše ráda pracovala v soukromé sféře. Ve veřejné sféře nechce a spíše nechce 

v budoucnu pracovat 23,61 % respondentů (155). 24,07 % respondentů (104) zatím 

neví, zda by ráda v budoucnosti v této sféře pracovala. 39,35 % respondentů (293) by 

v budoucnosti po dokončení studia ráda či spíše ráda pracovala ve veřejné sféře. Jako 

osoba samostatně výdělečné činná nechce a spíše nechce v budoucnu pracovat 16,90 

% respondentů (112). 20,83 % respondentů (90) zatím neví zda by ráda v budoucnosti 

podnikala. 52,55 % respondentů (227) by v budoucnosti po dokončení studia ráda či 

spíše ráda podnikala ať už na živnostenský list nebo jako právnická osoba. 

 

Pracovní úvazek 

Na tuto otázku odpovědělo 424 respondentů. Respondent měl určit u každé typu 

úvazku pomocí škály: 5 – ano, 4 – spíše ano, 3 – neutrální postoj(ani ano/ani ne), 2 – 

spíše ne, 1 – ne, zda by mu v budoucí práci vyhovoval. 

U možnosti práce na „plný úvazek“ činila střední hodnota přidělených bodů 5 a 

lišila se od průměru (4,67). 3,94 % respondentů (17) v budoucnu nechce či spíše nechce 

pracovat na plný úvazek. 2,31 % respondentů (10) neví zda by jim vyhovovala práce na 

plný úvazek a 92,36 % respondentů (399) by rádo čí spíše rádo pracovalo na plný 

úvazek.  

U možnosti práce na „částečný  úvazek (nad 75 %)“ činila střední hodnota 

přidělených bodů 4 a lišila se od průměru (3,44). 17,13 % respondentů (74) v budoucnu 

nechce či spíše nechce pracovat na  částečný úvazek. 21,06 % respondentů (165) neví 

zda by jim vyhovovala práce na částečný úvazek a 59,95 % respondentů (259) by rádo 

čí spíše rádo pracovalo na částečný úvazek. U možnosti práce na „částečný  úvazek 

(nad 50 - 75 %)“ činila střední hodnota přidělených bodů 3 a lišila se od průměru 

(2,71). 25,23 % respondentů (166) v budoucnu nechce či spíše nechce pracovat na 

částečný úvazek. 38,89 % respondentů (168) neví zda by jim vyhovovala práce na 

částečný úvazek a 20,83 % respondentů (90) by rádo čí spíše rádo pracovalo na 

částečný úvazek. U možnosti práce na „částečný  úvazek (50 %)“ činila střední 

hodnota přidělených bodů 2 a lišila se od průměru (2,12). 65,74 % respondentů (284) 
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v budoucnu nechce či spíše nechce pracovat na částečný úvazek. 26,39 % respondentů 

(114) neví zda by jim vyhovovala práce na částečný úvazek a 6,02 % respondentů (26) 

by rádo čí spíše rádo pracovalo na částečný úvazek. U možnosti práce na „částečný  

úvazek (25 - 50 %)“ činila střední hodnota přidělených bodů 1 a lišila se od průměru 

(1,70). 81,25 % respondentů (351) v budoucnu nechce či spíše nechce pracovat na 

částečný úvazek. 13,66 % respondentů (59) neví zda by jim vyhovovala práce na 

částečný úvazek a 3,24 % respondentů (14) by rádo čí spíše rádo pracovalo na částečný 

úvazek. 

U možnosti úvazku „konto pracovní doby“ činila střední hodnota přidělených 

bodů 2 a lišila se od průměru (2,51). 49,54 % respondentů (214) v budoucnu nechce či 

spíše nechce pracovat v kontu pracovní doby. 28,24 % respondentů (122) neví zda by 

jim tento typ úvazku vyhovoval a 20,37 % respondentů (88) by rádo čí spíše rádo 

pracovalo v kontu pracovní doby. 

U možnosti úvazku „sdílení pracovního místa více zaměstnanci“ činila střední 

hodnota přidělených bodů 2 a lišila se od průměru (2,13). 66,43 % respondentů (2,87) 

v budoucnu nechce či spíše nechce pracovat na sdíleném pracovním místě. 22,69 % 

respondentů (98) neví zda by jim tento typ úvazku vyhovoval a 9,03 % respondentů 

(39) by rádo čí spíše rádo pracovalo na sdíleném pracovním místě. 

U možnosti úvazku „přerušení práce za účelem“ činila střední hodnota 

přidělených bodů 3 a jen částečně se lišila se od průměru (2,95). 30,09 % respondentů 

(130) v budoucnu nechce či spíše nechce pracovat v úvazku přerušení práce za účelem. 

38,19 % respondentů (165) neví zda by jim tento typ úvazku vyhovoval a 29,63 % 

respondentů (128) by rádo čí spíše rádo pracovalo v úvazku přerušení práce za účelem. 

 

Rozvržení pracovní doby 

Na tuto otázku odpovědělo 426 respondentů. Respondent měl určit u každé typu 

rozvržení pracovní doby pomocí škály: 5 – ano, 4 – spíše ano, 3 – neutrální postoj(ani 

ano/ani ne), 2 – spíše ne, 1 – ne, zda by mu v budoucí práci vyhovoval. 

U možnosti rozvržení pracovní doby „pevná“ činila střední hodnota přidělených 

bodů 3 a lišila se od průměru (3,16). 27,78 % respondentů (120) v budoucnu nechce či 

spíše nechce mít pevnou pracovní dobu. 34,26 % respondentů (148) neví zda by jim 

vyhovovala pevná pracovní doba a 36,57 % respondentů (158) by rádo čí spíše rádo 
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mělo pevnou pracovní dobu. U možnosti rozvržení pracovní doby „pružná“ činila 

střední hodnota přidělených bodů 4 a lišila se od průměru (4,05). 6,02 % respondentů 

(26) v budoucnu nechce či spíše nechce mít pružnou pracovní dobu. 15,74 % 

respondentů (68) neví zda by jim vyhovovala pružná pracovní doba a 76,85 % 

respondentů (332) by rádo čí spíše rádo mělo pružnou pracovní dobu. U možnosti 

rozvržení pracovní doby „volná pracovní doba“ činila střední hodnota přidělených 

bodů 4 a lišila se od průměru (4,05). 9,95 % respondentů (43) v budoucnu nechce či 

spíše nechce mít volnou pracovní dobu. 13,89 % respondentů (60) neví zda by jim 

vyhovovala volná pracovní doba a 74,77 % respondentů (323) by rádo čí spíše rádo 

mělo volnou pracovní dobu. U možnosti rozvržení pracovní doby „stlačený pracovní 

týden“ činila střední hodnota přidělených bodů 3 a lišila se od průměru (2,79). 42,36 % 

respondentů (183) v budoucnu nechce či spíše nechce mít stlačený pracovní týden. 

30,32 % respondentů (131) neví zda by jim vyhovoval stlačený pracovní týden a 25,93 

% respondentů (112) by rádo čí spíše rádo mělo rozvrženou pracovní do na stlačený 

pracovní týden.  

 

Místo výkonu práce 

Na tuto otázku odpovědělo 422 respondentů. Respondent měl určit u každé typu 

místa výkonu práce pomocí škály: 5 – ano, 4 – spíše ano, 3 – neutrální postoj(ani 

ano/ani ne), 2 – spíše ne, 1 – ne, zda by mu v budoucí práci vyhovoval. 

U možnosti místa výkonu práce „přímo na pracovišti“ činila střední hodnota 

přidělených bodů 4 a shoduje se s průměrem (3,16). 7,64 % respondentů (33) 

v budoucnu nechce či spíše nechce pracovat přímo na pracovišti. 18,29 % respondentů 

(79) neví, zda by jim vyhovovalo toto místo výkonu práce a 71,76 % respondentů (310) 

by rádo čí spíše rádo pracovalo přímo na pracovišti. U možnosti místa výkonu práce 

„mimo pracoviště/v terénu“ činila střední hodnota přidělených bodů 4 a shoduje se s 

průměrem (3,62). 15,97 % respondentů (69) v budoucnu nechce či spíše nechce 

pracovat v terénu. 21,06 % respondentů (91) neví, zda by jim vyhovovalo toto místo 

výkonu práce a 60,65 % respondentů (262) by rádo čí spíše rádo pracovalo v terénu. U 

možnosti místa výkonu práce „práce z domu“ činila střední hodnota přidělených bodů 

4 a shoduje se s průměrem (3,45). 23,84 % respondentů (69) v budoucnu nechce či spíše 

nechce pracovat z domu. 21,06 % respondentů (91) neví zda by jim vyhovovalo toto 
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místo výkonu práce a 52,78 % respondentů (228) by rádo čí spíše rádo pracovalo u 

domu. Preferovanou kombinací místa výkonu práce je na pracovišti a mimo 

pracoviště, která vyhovuje 26,85 % respondentů (116). Déle pak kombinace na 

pracovišti a z domu, která vyhovuje 24,77 % respondentů (107). 

 

Nástupní mzda 

Tuto otázku vyplnilo 392 respondentů. V případě minimální hrubé měsíční 

mzdy, za kterou by byli respondenti ochotni pracovat činila střední hodnota 15 000 Kč a 

lišila se průměrné hodnoty 16 500 Kč. V případě hrubé měsíční mzdy, za kterou by byli 

respondenti rádi pracovat činila střední hodnota 25 000 Kč a lišila se průměrné hodnoty 

28 400 Kč. V případě hrubé měsíční mzdy, za kterou by předčila očekávání respondentů 

při nástupu do prvního zaměstnání (zde došlo k očištění o extrémní hodnoty) činila 

střední hodnota 34 500 Kč a lišila se průměrné hodnoty 43 600 Kč.  

 

Směřování kariéry 

Na tuto otázku odpovědělo 426 respondentů. Respondent měl určit u každé 

způsobu směřování kariéry pomocí škály: 5 – ano, 4 – spíše ano, 3 – neutrální postoj(ani 

ano/ani ne), 2 – spíše ne, 1 – ne, zda by mu v budoucí práci vyhovoval. 

Dále prohlubovat své odborné znalosti v budoucím zaměstnání 3,24 % 

respondentů (14) nechce či spíše nechce. 18,75 % respondentu (81) neví zda chce 

v budoucnu získanou odbornost rozvíjet. 76,62 % respondentů (331) by rádo čí spíše 

rádo rozvíjelo své odborné znalosti a stali se z nich specialisté. Získávat další 

odbornosti v budoucím zaměstnání 3,70 % respondentů (20) nechce či spíše nechce. 

14,12 % respondentu (61) neví zda chce v budoucnu získanou další odbornosti. 79,86 % 

respondentů (345) by rádo čí spíše rádo získalo další odborné znalosti. Postupovat v 

hierarchii v budoucím zaměstnání 7,87 % respondentů (20) nechce či spíše nechce. 

26,62 % respondentu (115) neví zda chce v budoucnu vykonávat manažerské pozice. 

63,89 % respondentů (276) by rádo čí spíše rádo v budoucím zaměstnání postupovalo 

v hierarchii směrem k manažerským postům. 
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B/ Představy a očekávání ohledně budoucího zaměstnání 

V zájmu splnění toho, aby byli kvalitní lidé motivování pro organizaci pracovat 

a chtěli v ní zůstat, by se organizace měla snažit o to, aby byla atraktivním 

zaměstnavatelem, zaměstnavatelem vysoké kvalita, místem, kde lidé rádi pracují, 

skvělým pracoviště, skvělým místem pro organizaci. Respondenti mají představu o 

svém budoucím zaměstnavateli, že bude atraktivním a poskytne jim skvělé pracovní 

podmínky. A to převážně aby nabízel zajímavou a oceňovanou práci s odpovídající 

odměnou. Nabízel kvalitní pracovní podmínky a vybavení s možností dalšího 

vzdělávání a rozvoje, postupu v kariéře. Respektoval rovnováhu v osobním a pracovním 

životě. (work-life balance). 

 

 
Obrázek 17: Graf důležitosti faktorů atraktivity zaměstnavatele v % (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Přičemž 68, 52 % respondentů (286) by rádo po dokončení studia pracovalo ve 

vystudovaném oboru. V soukromé sféře bude hledat budoucí práci 67,82 % 

respondentů. Ve veřejné sféře by rádo pracovalo 39,35 % respondentů. Jako osoba 

samostatně výdělečně činné, tzn. rádi by podnikali, chce po dokončení studia pracovat  

52,55 % respondentů. Pracovní úvazek je vztah mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem určující časový způsob výkonu práce. Preference typů pracovních 

úvazku je znázorněna na grafu níže. Jasně převažujícím typem pracovního úvazku je 

práce na plný úvazek a částečně zkrácený úvazek. Ostatní možnosti nebyli respondenty 

příliš preferovány. 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

re
s
p

o
n

d
e

n
ti
 v

 %
 

faktory 

Důtežitost faktorů atraktivity zaměstnavatele 

nabízel zajímavou a oceňovanou práci 

zajišťoval příležitost ke vzdělávání a rozvoji a 
postupu v kariéře 

respektoval rovnováhu mezi pracovním a 
soukromým životem 

nabízel flexibilní pracovní role (odpovědnost, 
podnětnost a autonomii) 

nabízel kvalitní pracovní podmínky a vybavení 

poskytoval pocit uznání, úcty a respektu 

nabízel odpovídající odměnu 

prosazoval přístup společensky odpovědné 
organizace 



173 

 

Obrázek 18: Preferovaný typ pracovního úvazku v % (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Rozvržení pracovní doby znamená určení začátku a konce pracovní směna a 

její rozvržení do pracovního týdne. Respondenti preferují pružnou a volnou pracovní 

dobu. Toto je pravděpodobně způsobeno právě jejich potřebou skloubit osobní a 

pracovní život. 

 

 

Obrázek 19: Preference způsobu rozvržení pracovní doby (zdroj: vlastní zpracování) 
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V rámci místa výkonu práce respondenti preferují práci přímo na pracovišti 

71,76 % (310), práci mimo pracoviště v terénu spíše preferuje 60,65 % respondentů 

(262). Práci z domu pak spíše preferuje 52,78 % respondentů (228). Preferovanou 

kombinací místa výkonu práce je na pracovišti a mimo pracoviště, která vyhovuje 26,85 

% respondentů (116). Déle pak kombinace na pracovišti a z domu, která vyhovuje 24,77 

% respondentů (107). 

V případě nástupní mzdy, minimální hrubá měsíční mzda, za kterou by byli 

respondenti je průměrně 16 500 Kč. Průměrná hrubá měsíční mzda za kterou by rádi 

respondenti pracovali je 28 400 Kč. V případě hrubé měsíční mzdy, která by předčila 

očekávání respondentů při nástupu do prvního zaměstnání se jedná o hodnotu 43 600 

Kč. Představa o vývoji jejich budoucí pracovní kariéry je znázorněna na následujícím 

obrázku. 

 

 

Obrázek 20: Preferovaný směr rozvoje kariéry respondenty (zdroj: vlastní zpracování) 
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sféra se potýká s dopady celosvětové hospodářské krize a stéle přetrvávající recesí, 

která zvyšuje obecnou míru nezaměstnanosti. Tudíž se na trhu práce nachází větší 

množství kvalifikovanějších pracovníků s praxí. Dále díky přetrvávající recesi 

nevznikají nová pracovní místa. To vše snižuje uplatnitelnost respondentů na trhu práce. 

Absence pracovních příležitostí na začátku produktivního věku pak vede k negativnímu 

efektu tzv. mezery ve zkušenostech, která se s takto postiženými může táhnout po celý 

život. Mladí lidé trpí především nedostatkem lidského kapitálu, ten se však v souvislosti 

s dlouhodobou nezaměstnaností během začátku jejich produktivního věku nadále 

výrazně snižuje. Ve veřejné sféře by rádo pracovalo 39,35 % respondentů. Po období 

snižování stavu úředníků ve všech institucích zajištujících veřejnou zprávu, se zájemců 

o takovýto typ zaměstnání částečně blízká na lepší časy. Na stránkách veřejných 

institucí se opět začali objevovat nabídky volných pracovních míst. Do podnikání by se 

rádo „vrhlo“ 52,55 % respondentů. V současném vysoce konkurenčním podnikatelském 

prostředí, to nebude zcela jednoduchá záležitost. Jasně převažujícím typem pracovního 

úvazku je práce na plný úvazek a částečně zkrácený úvazek. Otázkou je zda absolventi, 

aby získali alespoň nějaké pracovní zkušenosti, nebudou nuceni brát práce i na kratší 

pracovní dobu či stáže. Tyto možnosti však  české firmy poskytují jen ve velmi 

omezené míře. V případě rozvržení pracovní doby respondenti, stejně jako jejich 

vrstevníci preferují pružnou pracovní dobu či volnou pracovní dobu. U 

administrativních pozic, ale v českém podnikatelském prostředí převazuje pevná 

pracovní doba. I když se začíná objevovat i pružná pracovní doba, ne všude je možná. 

V rámci místa výkonu práce respondenti preferují práci přímo na pracovišti 71,76 %, 

což odpovídá povaze administrativní práce. Práci mimo pracoviště v terénu spíše 

preferuje 60,65 % respondentů. V případě některých pracovních pozic je práce v terénu 

dokonce nutností např. obchodní zástupci, finanční proradci apod. Práci z domu pak 

spíše preferuje 52,78 % respondentů. Tato možnost u většiny pozic v ekonomické sféře 

je značně omezena a je možné ji uplatňovat jen v omezené míře. Spíš je vhodný 

doplněním práce na pracovišti. V případě nástupní mzdy, minimální hrubá měsíční 

mzda, za kterou by byli respondenti je průměrně 16 500 Kč. Průměrná hrubá měsíční 

mzda za kterou by rádi respondenti pracovali je 28 400 Kč. V případě hrubé měsíční 

mzdy, která by předčila očekávání respondentů při nástupu do prvního zaměstnání se 

jedná o hodnotu 43 600 Kč.  
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Tabulka 17: Nástupní mzda a mzda po pěti letech praxe v Kč (zdroj: Half Robert, Manpower, 

Grafton) 

Profese Praha Brno Ostrava 

Admin. 

asistentka 
18-23 000 / 25-35 000 12-18 000 / 20-25 000 15-20 000 / 18-24 000 

Mzdová 

účetní 
19-30 000 / 30-60 000 15-20 000 / 22-35 000 16-19 000 / 23-30 000 

Account 

manager 
28-35 000 / 68-100 000 15-25 000 / 25-50 000 18-22 000 / 40-45 000 

 

Očekávání respondentů ohledně nástupní mzdy je odpovídající na úrovni 

minimální částky, za kterou by byli ochotní pracovat. Částka za kterou by rádi 

nastupovali do zaměstnání, odpovídá spíše platu po 5 letech praxe. V rámci směřování 

kariéry odpovídá pracovní realitě na začátku kariéry prohlubování odbornosti, tuto 

představu má 76, 62 % respondentů. Po převedení získaných teoretických poznatků do 

pracovní praxe se převážně respondenti chtějí zaměřit na získávání dalších odborností 

(79,86 %) a jen 63,89 % respondentů by chtělo svoji kariéru završit na manažerských 

postech. 

Z těchto důvodů se spíše potvrzuje hypotéza H1: Mladí lidé - „Generace Y“ má 

vysoké představy a očekávání ohledně budoucího zaměstnání. 

6.5 Shrnutí výsledků výzkumné části 

Výsledky výzkumu v oblasti individuálních kulturních perspektiv dokazují, že 

česká „generace Y“ je rozmanitá uvnitř své skupiny, ale zároveň se dají identifikovat 

převažující společné rysy kulturního profilu. Plnou či částečnou versatilitu 

v individuálním kulturním profilu dosahuje průměrně 13,54 % respondentů. Dále byli 

identifikovány tři podoby individuálního kulturního profilu. Variantu I. Individuálního 

kulturního profilu preferuje průměrně 47 % respondentů. Variantu II. Individuálního 

kulturního profilu preferuje průměrně 27 % respondentů. Variantu III. Individuálního 

kulturního profilu preferuje průměrně 14 % respondentů. Uvedena je převažující 

orientace individuálního kulturního profilu respondentů. 
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I. Profil individuálních kulturních perspektiv 

 

Tabulka 18: I. Profil individuálních kulturních perspektiv (zdroj: vlastní zpracování) 

Přístup k Dimenze Četnost Relativní četnost 

času budoucnost 231 53,47 % 

přírodě kontrola 190 43,98 % 

aktivitě bytí 165 38,19 % 

mezilidským vztahům individualismus 225 52,08 % 

 

Dále dle průzkumu provedených v zahraniční uvedených v kapitole 4.1.1. 

Současný stav vědeckého poznání i česká „generace Y“ vykazuje odlišnosti od 

předešlých demografických generací. Shrnuto v tabulce níže.  

 

Tabulka 19: Vlastnosti generací narozených a respondentů (zdroj: vlastní zpracování) 

Název Rok narození Základní hodnota Určující okamžiky 

„Generace X“ 1961 – 1980 

Rozmanitost, technická 

gramotnost, zábava, 

neformálnost 

Případ Challenger, 

AIDS, Rodney King 

„Generace Y“ 1980 - 2000 

Optimismus, občanská 

povinnost, sebevědomí, 

úspěch 

Terorismus, 

bombardování města 

Oklahoma, počítače 

Respondenti 1987 - 1993 

Cílevědomí, 

sebevědomí, vytrvalí a 

důslední, věří 

v pokroku, využívání 

příležitostí a možností, 

spontánní, otevření, 

opravdoví, přátelští, věří 

v osobní iniciativě a 

odpovědnosti, ve volnou 

soutěž a konkurenci. 

Samotová revoluce, 

vstup do EU, přímá 

volba prezidenta v ČR, 

volba prezidenta v USA 

terorismus, počítače, 

internet, sociální sítě. 

 

Z těchto důvodů se potvrzuje hypotéza H1: Mladí lidé - „Generace Y“ vykazují 

odlišnou kulturní perspektivu. Je tedy vhodné využít diverzitu a diversity management 

při adaptaci a stabilizaci mladého pracovníka, protože skutečně vykazují odlišnosti od 

předešlých generací a jsou rozmanití. Tato odlišnost má vliv i na jejich motivaci. 

Výsledky výzkumu v oblasti versatility osobnostně-pracovní orientace dokazuje, 

že mladí lidé nemají plně rozvinuty všechny tzv. měkké dovednosti. Podle principu 
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versatility žádný respondent nedosáhl vyváženého působení obou stylů vedení a 

směřování výkonové orientace. Z tohoto důvodů nedosáhl plné versatility ve vztahu 

vedení a směřování výkonové orientace opět žádný respondent. Vyváženého působení 

všech čtyř stylů ovlivňování dosáhli 0,69 % respondenti (3). Podle principu versatility 

1,85 % respondentů (8) preferuje všechny čtyři styly učení stejně. Plného sebeotevření a 

schopnosti sdílet svůj svět s druhými dosáhlo 54,40 % respondentů (235). Plného 

sebeotevření nedosáhlo 45,60 % respondentů (197). 49,07 % respondentů (212) dokáží 

přijímat zpětnou vazbu přiměřeně. Dokáží se „vyladit“ na její přijímání. Plného přijetí 

zpětné vazby nedosáhlo 50,93 % respondentů (220). Ve vztah sebeotevření a přijímání 

zpětné vazby by versatilní jedinec měl sdílet sebeotevření a přijímat zpětnou vazbu, 

kombinace dosáhlo 31,25 % respondentů (135). Podle principu versatility 1,85 % 

respondentů (8) preferuje všechny čtyři styly učení stejně. Vyváženého uplatňování 

všech čtyř stylů naslouchání nedosáhl žádný respondent. Vyváženého působení všech 

pěti stylů řešení konfliktů dosáhlo 0,23 % respondentů (1). Versatility ve výkonu obou 

funkčních rolí dosáhlo, tzn. rovnoměrného využívání obou přístupů na úrovni adekvátní 

míry, 14,35 % respondentů (62). Versatility způsobů emocionálních projevů, tzn. 

optimální využívání všech tří přístupů, dosáhlo 1,85 % respondentů (8). 

Z manažerského přístupu 71,53 % respondentů (309) preferuje podporující styl 

vedení se zaměřením výkonové orientace na krátkodobý výkon operativu, 59,26 % 

(256). Pouze jeden styl ovlivňování účinkuje na 82,17 % respondentů (355)  Z měkkých 

dovedností pouze jeden z výukových stylů preferuje 64,82 % respondentů (280). Pouze 

jeden styl naslouchání preferuje 87,04 % respondentů (376). Pouze jeden styl řešení 

konfliktů preferuje 83,55 % respondentů (361). V týmové spolupráci 53,70 % 

respondentů (232) preferuje vztahové rola a ve stresujících a konfliktních situacích se 

emocionálně projevují jako kamarádi, 66,43% (287). Převažující charakteristiky 

respondentů ohledně manažerského přístupu a měkkých dovedností jsou uvedeny 

v následující tabulce. 
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Tabulka 20: Individuální osobnostně-pracovní orientace respondentů (zdroj: vlastní zpracování) 

Charakteristika Preferovaný styl Četnost 

Relativní 

četnost 

Styl vedení podporující 309 71,53 % 

Výkonová orientace krátkodobý výkon a operativa 256 59,26 % 

Styl ovlivňování participace a důvěra 179 41,43 % 

Styl učení teoretický  128 29,63 % 

Sebeotevření sdílení 178 41,20 % 

Přijímání zpětné vazby přijímání 229 69,21 % 

Styl naslouchání orientovaný na lidi 281 65,05 % 

Styl řešení konfliktů soupeřivý 119 27,55 % 

Týmová spolupráce - 

chování vztahové 232 53,70 % 

Týmová spolupráce – 

emocionální projevy kamarád 287 66,43 % 

 

Z těchto důvodů se potvrzuje hypotéza H0: Mladí lidé nevykazují plné rozvinutí 

měkkých dovedností.  

Dále výzkum potvrdil, že versatilní vedení je vhodný způsob diagnostiky měkký 

dovedností. Jelikož je to propracovaná metoda poskytující návod jak tyto dovednosti 

rozvíjet, potvrzuje se vhodnost využití versatilního vedení, jako vhodného způsobu 

 rozvoje mladých lidí v oblasti měkkých dovedností. Princip versatilního vedení 

(využívat všechny postupy a přístupy vyváženě a v adekvátní míře) se jeví jako obecně 

vhodný přístup k rozvoji mladých lidí. 

Dle motivačních typů mezi respondenty převažuje typ zprostředkovatelů (40,74 

% - 176), který svou touhu po jistotě obracejí do vlastního nitra a snaží se podat 

perfektní výkon. Vystupují velmi racionálně, emoce skrývají ve svém nitru a projevují 

je jen ve velmi vypjatých situacích. Mají analytické myšlení a schopnost dotahovat věci 

do konce. Vyhovuje jim, když dostanou srozumitelně zadaný úkol s jasným postupem, 

který potom pečlivě dodržují. Mají rádi pořádek a přehled, potřebují dobře 

zorganizovaný čas, prostor i práci. V případě respondentů by práce měla, kromě 

zabezpečení prostředků na stravu a bydlení,  zajistit zážitky tvořivosti, dovednosti, 

smyslu života. Být zdrojem osobního statutu a identity a pravidelné sociální interakci. 

Tedy krom zajištění základních existenciálních potřeb je pro respondenty práce, způsob 

dalšího rozvoje jak v odborných znalostech tak v interpersonálních dovednostech a 

komunikaci. Jejich vrstevníci ve světě staví rozvoj, kromě mzdy, jako nejdůležitější 
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faktor. Struktura pracovní motivace respondentů vykazuje odlišnosti od nejčastěji 

uváděné motivační teorie A. Maslowa. Dle Maslowa faktor „pracovní seberealizace, 

osobní růst, vzestup a rozvoj, plné využití schopností“ je na nejvyšším stupni hierarchie 

pracovních potřeb. Respondenti tento faktor řadí už na druhou pozici. Naopak je to 

v případě faktoru „pracovní jistota, sociální zabezpečení, důchodové zabezpečení, 

odborová ochrana“, který je dle Maslowa na 2. místě v hierarchii. Respondenti tento 

faktor řadí na třetí místo v hierarchii pracovní motivace. Pro respondenty jsou pracovní 

podmínky jako „prostorové řešení pracoviště, vybavení pracoviště a fyzikální podmínky 

práce“ méně důležité. Tato situace ale mohla pravděpodobně nastat z důvodu, že 

respondenti berou kvalitní vybavení a příjemné prostředí při práci za samozřejmost. 

Důležitá je pro ně péče, spolupracovníci a kvalita vedoucího. Což klade vysoké nároky 

na práci manažerů. V tomto případě mají respondenti stejná očekávání jako jejich 

vrstevníci ve světe. Respondenti preferují dodatkové mzdové formy, které se váží 

převážně k individuálnímu pracovnímu výkonu – prémie za odvedený výkon a osobní 

ohodnocení. Toto potvrzuje zaměření respondentů na plnění úkolů, Mzda je dále 

v českých systémech odměňování doplňována o zaměstnanecké benefity. Respondenti 

preferují na prvním místě hmotnou formu benefitu a to služební automobil 

k soukromým účelů. To je pravděpodobně způsobeno tím, že chtějí být mobilní, ale 

zatím nemají finanční prostředky na koupi vlastního automobilu. Dle výzkumu ING 

Pojišťovny a Svazu průmyslu a dopravy v ČR (2011) je tento bendit oblíben u 80 % 

současných zaměstnanců a je řazen na druhé místo v oblíbenosti daňově neuznatelných 

benefitů. Na druhém místě preferují příspěvek na stravování, toto je dle průzkumu 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (2012) nejčastěji poskytovaný bendit 

zaměstnavateli. Dle výzkumu ING Pojišťovny a Svazu průmyslu a dopravy v ČR 

(2011) je tento benefit oblíbený u 68 % zaměstnanců. Benefit v podobě sociálních 

výpomocí je řazen na třetí místo. Toto je pravděpodobně způsobeno tím, že si 

respondenti uvědomují, že na začátku své pracovní kariéry nebudou disponovat 

finančními rezervami na zvládání těžkých životních situací. Dále je pro ně důležitý 

příspěvek na dopravu a to pravděpodobně proto, že ze své zkušenosti, vědí jak finančně 

náročné je cestování, v jejich případě cestování do školy. Tento příspěvek preferuje 

pouze 20 % současných zaměstnanců. Dále preferují příspěvek na penzijní připojištění. 

Je zajímavé, že mladí lidé již teď myslí na své zabezpečení ve staří. Příspěvek na 
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penzijní připojištění je druhý nejčastější bendit poskytovaný firmami v české republice 

a zároveň druhý neoblíbenější benefit mezi současnými zaměstnanci (71 %). Na šestém 

místě uvádějí příspěvek na odborný rozvoj. Vzdělávání je dle průzkumu výzkumu ING 

Pojišťovny a Svazu průmyslu a dopravy v ČR nejoblíbenějším benefitem a to u 78 % 

zaměstnanců. Dále preferují týden dovolené navíc a sick day. To dokládá, že mladí lidé 

chtějí mít vyrovnaný pracovní a soukromý život (work-life balance), stejně jako jejich 

vrstevníci ve světě. S tím souvisí i preference příspěvky na kulturní a sportovní vyžití. 

Tyto benefity jsou oblíbeny jen u 30 % současných zaměstnanců a jsou spíše na chvostu 

oblíbenosti. Za nejméně preferované benefity jsou respondenty brány např. nákup 

vitamínových přípravků, očkování proti chřipce, příspěvky na masážní, rehabilitační a 

posilovací služby zřizování firemních školek, dary k životní a jiným výročím. Toto 

pravděpodobně souvisí s tím, že jsou mladí a tudíž ještě nemají zdravotní potíže a 

zároveň ještě neuvažují o založení rodiny. Tyto benefity jsou obecně také nejméně 

preferovanými benefity mezi současnými zaměstnanci. Preference zaměstnaneckých 

benefitů respondentů odpovídají jejich životní etapě. Obecně mladí lidé na začátků své 

pracovní kariéry, tzn. po nástupu do práce a počátku vykonávání pracovní činnosti, 

preferují konkurenceschopnou základní mzdu, splácení půjček a dovolenou. Stejné 

preference vykázali i respondenti. 

Z těchto důvodů se spíše potvrzuje hypotéza H1: Mladí lidé - „Generace Y“ 

vykazují rozdíly v oblasti motivace. 

Souhrnně se dá říci, že došlo ke změně v nejčastěji uváděné motivační teorii 

podle A. Maslowa. Dále jsou změny v důležitosti pracovních podmínek. Z dodatkových 

mzdových forem preferují, ty které se váží i individuálnímu pracovnímu výkonu. Dále 

vykazují i změny v preferenci zaměstnaneckých benefitů. 

Dále respondenti kladou poměrně vysoké nároky na svého budoucího 

zaměstnavatele, stejně tak jak uvádí Petra Horváthová v případě talentovaných jedinců. 

Přičemž by rádo po dokončení studia pracovalo ve vystudovaném oboru 68,52 % 

respondentů (296), ale v ekonomickém oboru je míra nezaměstnanosti absolventů VŠ 

mezi 4 – 6 %. V soukromé sféře bude hledat budoucí zaměstnání 67,82 % respondentů, 

ale soukromá sféra se potýká s dopady celosvětové hospodářské krize a stéle 

přetrvávající recesí, která zvyšuje obecnou míru nezaměstnanosti. Tudíž se na trhu 

práce nachází větší množství kvalifikovanějších pracovníků s praxí. Dále díky 
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přetrvávající recesi nevznikají nová pracovní místa. To vše snižuje uplatnitelnost 

respondentů na trhu práce. Absence pracovních příležitostí na začátku produktivního 

věku pak vede k negativnímu efektu tzv. mezery ve zkušenostech, která se s takto 

postiženými může táhnout po celý život. Mladí lidé trpí především nedostatkem 

lidského kapitálu, ten se však v souvislosti s dlouhodobou nezaměstnaností během 

začátku jejich produktivního věku nadále výrazně snižuje. Ve veřejné sféře by rádo 

pracovalo 39,35 % respondentů. Po období snižování stavu úředníků ve všech 

institucích zajištujících veřejnou zprávu, se zájemců o takovýto typ zaměstnání částečně 

blízká na lepší časy. Na stránkách veřejných institucí se opět začali objevovat nabídky 

volných pracovních míst. Do podnikání by se rádo „vrhlo“ 52,55 % respondentů. 

V současném vysoce konkurenčním podnikatelském prostředí, to nebude zcela 

jednoduchá záležitost. Jasně převažujícím typem pracovního úvazku je práce na plný 

úvazek a částečně zkrácený úvazek. Otázkou je zda absolventi, aby získali alespoň 

nějaké pracovní zkušenosti, nebudou nuceni brát práce i na kratší pracovní dobu či 

stáže. Tyto možnosti však  české firmy poskytují jen ve velmi omezené míře. V případě 

rozvržení pracovní doby respondenti, stejně jako jejich vrstevníci preferují pružnou 

pracovní dobu či volnou pracovní dobu. U administrativních pozic, ale v českém 

podnikatelském prostředí převazuje pevná pracovní doba. I když se začíná objevovat i 

pružná pracovní doba, ne všude je možná. V rámci místa výkonu práce respondenti 

preferují práci přímo na pracovišti 71,76 %, což odpovídá povaze administrativní práce. 

Práci mimo pracoviště v terénu spíše preferuje 60,65 % respondentů. V případě 

některých pracovních pozic je práce v terénu dokonce nutností např. obchodní zástupci, 

finanční proradci apod. Práci z domu pak spíše preferuje 52,78 % respondentů. Tato 

možnost u většiny pozic v ekonomické sféře je značně omezena a je možné ji 

uplatňovat jen v omezené míře. Spíš je vhodný doplněním práce na pracovišti. 

V případě nástupní mzdy, minimální hrubá měsíční mzda, za kterou by byli respondenti 

je průměrně 16 500 Kč. Průměrná hrubá měsíční mzda za kterou by rádi respondenti 

pracovali je 28 400 Kč. V případě hrubé měsíční mzdy, která by předčila očekávání 

respondentů při nástupu do prvního zaměstnání se jedná o hodnotu 43 600 Kč. 

Očekávání respondentů ohledně nástupní mzdy je odpovídající na úrovni minimální 

částky, za kterou by byli ochotní pracovat. Částka za kterou by rádi nastupovali do 

zaměstnání, odpovídá spíše platu po 5 letech praxe. V rámci směřování kariéry 
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odpovídá pracovní realitě na začátku kariéry prohlubování odbornosti, tuto představu 

má 76, 62 % respondentů. Po převedení získaných teoretických poznatků do pracovní 

praxe se převážně respondenti chtějí zaměřit na získávání dalších odborností (79,86 %) 

a jen 63,89 % respondentů by chtělo svoji kariéru završit na manažerských postech. 

Z těchto důvodů se spíše potvrzuje hypotéza H1: Mladí lidé - „Generace Y“ má 

vysoké představy a očekávání ohledně budoucího zaměstnání. 
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7 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Na problematiku adaptace mladého pracovníka na pracovní pozici je nutné 

pohlížet z celé šíře dané problematiky. Nejprve se musí stát mladý pracovník 

atraktivním pro budoucí zaměstnavatele, což je úkol vzdělávacího systému. Až poté je 

pravděpodobné, že získá pracovní místo. Zde teprve vystupuje do popředí problematika 

jak adaptovat a stabilizovat mladého pracovníka na pracovní pozici. 

7.1 Doporučení pro podnikovou praxi 

Základním předpokladem po zařazení mladého pracovníka do podnikové praxe 

je otevřený přístup firem a uznávání i alternativních pracovních zkušeností jako 

dobrovolnictví, stáže, školní praxe, brigády apod. jako započitatelnou praxi a hodnotu 

zvyšující potenciální lidský kapitál mladých lidí. Při adaptaci a setrvání na pracovní 

pozici jde o uzavření pracovního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Pracovní vztah je oblastí vzájemné interakce, založený na konceptu tzv. „psychologické 

smlouvy“ Ta vyjadřuje skutečnost, že pracovník má řadu požadavků na organizaci a 

zároveň že organizace má řadu požadavků na pracovníka. Požadavky ze strany 

organizace mají obsah ekonomický, společenský i etický. Pro firmy začínají být 

dovednosti a znalosti vystudovaného oboru samozřejmostí a zaměstnavatelé požadují, 

aby školy vybavily mladé lidi také sociálními dovednostmi. Důraz je kladen na 

schopnost komunikovat, vyjádřit a obhájit vlastní názor, flexibilně se přizpůsobit 

firemní kultuře. V některých netechnických profesích (jedná se především o tzv. 

kancelářské profese) požadavek předchozí praxe na obdobné pozici v oboru pomalu 

ztrácí na významu. Někteří zaměstnavatelé zastávají názor, že způsob práce a pracovní 

náplň na stejné pozici se v různých firmách liší, a jsou ochotni přijmout všestranného 

mladého člověka, který má praxi v rozmanitých oblastech, tzv. široce uplatnitelného, i 

když mu chybí předchozí zkušenost na obdobné pozici. Tento posun se týká jak 

velkých, tak ale hlavně malých a středních firem, kde je požadováno, aby zaměstnanec 

byl schopen pokrýt několik různých pozic. Firmy hledají perspektivní lidi s potenciálem 

rozvoje, motivované a ochotné souznít s firemní kulturou. (VOJTĚCH a 
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CHAMOUTOVÁ, 2013, [online]) Dle provedeného výzkumu respondenti nacházejí 

smysl ve stanovování a dosahování cílů, v systematičnosti, vytrvalosti a důslednosti, 

v pokroku. V práci hledají jasně definované cíle, plány a úkoly, usilují o jejich důsledné 

plnění. Monitorují proces a dosažený pokrok. Málokdy jsou plně spokojení, každý 

úspěch chápou jako výzvu a podnět ke sledování nových a náročnějších cílů. V práci 

prosazují pevnou morálku a disciplínu, efektivní využívání přírodních zdrojů. Práce je 

pro ně zdrojem lidského pokroku. Pracovní proces by měl podle nich být řízen 

racionálně, v souladu s vědeckými poznatky. Problémy jsou cestou pro ně cestou 

novým poznatků, překážky výzvou k inovacím apod. Smysl nachází ve spontánní 

expresi, otevřenosti, opravdivosti, přátelství. Práci nespojuje se svým „egem“ a 

seberealizací, ani ji striktně neodděluje od hry a zábavy. Oblasti jejich mimopracovních 

a pracovních vztahů se často úzce prolínají, mezi kolegy si hledají přátele, rádi pracují 

tam, kdy jsou zaměstnání jejich kamarádi, apod. Hodně času věnují rozvoji vztahů a 

neformální komunikaci. Věří, že tím posilují skupinovou morálku a soudržnost. Nachází 

smysl v osobní iniciativě a odpovědnosti, ve volné soutěži a konkurenci. V práci zastává 

názor, že v práci by měly být uznávány a hodnoceny především výkony a výsledky 

konkrétních jedinců. Postup v organizační hierarchii a jiné formy uznání by s měly 

odvíjet právě od toho, co ten který jedinec dokázal. Skupinové úspěchy a ocenění je 

neuspokojují. Je zřejmé, že mladí lidé mají firmám a budoucím zaměstnavatelům co 

nabídnout.  

 

Doporučení využívat diverzitu a diverzitní management jako výchozí 

princip personální práce s mladými lidmi v podnikové praxi. 

Zároveň provedený průzkum prokázal, že mladí lidé vykazují odlišnosti od 

předešlých demografických skupin současných zaměstnanců. Dle Hubbarda se jedná o 

odlišnosti tzv. „workforce diversity“. Pracovní rozmanitost se týká zaměstnanců a jedná 

se o ukazatele demografické, geografické, změny na trhu práce apod. tato odlišnost byla 

prokázána průzkumem individuálních kulturních perspektiv. Dle tohoto průzkumu 

zároveň česká generace mladých lidí vykazuje odlišnosti od svých vrstevníků. Dá se 

říci, že jsou připraveni tvrdě na sobě pracovat a udělat vše pro to, aby se stali 

atraktivními zaměstnanci. Uvědomují si, že vzdělání již není dostačující předpoklad pro 
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získání práce. Tento posun je s největší pravděpodobností způsoben specifickými 

vývojem politické a ekonomické situace v České republice.  

Jelikož respondenti vykazují odlišnosti v kulturním profilu tzv. „workforce 

diversity“, vykazují odlišnosti i v oblasti měkkých dovedností tzv. „behavioral 

diversity“. Ta představuje rozmanitost chování. Jedná se o myšlení, učení se, styl 

komunikace, aspirace, systém hodnot, styl práce, změny v postojích a očekávání 

pracovníků. Preferují styl učení podporující rozvoj analytického a logického myšlení. 

Disponují dobrou představivostí, v rámci níž dokáží vizualizovat své kroky a jejich 

pravděpodobné důsledky. Umějí odhalovat podstatu problému a věcí kolem sebe. 

Systematický a plánovitý postup je dobře připravuje na čelení nečekaným překážkám a 

potížím. Efektivně se učí z chyb, a to nejen z vlastních, ale rovněž z omylů druhých lidí. 

Jsou ochotní sdílet svůj vnitřní svět s druhými a jsou vyladěni na přijímání zpětné 

vazby. Posluchači v průběhu komunikace a vedení dialogu koncentrují zejména na 

vytváření a udržování pozitivních mezilidských vztahů. Jsou vnímaví vůči pocitům a 

náladám druhých lidí a v souladu s tím na ně reagují. Své komunikační partnery 

nehodnotí ani neodsuzují, snaží se je především akceptovat, pochopit a v případě 

potřeby podpořit. Inklinují spíše k recepci, v rámci exprese potom preferují kladení 

otevřených a reflektivních otázek a parafrázování. Hlavním potenciálním přínosem 

takto zaměřených jedinců spočívá v utváření předpokladů pro skutečně otevřenou a 

upřímnou výměnu informací, postojů a názorů. Projevuje se u nich snaha dosáhnout 

svých cílů bez ohledu a někdy dokonce na úkor zájmů či cílů druhé strany. Snaží 

v konfliktu dominovat, případně i zastrašovat a používat strategii „výhra-prohra“. 

Vychází z přesvědčení, že je lepší riskovat, že někomu „šlápne na kuří oko“, než se 

vzdát něčeho, co je pro něj důležité. Toto může vytvářet konflikty mezi mladými 

pracovníky a stávajícími zaměstnanci ve firmě. V rámci týmové spolupráce respondenti 

převážně preferují funkční roly zaměřenou na vztahové role, které přispívají k tvorbě a 

udržování pozitivní atmosféry. Avšak příliš silné zaměření na vztahy odvrací pozornost 

od pracovního výkonu a může vyvolávat atmosféru zájmové soudržnosti. Na napětí a 

stres reagují pozitivními projevy a přátelské emoce (sympatie, pochopení apod.), snaží 

se pomáhat, hledat spojence. Potenciálním kladem je redukce napětí a udržení jednoty 

v týmu, záporem potlačování potřebných výměn názorů a tvorba falešného pocitu, že 

„vlastně o nic nejde“. Zároveň respondenti vykazují odlišnosti v oblasti očekávání 
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ohledně zaměstnání a tedy i v motivaci k práci. Podobné výsledky jako v měkkých 

dovednostech poskytl i výzkum motivačního typu. Svou touhu po jistotě obracejí do 

vlastního nitra a snaží se podat perfektní výkon. Vystupují velmi racionálně, emoce 

skrývají ve svém nitru a projevují je jen ve velmi vypjatých situacích. Mají analytické 

myšlení a schopnost dotahovat věci do konce. Vyhovuje jim, když dostanou 

srozumitelně zadaný úkol s jasným postupem, který potom pečlivě dodržují. Mají rádi 

pořádek a přehled, potřebují dobře zorganizovaný čas, prostor i práci. Kromě zajištění 

základních existenciálních potřeb je pro respondenty práce, způsob dalšího rozvoje jak 

v odborných znalostech tak v interpersonálních dovednostech a komunikaci. Struktura 

pracovní motivace respondentů vykazuje odlišnosti od nejčastěji uváděné motivační 

teorie A. Maslowa. Pro respondenty jsou pracovní podmínky jako „prostorové řešení 

pracoviště, vybavení pracoviště a fyzikální podmínky práce“ méně důležité. Tato 

situace ale mohla pravděpodobně nastat z důvodu, že respondenti berou kvalitní 

vybavení a příjemné prostředí při práci za samozřejmost. Důležitá je pro ně péče, 

spolupracovníci a kvalita vedoucího. Což klade vysoké nároky na práci manažerů. 

Respondenti preferují dodatkové mzdové formy, které se váží převážně 

k individuálnímu pracovnímu výkonu – prémie za odvedený výkon a osobní 

ohodnocení. Toto potvrzuje zaměření respondentů na plnění úkolů. V rámci 

zaměstnaneckých benefitů preferují hmotnou formu benefitu - služební automobil 

k soukromým účelů, příspěvek na stravování, sociální výpomocí, příspěvek na dopravu 

,příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na odborný rozvoj, týden dovolené navíc a 

sick day. To dokládá, že mladí lidé chtějí mít vyrovnaný pracovní a soukromý život 

(work-life balance). Rádi by pracovali na plný úvazek s pružnou či volnou pracovní 

dobou přímo na pracovišti. Očekávání respondentů ohledně nástupní mzdy je realistické 

na úrovni minimální částky, za kterou by byli ochotní pracovat. Zájem o směřování 

kariéry „prohlubování odbornosti“ odpovídá pracovní realitě na začátku pracovního 

života. 

Vše výše zmíněné dokládá, že je vhodné při adaptaci a stabilizaci mladého 

pracovníka vyjít z principu diverzity, jelikož mladí lidé vykázali odlišnosti jak z 

hlediska „workforce diversity“, tak z hlediska „behavioral diversity. Dále provedené 

výzkumy a případové studie například na portále Diversity management
11

 dokládají, že 

                                                 
11

 http://www.diversity-management.cz/ 
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firmy, které se zabývají řízením diverzity a uplatňují diversity management dosahují 

lepších hospodářských výsledků, oproti těm, které se touto problematikou nezaobírají. 

Z tohoto důvodů se jeví vhodné doporučit firmám v českém podnikatelském prostředí 

uplatnit diversity management při řízení lidských zdrojů. Přičemž jsou jak teoreticky tak 

prakticky popsány způsoby implementace diversity managementu do řízení lidských 

zdrojů.  

 

Doporučení využívat talent management jako způsob adaptace a 

následného rozvoje mladých pracovníků v podnikové praxi 

Dále respondenti kladou poměrně vysoké nároky na svého budoucího 

zaměstnavatele, stejně tak jak uvádí Petra Horváthová v případě talentovaných jedinců. 

Z manažerského přístupu, tzv. interpersonálně „Jak“, respondenti převážně preferují 

zapojující styl vedení, kdy manažer se svými lidmi kooperuje, přičemž jim důvěřuje a 

spoléhá na jejich odpovědnost. Naplňuje jejich potřebu autonomie a poskytuje jim 

prostor k uplatnění vlastní iniciativy. Pečuje o jejich spokojenost a osobní pohodu. 

Z hlediska směřování výkonové orientace, tzv. interpersonálně „CO“, respondenti 

převážně preferují krátkodobý výkon a operativu. V práci jim vyhovuje dosahování 

výsledku v krátkém časovém horizontu. Vyhovuje jim řízení zaměřené na takticko-

operativní detaily a souvislostí momentálního výkonu. Při stanovování osobních cílů 

preferují zaměření na určení několika specifických cílů, které umožní vyvážené 

používání jejich vlastních zdrojů (Work-life balance). Od manažerů práce očekávají 

stabilitu, disciplínu a řád. Manažerský stylem ovlivňování působící na respondenty, je 

participace a důvěra. V tomto přístupu je dominující snaha „stáhnout“ druhé na svoji 

stranu cestou jejich zapojení do řešení dané otázky či problému. Ovlivňování založené 

na participaci a důvěře zvyšuje pravděpodobnost, že se lidé s přijatými návrhy a 

rozhodnutími ztotožní, což zvyšuje skutečnou loajalitu a nadření pro věc.  

Respondenti tedy hledají vedení v podobě koučování a ve svém přímém 

nadřízeném hledají mentora. Jak z hlediska „workforce diversity“, tak z hlediska 

„behavioral diversity“ jim vyhovují v práci jasně definované cíle, plány a úkoly a 

usilují o jejich důsledné plnění. Na stejném principu vedení a stejným způsobem pracuje 

s talentovanými jedinci tzv. talent management, který vytváří plány rozvoje přímo na 

míru konkrétnímu jedinci či skupině. Dále podniky, které usilují o získání a udržení 
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talentů, zvyšují množství plynoucích investic do vzdělání a rozvoje, interní komunikace, 

změn v celkovém odměňování, vedení a zaškolování na pracovišti (mentoring a 

klučino). (DELOITTE, 2006) Což odpovídá dle provedeného výzkumu představám 

respondentů a podporuje to opět vhodnost zapojení talent managementu při adaptaci a i 

následné stabilizaci mladých pracovníků na pracovní pozice. Dále výzkumy a případové 

studie například na portále TMtalent management12 dokládají, že firmy, které se 

uplatňují talent management při řízení lidských zdrojů dosahují lepších hospodářských 

výsledků, oproti těm, které se touto problematikou nezaobírají. Dle průzkumu Petry 

Horváthové pouze 3,8 % firem v Moravskoslezském kraji uplatňuje talent management 

při řízení lidských zdrojů. Z tohoto důvodů se jeví vhodné doporučit firmám v českém 

podnikatelském prostředí uplatnit talent management při adaptaci a stabilizaci mladého 

pracovníka na pracovní pozici. Přičemž  jsou jak teoreticky tak prakticky popsány 

způsoby implementace talent managementu do řízení lidských zdrojů. 

 

Doporučení využívat versatilní vedení jako způsob diagnostiky a princip 

rozvoje mladých pracovníků v podnikové praxi 

Přičemž zaměstnavatelé u všech předpokládá jistou míru flexibility, 

samostatnosti a schopnost sociální interakce a komunikace. Význam počátečního 

vzdělání ustupuje do pozadí, protože měnícím se podmínkám je nutno se přizpůsobit 

celoživotním učením. Lze očekávat, že v rámci zajištění konkurenceschopnosti budou 

zaměstnavatelé čím dál silněji apelovat na vybavenost svých zaměstnanců odbornými 

znalostmi a praktickými dovednostmi, ale i měkkými dovednostmi. Tento celoevropský 

trend se samozřejmě projevuje i v České republice. Z tohoto důvodů se jeví jako vhodný 

princip celoživotního učení využít versatilní vedení. Vysokoškolští pedagogové Doc. 

PhDr. Karel Pavlova, Ph.D. a Doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. ve spolupráci s 

americkým odborníkem na problematiku vedení lidí Robertem B. Kaiserem vytvořili 

jedinečnou koncepci versatilního vedení, která zdůrazňuje nutnost osvojit si soubor 

zdánlivě protikladných, avšak doplňujících se manažerských dovedností a jejich 

přiměřeného a vyváženého uplatňování v praxi. Nabízí postupy, jak se vyvarovat 

jednostranného používání silných stránek osobností na úkor jejich protipólů s cílem 

dosáhnout co nejvyšší efektivnosti při vedení lidí. Versatilní vedení je primárně 

                                                 
12

 http://talentmgt.com/ 
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zaměřeno na rozvoj měkkých dovedností. Přičemž jsou prakticky popsány způsoby 

rozvoje měkkých dovedností. Ale versatilita je vlastně všestrannost a univerzálnost, 

projevující se zejména ve schopnosti uplatňovat, podle potřeb konkrétní situace, 

rozmanité myšlenkové modely, dovednosti či přístupy. K tomu je nezbytné, aby si 

pracovníci osvojili širokou škálu různorodých, často zdánlivě protikladných, avšak 

doplňujících se dovedností a naučili se rozpoznávat, kdy se jejich (až dosud osvědčené) 

postupy stávají kontraproduktivní. Versatilní vedení tak znamená vyvážené a přiměřené 

používání takových postupů a dovedností, které jsou adekvátní dané situaci, schopnost 

ubránit se nadměrnému uplatňování jednostranných praktik a vytváření omezujících 

stereotypů. Z tohoto důvodu by firmy měli uplatňovat princip versatility při rozvoji 

všech požadovaných znalostí a dovedností pracovníků. Při práci s mladými pracovníky 

by využití přístupu versatility mohlo napomoci k jejich rozvoji a následné stabilizaci na 

pracovní pozici. 

Publikované výzkumu aplikace diverzitního managementu a talent 

managementu prokazují, že firmy, které tyto přístupy uplatňují při řízení lidských 

zdrojů, dosahují lepších hospodářských výsledků. Proto by propojení těchto přístupů a 

principu versatility mohlo přinést synergický efekt a konkurenční výhodu, přispět tak 

k lepším hospodářským výsledkům podniků. 

7.2 Návrhy pro zvýšení potenciálu mladých lidí na pracovním trhu 

Nezaměstnanost mladých lidí se řadí mezi strukturální nezaměstnanost, protože 

postihuje určitou část pracovního trhu. Je způsobená jistou nerovnováhu mezi kvalitou 

získaného formálního vzdělání a reálnými požadavky pracovního trhu. K posunu 

dochází v administrativních profesích, kde namísto dříve požadovaného maturitního 

vzdělání firmy stále častěji požadují bakalářskou úroveň nebo absolvování VOŠ. Různé 

profese a pozice kladou rozdílné požadavky na uchazeče o zaměstnání a celkově lze 

říci, že čím vyšší je pozice v rámci firemní struktury, tím širší jsou požadavky na 

dovednosti zaměstnance. S tím souvisí i požadavek na úroveň vzdělání. U 

vysokoškoláků se předpokládá širší rozhled a větší flexibilita, zatímco skutečná 

odbornost (ve smyslu absolvovaného magisterského studijního programu) v řadě 

netechnických profesí ustupuje do pozadí. Vysokoškolský diplom začíná být u absolventů 
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některými zaměstnavateli vnímán jako samozřejmost, která dokládá především 

schopnost mladého člověka učit se, přizpůsobit se a vnímat věci v širším kontextu, 

nejen v rámci konkrétní, úzce zaměřené odbornosti. I u středoškoláků, především u 

absolventů, je kladen čím dál větší důraz na tzv. měkké dovednosti. Dovednosti a 

znalosti vystudovaného oboru jsou samozřejmostí a zaměstnavatelé požadují, aby školy 

vybavily mladé lidi také sociálními dovednostmi. Důraz je kladen na schopnost 

komunikovat, vyjádřit a obhájit vlastní názor, flexibilně se přizpůsobit firemní kultuře. 

V některých netechnických profesích (jedná se především o tzv. kancelářské profese) 

požadavek předchozí praxe na obdobné pozici v oboru pomalu ztrácí na významu. 

Někteří zaměstnavatelé zastávají názor, že způsob práce a pracovní náplň na stejné 

pozici se v různých firmách liší, a jsou ochotni přijmout všestranného mladého člověka, 

který má praxi v rozmanitých oblastech, tzv. široce uplatnitelného, i když mu chybí 

předchozí zkušenost na obdobné pozici. Tento posun se týká jak velkých, tak ale hlavně 

malých a středních firem, kde je požadováno, aby zaměstnanec byl schopen pokrýt 

několik různých pozic. Firmy hledají perspektivní lidi s potenciálem rozvoje, 

motivované a ochotné souznít s firemní kulturou. Zástupci velkých firem uvádějí, že 

nejčastějším důvodem propouštění kvalifikovaných pracovníků jsou nedostatečné 

sociální dovednosti. Zkušební dobu zaměstnavatelé nyní využívají nejen k tomu, aby 

zjistili, zda mladý člověk danou práci dobře odborně zvládne, ale také jak se mu podaří 

začlenit se do týmu a svou iniciativou přispět k prosperitě firmy. Předpoklad, že 

dosažením co nejvyššího stupně vzdělání si lze automaticky zajistit dobré pracovní 

uplatnění, se ukazuje jako ne zcela správný. Je evidentní, že na vysokoškolsky vzdělané 

jsou kladeny trochu odlišné požadavky než na vyučené a ne každému poskytne 

maturitní nebo vysokoškolské vzdělání jistotu uplatnění. S jistou mírou generalizace lze 

říci, že trh práce poptává následující tři skupiny lidí: široce uplatnitelné pracovníky, 

technicky vzdělané odborníky a samozřejmě řemeslníky. Přičemž u všech předpokládá 

jistou míru flexibility, samostatnosti a schopnost sociální interakce a komunikace. 

(VOJTĚCH a CHAMOUTOVÁ, 2013, [online]) 

Již tak nepříznivá situace mladých lidí je dále umocněna přetrvávajícími dopady 

celosvětové hospodářské krize a přetrvávající ekonomická recese, které vyvolává 

cyklickou nezaměstnanost. Ta ve zvýšené míře dopadá na mladé lidí a převážně 

absolventy. Jelikož disponují chudším lidským kapitálem. Mladí uchazeči o práci se 
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pohybují často v začarovaném kruhu – zaměstnavatelé po nich požadují pracovní 

zkušenosti, které ovšem nemají, protože ještě nikde nebyli zaměstnáni. Absence 

pracovních příležitostí na začátku produktivního věku vede k negativnímu efektu tzv. 

mezery ve zkušenostech (experience gap), která se s takto postiženými může táhnout po 

celý život. Mladí lidé trpí především nedostatkem lidského kapitálu, ten se však v 

souvislosti s dlouhodobou nezaměstnaností během začátku jejich produktivního věku 

nadále výrazně snižuje. Jedná se také o zásadní negativní faktor pro další motivaci k 

hledání práce. Člověk s rostoucím věkem ztrácí naději na zlepšení své situace. 

Nezaměstnanost samozřejmě přináší celou řadu nežádoucích psychologických a 

sociálních dopadů, které jsou spojeny s nízkou životní úrovní a permanentním strachem 

o zajištění života (např. stres, nemoci, tendence ke kriminalitě). (CHRÁSKA, 2012, 

[online]) 

 

Z pohledu Fakulty podnikatelské 

Tento nesoulad mezi požadavky zaměstnavatelů a schopnostmi a dovednostmi 

absolventů bude mít pravděpodobně trvalejší charakter. Dle provedeného průzkumu 

respondenti nevykazují plně rozvinuté měkké dovednosti, tak jak to po nich vyžaduje 

trh práce a jejich budoucí zaměstnavatelé. Z pohledu Fakulty podnikatelské je možný 

rozvoj měkkých dovedností pomocí uplatnění výsledků provedeného výzkumu, se 

snahou obohatit výuku o metody, které by rozvíjeli doposud opomíjené styly učení. 

Způsob rozvoje jednotlivých stylů učení je popsán v publikaci „Versatilní vedení“ od 

Pavlici K., Jarošové E. a R. B. Kaisera. Dále k rozvoji měkkých dovedností dochází při 

praktických zkušenostech. Otázkou je zda si svoji situaci uvědomují čeští mladí lidé. 

Jejich vrstevníci ve světě (v Řecku, Španělsku, Itálii, USA a Japonsku) začínají být 

označováni za tzv. ztracenou generaci. Jelikož nemohou dlouhodobě najít práci 

odpovídající jejich vzdělání. Jsou zaměstnávání za minimální mzdy na podřadných 

pracovních místech. Dle provedeného výzkumu 68,06 % respondentů (294) má či spíše 

má obavy z toho, že po dokončení školy nenalezne práci. 17,82 % (77) se neobává čí 

spíše neobává, že si nenalezne práci. Dle se 56,25 % respondentů (243) domnívá, že 

vzdělání není dostačujícím předpokladem pro nalezení práce a 24,77 % (107) se naopak 

domnívá, že vzdělání je dostačující. 87,24 % respondentů (377) se domnívá, že 

absolvování práce během studia, by jim mohlo pomoci při hledání prvního zaměstnání. 
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Opačný názor má pouze 3,94 % respondentů (17). V rámci studijního programu by 

praxi jako povinnou uvítalo 60,19 % respondentů (260) a 22,68 % (98) respondentů by 

povinná praxe nevyhovovala. Jako nepovinnou ji preferuje 51,62 % respondentů (223) a 

jako nepovinná by nevyhovovala 31,02 % respondentů (134). Zároveň 59,26 % 

respondentů (256) by bylo ochotno takovou to praxi absolvovat jako neplacenou. 20,60 

% respondentů (89) není ochotno absolvovat praxi v rámci studia jako neplacenou. 

 

Z pohledu systému vzdělávání 

Toto teoreticky obecně poskytuje prostor pro změnu systému vzdělávání vedoucí 

ke zvýšení potenciálu mladých lidí z hlediska měkkých dovedností a praktických 

zkušeností. Toto všem ovšem vyžaduje spolupráci na všech úrovních systému 

vzdělávání až pro úroveň ministerstev a to převážně školství a práce a sociálních věcí, 

jako zaštiťujících institucí. Provázání činností na ministerské úrovni povede ke 

zkvalitnění a efektivněji přípravy na budoucí povolání a k souladu systému vzdělávání a 

požadavků trhu práce. Zde se jeví jako vhodná možnost, návrat k tzv. modelu duálního 

vzdělávání. Tento modle vzdělávání byl uplatňován v České republice do 1. poloviny 

90. let 20. století a propojoval systém vzdělávání s praktickými pracovními zkušenostmi 

během studia. Zároveň v těchto letech čeští studenti ve srovnání s jejich vrstevníky ve 

světě dosahovali velmi dobrých výsledků.  

 

Z pohledu podpory získání praktických zkušeností 

Zaměstnavatelé obecně vyžadují od mladých lidí praktické zkušenosti. Jak této 

skutečnosti může stát napomoci. Jde především o propojování studia s praxí, pobízení 

uchazečů ke studiu oborů odpovídajících požadavkům trhu práce, poskytování praxe a 

zaměstnávání mladých lidí ve veřejné sféře, podpora dobrovolnictví jako možnosti 

získání pracovních zkušeností, programy aktivní politiky zaměstnanosti (např. 

rekvalifikace, obecně prospěšné práce či příspěvek na zapracování), podpora 

subvencování míst pro mladé. V neposlední řadě i úlevy začínajícím podnikatelům, 

jelikož 52,55 % respondentů by po dokončení studia rádo živilo jako osoby samostatně 

výdělečně činné.  

Výsledky provedeného výzkumu dokazují, že si respondenti uvědomují svoji 

budoucí nelehkou situaci na trhu práce a tlak na chybějící praxi. Jsou ochotni pro 
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doplnění této mezery věnovat čas a úsilí. Toto vše podporuje výše zmíněný návrh na 

provázání systému vzdělávání s praxí a podporu všech možností jak studentům a 

absolventům pomoci doplnit si potřebné praktické dovednosti a zkušenosti. Zvýšit tak 

jejich potenciál uplatnitelnosti na trhu práce a jejich atraktivitu pro zaměstnavatele. 
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8 PŘÍNOSY DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Přínosy dizertační práce jsou charakterizovány do čtyř základních oblastí. První 

oblastí jsou přínosy pro teoretické poznání, druhou oblastí přínosy pro praktické využití 

v podnikové praxi, třetí oblastí jsou přínosy pro pedagogické účely a čtvrtou oblastí jsou 

přínosy pro publikační činnost. Návrhy pokračování výzkumu vycházejí ze zjištěných 

skutečností a zaměřují se na konkrétní oblasti, jejichž problematika by měla být dále 

zkoumána a prohlubována. 

8.1 Pro vědu a výzkum 

Přínosem pro vědu a výzkum je navržení schématu možné adaptace a stabilizace 

mladých pracovníků v podnikové praxi, který propojuje doposud oddělované nové 

přístupy  personálního managementu při řízení lidských zdrojů. Dalším přínosem je, že 

provedený výzkum prokázal vhodnost propojení těchto nových přístupů personálního 

managementu při adaptaci a stabilizaci mladých pracovníků na pracovní pozice.  

Současný stav vědeckého poznání byl rozšířen o zjištěné poznatky o české 

Generaci Y, které byly konfrontovány a uvedeny do souvislostí s již publikovanými 

poznatky z této oblasti. Jednalo se identifikaci profilu individuálních kulturních 

perspektiv respondentů tzv. „workforce diversity“, a jejího srovnání s publikovanými 

poznatky. Prokázání vhodnosti využití versatilního vedení jako způsobu diagnostiky 

měkkých dovedností. Identifikace úrovně rozvinutí měkkých dovedností a identifikace 

změn v oblasti motivace tzv. „behavioral diversity“ a jejich srovnání s publikovanými 

poznatky. 

8.2 Pro podnikovou praxi 

Součástí práce byly výzkumy, které přinesly řadu poznatků týkajících se 

vlastností, dovedností, představ a očekávání mladých lidí ohledně budoucího 

zaměstnání.  

Praktický přínos shledávám v popisu  a vytvoření individuálního kulturního 

profilu mladých lidí z řad Generace Y, který se vztahuje z hlediska diverzity k tzv. 
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„workforce diversitě“. Pracovní rozmanitosti týkající se zaměstnanců a jedná se o 

ukazatele demografické, geografické, změny na trhu práce apod. Další přínos 

shledávám v  identifikace úroveň doposud získaných dovedností se zaměřením na 

měkké dovednosti a vytvoření převažujícího profilu individuálních osobnostně-

pracovních orientací. Dále v identifikaci změn v oblasti motivace a odměňování a 

v popisu představ a očekávání mladých lidí ohledně budoucího zaměstnání. Z hlediska 

diverzity je jedná o tzv. „behavioral diversitu“, která představuje rozmanitost chování., 

myšlení, učení se, styl komunikace, aspirace, systém hodnot, styl práce, změny 

v postojích a očekávání pracovníků. Výsledným přínosem pro podnikovou praxi je pak 

provedeným výzkumem prokázání vhodnosti využití diversity managementu při 

personální práci s malými pracovníky. 

Dalším přínosem pro podnikovou praxi je, že provedený výzkum jak v oblasti 

„workforce diversity“ tak „behavioral diversity“ prokázal, že mladým lidem vyhovuje 

styl manažerské práce, způsob stanovování cílů a úkolů, který je uplatňován v talent 

managementu. Což potvrzuje vhodnost uplatitelnosti talent managementu při adaptaci a 

stabilizaci mladých pracovníků na pracovní pozici. 

Praktický přínos dále shledávám v prokázání vhodnosti využití versatilního 

vedení, jako způsobu diagnostiky měkkých dovedností v podnikové praxi. Zároveň je 

přínosem uplatnění versatility jako vhodného principu celoživotního učení.  

Posledním přínosem pro praxi je ukázání vhodného propojení nových přístupů 

při řízení lidských zdrojů a dosažení tak synergického efektu, vedoucího k získání 

konkurenční výhody a lepších výsledků hospodaření. 

8.3 Pro pedagogiku praxi 

Výsledky provedeného výzkumu představují profil studentů 1 ročníků 

bakalářského studia Fakulty podnikatelské z různých hledisek. Pro pedagogickou praxi 

přínos shledávám v identifikaci stylů učení, které poskytují náměty a podklad pro 

vhodný způsob zapojování různých výukových metod do výuky předmětů, které 

povedou k vyváženému rozvoji všech stylů učení. Dále provedený průzkum prokázal, 

že by studenti v rámci studijního programu rádi absolvovali praxi ta to jako povinnou a 
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jsou ochotni ji absolvovat jako neplacenou. Což naznačuje zájem studentů v rozvoji 

studijních programů. 

Dále budou získané poznatky (teoretické i získané výzkum) uplatňovány pro 

výuku předmětů týkajících se organizace práce a mzdových systémů. Zejména pak 

práce může posloužit jako podklad pro oživení přednášek a cvičení.  

8.4 Pro publikační činnost 

Zpracovaná dizertační práce dává velmi dobrý základ jednak pro možnost 

vypracování souhrnné publikace ale i dílčích částí pro publikování v odborných 

časopisech, skriptech a krátkých informací na www stránkách. 

8.5 Možnosti pokračování ve výzkumné činnosti 

Dalším směrem výzkumu v oblasti vědecko-výzkumné je vytvoření jednotného 

způsobu implementace nových přístupů personálního managementu (diversitní 

management, talent management, versatilní vedení) do podnikové praxe. Jelikož zatím 

jsou jak v teorii tak praxi popsány implementace jednotlivých přístupů. Jejich vzájemné 

propojení a jednotná implementace by mohla přinést synergický efekt.  

Dále bude pracováno s posbíranou bází dat se zaměřením na hledání hlubších 

souvislostí mezi dílčími částmi provedeného výzkumu. Pro podnikovou praxi by bylo 

dále vhodné zanalyzovat například závislosti mezi variantou individuálního kulturního 

profilu a preferovanými styly měkkých dovedností či vazbu mezi motivačním typem a 

náplní práce, pracovní motivací, pracovními podmínkami, dodatkovými mzdovými 

formami a benefity. Pro pedagogickou praxi by bylo vhodné zanalyzovat vazby stylem 

učení a preferovanými výukovými metodami. 

Dále by bylo možné provést výzkum v oblasti vlivu vysokoškolského studia na 

rozvoj měkkých dovedností. Byl by proveden opětovný výzkum na daném vzorku 

respondentů na konci 3. ročníku bakalářského studia a na konci 2. ročníku 

magisterského studia. Toto by mělo mít přínos jak pro teoretickou tak pro praktickou 

pedagogickou práci. Jelikož úroveň odborných teoretických znalostí dokládá úspěšné 

absolvování studijního oboru ale o úrovní získaných měkkých dovedností zatím žádné 
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výstupy neexistují. Tyto výstupy by pak dále mohly sloužit jako podklad pro 

teoretickou pedagogickou praxi při úpravě studijních programů a ověření vhodnosti 

používaných výukových metod nejen při rozvoji odborných znalostí ale i ostatních 

dovedností. 
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ZÁVĚR 

Disertační práce se zabývá problematikou Generace Y a jejím postavením 

v podnikovém prostředí a na pracovním trhu. Zvolená problematika představuje velmi 

aktuální téma z důvodů demografických změn ve společnosti a s tím související příchod 

nové generace mladých pracovníků na pracovní trh a do podnikové praxe. K řešení 

disertační práce byl použit systémový přístup, protože dokáže pochopit okolnosti jak ve 

vnitřních, tak ve vnějších souvislostech k čemuž využívá kombinaci různých metoda a 

technik z různých vědních disciplín. Výzkumný proces disertační práce se skládal se 

šesti hlavních částí: vymezení a formulace problému, stanovení cílů a hypotéz, volba 

výzkumné metody, směr a analýza dat, generalizace a formulace výsledků. 

Známým faktem je, že demografická situace a vývoj společnosti v posledních 

desetiletích ve většině evropských zemí, přináší povážlivě klesající porodnost. V České 

republice došlo k momentálnímu přechodnému nárůstu porodnosti, který byl způsoben 

silnou skupinou v Generaci X tzv. „Husákových dětí“ rozených v 70. letech 20. století, 

kteří dospěli do produktivního věku. V dlouhodobém trendu i v ČR klesá porodnost. 

Toto má za následek stárnutí populace, krizi důchodového systému a čím dál větší 

potíže s náborem kvalitních zaměstnanců. Zatímco dříve si zaměstnavatelé běžně mohli 

vybírat z několika velmi dobrých kandidátů, dnes jsou častokrát vděční i za jediného 

uchazeče, který alespoň částečně splňuje požadovaná kritéria. A často nezbývá jiná 

možnost, než si odborníky za nemalé peníze vychovat sami. Dále globální finanční a 

následně ekonomická krize s sebou od roku 2007 přináší i velké počty dlouhodobě 

nezaměstnaných. Mezi lety 2008 a 2010 se celková míra světové nezaměstnanosti 

vyhoupla o necelý procentní bod (z 5,7 % na 6,6 %), o práci tak na celém světě přišlo 

34 milionů lidí. Ve skupině mezi 15 - 24 lety byla situace mnohem dramatičtější, 

nezaměstnanost zde vzrostla z 15,8 % na 20,6 % – nejhůře dopadla mladá generace 

pracujících v Evropě, především ve Středomoří, v Pobaltí či na Slovensku. 

(CHRÁSKTA, 2012) Cyklická nezaměstnanost způsobená ekonomickou krizí a 

přetrvávající recesí dopadá ve zvýšené míře na mladé lidi a převážně absolventy, jelikož 

disponují chudším lidským kapitálem. Jedná se o potenciální produktivitu, která je 

logicky u zkušeného a kvalifikovaného člověka vyšší, než u mladé generace. Mladou 

generaci nejvíce zasáhlo výrazné snížení počtu nově vytvořených pracovních míst. Dále 
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se nezaměstnanost mladých lidí řadí mezi strukturální nezaměstnanost, protože 

postihuje určitou část pracovního trhu. Je způsobená jistou nerovnováhu mezi kvalitou 

získaného formálního vzdělání a reálnými požadavky pracovního trhu. K posunu 

dochází v administrativních profesích, kde namísto dříve požadovaného maturitního 

vzdělání firmy stále častěji požadují bakalářskou úroveň nebo absolvování VOŠ. U 

vysokoškoláků se předpokládá širší rozhled a větší flexibilita, zatímco skutečná 

odbornost (ve smyslu absolvovaného magisterského studijního programu) v řadě 

netechnických profesí ustupuje do pozadí. Vysokoškolský diplom začíná být u absolventů 

některými zaměstnavateli vnímán jako samozřejmost, která dokládá především 

schopnost mladého člověka učit se, přizpůsobit se a vnímat věci v širším kontextu, 

nejen v rámci konkrétní, úzce zaměřené odbornosti. I u středoškoláků, především u 

absolventů, je kladen čím dál větší důraz na tzv. měkké dovednosti. Dovednosti a 

znalosti vystudovaného oboru jsou samozřejmostí a zaměstnavatelé požadují, aby školy 

vybavily mladé lidi také sociálními dovednostmi. Důraz je kladen na schopnost 

komunikovat, vyjádřit a obhájit vlastní názor, flexibilně se přizpůsobit firemní kultuře. 

V některých netechnických profesích (jedná se především o tzv. kancelářské profese) 

požadavek předchozí praxe na obdobné pozici v oboru pomalu ztrácí na významu. 

Někteří zaměstnavatelé zastávají názor, že způsob práce a pracovní náplň na stejné 

pozici se v různých firmách liší, a jsou ochotni přijmout všestranného mladého člověka, 

který má praxi v rozmanitých oblastech, tzv. široce uplatnitelného, i když mu chybí 

předchozí zkušenost na obdobné pozici. Tento posun se týká jak velkých, tak ale hlavně 

malých a středních firem, kde je požadováno, aby zaměstnanec byl schopen pokrýt 

několik různých pozic.  

Z výše uvedených příčin a jestliže v roce 2011 z celkových zhruba 200 milionů 

oficiálně nezaměstnaných přes 70 milionů jedinců nedosahuje věku do 25, čelí dnešní 

svět napříč kontinenty hrozbě „ztracené generace“.  

Jen málo organizací již začalo reagovat na demografické změny zavedením 

adekvátních principů vedení a řízení. (STRED a kol., 2008) Hlavním cílem disertační 

práce je získání nových poznatků o Generaci Y, které by vedli k účinnějšímu zařazování 

mladých pracovníků (zejména absolventů vysokých škol) do podnikové praxe. Přitom 

bude brán ohled i na existující nové poznatky v oblasti přístupů managementu k 

adaptaci a i stabilizaci mladých pracovníků na pracovních pozicích. Na základě 
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hlavního a dílčích cílů byly následně formulovány výzkumné otázky s příslušnými 

hypotézami. 

V posledních letech věnovali odborníci i personalisté v organizacích hodně 

pozornosti „Generaci Y“ a jejím očekáváním, rodinné politice organizací, řízení talentů 

apod. Při formulování teoretického rámce disertační práce byla použita metoda 

sekundární analýzy relevantních dat, která poukázala, že se dané problematice věnuje 

značná pozornost a že je publikována řada výstupů z této oblasti. Byly proto sepsány 

teoretické poznatky, které zkoumají Generaci Y a personální práci s mladými lidmi. 

Jedná se zejména o využití přístupů age managementu, diversitního managementu, 

talent managementu a versatilního vedení. Na základě prostudování teoretických 

poznatků bylo navrženo schéma možné adaptace a stabilizace mladých pracovníků 

v podnikové praxi s ohledem na nové přístupy v personálním managementu. Čímž byl 

naplněn jeden z dílčích cílů. Své uplatnění nalezly rovněž metody, které k dosažení 

stanovených cílů využívají principů logiky a logického myšlení řešitele. Jedná se o šest 

metod, které jsou párově provázány: indukce – dedukce, analýza a syntéza, abstrakce a 

konkretizace. Při zpracování empirické části práce byla využita metoda kvantitativního 

výzkumu a metoda dotazování. Kontakt výzkumníka a respondenta byl přímý a jednalo 

se o písemné zodpovídání otázek. Při dotazování bylo využito metody sebehodnocení. 

Při sestavování dotazníku byly využity již existující diagnostické testy používané 

v odborné a manažerské praxi. Pro identifikaci „workforce diversity“ mladých lidí byla 

využita upravená metodiku „The Culture Compass“, kterou navrhla americká odbornice 

na řešení otázky diverzity Paula Chu. Při identifikaci „behavioral diversity“ mladých 

lidí byla využita upravená metodika z publikace „Versatilní vedení“ autorů K. Pavlici, 

E. Jarošové a R. B. Kaisera a dotazník „Motivační typy lidí“ Jiřího Plamínka 

publikovaný v knize „Sebepoznání, sebeřízení a stres“. Čímž došlo ke splnění dalšího 

dílčího cíle. Dotazník obsahoval uzavřená tvrzení s likertovými škálami, které byly 

následně vyhodnoceny a převedeny na kvalitativní charakteristiky. Zjištěné kvalitativní 

charakteristiky byly vyhodnocen v programu Statistica for Windows verze 10 pomocí 

metod popisné statistiky, analýzy četností, testu nezávislosti dvou kvalitativních znaků a 

testů dobré shody (Pearsnův test, M-V chí-kvadrát). Jednalo se o záměrný výběr 

základního souboru respondentů, na základě vymezení řešené problematiky. 

Respondentem byl tedy student 1. ročníku presenčního studia Fakulty podnikatelské 
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VUT v Brně ve studijním programu Ekonomika a management a Kvantitativní metody 

v ekonomice. Základní soubor obsahoval 491 studentů. Dotazníkové šetření proběhlo 

v měsíci březnu a dubnu 2013 a zúčastnilo se ho 432 studentů. Vzorek respondentů činil 

88 % základního souboru.  

Vyhodnocení primárního výzkumu bylo rozděleno dle výzkumných otázek do 

čtyři dílčích částí. První část se zabývala vhodností využití princip diverzity a diversity 

management při adaptaci a stabilizaci mladých pracovníků na pracovních pozicích. 

Výsledky výzkumu v oblasti „workforce diversity“ dokazují, že česká „generace Y“ je 

rozmanitá uvnitř své skupiny, ale zároveň se dají identifikovat převažující společné rysy 

kulturního profilu. Plnou či částečnou versatilitu v individuálním kulturním profilu 

dosahuje průměrně 13,54 % respondentů. Variantu I. Profilu individuálních kulturního 

perspektiv preferuje průměrně 47 % respondentů. Variantu II. Profilu individuálních 

kulturního perspektiv preferuje průměrně 27 % respondentů. Variantu III. Profilu 

individuálních kulturního perspektiv preferuje průměrně 14 % respondentů. Dále dle 

průzkumu provedených v zahraniční i česká „generace Y“ vykazuje odlišnosti od 

předešlých demografických generací. Z těchto důvodů se potvrzuje hypotéza H1: Mladí 

lidé - „Generace Y“ vykazují odlišnou kulturní perspektivu.  

Druhá, třetí a čtvrtá část se zabývala zjištěním versatility osobnostně-pracovních 

orientací mladých lidí. Zjištěním zda došlo ke změně v oblasti motivace mladých lidí a 

jaké jsou představy a očekávání mladých lidí ohledně budoucího zaměstnání. Výsledky 

výzkumu v oblasti „behavioral diversity“ dokazují, že česká „generace Y“ je rozmanitá 

uvnitř své skupiny. Výsledky provedeného výzkumu v oblasti versatility rozvinutosti 

osobnostně-pracovních orientací dokazují, že mladí lidé nemají plně rozvinuty všechny 

tzv. měkké dovednosti. Podle principu versatility plného rozvinutí dosáhlo za jednotlivé 

dovednosti 0 – 14 % respondentů. Jeden způsob uplatňování měkkých dovedností 

preferuje průměrně 72 % respondentů. Z manažerského přístupu 72 % respondentů 

preferuje podporující styl vedení se zaměřením výkonové orientace na krátkodobý 

výkon operativu, 60 %. Styl ovlivňování – participace a důvěra účinkuje na 82 % 

respondentů. Na základě zjištěných výsledků byl vytvořen převažující profil 

individuálních osobnostně pracovních orientací respondentů. Z těchto důvodů se 

potvrzuje hypotéza H0: Mladí lidé nevykazují plné rozvinutí doposud získaných měkkých 

dovedností.  
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Dle provedeného výzkumu v oblasti motivace převažujícím motivačním typem 

mezi respondenty, je typ zprostředkovatelů 41 %. V souhrnu bylo zjištěno, že došlo ke 

změně v nejčastěji uváděné motivační teorii podle A. Maslowa. Dále jsou změny 

v důležitosti pracovních podmínek. Z dodatkových mzdových forem preferují, ty které 

se váží i individuálnímu pracovnímu výkonu. Dále vykazují i změny v preferenci 

zaměstnaneckých benefitů (Work-life balance). Tedy krom zajištění základních 

existenciálních potřeb je pro respondenty práce, způsob dalšího rozvoje jak v odborných 

znalostech tak v interpersonálních dovednostech a komunikaci. Z těchto důvodů se 

spíše potvrdila hypotéza H1: Mladí lidé - „Generace Y“ vykazují rozdíly v oblasti 

motivace.  

Dále respondenti kladou poměrně vysoké nároky na svého budoucího 

zaměstnavatele, stejně tak jak uvádí Petra Horváthová v případě talentovaných jedinců. 

Přičemž by rádo po dokončení studia pracovalo ve vystudovaném oboru 69 % 

respondentů. V soukromé sféře bude hledat  čí spíše hledat budoucí zaměstnání 68 % 

respondentů, ve veřejné sféře 40 %a do podnikání by rádo vstoupilo 53 % respondentů. 

Jasně převažujícím typem pracovního úvazku je práce na plný úvazek a částečně 

zkrácený úvazek. V případě rozvržení pracovní doby respondenti, stejně jako jejich 

vrstevníci preferují pružnou pracovní dobu či volnou pracovní dobu. V rámci místa 

výkonu práce respondenti preferují práci přímo na pracovišti 72 %, Očekávání 

respondentů ohledně nástupní mzdy je odpovídající na úrovni minimální částky, za 

kterou by byli ochotní pracovat. Částka za kterou by rádi nastupovali do zaměstnání, 

odpovídá spíše platu po 5 letech praxe. V rámci směřování kariéry odpovídá pracovní 

realitě na začátku kariéry prohlubování odbornosti, tuto představu má 76, 62 % 

respondentů. Z těchto důvodů se spíše potvrzuje hypotéza H1: Mladí lidé - „Generace 

Y“ má vysoké představy a očekávání ohledně budoucího zaměstnání.  

Na základě zjištěných výsledků primárního výzkumu a jejich porovnání se 

současným stavem vědeckého poznání byly stanoveny návrhy a doporučení pro 

podnikovou praxi. Základním předpokladem po zařazení mladého pracovníka do 

podnikové praxe je otevřený přístup firem a uznávání i alternativních pracovních 

zkušeností jako dobrovolnictví, stáže, školní praxe, brigády apod. jako započitatelnou 

praxi a hodnotu zvyšující potenciál lidského kapitálu mladých lidí.  

 



204 

Doporučení využívat diverzitu a diversitní management jako výchozí 

princip personální práce s mladými lidmi v podnikové praxi. Jelikož provedený 

průzkum prokázal, že mladí lidé vykazují odlišnosti od předešlých demografických 

skupin současných zaměstnanců, odlišnost v oblasti tzv. „workforce diversity odlišnost 

byla prokázána průzkumem individuálních kulturních perspektiv. Dle provedeného 

výzkumu zároveň česká generace mladých lidí vykazuje odlišnosti od svých vrstevníků. 

Dále vykazují odlišnosti i v oblasti tzv. „behavioral diversity“ oproti současným 

zaměstnancům. A to jak z hlediska pracovní motivace, tak z hlediska úrovně doposud 

získaných dovedností (měkkých dovedností), tak z hlediska představ o budoucím 

zaměstnání. Kromě zajištění základních existenciálních potřeb je pro respondenty práce, 

způsob dalšího rozvoje jak v odborných znalostech tak v interpersonálních 

dovednostech a komunikaci. Vše výše zmíněné dokládá, že je vhodné při adaptaci a 

stabilizaci mladého pracovníka vyjít z principu diverzity, jelikož mladí lidé vykázali 

odlišnosti jak z hlediska „workforce diversity“, tak z hlediska „behavioral diversity. 

Dále provedené výzkumy a případové studie například na portále Diversity 

management
13

 dokládají, že firmy, které se zabývají řízením diverzity a uplatňují 

diversity management dosahují lepších hospodářských výsledků, oproti těm, které se 

touto problematikou nezaobírají. Z tohoto důvodů se jeví vhodné doporučit firmám 

v českém podnikatelském prostředí uplatnit diversity management při řízení lidských 

zdrojů. Přičemž jsou jak teoreticky tak prakticky popsány způsoby implementace 

diversity managementu do řízení lidských zdrojů v podnicích.  

 

Doporučení využívat talent management jako způsob adaptace a 

následného rozvoje mladých pracovníků v podnikové praxi. Respondenti kladou 

poměrně vysoké nároky na svého budoucího zaměstnavatele, stejně tak jak uvádí Petra 

Horváthová v případě talentovaných jedinců. Z manažerského přístupu, tzv. 

interpersonálně „Jak“, respondenti převážně preferují zapojující styl vedení.Z hlediska 

směřování výkonové orientace, tzv. interpersonálně „CO“, respondenti převážně 

preferují krátkodobý výkon a operativu. Respondenti tedy hledají vedení v podobě 

koučování a ve svém přímém nadřízeném hledají mentora. Jak z hlediska „workforce 

diversity“, tak z hlediska „behavioral diversity“ jim vyhovují v práci jasně definované 

                                                 
13

 http://www.diversity-management.cz/ 
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cíle, plány a úkoly a usilují o jejich důsledné plnění. Na stejném principu vedení a 

stejným způsobem pracuje s talentovanými jedinci tzv. talent management, který 

vytváří plány rozvoje přímo na míru konkrétnímu jedinci či skupině. Dále podniky, 

které usilují o získání a udržení talentů, zvyšují množství plynoucích investid do 

vzdělání a rozvoje, interní komunikace, změn v celkovém odměňování, vedení a 

zaškolování na pracovišti (mentoring a klučino). (DELOITTE, 2006) Což odpovídá dle 

provedeného výzkumu představám respondentů a podporuje to opět vhodnost zapojení 

talent managementu při adaptaci a i následné stabilizaci mladých pracovníků na 

pracovní pozice. Dále výzkumy a případové studie například na portále TMtalent 

management14 dokládají, že firmy, které se uplatňují talent management při řízení 

lidských zdrojů dosahují lepších hospodářských výsledků, oproti těm, které se touto 

problematikou nezaobírají. Dle průzkumu Petry Horváthové pouze 3,8 % firem 

v Moravskoslezském kraji uplatňuje talent management při řízení lidských zdrojů. 

Z tohoto důvodů se jeví vhodné doporučit firmám v českém podnikatelském prostředí 

uplatnit talent management při adaptaci a stabilizaci mladých pracovníků na pracovních 

pozicích. Přičemž  jsou jak teoreticky tak prakticky popsány způsoby implementace 

talent managementu do personální práce s mladými lidmi. 

 

Doporučení využívat versatilní vedení jako způsob diagnostiky a princip 

rozvoje mladých pracovníků v podnikové praxi. Přičemž zaměstnavatelé u všech 

předpokládá jistou míru flexibility, samostatnosti a schopnost sociální interakce a 

komunikace. Význam počátečního vzdělání ustupuje do pozadí, protože měnícím se 

podmínkám je nutno se přizpůsobit celoživotním učením. Lze očekávat, že v rámci 

zajištění konkurenceschopnosti budou zaměstnavatelé čím dál silněji apelovat na 

vybavenost svých zaměstnanců odbornými znalostmi a praktickými dovednostmi, ale i 

měkkými dovednostmi Z tohoto důvodů se jeví jako vhodný princip celoživotního učení 

využít versatilní vedení, která zdůrazňuje nutnost osvojit si soubor zdánlivě 

protikladných, avšak doplňujících se dovedností a jejich přiměřeného a vyváženého 

uplatňování v praxi. Nabízí postupy, jak se vyvarovat jednostranného používání silných 

stránek osobností na úkor jejich protipólů. Versatilní vedení tak znamená vyvážené a 

přiměřené používání takových postupů a dovedností, které jsou adekvátní dané situaci, 

                                                 
14

 http://talentmgt.com/ 
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schopnost ubránit se nadměrnému uplatňování jednostranných praktik a vytváření 

omezujících stereotypů. Jelikož je to propracovaná metoda poskytující návod jak tyto 

dovednosti rozvíjet, potvrzuje se vhodnost využití versatilního vedení, jako vhodného 

způsobu  rozvoje mladých lidí v oblasti měkkých dovedností. Princip versatilního 

vedení (využívat všechny postupy a přístupy vyváženě a v adekvátní míře) se jeví jako 

obecně vhodný přístup k rozvoji mladých lidí. 

Publikované výzkumu aplikace diversitního managementu a talent managementu 

prokazují, že firmy, které tyto přístupy uplatňují při řízení lidských zdrojů dosahují 

lepších hospodářských výsledků. Proto by propojení těchto přístupů a principu 

versatility mohlo přinést synergický efekt a konkurenční výhodu, přispět tak k lepším 

hospodářským výsledkům podniků. 

Na zařazení mladých pracovníků (zejména absolventů vysokých škol) do 

podnikové praxe je nutné pohlížet z celé šíře dané problematiky. Nejprve se musí stát 

mladý pracovník atraktivním pro budoucí zaměstnavatele, což souvisí se vzdělávacím 

systémem a možnostmi přístupu k získání praktických zkušeností. Nezaměstnanost 

mladých lidí se řadí mezi strukturální nezaměstnanost, protože postihuje určitou část 

pracovního trhu. Je způsobená jistou nerovnováhu mezi kvalitou získaného formálního 

vzdělání a reálnými požadavky pracovního trhu. Tento nesoulad mezi požadavky 

zaměstnavatelů a schopnostmi a dovednostmi absolventů bude mít pravděpodobně 

trvalejší charakter. Z pohledu Fakulty podnikatelské je možný rozvoj dovedností 

pomocí uplatnění výsledků provedeného výzkumu, se snahou obohatit výuku o metody, 

které by rozvíjeli doposud opomíjené styly učení. Z pohledu systému vzdělávání  ze 

provést změny vedoucí ke zvýšení potenciálu lidského kapitálu mladých lidí v oblasti 

z hlediska měkkých dovedností a praktických zkušeností. Zde se jeví jako vhodná 

možnost, návrat k tzv. modelu duálního vzdělávání. Tento modle vzdělávání byl 

uplatňován v České republice do 1. poloviny 90. let 20. století a propojoval systém 

vzdělávání s praktickými pracovními zkušenostmi během studia. Dále jde především o 

propojování studia s praxí, pobízení uchazečů ke studiu oborů odpovídajících 

požadavkům trhu práce, poskytování praxe a zaměstnávání mladých lidí ve veřejné 

sféře, podpora dobrovolnictví jako možnosti získání pracovních zkušeností, programy 

aktivní politiky zaměstnanosti (např. rekvalifikace, obecně prospěšné práce či příspěvek 

na zapracování), podpora subvencování míst pro mladé. V neposlední řadě i úlevy 
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začínajícím podnikatelům, jelikož 53 % respondentů by po dokončení studia rádo živilo 

jako osoby samostatně výdělečně činné.  

V závěru práce byly posouzeny přínosy pro vědu a výzkum, podnikovou praxi, 

pedagogiku a publikační činnosti a možnosti pokračování v dalším výzkumu. Přínosem 

pro vědu a výzkum je navržení schématu možné adaptace a stabilizace mladých 

pracovníků v podnikové praxi, který propojuje doposud oddělované nové přístupy 

 personálního managementu při řízení lidských zdrojů. Dalším přínosem je, že 

provedený výzkum prokázal vhodnost propojení těchto nových přístupů personálního 

managementu při adaptaci a stabilizaci mladých pracovníků na pracovní pozice. 

Současný stav vědeckého poznání byl rozšířen o zjištěné poznatky o české Generaci Y, 

které byly konfrontovány a uvedeny do souvislostí s již publikovanými poznatky z této 

oblasti. Praktický přínosem pro podnikovou praxi je vytvoření individuálního kulturního 

profilu mladých lidí z řad Generace Y, který se vztahuje z hlediska diverzity k tzv. 

„workforce diversitě“. Dále v prokázání vhodnosti využití versatilního vedení jako 

způsobu diagnostiky měkkých dovedností. Identifikace úrovně rozvinutí měkkých 

dovedností a identifikace změn v oblasti motivace tzv. „behavioral diversity“. Dalším 

přínosem pro podnikovou praxi je, že provedený výzkum jak v oblasti „workforce 

diversity“ tak „behavioral diversity“prokázal, že mladým lidem vyhovuje styl manažerské 

práce, způsob stanovování cílů a úkolů, který je uplatňován v talent managementu. Což 

potvrzuje vhosnost uplatelnosti talent managementu při adaptaci a stabilizaci mladých 

pracovníků na pracovní pozici.Posledním přínosem pro podnikovou praxi je ukázání 

vhodného propojení nových přístupů při personální práci s mladými a dosažení tak 

možného synergického efektu, vedoucího k získání konkurenční výhody a lepších výsledků 

hospodaření. Přínosem pro pedagogickou praxi z hlediska fakulty je identifikace profilu 

studentů 1. ročníků bakalářského studia Fakulty podnikatelské z různých hledisek. Dále je 

to uplatnitelnost získaných poznatků  uplatňovány pro výuku předmětů týkajících se 

organizace práce a mzdových systémů. Přínosem pro publikační činnost je, že zpracovaná 

dizertační práce dává velmi dobrý základ jednak pro možnost vypracování souhrnné 

publikace ale i dílčích částí pro publikování v odborných časopisech, skriptech a 

krátkých informací na www stránkách. 

Dalším směrem výzkumu v oblasti vědecko-výzkumné je vytvoření jednotného 

způsobu implementace nových přístupů personálního managementu (diversitní 

management, talent management, versatilní vedení) do podnikové praxe. Jelikož zatím 
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jsou jak v teorii tak praxi popsány implementace jednotlivých přístupů. Jejich vzájemné 

propojení a jednotná implementace by mohla přinést synergický efekt. Dále bude 

pracováno s posbíranou bází dat se zaměřením na hledání hlubších souvislostí mezi 

dílčími částmi provedeného výzkumu. Pro podnikovou praxi by bylo dále vhodné 

zanalyzovat například závislosti mezi variantou individuálního kulturního profilu a 

preferovanými styly měkkých dovedností či vazbu mezi motivačním typem a náplní 

práce, pracovní motivací, pracovními podmínkami, dodatkovými mzdovými formami a 

benefity. Pro pedagogickou praxi by bylo vhodné zanalyzovat vazby stylem učení a 

preferovanými výukovými metodami.Dále by bylo možné provést výzkum v oblasti 

vlivu vysokoškolského studia na rozvoj měkkých dovedností.  
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