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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 pracovní trh oživit 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 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]) 

 
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 

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



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 ředitelů2 
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. 

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. 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. Dále se nezaměstnanost mladých lidí řadí mezi strukturální nezaměstnanost, 
                                                
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. 



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“. (CHRASTKA, 2012) 

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. 

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.“ (URBAN, 2009) 

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: 

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.  
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. 

 
3 Metody a postup zpracování dizertační 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). 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.  

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.  

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. 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) 

Pro zpracování práce bylo využito více metod. Tyto jsou použity vzhledem k vhodnosti a 
charakteru konkrétního výzkumu. 

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: induktivně deduktivního přístupu bylo v 
práci uplatněno při zobecňování poznatků z výzkumů a při tvorbě návrhu možného schématu adaptace a 
stabilizace mladých pracovníků na pracovní pozice. Analýza – Syntéza: analýza je v práci využita 
zejména pro hodnocení výsledků výzkumů a jejich interpretaci. Syntéza je využita při sestavení návrhu 
možného schématu adaptace a stabilizace mladých pracovníků na pracovní pozice a při formulaci závěrů 
výzkumů a celé dizertační práce. Abstrakce – Konkretizace: abstrakce je v práci využito při získávání 
konkrétních informací z teorií a výzkumů. Konkretizace byl použita při formulaci cílů, výzkumých otázek 
a hypotéz. 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. 

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) 

Pro provedení výzkumné části disertační práce byla zvolena metoda dotazníkového průzkumu, 
která 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.  

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. Sebehodnocení je metoda založena na hodnocení vlastních činností a jevů 
samotným respondentem. (KOVÁCS, 2009). 

Pro vyhodnocení získaných výstupů byly použity následující statistické metody: četnost, 
aritmetický průměr, medián, rozptyl a směrodatná odchylka, Pearsonův test, test nezávislosti dvou 
kvalitativních znaků. 

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. 

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.  
 



4 Současný stav věděckého poznání 
Tato kapitola 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, vedoucích k rychlejší adaptaci na pracovní pozici a k jejich 
stabilizaci. 
4.1 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“. Za „Generaci Y“ je obecně považována poslední 
generace narozená ve 20. století. Tento termín se extrapoloval ze Spojených států a obecně odkazuje na 
mladé lidi podobného věku v západním světě nebo v anglofonním světě. Jelikož neexistuje žádný přesný 
termín, kdy generace Y začíná a končí, autoři používají rozmezí roků narození od poloviny 1970 do 
počátku roku 2000. 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) 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) 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. 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]). 
Tabulka 1: Generační posloupnost (zdroj: vlastní zpracování) 

Předchozí:   Následující: 
Generace X Generace Y Generace Z 

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

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. 

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

organizací a jedinců. (KOCIANOVÁ, 2012, s. 22) 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. 

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. 

4.3 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) 
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) 
 
4.4 Diversitní mangement 

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) 
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 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) 

4.5 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 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, managementu, jako vhodného způsobu 
rozvoje. 

4.6 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 Ze zahraničních atorů Pocztowski 
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)  

4.7 Talent management 
Většina odborné veřejnosti se shoduje na názoru, že se jedná o systém získání, udržení a rozvoje 

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. 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) 

4.8 Adaptace na pracovní pozici 
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 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. 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. 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 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. 162 - 163) 

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) 



5 Návrh schématu možné adaptace a stabilizace mladých 
pracovníků v podnikové praxi 

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. 

 
Obrázek 1: Schéma možné adaptace a stabilizace mladých pracovníků v podnikové praxi (zdroj: vlastní 

zpracování) 



6 Empirická část dizertační práce 
6.1 Východiska pro stanovení vzorku respondentů 

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 „příznivé“. (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“. 
 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. 

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]) 



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. 

6.2 Shrnutí a diskuze nad zjištěnými výsledky  
Tato kapitola obsahuje vyhodnocení a interpretaci získaných data primárního výzkumu. Princip 

vyhodnocení je uveden v kapitole 7 dizertační práce. 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 dizertační práce. 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. 

Tabulka 3: Zařazení respondentů do demografické generace (zdroj: vlastní zpracování) 
Generace X Generace Y Generace Z 

Respondenti 1965 1982 1987 
1982 1993 

2000 2000 TBG 

Vzorek tvoří 51,85 % žen (224) a 47,92 % mužů (207).  

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. 

I. Profil individuálních kulturních perspektiv 
Tabulka 4: 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 dizertační práce. 
Současný stav vědeckého poznání i česká „generace Y“ vykazuje odlišnosti od předešlých 
demografických generací. Shrnuto v tabulce níže.  
Tabulka 5: 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,  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 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. 

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. 

 
 

Tabulka 6: 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. 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. 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 o zaměstnance, spolupracovníci a kvalita 
vedoucího. 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. Tento 
benefit je 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. 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 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 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. Ve veřejné sféře by rádo pracovalo 39,35 % respondentů. Na 
stránkách veřejných institucí se opět začali objevovat nabídky volných pracovních míst. Do podnikání by 
se rádo vstoupilo 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.  
Tabulka 7: Nástupní mzda a mzda po pěti letech praxe v Kč (zdroj: Half Robert, Manpower) 

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 

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. 



 
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. 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. 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. 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. 
Problémy jsou cestou pro ně cestou novým poznatků, překážky výzvou k inovacím apod. 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. Nachází smysl v osobní iniciativě a odpovědnosti, ve volné soutěži a konkurenci. 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. 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 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 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. 
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.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 management3 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.  

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 
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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 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 management4 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 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. 
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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 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 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. 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.  

Výsledky provedeného výzkumu dokazují, že si respondenti uvědomují svoji budoucí nelehkou 
situaci na trhu práce a tlak na chybějící praxi. Jsou ochotni pro 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. 
 
8 Přínosy dizertační práce 

Přínosy dizertační práce jsou charakterizovány do čtyř základních oblastí (vědy a výzkumu, 
podnikovou praxi, pedagogickou praxi a publikační činnosti). 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. „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 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 
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. 

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. Jen málo organizací již začalo reagovat na demografické změny 
zavedením adekvátních principů vedení a řízení. (STRED a kol., 2008) 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. 

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 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. 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. Čímž došlo ke splnění dalšího dílčího cíle. Jednalo se o záměrný výběr základního souboru 
respondentů. 

Vyhodnocení primárního výzkumu bylo rozděleno dle výzkumných otázek do čtyři dílčích částí. 
Z výsledku výzkumu byly potvrzeny následující hypotézy. H1: Mladí lidé - „Generace Y“ vykazují 
odlišnou kulturní perspektivu. H0: Mladí lidé nevykazují plné rozvinutí doposud získaných měkkých 
dovedností. H1: Mladí lidé - „Generace Y“ vykazují rozdíly v oblasti motivace. 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.  



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 management5 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 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 management6 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, 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 
                                                

5 http://www.diversity-management.cz/ 
6 http://talentmgt.com/ 



všechny postupy a přístupy vyváženě a v adekvátní míře) se jeví jako obecně vhodný přístup k rozvoji 
mladých lidí. 

Návrhy možností zvýšení potenciálu mladých lidí na pracovním trhu. 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. 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 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. 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. Na závěr jsou 
uvedeny směry výzkumu jak v oblasti oblasti vědecko-výzkumné, tak v podnikové a pedagogické praxi. 
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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. 
 
Klíčová slova 

Generace Y, age management, diverzitní management, versatilní vedení, talent 
management, motivace, adaptace. 



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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