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 Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá tématem slaďování pracovního a osobního života ve 

vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří části – na teoretickou, analytickou a 

závěrečnou část. Teoretická část vysvětluje atraktivitu a důležitost tohoto tématu, 

popisuje jednotlivé nástroje umožňující slazení profesního a osobního života a zároveň 

poukazuje na možné komplikace jednotlivých přístupů, a to jak z pohledu 

zaměstnavatele, tak i zaměstnance. 

 Analytická část zkoumá a následně vyhodnocuje současný stav vybrané firmy. 

V závěrečné části jsou pak na základě teoretických znalostí a zjištěných výsledků 

navržena opatření, která by měla vést k lepšímu skloubení práce a osobního života 

zaměstnanců ve vybrané společnosti.  
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Abstract 

 Diploma thesis is deal with the topic of work-life balance in the chosen 

company. The thesis is divided into three parts – theorethical, analytical and final part. 

The theorethical part explains atractivity and importance of this topic and describes 

individual approaches allowing work-life balance and concurrently indicate possible 

problems of different approaches from the perspective of the employer and the 

employees.  

The analytical part examines and evaluate the currect status of chosen company. 

In the final part are suggested measures based on theoretical knowledge and findings 

which should lead to a better balance between work and personal lives of employees in 

a chosen company.  
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Úvod 

„Jestliže chcete skutečnou rovnováhu práce a života, najděte si společnost, která 

vám vyjde vstříc, protože to považuje za součást svého podnikání.“ 

Jack Welch 

Je zřejmé, že lidský faktor je v dnešní době jedním z těch nejdůležitějších 

faktorů v rámci celého procesu podnikání. Můžeme říci, že lidský faktor je dynamickým 

proměnlivým prvkem, jehož měnící se vlastnosti by každý podnik měl nejen poznávat, 

ale také hodnotit. Jednoduše řečeno, měl by se o ně zajímat. (Častorál, 2013) 

Doba se mění a s ní se také mění preference jednotlivých zaměstnanců. Je třeba, 

aby se těmto změnám zaměstnavatelé postupně přizpůsobovali. Co v dřívějších dobách 

zaměstnancům přinášelo uspokojení, nemusí přinášet uspokojení nyní. Člověka 

nemotivují pouze a jenom peněžní odměny, stravenky či každoroční Vánoční posezení 

s kolegy. Doba pokročila a s ní si zaměstnanci uvědomují, jak stále je i v dnešní 

přetechnizované době člověk nepostradatelný.  

Na prvním místě, kdo se zajímají o téma slaďování profesního a osobního 

života, jsou zcela určitě samotní zaměstnanci. Ti mají zájem na tom, aby v dnešní 

hektické době zvládali zkoordinovat svůj pracovní a osobní život. 

Zájem na spokojenosti, respektive schopnosti sladit práci a soukromí 

zaměstnanců by měly mít i samotné podniky. Právě zde je možné vidět určité 

nedostatky, které si manažeři a majitelé podniků neuvědomují. Velmi často se stává, že 

tato skupina lidí nebere v potaz důležitost této problematiky.  

Manažeři by si měli uvědomovat, že výborných výsledků firma dosáhne 

především díky lidem. A aby tito lidé chtěli v rámci dané firmy svůj lidský faktor 

rozdávat a následně i rozvíjet, je potřeba jejich spokojenosti. Tím se nemá na mysli 

pouze spokojenost v rámci náplně práce, platového ohodnocení či atmosféry na 

pracovišti. 

 Zcela jednoznačně k tomu patří i spokojenost zaměstnanců mimo pracovní 

prostředí – tedy spokojenost v osobním životě zaměstnanců. Jsou to například starost o 
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rodinu, starost o partnera, koníčky a záliby, sebevzdělávání, relaxace a spousta dalších 

aktivit.  

Diplomová práce dokládá, proč je významné se touto oblastí personalistiky 

zabývat a implementovat ji do procesu řízení. 

Také citát, který byl použit v úvodu od známého amerického podnikatele, 

naznačuje, že je potřeba, aby se firmy ve svém chování vůči svým zaměstnancům 

změnily, protože zaměstnanci si stále více a více začínají uvědomovat svou hodnotu.   

Ukazuje také význam, proč by měl zaměstnavatel počítat s tím, že zaměstnanec 

nemá na seznamu denních aktivit pouze jednu činnost – „jít do práce“, ale i hromadu 

dalších. Zaměstnavatel by měl v nejlepším případě vytvořit takové pracovní podmínky, 

které by byly ku prospěchu a spokojenosti obou stran. 
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Cíl diplomové práce 

Cílem diplomové práce je zhodnotit na základě provedených výzkumných 

šetření, a to konkrétně dotazníkového šetření, prostudování firemní dokumentace, 

rozhovorů s vybranými manažery, zda se vybrané firmě daří v oblasti slaďování 

profesního a osobního života svých zaměstnanců.  

Hlavním cílem diplomové práce je navržení vhodných opatření pro slaďování 

pracovního a osobního života zaměstnanců ve vybrané společnosti. Tento hlavní cíl 

bude dosažen, pokud budou splněny následující dílčí cíle. 

Dílčí cíle jsou: 

• zhodnocení současného přístupu vybrané firmy v oblasti slaďování 

pracovního a soukromého života; 

• analýza postojů vedoucích pracovníků v oblasti slaďování pracovního a 

soukromého života; 

• zjištění přání a požadavků zaměstnanců firmy v oblasti slaďování 

pracovního a soukromého života. 
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1. Teoretická východiska práce  

1.1 Řízení lidských zdrojů 

1.1.1 Úloha personálního útvaru 

Oblastí, kterými se personální útvary zabývají je mnoho. Tato úloha zahrnuje 

vytváření a rozvoj organizace, zabezpečení lidských zdrojů, následně také rozvoj a 

odměňování pracovníků, dále pak také ochranu zdraví a bezpečnosti při práci, dodržení 

zákonem stanovených nároků, personální administrativu či diversity management. 

(Armstrong, 1999)   

Personální útvar je jednou z nejdůležitějších částí celého podniku. Je škoda, že 

mnohdy je tento útvar brán za méněcenný a nepotřebný. Důležitý je fakt, že personalisté 

by měli být součástí řídícího týmu organizace, aby mohli prosazovat právě taková 

podnikatelská řešení, které vycházejí z podnikatelských možností firmy.  

Postavení personálního útvaru v organizaci závisí na několika faktorech. 

Především záleží na tom, kde v hierarchii řízení společnosti se personální útvar 

vyskytuje. Odvíjí se tedy také od toho, jaké funkce a odpovědnosti jsou na personální 

útvar delegovány. (Kociánová, 2012)  

Velmi důležitým aspektem úspěšně provedené práce personálního útvaru jsou 

právě personalisté. Aby byla práce personálního oddělení efektivní, je potřeba, aby 

právě samotní personalisté jednali efektivně. Nezáleží tedy pouze a jenom na 

stanovených činnostech personálního oddělení, ale především na samotných lidech.  

V první řadě by správný personalista měl perfektně znát kulturu organizace a 

umět vyhodnotit, zda daná změna prospěje podniku či naopak může být škodlivá. 

Jakékoliv návrhy by měly být v souladu s potřebami a prioritami podniku. Správný 

personalista by měl vědět o celém chodu podniku, proto je vhodné, aby si jednou za čas 

celý podnik prošel a získal tak cenné informace, které by mu mohly sloužit k další 

personální činnosti.  
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Výhodou pro personalistu může být také fakt, že pozná člověka, který je stvořen 

pro realizaci určité změny. Dále by měli být realističtí a přesvědčiví. (Armstrong, 1999) 

1.1.2 Vývoj personální práce 

Pojem řízení lidských zdrojů vychází z vývoje pojetí personální práce, která 

prošla podstatným vývojem. Dvořáková (2012) hovoří o těchto stádiích:  

• personální administrativa; 

• personální řízení; 

• řízení lidských zdrojů; 

• řízení intelektuálního kapitálu.  

Autorka uvádí, že v rámci personální administrativy měli personalisté na 

starost pouze splnění právních předpisů. Neměli moc rozhodovat o tom, koho přijmou a 

koho propustí. Jednalo se spíše o administrativní úkony spojené s uzavíráním smluv, 

úvodních školení a další úkony spojené s právními nařízeními.  

Následně došlo ke změně pojetí personální práce, a to ve smyslu personálního 

řízení. Personální řízení vychází z předpokladu, že personální útvar je významnou 

součástí organizace a díky kterému je zabezpečena prosperita a úspěšnost organizace, a 

to právě prostřednictvím motivovaného a organizovaného personálu. Vedoucí 

zaměstnanec, který stál v čele personálního útvaru, byl mnohdy součástí řídícího 

managementu firmy.  (Dvořáková, 2012) 

Dalším vývojem se pojetí personální práce rozšířilo na řízení lidských zdrojů. 

Již z názvu vyplývá, že je zde kladen větší důraz na lidský činitel, který by měl být pro 

organizaci stejně tak nebo i mnohem více důležitý, než je samotný finanční a 

materiálový kapitál.  V rámci tohoto pojetí je zabezpečena úzká kooperace mezi 

liniovým manažerem a personálním útvarem, přičemž kompetence má ohledně péče o 

lidské zdroje v rukou personální útvar. (Armstrong, 2007) 

Důležitou součástí řízení lidských zdrojů je myšlenka zabezpečit potřeby všech 

stran, které jsou zainteresované do zaměstnaneckého vztahu. Existuje několik modelů 

řízení lidských zdrojů (Stochastické modely, Harvardský model, Modely souladu řízení 
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lidských zdrojů). Je zřejmé, že každý z modelů má odlišné vlastnosti, nicméně lze říci, 

všechny modely obsahují následující charakteristiky: 

• orientace na vnější formování a fungování pracovní síly organizace 

(demografický vývoj, životní prostředí, legislativa); 

• strategie lidských zdrojů je integrována do podnikových strategií; 

• personální práce je v kompetenci liniových manažerů a útvar lidských 

zdrojů jim k tomu zajišťuje podpůrné služby a poradenství; 

• ředitel lidských zdrojů je členem vrcholového vedení organizace 

• cílem je dosažení spokojenosti zákazníka, což vyplývá z kvality 

podnikových procesů a orientace na výkon; 

• zabývají se kvalitou pracovního života a spokojeností svých 

zaměstnanců; 

• pozornost věnována vytváření pověsti dobrého zaměstnavatele. 

(Dvořáková, 2012) 

Posledním vývojem, kterým personální práce prošla je v tzv. řízení 

intelektuálního kapitálu či lidského kapitálu. U tohoto pojetí personální práce 

organizace nahlíží na své zaměstnance jako na zdroj, který by mohl v budoucnu přinášet 

určité hodnoty. Zdroji budoucích hodnot jsou především myšlenky a nápady na inovace, 

díky kterým by se firma mohla diferencovat od své konkurence.  (Armstrong, 2007) 

1.1.3 Cíle řízení lidských zdrojů  

Obecně lze říci, že základním cílem řízení lidských zdrojů je zajistit, aby byla 

organizace prostřednictvím lidí schopna plnit své cíle. Tento obecný cíl může být splněn 

pomocí následujících cílů, které jsou podle Armstronga (2007) klíčové. 

1.1.3.1 Efektivnost organizace  

 Efektivnost je v rámci řízení lidských zdrojů zabezpečována vytvářením 

„tvůrčího pracoviště“, řízení talentů a řízení znalostí. Zaměstnanci by měli mít pocit, že 

mohou kdykoliv navrhnout nové výrobky/změny či říct své připomínky. Právě inovace 

jsou důležitou součástí konkurenceschopnosti firmy na trhu.  
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1.1.3.2 Řízení lidského kapitálu  

 Lidský kapitál tvoří tu nejdůležitější část, díky které je organizace úspěšná. Je 

zapotřebí, aby si byla firma vědoma toho, že bez lidského kapitálu by hodnoty, které 

plynou z podnikatelské činnosti, těžko vytvářela.  

1.1.3.3 Řízení znalostí  

Cílem řízení lidských zdrojů by také mělo být rozvíjení znalostí pracovníků 

organizace. Tento rozvoj může probíhat jak v rámci organizace, tak i mimo ni. 

Zaměstnanci mohou mít například možnost se vzdělávat i externě, ale s tím, že jim 

zaměstnavatel finančně přispěje.  

1.1.3.4 Řízení odměňování  

Řízení lidských zdrojů usiluje také o to, aby zaměstnanec byl motivovaný a 

pracovně angažovaný a následně aby za svůj výkon byl dostatečně ohodnocen.  

1.1.3.5 Zaměstnanecké vztahy 

Cílem řízení lidských zdrojů je zcela jednoznačně budování vzájemné důvěry 

mezi managementem firmy a jejími zaměstnanci a zároveň také vytváření příjemného 

pracovního prostředí bez hádek či dalších nedorozumění.  

1.1.3.6 Uspokojování rozdílných potřeb 

 Cílem řízení lidských zdrojů je také uspokojení potřeb zaměstnanců podniku. 

Měla by být vytvořena a realizována taková politika, která by respektovala různorodé 

nároky zaměstnanců ve stylu práce, v aspiracích, osobních potřebách a měla by také 

poskytovat rovné příležitosti pro všechny.  
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1.1.4 Faktory ovlivňující řízení lidských zdrojů 

 Organizace je systém, jehož fungování je ovlivňováno celou řadou faktorů. 

Podnik je konfrontován nejen s podmínkami uvnitř firmy, ale také mimo ni. Při 

stanovování cílů a strategií by měla firma právě vycházet jak z vnitřních, tak i 

z vnějších okolností.  

Mezi vnější faktory, které ovlivňují řízení lidských zdrojů, patří: 

• technický a technologický rozvoj – ten má především vliv na obsah a 

charakter pracovní náplně a s tím spojenou potřebnou kvalifikací; 

• ekonomické podmínky – které jsou ovlivněny hospodářským cyklem;   

• konkurence – na konkurenci je potřeba nahlížet jak z národního, tak 

mezinárodního hlediska;  

• legislativa v rámci zaměstnávání lidí; 

• aktuální situace na trhu práce – je nutné sledovat výši nezaměstnanosti, 

úroveň mezd apod.; 

• demografické vlivy – ty se mohou projevovat zejména vývojem pracovní 

síly, demografickým rozložením dle věku, pohlaví či vzdělání; 

• ekologické vlivy – ty se vyskytují především v rámci ochrany životního 

prostředí. (Kociánová, 2012) 

Autorka také uvádí, že základní charakteristikou vnějších vlivů je změna a jejich 

neovlivnitelnost. Tyto vlivy jsou nestálé, nelze je nijak ovlivnit, ale pouze jim 

přizpůsobit chod celé organizace. Je důležité poznamenat, že některé ve vnějším okolí 

firmy probíhají rychle, a naopak další zase velmi pomalu. Je potřeba tyto vlivy dopředu 

alespoň trochu předvídat, aby na ně firmy mohly ve vhodnou dobu reagovat.  

Na druhé straně existují také vnitřní podmínky firmy, které se také často označují 

jako podmínky organizační. Tyto podmínky má firma plně ve své režii, tzn. že firma by 

měla být schopna tyto okolnosti ovlivnit. Jsou to zejména tři hlavní oblasti: 

• organizace – sem řadíme velikost organizace, jakou má daný podnik 

organizační strukturu, jakou politiku a strategii podnik prosazuje další 

vlastnosti týkající se samotné organizace;  
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• práce – do této oblasti patří především charakter práce a struktura 

pracovníků a tím spojená kvalifikace zaměstnanců; 

• pracovníci – v rámci této sféry se řeší počet pracovníků, jejich rozvojový 

potenciál, znalosti a dovednosti. Dále sem můžeme zařadit problematiku 

demografického, ekonomického a sociálního rozdělení jednotlivých 

zaměstnanců. Je třeba brát v úvahu demografický, sociální, profesní a 

kvalifikační charakter jednotlivých zaměstnanců.  (Koubek, 2007) 

1.1.5 Trendy v oblasti řízení lidských zdrojů 

Význam lidského kapitálu v rámci organizace za poslední roky vzrostl. Firmy si 

uvědomují, že úspěch organizace není dán pouze výrobními možnosti, ale právě také 

lidským kapitálem. Pomalu ale jistě přichází na to, že technologický rozvoj a inovace 

produktů není jedinou zárukou úspěchu. Postupně firmy přichází na to, že personálně 

organizační aktivity jsou také významnou součástí, které mohou přispět k získání 

značné konkurenční výhody. (Dvořáková, 2012) 

Jak je tomu ve všech oblastech, i v oblasti řízení lidských zdrojů existují trendy, 

které firmy mohou, ale nemusí následovat. Pokud však firmy tyto trendy uchopí a 

vezmou je za své, posunou se ve svém rozvoji dál a zcela jednoznačně budou více 

konkurenceschopní na trhu práce.   

Kociánová uvádí několik významných trendů, které jsou v dnešní době velmi 

diskutované: 

• Sociální odpovědnost firem; 

• Holistický management; 

• Alternativní pracovní úvazky; 

• Work-life balance; 

• Alternativní pracovní úvazky; 

• Talent management; 

• Age management; 

• Oblast diskriminace a rovného zacházení; 

• Diversity management; 
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• Měření lidského kapitálu. 

V následující části budou více probrána témata, která se týkají či přibližují právě 

tématu této práce, a to slaďování pracovního a soukromého života zaměstnanců. 

Konkrétně budou blíže specifikována oblasti – sociální odpovědnost firem, holistický 

management, alternativní pracovní úvazky a work-life balance. 

Sociální odpovědnost firem 

V dnešní době je více než nutné, aby organizace respektovala celospolečenské 

problémy a potřeby. Organizace by měly věnovat svou pozornost i na okolí, ve kterém 

svou podnikatelskou činnost uskutečňuje. V rámci problematiky sociální odpovědnosti 

firem se podniky podílejí na určitých opatření a řešení problémů. Tím pak získávající 

lepší pozici nejen v očích zákazníků, ale také zaměstnanců. (Koubek, 2007) 

CSR neboli „corporate social responsibility“ je v knize od Dvořákové 

koncipováno tak, že si zakládá na 3 pilířích, tzv. 3 P – Profit, People, Planet. Pokud se 

tak organizace plně zabývá všemi těmito třemi oblastmi, chová se společensky 

odpovědně.  

Profit 

Tento pojem značí situaci, kdy podnikání dané organizace je plně transparentní, 

fungoval v rámci s kodexy dobrého chování či etickými kodexy, vytvářel kladné vztahy 

se všemi zainteresovanými stranami. (Dvořáková, 2012) 

People 

Tento pojem cílí na lidi, zejména tedy na zaměstnance dané organizace. Cílem je 

myšlenka, že firma se chová ke svým zaměstnancům slušně a s úctou. Autorka 

konkrétně uvádí charakteristiku tohoto pojmu následovně: „Podnik dbá na zdraví a 

bezpečnost zaměstnanců, rozvoj lidského kapitálu, dodržuje pracovní standardy v rámci 

pracovně-právních vztahů, poskytuje jistotu zaměstnání a rovné zacházení pro ženy, 

muže, národnostní menšiny, handicapované a starší lidi, nezneužívá práce dětí a 

zajišťuje profesní a osobní rozvoj svých zaměstnanců, příp. rekvalifikaci propuštěných 

zaměstnanců pro jejich další uplatnění.“ 
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Planet 

Nakonec třetí P, vyznačuje přesvědčení, že podnik svou činností negativně 

neovlivňuje životní prostředí. Podnik by tak měl splňovat ekologické standardy, chránit 

přírodní zdroje, podporovat různé vývoje technologií, které právě životní prostředí 

chrání. Jedná se také o firmu, která aktivně prosazuje takovou podnikovou politiku, 

která vyprodukuje co nejmenší odpad.  (Dvořáková, 2012) 

1.1.5.1 Holistický management 

Holistický management je jedním z dalších trendů v rámci řízení lidských 

zdrojů. Jedná se o přístup, kdy se firma považuje za jeden celek. V případě, kdy se 

vyskytne nějaký problém, musí se tak zkoumat nejen části, ale také firma jako celek. Do 

tohoto celku patří nejen samotní lidé, ale také finanční, materiální a informační zdroje, 

vize, cíle, procesy nebo třeba také samotná kvalita života v rámci organizace.  

V rámci holistického řízení samotný management působí na zaměstnance ve 

všech rovinách – na hodnoty, přesvědčení, pocity sounáležitosti, emoce a ducha 

pracovníků. V rámci holistického přístupu však stále existují nějaké řády, předpisy a 

organizovanost, ale k těmto technikám přibyly právě výše zmíněné oblasti. (Kociánová, 

2012) 

1.1.5.2 Alternativní pracovní úvazky 

Autorka vysvětluje, že firmy by se měly postupně připravovat na to, že mladá 

generace pracovníků má odlišné potřeby než ta předešlá a stávající. Je potřeba se 

přizpůsobit jejich požadavkům. Alternativní pracovní úvazky jsou pak tedy chápany 

jako nástroj, který by měl sloužit k vyrovnávání nabídky a poptávky na trhu práce a 

slaďování zájmů zaměstnavatelů a zaměstnanců. 

Zaměstnavatelé v rámci těchto specifických forem zaměstnávání řeší především 

ekonomickou stránku věci. Hodnotí snížení nákladů na pracovníky, příplatky za práci 

ve svátek, o víkendech apod.  

Alternativní úvazky lze rozumět práce na základě smlouvy bez stanovené 

pracovní doby, práce na částečný úvazek, práce o víkendech, nepravidelná či 
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proměnlivá pracovní doba, dále pak také možnost práce z domova, střídání úkolů a další 

formy úvazků. (Dvořáková, 2012)  

1.1.6 Generace X, Y, Z 

Stále více výzkumů a článku potvrzují důležitost odlišného přístupu k 

jednotlivým věkovým skupinám zaměstnanců. Tyto výzkumy a články vysvětlují, že 

pokud chce být manažer úspěšný a efektivní, tak by měl znát velmi dobře problematiku 

generací. Pokud totiž manažer ví, do jaké generace zaměstnanec patří, pak zcela jistě 

dokáže tohoto pracovníka efektivně řídit a motivovat. (Ledvinková, 2010) 

Jednotlivé generace sdílí různé hodnoty, tím pádem se odlišují různým chováním 

a jiným postojem k práci. Navíc se také odlišují v tom, jak komunikují a v tom, co je 

motivuje. Samozřejmě má také každá generace jinou představu o svém nadřízeném. To 

znamená, že pro manažery by problematika generací měla být velkou výzvou a měla by 

se odrazit také na změně právě chování vedoucích pracovníků. Změny by se měly týkat 

především řízení, práce s diverzitou, zvýšení důrazu na sebeřízení a seberozvoj, 

podpory učící se organizace a také rozvoji technologií.  (Legnerová, 2014)  

Je zřejmé, že každý z nás je jedinečný. Má své individuální charakteristiky. 

Zobecníme-li však tyto vlastnosti a dovolíme si generalizovat, uvidíme charakteristické 

prvky pro jednotlivé generace. Tyto společné prvky pak mohou být pro vedoucí 

pracovníky klíčem k úspěchu v řízení a motivaci lidí. (Brončeková, 2010) 

Existuje nejen více názorů na věkové dělení jednotlivých generací, ale také 

jejich mnoho různých názvů. Legnerová ve své práci uvádí, že generací nejmladší je 

„generace Baby boomers“, kam se řadí lidé narození mezi rokem 1946 až 1964. Další 

generací je „generace X“, kam lze přiřadit osoby narozené v letech 1965-1980. Třetí 

„generace Y“ je vlastně druhou nejmladší skupinou, kam patří narození v letech 1981-

2000. Tato generace se nazývá také generací Facebooku či Millenia. 

Brončeková uvádí, že právě lidé, kteří patří do generace X si přejí udržet dobré 

pracovní místo a nejsou tak ochotni riskovat a měnit svá zaměstnání. Dle Legnerové se 

jedná o osoby, které tíhnou k větší svobodě než předchozí generace Baby Boomerů, 

kladou veliký důraz na budování rodiny. Tato generace je skeptická, opatrná a méně 
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otevřená jakýmkoliv změnám. Mají také rádi přesně stanovená pravidla a v komunikaci 

jsou otevření a přímí. 

Příslušníci této generace k získávání titulů a zaměstnání s vysokým peněžním 

ohodnocením. Významné je pro ně také možnost se nějak posouvat v profesním životě 

dále. Rádi diskutují o tom, zda pro ně současné zaměstnání má nějaký profesní i osobní 

význam. (Testani, 2012) 

Naopak generace Y Legnerová (2014) popisuje jako generaci, která se velmi 

odlišuje od generace X. S přehledem dokáže využívat veškeré technologie, které dnešní 

doba přináší. Rozdílným prvkem může být také to, že tato generace klade veliký důraz 

na smysluplnou práci a „work-life balance“, tzn. na vyvážení osobního a profesního 

života. Preferují participativní styl řízení. 

Dle Angeline M. Testani (2012) příslušníci generace Y se chtějí především cítit 

dobře a budou dělat vše, co potřebují ke svému rozvoji. Jedná se o osoby, kteří jsou 

soběstační a nezávislí a mají rádi různé výzvy.  

Nejmladší generací je „generace Z“ nebo také „generace New Gen“, s kterou 

ještě zaměstnavatelé nemají žádné pracovní zkušenosti, protože příslušníkům této 

generace je kolem 15-16 let. Měla by to být však generace, u které je potřeba razantně 

změnit přístup vedení. A to z toho důvodu, že se velmi odlišuje od předchozích 

generací. Brončeková (2010) uvádí, že: „Digital natives jsou mladí lidé, kteří už se 

narodili v digitálním světě. Někdy se této generaci říká také „tichá“, nebo „net 

generation“. 

1.1.7 Motivace  

  Motivaci lze jednoduše definovat jako nějaký důvod pro to, abychom něco 

udělali. Člověk je motivován, pokud očekává, že určité kroky povedou k dosažení jeho 

stanoveného cíle. Zaměstnanci mohou být ve svém zaměstnání motivováni svépomocí 

nebo zaměstnavatelem. Motivovaný člověk v práci je spokojený se svou pracovní 

náplní, která naplňuje jejich potřeby či slouží k dosažení stanoveného cíle. Naopak 

motivace ze strany zaměstnavatele probíhá zejména přes management firmy, a to ve 

formách odměňování, povyšování, pochval apod. 
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Podle Herzberga a kol., existují dva typy motivace – vnitřní a vnější. V případě 

vnitřní motivace člověk má možnost vykonávat podnětnou práci, má možnost rozvíjet 

své dovednosti a schopnosti a má v práci určitou odpovědnost a autonomii. Vnější 

motivace lze dosáhnout naopak činnostmi, jako jsou odměny, pochvaly a také tresty. 

(Armstrong 2007) 

Pokud člověk není dostatečně motivován a není spokojený, může docházet 

k mimořádným situacím, v nichž se člověk většinou chová jiným než obvyklým 

způsobem. Za tyto mimořádné situace lze považovat frustraci, konflikt a stres. V těchto 

zmíněných případech je cílem člověka především zejména udržení a obnovení 

psychické rovnováhy. Jedinec se za každé situace snaží vyhnout nepříjemným stavům, a 

naopak inklinuje ke stavům příjemným. (Nakonečný, 1997) 

Všechny výše zmíněné aspekty mohou souviset jak s pracovním, tak osobním 

životem. Člověk může být frustrován a vystresován z práce, konkrétně z nepříznivých 

pracovních podmínek či přehnaných pracovních nároků zaměstnavatele. Je však nutné 

si říci, že frustrace a stres nemusí vyvolávat pouze zaměstnání, ale v mnoha případech 

činitelem může být i osobní život. Mnohdy se člověk může cítit psychicky špatně právě 

kvůli tomu, že není schopen skloubit svůj pracovní a osobní život.  

Je známo, že akce vyvolává reakci. Je nutno říci, že reakce na stres, konflikt a 

frustraci mohou být nejen negativní, ale také pozitivní. Nicméně ve většině případů 

dochází u lidí právě k negativním důsledkům uvedených situací. Autor vysvětluje, že 

negativní vlivy mohou být zaznamenány v oblasti psychiky (úzkostnost, zmenšená 

sebeúcta, podrážděnost, neschopnost se uvolnit, což by mohlo vést k nadměrnému 

užívání léků na spaní, kouření či požívání alkoholu) a také v oblasti tělesné schránky 

člověka (žaludeční vředy, diabetes, srdeční choroby.  

1.2 Work-life balance 

1.2.1 Význam pojmu work-life balance 

Work-life balance (dále jen WLB) můžeme přeložit do češtiny různě. Obvykle 

se tento pojem překládá jako „harmonizace či slaďování pracovního a osobního života“. 
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V angličtině je tento termín také někdy zaměňován s „family-friend-policy“. 

(Kociánová, 2012) 

WLB lze označit za určitý typ moderní personální politiky, díky které se 

dosáhne lepších výsledků v oblasti personálního řízení. Jednoznačně však nelze WLB 

definovat pro všechny lidi jednotně. Je velmi důležité mít na paměti, že WLB má každý 

z nás odlišný a že se také během života mění.1  

Téma WLB přichází do povědomí spousty HR manažerů a majitelů firem až 

v posledních několika letech. Lidé začínají vidět a doslova i zažívat, že dosavadní 

modely začínají být zastaralé a nefunkční. Žijeme v době, kdy se všechno poměrně 

rychle mění a je na každého z nás kladena spousta nároků. 

 Zahrnout sem můžeme jak nároky pracovní, kdy člověk chce dosáhnout 

určitého postavení v dané společnosti, chce mít ve svém životopisu zaznamenanou 

rozmanitou kariéru, tak na druhé straně sem řadíme nároky na osobní život. Tím se na 

mysli, že daný jedinec chce mít rodinu, s kterou bude moct strávit dostatek času, chce 

mít možnost se věnovat svým zálibám a koníčkům a v neposlední řadě také třeba 

relaxovat a mít čas na odpočinek a regeneraci.  

Jak rychle se dnešní společnost mění, stejně tak rychle se mění role žen a můžu, 

narůstá rozvodovost, stále více lidí trpí civilizačními chorobami, rodiče mají problém 

s výchovou svých dětí a zcela jednoznačně se také více a více lidí potýká se stresem či 

syndromem vyhoření. Spousta lidí bere pracovní a osobní život jako dvě oddělené 

složky svého života, které jsou v neustálém rozporu. 

Právě tyto důsledky rychle se měnících podmínek ve společnosti a obecněji 

v celém světě nás dohání k tomu, abychom se chvíli zastavili a zapřemýšleli, jak to vše 

zvládnout. Výsledkem přemýšlení pak právě může být rozhodnutí o harmonizaci těchto 

dvou světů (pracovní a osobní sféra), které přímo náš život ovlivňují. (Junová, 2012) 

Zajímavým pozastavením nad tím, jak v dnešní hektické době žijeme, může být 

následující výrok Tomáše Hajzlera:  

                                                 
1 WorkLifeBalance. Worklifebalance.com. Work-Life Balance Defined. [online]. © 

2013. [cit. 2017-03-21]. Dostupné z: http://www.worklifebalance.com/work-life-

balance-defined.html 
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„Protože nevíme, co je pro nás opravdu důležité, všechno se nám zdá být 

důležité. A protože se nám zdá všechno důležité, musíme to všechno udělat. Ostatní nás 

bohužel vidí dělat všechno a proto očekávají, že to všechno uděláme. Dělání všeho nás 

ale tak zaměstnává, že nemáme žádný čas na to, abychom se zamysleli nad tím, co je 

pro nás opravdu důležité.“   

 Důležitou podmínkou, jak správně uchopit téma WLB je mít správný pohled na 

tuto problematiku. Je více než podstatné, abychom pracovní a osobní život vnímali jako 

jednu součást našeho života, kterou lze sladit tak, abychom byli spokojení. (Junová, 

2012) 

Ideálním výsledkem by pak při implementaci WLB do svého života měla být 

situace, kdy budeme mít prostor pro potřeby našich dětí, pro naše vlastní potřeby, 

sociální potřeby a také samozřejmě v neposlední řadě prostor pro potřeby našeho 

zaměstnavatele. 

1.2.2 Informovanost o WLB 

Je podstatné nějakým vhodným způsobem informovat své zaměstnance o tom, 

co je to WLB, jak s ním pracovat a jaké možnosti firma v rámci oblasti WLB nabízí. 

Podnik jako takový nese samozřejmě značný podíl na konečném úspěchu v rámci 

slaďování, nicméně je nutné mít na paměti, že tím nejdůležitějším člověkem je tu právě 

zaměstnanec, který by měl být sám od sebe v rámci WLB aktivní.  

Protože každý z nás nese odpovědnost za svůj život a je jen na nás, jak s tímto 

životem naložíme. V případě, že si svůj život nezařídíme podle svých představ, udělá to 

za nás zcela jistě někdo jiný, a to se nám pak zamlouvat nemusí.  

 Zajímavá a poměrně výstižná myšlenka zazněla z úst Nigela Marsche na 

konferenci TEDx v Sydney, který řekl: „Spousta lidí vykonává práci, kterou nesnáší, 8 

a více hodin denně, aby si mohly koupit věci, které nepotřebují, aby omráčily lidi, které 

nesnáší.“  

Je tedy velmi důležité, aby byl každý jedinec k sobě upřímný a řekl si, v jaké 

situaci se nachází a zda se mu v této situaci líbí či ne. Na první pohled se může zdát 

trochu kontraproduktivní v rámci WLB řešit se svými zaměstnanci jejich pracovní 
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spokojenost, protože se může stát, že zjistí, že spoustu zaměstnanců v dané práci při 

daných podmínkách není spokojeno.  

Avšak ve své podstatě i pro firmu má tato informace cenný význam. Není přece 

jen lepší zaměstnávat lidi, kteří svou práci dělají s nadšením a nasazením, dávají do ní 

svou energii a sympatizují s hodnotami a cíli dané organizace?   

V této chvíli by mělo být nasnadě pochopit, proč a s čím jsou zaměstnanci 

nespokojení a zda se dá v této oblasti něco změnit. Dále je také důležité, aby 

zaměstnanci věděli, jakou hodnotu přináší jejich práce, tedy co je výsledkem jejich 

práce. Je tedy vhodné zaměstnancům vysvětlit čeho jsou součástí a k čemu přispívají 

svou činností.  

Firma by tedy měla vytvořit takovou atmosféru, kde zaměstnanci budou moct 

hovořit, komunikovat a vyjadřovat se bez jakýkoliv obav svá očekávání. Interní 

komunikací se má na mysli například intranet, informační tabule, podnikový časopis, 

různí externí poradci či koučové a samozřejmě také vzdělávací semináře a přednášky. 

(Němec, 2007Sei) 

Je zřejmé, že firma tuto osvětu ohledně WLB nebude dělat jen tak ze 

starostlivosti o své zaměstnance, ale moc dobře ví, že odměnou bude zcela jistě loajalita 

a angažovanost svých zaměstnanců. Jak také Lothar J. Seiwert a Brian Tracy 2011 

uvádí ve své knize, firmy vědí, že podávat dlouhodobě kvalitní výkony mohou pouze 

spokojení, zdraví a vyrovnaní lidé.  

1.2.3 Úrovně slaďování pracovního a osobního života 

WLB lze považovat za proces, který probíhá hned na několika úrovních: 

společenské, firemní a individuální. Níže budou jednotlivé úrovně blíže vysvětleny.  

1.2.3.1 Společenská úroveň 

Naše společnost je postavena na několika základech, přičemž jedním z těchto 

pilířů je právě ekonomická stabilita. Pokud tohoto stavu není dosaženo, lidé se nemohou 

cítit spokojeně. Právě proto se i na společenské úrovni dotýkáme tématu slaďování 

pracovního a osobního života. 
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 Mezi důvody, proč je důležité se tématu WLB na této úrovni věnovat, můžeme 

zařadit úbytek pracovní síly zejména kvůli tomu, že méně žen rodí a populace stárne. 

Dále pak zdravotní problémy, konkrétně různé civilizační choroby a také problémy 

v rodinách, díky kterým je vyšší rozvodovost a komplikovaná výchova dětí.   

Na tomto stupni tvoří nástroje právě pro podporu jednotlivých opatření pro 

slaďování stát, ale nedílnou součástí je také každý jedinec, který má určité názory a 

postoje. Mnohokrát se tak může stát, že právě kvůli vlivu společnosti dochází ke 

stereotypům. Mezi nástroje, které se v rámci WLB na této úrovni řeší, jsou zejména 

podpora pro rodiče s malými dětmi, seniorů, rovného přístupu nebo také podpora 

flexibility v zaměstnání.  

Je vhodné, aby se při WLB každý jedinec uměl oprostit právě od již zmíněných 

společenských stereotypů, které velikým způsobem ovlivňují jejich myšlení a posléze i 

chování. Jeden z takových možných stereotypů uvádí Junová (2012), který zní:  

„Mluví-li se v současné době o slaďování osobního a pracovního života, mnoho 

aktivit se orientuje na ženy-matky. Opomíjenou skupinou jsou muži – otcové, další 

pečující osoby, osoby v předdůchodovém věku, osoby se specifickými potřebami či jen 

touhou svůj čas vymezit pro důležitý aspekt svého života.“  

Jak již ze slova stereotyp vyplývá, jedná se o nějaký zaběhnutý stále se opakující 

model, který bychom podle dané společnosti měli následovat. Ale jak je již v úvodu 

tématu WLB popsáno, doba se kvapným tempem mění a s tím se mění i naše potřeby. 

To znamená, že to, co platilo před 50 lety nemůže zcela určitě platit dnes. Proto je velmi 

důležité, aby každý jedinec měl dost odvahy na to, aby si dokázal říct, co právě pro 

něho je v této oblasti důležité, a to také následoval.   

1.2.3.2 Firemní úroveň 

Úlohou firmy v slaďování na této úrovni je vytvořit pro zaměstnance takové 

pracovní podmínky, které ještě více podpoří WLB všech svých zaměstnanců. Firmy by 

si měly uvědomit, že doba pokročila a je nutné se přizpůsobit novým trendům.  

I přesto, že doba je hektická a není obecně na nějaké změny prostor ať už časový 

či finanční, je potřeba utéct z této komfortní zóny a udělat tížené změny. Ty firmy, které 
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pochopí, že právě díky určitým změnám přežijí v nově se rozvíjejících strukturách 

společnosti, budou za pár let na vrcholu oproti těm firmám, které se rozhodnou WLB 

nezabývat.  

Nejen, že firma může v nových podmínkách společnosti přežít, může a většinou 

také posiluje svůj tržní podíl. a to právě díky rozvíjení a upevňování svého lidského 

kapitálu. Tuto myšlenku potvrzuje i výrok, který ve svém článku uvedl Henry Stewart 

(2010):  

„Zaměstnanci, kteří se cítí být součástí firmy a spolu sympatizují s jejími cíli, 

jsou pak více spokojenější a až u 87 % lidí je mnohem menší pravděpodobnost, že opustí 

danou organizaci.“   

Pro každou firmu musí být zcela zásadní otázkou, co jim tedy uplatnění WLB do 

své personální politiky firmy poskytne. Výsledky WLB činnosti nemusí být nutně 

pouze vyjádřitelné čísly, ale mohou představovat určitou schopnost podniku. Za přínosy 

WLB pro organizace se uvádí:  

• Udržení kvalitní pracovní síly a snížení fluktuace zaměstnanců – díky 

tomu, že si firma udrží kvalitní zaměstnance, může tak budovat svůj 

byznys na kvalitním personálním základu. 

• Zvýšení motivace i efektivity pracovního procesu – zaměstnanci se 

budou cítit více součástí daného podniku, budou sympatizovat s jejími 

hodnotami a cíli a díky tomu nebudou mít problém s tím, aby nabízeli 

daný produkt zákazníkům. Naopak budou více motivovaní, spolehliví, 

zodpovědní a loajální vůči svému zaměstnavateli. 

• Nepřímá reklama – pokud zaměstnanci budou spokojení, tak tuto 

zkušenost zcela určitě poskytnou spoustě lidem a tím se postupně bude 

budovat pozice zaměstnavatele na trhu práce, ale také lepší pozice firmy 

v očích zákazníků. Není lepší reklamy, než spokojený a loajální 

zaměstnanec. 

• Snížení nákladů – podniku by se měly postupně snižovat náklady na 

nábor pracovníků a na jejich zaškolování. 
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• Větší výběr zaměstnanců při získávání a výběru – díky zvýšené 

atraktivitě zaměstnavatele má firma větší možnost získat kvalifikovanější 

zaměstnance, případně také talenty. (Kašparová, Kunz, 2013) 

V případě využití politiky WLB firmě se postupně také snižuje absence 

zaměstnanců. Zaměstnanec může v období nemoci pracovat na dálku a zaměstnavatel 

tak nepřichází o své pracovní příležitosti.  

Dále Bird (2006) uvádí významný důvod, který by měl firmy přesvědčit o 

zavedení WLB do své personální politiky. Díky tomu, že firmy budou zaměstnávat 

loajální a spokojené zaměstnance, bude se jim dařit prodávat produkty či poskytovat 

služby jak stávajícím, tak novým zákazníkům. Tím zcela jistě dojde k růstu firmy, 

s čímž souvisí i růst zisku firmy.  

1.2.3.3 Osobní úroveň 

Na úrovni osobní si jedinec podle Junové přeje, aby dokázal žít spokojený život, 

který bude naplněn z hlediska fyzického, tak psychického. Což není kvůli dnešní 

hektické době mnohdy tak snadné.   

 Práce a výkony 

Každý pracující člověk tráví v práci skoro polovinu svého času, po který je 

vzhůru. Proto je opodstatněné, že by měl tento čas být využit co možná nejefektivnějším 

způsobem. Člověk by měl umět rozpoznat rušivé elementy, které nepřispívají jeho 

spokojenosti. 

Zvýšit svou efektivitu po dobu co je člověk v práci, lze například delegováním 

svých úkolů na ostatní, vytvářením denních plánů, řešením úkolů podle jejich priority či 

sebe disciplínou. (Lothar J. Seiwert a Brian Tracy, 2011) 

Tělo 

Podle Dr.med. Ulricha Strunze je fyzická kondice překvapivě snadný a příjemný 

prostředek, jak dosáhnout větší radosti ze života a mít více životní energie. I tato životní 

energie a radost se projeví v pracovním a osobním životě zaměstnanců.  
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 Činnosti, kterými může každý člověk podpořit své tělesné zdraví jsou například 

pravidelné zdravotní prohlídky u lékaře, každodenní pohyb, relaxace, pestrá strava a 

samozřejmě spánek. (Lothar J. Seiwert a Brian Tracy, 2011) 

Kontakty 

Problémy ve vztahu brání úspěchům. Hnací silou veškerého úspěchu je 

harmonický rodinný život. V rámci této oblasti je vhodné udržovat kontakty se svými 

přáteli, aby člověk mohl po práci „vypnout“ a přestal myslet na práci. 

 K tomu se pojí další pravidlo, které zní: „Každý den nechávat pracovní starosti 

v kanceláři.“ Zásadní je zcela určitě dobrá komunikace se svým partnerem či 

partnerkou a pocit dobrého rodinného zázemí.  (Lothar J. Seiwert a Brian Tracy, 2011) 

Smysl života a hodnoty 

Vyjasnění hodnotových představ je nezbytnou podmínkou celostního  

time managementu a života a všech následujících kroků. Nastolit rovnováhu ve svém 

životě může každý i díky tomu, že si určíme hodnoty, které poskytnout člověku určitá 

pravidla a principy. Je také důležité, aby každý člověk dokázal rozpoznat a stanovit si 

priority jednotlivých hodnot, podle kterých by se pak mohl orientovat.  

Rozhodně je důležité si ujasnit a poznat své skutečné hodnoty, které jsou 

většinou na první pohled neviditelné. V případě, že by tyto hodnoty nejsou pravdivě 

určeny, tak může být dosaženo povrchních cílů. (Lothar J. Seiwert a Brian Tracy, 2011) 

1.2.4 Podmínky úspěchu WLB 

Neexistuje žádný jednotný návod, který by radil organizacím, jak začlenit WLB 

do činnosti své firmy. Nicméně se můžeme nechat inspirovat několika body, které uvádí 

Junová (2012) ve své knize.  

V první řadě je důležité si uvědomit jednu zásadní věc, která byla již zmíněna 

v úvodu do této problematiky. Aby zaměstnanci dosáhli toho, že budou spokojeni se 

svou rovnováhou mezi pracovním a osobním životem, je potřeba, dvou stran. WLB je 

aktivní proces dvou činitelů.  Na jedné straně je zaměstnanec a na straně druhé 

zaměstnavatel.  
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Nejen že, je nutné se ptát „Co může organizace vytvořit pro lepší rovnováhu 

mezi pracovním o osobním životem jednotlivým zaměstnanců?“, ale také „Co může 

každý zaměstnanec a manažer udělat pro sebe, aby vytvořil jejich vlastní WLB?“ (Bird, 

2006) 

Ve své podstatě to vystihuje myšlenku, že v případě snahy pouze ze strany 

zaměstnavatele, nemůže pravděpodobně dojít firma ke zdárnému výsledku. Proto je 

velmi důležité zaměstnance informovat o tom, že je potřeba, aby tzv. „přiložili ruku 

k dílu“. Níže jsou v tabulce č. 1 uvedeny příklady chování obou již zmiňovaných stran 

v rámci slaďování.  

 

Tabulka č.  1: Chování v rámci slaďování 

Zdroj: http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/news/work-life-balance-je-in/ 

ZAMĚSTNANEC ZAMĚSTNAVATEL 

➢ Otevřenost a proaktivita ✓ Získání důvěry v zaměstnance 

➢ Respektování prostředí 

zaměstnavatele 

✓ Poskytnutí příjemného pracovního 

prostředí 

➢ Ochota se rozvíjet ✓ Neustálý rozvoj firmy 

➢ Udržování kontaktu se svým přímým 

nadřízeným a kolegy 

✓ Komunikace směrem dovnitř firmy 

➢ Dobrá sebeprezentace ✓ Vstřícnost, otevřenost 

➢ Přehled o vývoji v oboru ✓ Vnímání potřeb zaměstnanců 

➢ Pozitivní přístup ke změnám ✓ Proaktivní přístup ke změnám 

➢ Ochota se přizpůsobit a komunikovat 

potřeby 

✓ Přizpůsobovat se požadavkům 

zaměstnanců 

                    

Na začátku celého procesu v rámci WLB se doporučuje si získat potřebné 

informace o změnách, které chce personální útvar navrhnout. Jedná se nejen o právní 

rámec daných záležitostí, ale také zjištění důvodu PROČ je změna potřebná a jakými 

způsoby bychom slaďování mohli dosáhnout. 

Vše, co by mělo být navrhnuto a implementováno, by mělo být v souladu se 

strategií podniku. Proto je tedy vhodné, aby si daný personalista získal podporu vedení a 

zainteresoval jej do celého procesu. (Junová, 2012) 

Aby byla plánovaná změna úspěšná, je třeba posílit důvěru v onu myšlenku v 

rámci celé organizace. Je vhodné stanovit odpovědnosti a pravomoci jednotlivým 
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manažerům a pracovníkům zainteresovaným v řízení této změny. Velmi důležitou 

součástí by mělo být také posílení motivace celé pracovní skupiny pro dané opatření.  

Komunikace opatření v rámci WLB je nedílnou součástí celého procesu. 

Součástí komunikace by měly být zcela jistě zmíněny možné přínosy pro firmu i 

samotné zaměstnance a uvedeny příklady úspěšných změn v praxi. Personální útvar by 

měl také naplánovat, jak lze zajistit zpětnou vazbu od zaměstnanců na provedenou 

změnu. Právě na těchto informacích pak mohou personalisté rozvíjet oblast WLB. 

(Junová, 2012) 

1.2.5 Formy WLB 

Existuje spoustu možností, jak firmy mohou přispět k harmonizaci pracovního a 

osobního života svých zaměstnanců. Je proto velmi důležité, aby firmy v rámci WLB 

politiky byli co nejvíce upřímní sami k sobě a nastavily si taková pravidla, která budou 

sedět jejich prostředí.  

Mezi formy WLB se řadí zejména flexibilní úvazky, které byly zmíněny výše. 

Jedná se především o možnost pracovat na dálku, částečné a sdílené úvazky. Dále je 

vhodné zařadit do personální politiky i strategii postupného návratu do zaměstnání, 

zejména pro zaměstnance, kteří se vrací po mateřské, rodičovské dovolené či po 

dlouhodobé nemoci. Nemusí se jednat pouze o zaměstnance, kteří se do pracovního 

procesu vrací po delší době, ale využívá se také strategie postupného snižování úvazku. 

Tato strategie je vhodná pro zaměstnance, kteří se chystají do důchodu či na mateřskou 

dovolenou.   

Dále autorka (Junová, 2012) uvádí další formy slaďování pracovního a osobního 

života: 

• pořádání porad v jasně vymezeném časovém intervalu – nejlépe 

v časovém intervalu 10-15 hod, aby se mohli všichni zainteresovaní 

zaměstnanci zúčastnit ; 

• poskytování zaměstnancům péče o děti – ať už firemní školkou či 

zajištěním spolupráce s okolními zařízeními; 
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• poskytování podpory zaměstnancům s péči o starší příbuzné – 

poskytování informací, nabídka poukazů na péči či spolupráce 

s okolními zařízeními; 

• více volna pro zaměstnance s dětmi – zejména pro zaměstnance s dětmi 

do věku15-ti let či poskytnutí tzv. daddy´s leave, což je obvykle 5 dní 

placeného volna pro otce, kterému se narodilo dítě; 

• neplacené volno pro načerpání sil – jedná se o tzv. career break, které 

by mělo sloužit k tomu, aby se daný zaměstnanec dal dohromady a vrátil 

se zpět do pracovního procesu v plné síle; 

• podpora tématu slaďování – programy na slaďování profesního a 

osobního života, na podporu diverzity, na podporu zvládání stresu apod.; 

• individuální konzultace a koučování v oblasti WLB – vhodné je ročně 

vymezit určité hodiny, které každý zaměstnanec může využít právě na 

konzultace a koučink v oblasti WLB; 

• wellness programy a akce 

• firemní akce – v rámci, kterých mají možnost přijít i rodiny 

zaměstnanců; 

• den otevřených dveří pro rodiny zaměstnanců; 

• sick days – obvykle 3-6 dní v roce placeného volna využívaných při 

náhlém onemocnění. 

1.3 Flexibilita  

Flexibilita je obecně popisována slovy pružnost, ohebnost či schopnost se 

přizpůsobit a adaptovat na určité změny. Pokud se budeme věnovat flexibilitě v oblasti 

personalistiky, setkáváme se především s flexibilitou časovou, smluvní, organizační, 

kvalifikační a také flexibilitou funkční. 

Existuje i více rozdělení flexibility v rámci práce. Flexibilitu můžeme dělit na 

vnitřní a vnější a následně na kvalitativní a kvantitativní. O vnitřní flexibilitě mluvíme 

tehdy, pokud firma využívá zaměstnanců z vlastních zdrojů. Naopak v případě, že firma 

získává pracovní sílu z jiných než vlastních zdrojů (outsourcing, agentury), hovoří se o 
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vnější flexibilitě. Následně se pak vnější a vnitřní flexibilita může dále dělit na již 

zmíněnou kvalitativní a kvantitativní flexibilitu. Přičemž kvantitativní flexibilita odráží 

změny v kvantitě zaměstnanců či jejich pracovní době. Naopak kvalitativní flexibilita 

vyjadřuje pružnost spíše v oblasti obohacování pracovní náplně zaměstnanců.  

Podle Dvořákové (2012) flexibilita zahrnuje více věcí dohromady: „Flexibilita 

znamená pružné pracovní právo a smluvní podmínky, flexibilní organizaci práce 

reagující rychle a efektivně na nové výrobní potřeby, flexibilní formy práce, zajištění 

nezbytné kvalifikace a rozvíjení potřebných znalostí a v neposlední řadě sladění 

profesního a rodinného života.“ 

1.3.1 Smluvní flexibilita 

Smluvní flexibilitu je možné v praxi chápat tak, že v pracovní smlouvě není 

přesně vymezena pracovní náplň konkrétního zaměstnance. Naopak jsou zde 

definovány požadavky zaměstnance, co se týče jeho způsobilostí a dovedností. Smluvní 

flexibilita může mít i charakter pracovní doby na dobu určitou. (Armstrong, 1999) 

1.3.2 Časová flexibilita 

 Časová flexibilita by měla přinášet pro zaměstnance to, že mají možnost 

v rámci své pracovní doby být pružní a mohou se lépe a snadněji přizpůsobovat svým 

osobním povinnostem. To vše samozřejmě ne na úkor pracovních povinností.  

Právě pružná pracovní doba, které se často říká klouzavá pracovní doba, by měla 

zaměstnanci dát možnost si vybrat, v jaký čas chce pracovat. Tento flexibilní nástroj je 

však omezen na tzv. pevně stanovenou dobu, po kterou musí být zaměstnanec přítomen 

na daném pracovišti. (Armstrong, 1999) 

I přesto, že je zde pevně určená doba zaměstnance, může být pružná pracovní 

doba účinným prostředkem k dosažení větší spokojenosti zaměstnance v oblasti 

slaďování pracovního a osobního života. Jedinec má mimo pevně stanovenou dobu 

možnost si zařídit vše, co potřebuje zvládnout v rámci rodinného života.  
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1.3.3 Organizační flexibilita 

Podle Armstronga (1999) se organizační flexibility dosahuje prostřednictvím 

dohod o provedení práce a o provedení činnosti a dále také zaměstnáním pracovníka na 

zkrácený úvazek, než je obvyklé.  

1.3.4 Funkční flexibilita 

Zejména v podnicích s proměnlivým prostředím, může právě funkční flexibilita 

dopomoci k tomu, aby mohli zaměstnanci plynule přejít do jiné oblasti podniku a byl 

tak zabezpečen chod podniku bez větších problémů. 

Nejen, že je dosahováno větší pružnosti v rámci proměnlivého režimu podniku, 

současně je také zvyšována a prohlubována kvalifikace pracovníků. Do této oblasti 

můžeme zahrnout zejména týmovou práci, rotaci práce, sdílené pracovní místo apod. 

(Dvořáková, 2012) 

1.4 Flexibilní pracovní režimy 

Flexibilní pracovní režimy jsou účinným nástrojem ke změně pracovního 

prostředí. Zaměstnavatelé se tak posouvají od zarputilého hodnocení pracovitosti svých 

zaměstnanců skrz jejich přítomnost na pracovišti a odpracované hodiny spíše ke 

sledování a hodnocení výkonu jako celku a dosažené efektivity. Pružné pracovní režimy 

jsou bezpochyby jedním ze základních prostředků používaných ke slaďování 

pracovního a osobního života zaměstnanců.  (Junová,2012) 

Zaměstnavatelé mají v rámci flexibilních režimů práce zcela volnou ruku. Je 

pouze na nich samotných, zda dané nástroje využijí či naopak se jich zdrží. V zákoníku 

práce (zákon č. 262/2006 Sb.), kterým by se zaměstnavatelé měli řídit, jsou odkázány na 

využití pouze některých flexibilních forem. Jsou to například pružná pracovní doba, 

kratší pracovní doba či dohody o provedení práce či o provedení činnosti.  
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V rámci pracovního prostředí může flexibilita dosahovat dvou podob – flexibilní 

formy práce a flexibilní formy zaměstnání. Tyto dva přístupy se odlišují především tím, 

na co se vztahují.  

 

 

Obrázek č. 1: Flexibilita v pracovním prostředí 

Zdroj: vlastní zpracování 

1.4.1 Flexibilní formy práce 

Flexibilní formy práce se týkají časového hlediska a s tím zejména spojenou 

pracovní dobou. Mezi tyto formy práce lze zařadit pružnou pracovní dobu, práci na 

zkrácený úvazek, sdílení pracovního místa, dále pak přerušení práce či rodičovskou 

dovolenou. Řadíme sem také dohody, které jsou stanovené na určitý počet 

odpracovaných hodin. Může se jednat zejména o dohody o pracovní činnosti a 

provedení práce. (Gilarová, 2004) 

1.4.2 Flexibilní formy zaměstnání 

Naopak druhá skupina flexibilních pracovních režimů se dotýká především 

témat jako jsou nastavení pracovních vztahů a pracovní podmínky jako takové. Za 

flexibilní formy zaměstnání lze považovat krátkodobé či sezónní práce, pracovní poměr 

na dobu určitou či práci z domova, práci na zavolanou nebo střídání pracovního místa.  

Flexibilita v 
pracovním prostředí 

Flexibilní formy 
práce 

Flexibilní formy 
zaměstnávání
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1.4.3 Práce z domova 

Práce z domova vychází z anglického slova teleworking, které lze shodně 

označit za práci mimo pracoviště. Setkat se můžeme i s dalšími synonymy jako jsou 

například práce na dálku, telecommuting či práce online. Právě informační technologie 

napomáhají tomu, aby zaměstnanec mohl svou práci uskutečnit „na dálku“, mimo své 

pracoviště. (Martoch, 2016) 

V tom samém smyslu se tedy hovoří také o home office neboli práci z domova, 

což je způsob, kdy jedinec vykonává svou pracovní činnost právě z domácího prostředí. 

Právě tato flexibilní forma zaměstnání napomáhá k tomu, aby docházelo k harmonizaci 

požadavků zaměstnavatele a přání zaměstnance.  

Pozitivním důsledkem práce z domova nemusí být pouze a jenom spokojenost 

na obou stranách, tedy jak u zaměstnance, tak zaměstnavatele. V konečném důsledku 

může docházet také ke kladným ekonomickým výsledkům. Zaměstnanec šetří své 

peníze, které by utratil za dopravu do práce a zaměstnavatel šetří peníze za pronájem 

kanceláře, energie, nákup kancelářských potřeb apod.  

Další výhody pro zaměstnavatele, které vyplývají ze zavedení možnosti pracovat 

z domova, uvádí Svobodová (2003): 

• zvýšení spokojenosti zaměstnanců; 

• snížení absencí pro nemoc – při lehčím onemocnění mohou zaměstnanci 

pracovat z domu a být tak pracovně aktivní; 

• pružnější trh práce; 

• zvýšení produktivity zaměstnanců a tím zvýšení celkové prosperity 

firmy; 

• stabilizace kvalitních pracovníků, snížení nežádoucí fluktuace; 

• zajištění vyšší pracovní flexibility. 

I v dnešní době existují firmy, které se zavádění home office do chodu svého 

podniku zdržují. Zaměstnavatelé se především obávají toho, že zaměstnanci bez jejich 

dohledu nebudou tak výkonní, budou využívat internet k jiným než pracovním účelům, 

či si budou v pracovní době vyřizovat své osobní povinnosti. I tomuhle se však dá 

správně nastavenými hranicemi vyvarovat.  
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Pravdivě výstižný argument, který by mohl zaměstnavatele zbavit černých obav 

z práce z domova, popisují Fried a Hansson (2014):  

„Právní služby, účetnictví, mzdy, reklama – to jsou všechno pro podniky zásadní 

činnosti. Bez externistů, kteří tyto klíčové funkce zajišťují, by vaše firma vůbec nemusela 

fungovat. Všechny tyto činnosti probíhají mimo zdi vaší společnosti, mimo vaši firemní 

síť a mimo přímou kontrolu managementu –  přesto nepochybně fungují efektivně.“ 

1.4.4 Pružná pracovní doba  

Za jednu z dalších flexibilních nástrojů je považována pružná pracovní doba. 

Setkat se můžeme také s pojmem klouzavá pracovní doba, přičemž se jedná o 

synonyma. V případě využití pružné pracovní doby je pevně stanoven časový úsek, po 

který musí být zaměstnanec přítomen na svém pracovišti. V kompetenci zaměstnance je 

však určit si začátek a konec své práce.  (Koubek, 2007) 

V tomto případě má zaměstnanec možnost si den zorganizovat podle sebe. Má 

tak možnost lépe skloubit požadavky pracovní a rodinné. Tento nástroj může pozitivně 

naladit jak zaměstnance typu „sova“, tak zaměstnance typu „ranní ptáče“, jelikož se 

každý může rozhodnout podle svého uvážení, kdy do práce půjde a kdy z ní také odejde.  

Autor dále uvádí, že zavedení pružné pracovní doby může přispět k lepší 

motivovanosti zaměstnanců. I přesto, že je tento pružný nástroj nulovou položkou 

nákladů zaměstnance, mohou se vyskytnout určité problémy. Jedná se například o 

situaci, kdy zaměstnanci nejsou přítomni na daném pracovišti ve chvíli, kdy je to 

potřeba. Je tedy potřeba umět kooperovat s časovými nesoulady a důležité porady či 

setkání nastavit hned na začátku.  

Existuje také forma pružný pracovní týden, kdy zaměstnavatel pevně zvolí počet 

hodin, které musí být v rámci jednoho pracovního týdne odpracovány. Zaměstnanec pak 

může dle svých přání a požadavků volit začátek i konec pracovní doby, a to kdykoliv 

během dne. Není zde pevně stanovená doba, po kterou musí být zaměstnanec přítomen 

na daném pracovišti.  (Koubek, 2007) 
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1.4.5 Zkrácený úvazek  

Zkrácený úvazek je další z možných nástrojů, který zvyšuje flexibilitu v rámci 

pracovních vztahů. Kratší pracovní doba se volí zejména na žádost zaměstnance. 

V takové situace zaměstnanec pracuje méně, než je obvyklých 40 hodin týdně. 

Konkrétní časové vymezení se pak odvíjí od toho, na čem se zaměstnavatel a 

zaměstnanec dohodnou.  

Je evidentní, že zkrácený úvazek může přinášet výhody oběma stranám. Nejen, 

že zkrácená pracovní doba může poskytnout zaměstnanci více volného času, 

zaměstnavatel může lépe vyrovnat nabídku a potřebu práce. Pro zaměstnavatele může 

být tento nástroj vhodný zejména v situacích, kdy není dostatek pracovních příležitostí 

či v případě zvýšené potřeby práce, v tzv. špičkách. (Koubek, 2007) 

Naopak nevýhodou může být zvýšení nákladů na personální činnost a náročnosti 

organizace práce. Zaměstnavatel musí umět operovat s menším časovým prostorem a 

mnohdy i nerovnoměrným rozložením tohoto času. V některých případech může být 

tato dohoda vázána podmínkou „on call contract“. Tím se má na mysli, že zaměstnanec 

má pevně stanovený počet hodin, nicméně kdy je odpracuje určuje zaměstnavatel. 

(Dvořáková, 2012) 

Nejčastěji jsou na zkrácený úvazek zaměstnáváni studenti, ženy a osoby se 

změněnou pracovní schopností (v případě potřeby nabrání sil, z důvodu nemoci apod.). 

Vhodnou skupinou pro tento typ úvazku jsou také pracovníci v předdůchodovém věku, 

případně těhotné ženy. Těm by měla kratší pracovní doba usnadnit přechod do důchodu 

či na mateřskou dovolenou, aniž by došlo k nějakému nepřívětivému dopadu na jejich 

zdraví. (Koubek, 2007) 

1.4.6 Sdílení pracovního místa 

Tento flexibilní nástroj je znám také pod pojmem job sharing. V principu se dvě 

či více osob domluví s daným zaměstnavatelem na tom, že společnými silami zabezpečí 

pracovní činnost na určitém pracovním místě. V rámci této dohody se pak sami 

zaměstnanci domlouvají na časovém rozložením. Na základě tohoto časového plánu si 

pak rozdělují i odměnu za provedenou práci.  (Koubek, 2007) 
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Zaměstnanci mají obecně větší kompetence ohledně rozvržení svého pracovního 

režimu, mají možnost spolu navzájem více komunikovat a zcela jistě dochází ke 

zvýšené iniciativě. Nutnou podmínkou je však předpoklad, že se všichni členové týmu 

musí umět shodnout. Celý tým totiž nese společnou odpovědnost za daný pracovní úkol. 

Občas se tak mohou vyskytnout určité pracovní i osobní konflikty mezi jednotlivými 

členy týmu. (Dvořáková, 2012) 

Je velmi důležité vybrat takový tým lidí, který spolu dokáže komunikovat a bez 

problému fungovat. Jelikož si členové týmu sami stanovují kompetence a odpovědnosti, 

je vhodné, aby v této skupině bylo zastoupeno více různých typu člověka.  

Například podle Belbina existuje devět typů rolí, které by měly být součástí 

vyváženého týmu. Těchto devět typů rolí je rozděleno do čtyř skupin. Je evidentní, že 

každý tým neobsahuje přesně devět lidí. V principu jde o předpoklad, že jednotliví 

členové by se neměli shodovat v jedné ze čtyř skupin. (Bělohlávek, 2008) 

1.5 Dospělost 

Dospělost může být v naší společnosti definována mnoha způsoby. Každý na ni 

nahlíží jinak. Pro někoho je dospělý člověk ten, kdo dovršil 18 - ti let, pro dalšího může 

být synonymem dospělosti zodpovědnost. Vágnerová ve své knize uvádí, že: „Za 

nejvýznamnější psychické znaky dospělosti lze považovat samostatnost, relativní 

svobodu vlastního rozhodování a chování, spojenou se zodpovědností ve vztahu 

k druhým lidem, se zodpovědností za svá rozhodnutí i činy.“ 

Autorka rozděluje dospělost na tři časově vymezené části -  na mladou 

dospělost, střední dospělost a starší dospělost. V rámci starší dospělosti dochází 

k samotnému stárnutí. Každá z těchto tří dospělostí se vyznačuje svými 

charakteristickými znaky, díky kterým člověk určitým způsobem jedná a má určité 

postoje v rámci osobního rozvoje, intimních vztahů či profesního života.  

Mladou dospělostí prochází každý ve věku od 20-35 let. Člověk je v této fázi 

svého života poměrně optimistický co do svých plánů a snů. Samozřejmě prochází 

řadou překážek, které jim život staví do jejich cesty. V rámci tohoto stádia se od 
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každého jedince očekávají zejména tři hlavní role – stát se výdělečně činným, stát se 

partnerem/partnerkou či manželem/manželkou a stát se rodičem. (Vágnerová, 2000) 

Po mladé dospělosti přichází střední dospělost, ve které je jedincům mezi 35-45 

lety. Podle autorky je toto období považováno za vývojově významný mezník. V rámci 

této fáze člověk bilancuje a hodnotí, co za svůj život dokázal. I z toho důvodu může 

docházet k tzv. krizi středního věku. Člověk má potřebu se seberealizovat, dělat co ho 

baví. V případě, že člověk neví, co chce, může dojít k rezignaci. Může docházet 

k proměně profesní role, partnerského vztahu či k druhému manželství.  

Vágnerová (2000) popisuje možné volby jednání, které člověk v krizi středního 

věku uplatňuje: 

• Člověk má potřebu změny, ale projevuje se pouze symbolicky. Jedná se 

o situaci, kdy člověk moc dobře ví, co by potřeboval za změnu, ale nemá 

dostatek odvahy a energie na její provedení. Postupně tedy dojde ke 

smíření současnou životní situací. 

• Člověk cítí potřebu změny, kterou nakonec vede k aktivnímu jednání. 

V tomto případě člověk zvolí jakékoliv řešení, které mu umožní utéct od 

jeho problémů. Může tak přemýšlet o tom, jak dosáhnout ještě mnohem 

lepšího řešení. 

• Člověk vybírá takovou alternativu žádané změny, která lidem kolem 

něho neublíží. Zároveň člověk dosáhne požadované změny. 

• Člověk nedokáže vybrat nějaké přijatelné řešení, a tak nenachází 

z dosavadní situace cestu ven. Tento stav může dojít až k syndromu 

vyhoření.  

Poslední fází dospělosti je starší dospělost, která odpovídá věku 45-60 let. 

V tomto věku člověk většinou pomalu ukončuje svou pracovní kariéru, a tak nemá 

potřebu měnit zaměstnání, na které si už zvykl. Člověk je v tomto stádiu považován za 

fyzicky slabšího než dříve, avšak po stránce intelektuální dozrává. (Vágnerová, 2000) 
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1.5.1 Syndrom vyhoření 

V dnešní době je syndrom vyhoření neboli burnout syndrom poměrně 

diskutovaným tématem. Dle mého názoru je problémem zejména to, že syndrom 

vyhoření je spojován především s vysoce postavenými manažery či majiteli velkých 

firem. Je potřeba se zaměřovat také na řadové pracovníky, kteří nevykonávají 

manažerské funkce, protože syndromem vyhoření může trpět každý člověk bez ohledu 

na jeho postavení.  

Syndrom vyhoření lze definovat jako stav emocionálního vyčerpání, který vznikl 

v důsledku nadměrných psychických a emocionálních požadavků. Syndrom vyhoření je 

možno pozorovat stále častěji. Jeho hojnější výskyt může být zapříčiněn zejména 

nastavením společnosti, které je ztotožněno se zvýšeným životním tempem, rostoucími 

nároky na ekonomické, sociální a emoční zdroje člověka a spotřebně orientovaný styl 

života.  (Kebza, Šolcová, 2003) 

Viníkem syndromu vyhoření může být také chronický stres. Člověk je pak 

v každodenním stresu, má pocit, že nemůže stihnout vše, co by chtěl nebo co si jeho 

okolí žádá. Samozřejmě příčin syndromu vyhoření může být více. Problém lze nacházet 

nejen v zaměstnání, ale také v osobním životě. Zejména pak přichází problém v sladění 

těchto dvou sfér.  

Stejně tak uvádí Kebza a Šolcová ve své knize, že: „Burnout syndrom bývá 

charakterizován jako prolongovaná reakce na chronické interpersonální stresory v 

zaměstnání, nebo jako situačně indukovaná stresová reakce, nebo též podle některých 

autorů jako poslední fáze stresové odpovědi dle Selyeho, tedy fáze vyčerpání.“ 

Dále autoři uvádějí, že syndrom vyhoření může poznamenat vztah člověka 

k zaměstnání, tak také vztah člověka k sobě samotnému. Dochází k negativismu, 

lhostejnosti, snížení osobních aspirací či ztrátě zájmu o další profesní růst. Člověk také 

mnohdy přestane být empatický, a to i vůči osobám, kterým je poskytována nějaká 

služba. 

Za další základní symptomy tohoto syndromu jsou považovány: 

• Vyčerpání – člověk se cítí fyzicky i psychicky vyčerpaný, po emoční stránce se 

člověk může cítit bezmocný, sklíčený, může u něj docházet ke ztrátě kontroly 
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(nekontrolovatelný pláč či vztek). Naopak po stránce fyzické nemá člověk 

energii, bolí ho záda, špatně spí a pociťuje chronickou únavu a může být 

náchylný k nehodám, protože je nesoustředěný. 

• Odcizení – dochází ke ztrátě zájmu, a naopak se pro člověka stává daná činnost 

přítěží. Dále může člověk ztratit úctu k sobě samému a může trpět 

méněcenností. 

• Pokles výkonnosti – člověk potřebuje mnohem více času na zvládnutí činností, 

které dříve dělal bez sebemenšího zaváhání. Prodlužuje se také doba nutná 

k jeho regeneraci. (Stock, 2010) 
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2. Analytická část 

V rámci analytické části je nejprve představena vybraná společnost a následně 

popsány provedené analýzy. První z nich je analýza vnitropodnikové dokumentace, dále 

pak kvalitativní analýza formou rozhovorů a v neposlední řadě také kvantitativní 

analýza provedená formou dotazníku. Nakonec jsou pak posouzeny výsledky rozhovorů 

s výsledky dotazníku.   

2.1 Charakteristika vybrané společnosti 

Činnost firmy je datována od roku 1998 jako společnost Westcom Ltd. Vývoj 

systému Webnode byl zahájen v září 2006 a v lednu 2008 byla spuštěna anglická a 

česká verze systému. Společnost má sídlo ve Švýcarsku, ale vývoj a provoz probíhá 

přímo z Brna. Webnode v této době zaměstnává více než 90 zaměstnanců, kteří se 

z brněnské centrály starají o produkty od jejich vývoje, designu až po podporu 

zákazníků při jejich užívání.  

Nejvíce zaměstnanců pracuje na zákaznické podpoře, která je rozdělena na 

jednotlivá oddělení podle jednotlivých regionů. S tím také souvisí fakt, že firma 

zaměstnává spoustu cizinců.  Firma Webnode má totiž více než 27 miliónů uživatelů po 

celém světě. Jejich produkty užívají lidé ve Španělsku, Portugalsku, Brazílii, Itálii, 

Velké Británii, Německu, Maďarsku, Švédsku, Norsku, Slovensku, ale také například 

v Číně a Řecku. Na následujícím obrázku č. 2 je zobrazena organizační struktura 

společnosti.   

V čele firmy stojí výkonný ředitel, který je současně také produktovým 

manažerem. Na úrovni produktového managementu stojí dále marketingové oddělení, 

oddělení zákaznické podpory, personální oddělení a v neposlední řadě také finanční 

oddělení. Celkově firma zaměstnává více než 90 zaměstnanců.  
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Finanční 
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Misi firmy Webnode lze shrnout do následujících čtyř bodů: 

• firma je zaměřena na zákazníka; 

• firma poskytuje služby, které nabízí komplexní řešení pro zákazníky; 

• zásadní je spokojenost uživatelů; 

• klíčem úspěchu je dlouhodobá spolupráce se zákazníky.  

Mezi nastavené firemní hodnoty lze uvést zejména to, že na prvním místě jsou 

vždy přání a potřeby zákazníka. Všichni dělají vše pro to, aby byl uživatel spokojený. 

Prostředí společnosti nabádá k tomu, aby zaměstnanci byli optimističtí, aktivní, 

flexibilní, energičtí a byli hrdí na to, že jsou součástí týmu Webnode.   

2.1.1 Předmět činnosti a nabízené produkty 

Společnost Webnode má o svých produktech takovou představu, že veškeré 

jejich produkty zvládne ovládat každý uživatel internetu. Pouze tři kroky stačí 

k vytvoření vlastní webové stránky. Základní verze je u Webnode vždy zdarma a také 

zcela bez reklam.  

Obrázek č. 2: Organizační struktura analyzované firmy 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Uživatelé mají možnost vybrat si z několika stovek předpřipravených šablon, 

které mají moderní design a jsou designéry aktualizovány. Vybrat si lze ze tří 

základních typů webových stránek, přičemž každý z nich má jiné produktové vlastnosti. 

Uživatel má možnost výběru z: 

• osobní stránky – vhodné pro vytvoření webu, blogu nebo fotogalerie pro 

jednotlivce, zájmová sdružení, sportovní kluby nebo třeba také hudební skupiny; 

• firemní stránky – vhodné pro každý obor, jelikož je připraveno mnoho 

moderních a originálních šablon; 

• e-shop -  kompletní technické zastřešení webových stránek sloužících pro 

prodej. 

Webnode dává všem uživatelům možnost si jakékoliv placené prémiové služby 

vyzkoušet na měsíc zdarma. Poté se každý uživatel může rozhodnout, zda bude 

v prémiových službách pokračovat nebo se vrátí do základní neplacené verze.  

2.2 Analýza vnitropodnikové dokumentace 

2.2.1 Pružná pracovní doba 

Ve Webnode je pružná pracovní doba uskutečňována tak, že každý zaměstnanec, 

který má klasickou pracovní smlouvu na 160 hodin měsíčně, by měl odpracovat 40 

hodin za týden. Do tohoto časového fondu nejsou zahrnuty přestávky na jídlo a oddech, 

které mohou trvat až 1 hodinu za pracovní den.  

Pracovní doba je rozdělena na základní pevnou část a volitelnou část, přičemž 

pevná pracovní doba je od 9:00 – 15:00. V tento čas musí být všichni zaměstnanci na 

pracovišti, vyjma přestávek a zaměstnanců, kteří pracují na směny.   

V případě, že zaměstnanec potřebuje odejít z práce dříve než v 15:00, je možné 

se domluvit s přímým nadřízeným. Zaměstnanci si také mohou v určitých případech 

vybrat přesčasové hodiny právě tím, že odejdou z práce dříve.  
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2.2.2 Práce z domova 

Možnost práce z domova není součástí pracovní smlouvy a závisí na schválení 

přímého nadřízeného. Obecně vzato je práce z domova určena pro všechny 

zaměstnance, jelikož to jejich charakter práce umožňuje. Jiné metodické postupy 

v rámci využívání práce z domova nejsou sestaveny. Vždy je to o vzájemné dohodě 

založené především na důvěře.  

V této firmě platí „flue rull“ tedy chřipkové pravidlo, které by mělo zamezit 

rozšiřování bacilů mezi zaměstnance. V případě, že zaměstnanec na sobě pociťuje 

jakékoliv známky nějaké nemoci, je více než žádoucí, aby pracoval ze svého domova. A 

nerozšiřoval tak své bacily na své kolegy v otevřených kancelářích.  

Práce z domova není však povolována pouze v akutních a nečekaných případech 

jako jsou nemoc a zařizování osobních záležitostí, ale také dlouhodobě. Například 

cizinci, kteří pracují na zákaznické podpoře, využívají možnost pracovat na dálku ze své 

rodné země a mohou si tak prodloužit svou návštěvu u své rodiny.   

2.2.3 Zkrácené úvazky 

Dále firma nabízí možnost zaměstnancům pracovat také na částečný úvazek. 

Firma se tak snaží skloubit možnosti zaměstnanců a potřeby firmy. V těchto případech 

jsou využívány nejen pracovní smlouvy na částečný úvazek, ale také dohody o 

provedení práce či dohody o provedení činnosti. V níže uvedené tabulce č. 2 jsou 

uvedeny sumy jednotlivých typů smluv.  

Tabulka č.  2: Druhy smluv 

Zdroj: vlastní zpracování 

druh smlouvy počet 

pracovní smlouva 86 

mandátní smlouvy 3 

PP zkrácený úvazek 3 

DPP 4 

Celkem 96 

  MD/RD 11 
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2.2.4 Přednášky  

V posledních několika letech byly 2x do roka pořádány přednášky na téma 

zvládání stresových situací, jak správně dýchat apod. Tyto přednášky byly ale zaměřeny 

především pro zaměstnance pracující na české a slovenské zákaznické podpoře. Sezení 

probíhaly pouze v češtině.  

2.2.5 Firemní akce 

Společnost se snaží své zaměstnance stmelovat a vymýšlet společné aktivity. 

Každý měsíc probíhají mezinárodní snídaně, od jara probíhá grilování, v létě se koná 

sportovní odpoledne a několikrát do roka si každý tým může dopřát týmové obědy či 

jiné aktivity. Na všechny výše zmíněné akce mají přístup zaměstnanci a někdy také 

včetně jejich dětí.   

2.2.6 Zaměstnanecké benefity 

V oblasti rodiny, volného času a péče o zdraví mohou zaměstnanci využívat zejména 

následující: 

• 20 + 5 dnů dovolené; 

• daddy´s leave – volno pro otce v délce 5 dnů; 

• slevy v obchodě Smile Optic; 

• zvýhodněný tarif od Vodafone; 

• příspěvek na školné ve firemní školce. 

2.2.6.1 Dovolená  

Každý zaměstnanec má standardně nárok na 20 dnů dovolené ročně. Tento počet 

dnů se navyšuje o 5 dní v případě, že zaměstnanec je ve firmě zaměstnán již 3 roky. 

Dále mají možnost navýšit počet dní dovolené také otcové, kterým se narodilo dítě. Ti 
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mají pak také nárok na 5 dní dovolené navíc, která musí být vybrána v tentýž roce, ve 

kterém se dítě narodilo.  

2.2.6.2 Zaměstnanecké slevy  

Zaměstnanci mají možnost uplatnit slevy v obchodě s dioptrickými brýlemi 

Smile Optic. Tyto slevy se vztahují také na členy jejich rodiny. V rámci firmy může mít 

také každý zaměstnanec dvě sim karty od společnosti Vodafone a s tím také spojený 

výhodnější tarif. Firma také nabízí slevy na sportovní vyžití v jednom z nejmenovaných 

sportovním centru.  

2.2.6.3 Firemní školka 

Webnode pronajímá svou druhou budovu externí firmě k provozování školky. 

Tato budova je ve velmi krátké vzdálenosti od budovy, ve které sídlí zaměstnanci 

Webnode. Externí firma provozuje školku od začátku února 2017. 

 Zaměstnanci mají však výhradní právo na místa pro své děti v této školce, 

jelikož má Webnode vyhrazenou kapacitu 8 dětí. Zaměstnavatel svým zaměstnancům 

přispívá každý měsíc polovinu částky nákladů na zaplacení školného. V ceně školného 

je také zahrnutá strava. Zaměstnanci si mohou vybrat ze dvou časových možností, které 

jsou uvedeny níže v tabulce.  

Tabulka č.  3: Časové možnosti firemní školky 

Zdroj: vlastní zpracování 

Časové možnosti 

Po-Pá 8:00 – 13:00 

Po-Pá 8:00 – 16:30 

 

2.2.7 Zhodnocení vnitropodnikové analýzy 

Z provedené analýzy vnitropodnikové dokumentace vyplývá, že firma nemá 

nijak zpracovanou metodiku v oblastech pružné pracovní doby a zejména práce 
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z domova. Určitá pravidla jsou sice nastavena, ale ve většině případů je to vše o dohodě 

mezi daným zaměstnancem a jeho přímým nadřízeným. Výhodou však je, že 

zaměstnanci mohou být díky pružné pracovní době a možnosti pracovat z domova 

flexibilní a mohou tak lépe skloubit svůj pracovní a osobní život.  

Lze říci, že firma v oblasti zaměstnaneckých benefitů poskytuje poměrně dost 

výhod. Předností, kterou je vhodné zmínit, může být zejména příspěvek na školné ve 

firemní školce. Příspěvek ve výši 50 % z celkové částky je ve spojení s lokací a 

otevírací dobou školky výhodná záležitost. Firma se snaží spojit zaměstnance a rodinu 

při určitých firemních akcích, na které mají možnost zaměstnanci vzít i své děti.  

Firma se snaží svým zaměstnancům z důvodu snadnějšího sladění pracovního a 

osobního života dopřát více volných dnů během celého roku. S tím souvisí volné dny 

pro otce, kterým se narodí dítě.  

2.3 Výzkum formou rozhovorů 

2.3.1 Metodika rozhovorů  

Nabízené aktivity a nástroje v oblasti work-life balance jsou vytvářeny 

především HR manažerkou. Ta úzce spolupracuje se všemi ostatními manažery. 

K analýze byla proto vybrána výše zmíněná HR manažerka a manažer zákaznické 

podpory, jehož oddělení skýtá co do počtu nejvíce zaměstnanců.  

Oba rozhovory jsou koncipovány stejným způsobem. Úkolem těchto rozhovorů 

je zjistit postoje na danou problematiku vybraných vedoucích pracovníků, ale očima 

zaměstnanců. Jinými slovy, co si vybraní vedoucí pracovníci myslí o postojích 

jednotlivých zaměstnanců v rámci vybraných témat.  

Otázky č. 1, 2 a 3 se zabývají problematikou firemní školky. V následujících 

otázkách č. 4 a 5 je hodnocena nastavená pružná pracovní doba. Otázka č. 6 a 7 

pojednává o práci z domova a otázka č. 8 hodnotí sick days. Zbytek otázek se zabývá 

hodnocením osobního volna zaměstnanců a aktivitám firmy v rámci work-life balance.  
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2.3.2 Rozhovor s HR manažerkou  

Otázka č. 1: Využívají zaměstnanci firemní školku? 

„Zatím ještě moc ne. Je tam určitý potenciál, protože kapacita školky je zhruba 12 dětí. 

Přičemž dětí našich zaměstnanců jsou v současné době 3, vyhrazenou kapacitu pro naši 

společnost máme pro 8 dětí.“ 

Otázka č. 2: Z jakých důvodů podle Vás zaměstnanci firemní školku využívají?  

„Školka je v blízkosti firmy. Zaměstnanci nemusí odcházet dřív z práce kvůli tomu, aby 

vyzvedl své dítě ve školce. Mohou tím pádem i déle pracovat. Nemusí se stresovat kvůli 

cestě do školky. V případě jakýkoliv problémů (horečka, nevolnost dítěte) může 

zaměstnanec za dítětem ihned zajít. Další výhodou je, že firma přispívá 50 % školného. 

„ 

 

Otázka č. 3: Z jakých důvodů podle Vás zaměstnanci firemní školku nevyužívají?  

„Mezi hlavní důvody lze zařadit to, že již mají děti přihlášené v jiné školce a nechtějí je 

přehlašovat jinam. Dále děti nemají ten věk, který školka požaduje. A v neposlední řadě 

je důležité říct, že jsme velice mladá firma a spoustu našich zaměstnanců ještě žádné 

děti nemá.“ 

Otázka č. 4: Myslíte si, že jsou zaměstnanci spokojeni s nastavenou pružnou pracovní 

dobou?  

„Já si myslím, že ano. Je to podle mě nejideálnější způsob, jak zajistit určitou flexibilitu. 

Dá se říci, že zaměstnanci mají do 9 hodiny minimálně 3 hodiny flexibility. Podle mého 

názoru je dobré mít nastavenou pevnou část pracovní doby. Každý si pak může volit 

svůj začátek a konec. Po odsouhlasení s manažerem může zaměstnanec odejít dříve, než 

je pevná část pracovní doby.“ 

Otázka č. 5: V čem podle Vás vidí zaměstnanci výhodu pružné pracovní doby? 

„Mezi hlavní výhody pružné pracovní doby lze podle mého názoru řadit to, že jsou 

zaměstnanci flexibilní, mají čas na své koníčky a rodinu nebo třeba stíhají zavést své 

děti do kroužku.“ 
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Otázka č. 6: Chtěli by podle Vás zaměstnanci jinou pružnou pracovní dobu? 

„Myslím si, že zaměstnanci by mohli určitě chtít kratší pevnou část pracovní doby. 

Například jeden den v týdnu, což by mohl být pátek. Pevná část pracovní doby by pak 

mohla být od 9:00-13:00.“ 

Otázka č. 7: Z jakých důvodů si zaměstnanci berou home office? 

„Určitě z důvodu toho, když se necítí nejlépe. V případě, že mají pocit, že na ně leze 

nějaká lehčí nemoc, tak raději pracují z domu. Nemusí tak nikam dojíždět a pracují 

v klidu ze svého domova. Dále pak zcela jednoznačně zaměstnanci volí home office ve 

chvíli, když onemocní jejich dítě. A v neposlední řadě zaměstnanci v rámci práce 

z domova mohou ušetřit náklady na cestování do práce, pokud bydlí několik kilometrů 

od Brna.“ 

Otázka č. 8: Co by podle Vás zaměstnanci rádi změnili na způsobu získání home office?  

„Podle mého názoru by zaměstnanci ocenili, kdyby si mohli sami určit bez jakéhokoliv 

svolení manažera, kdy budou pracovat z domova. Problém je však ten, že ve firmě není 

dostatečně vybudována důvěra, aby rozhodnutí bylo pouze na zaměstnanci. Nemyslím si 

však, že získat povolení k tomu, aby mohl zaměstnanec pracovat z domova, je těžké. 

Zaměstnanec může klidně i ráno napsat SMS svému přímému nadřízenému, že nemůže 

dojít do práce kvůli tomu, že mu je špatně a nadřízený to ve většině případů schválí.“  

Otázka č. 9: Uvítali by zaměstnanci sick days? 

„Stoprocentně ano. Bylo by fajn, mít sick days jako jeden z benefitů. Zhruba tak 3 dny 

za rok. Důležité by bylo nastavit určitá pravidla pro zavedení sick days. Například, 

v případě, že si zaměstnanec sick days nevybere, tak tyto dny by nebylo možné převést 

do dalšího roku.“  

Otázka č. 10: Pracují podle Vás zaměstnanci o své dovolené?  

„V této firmě minimálně zaměstnanců pracuje o své dovolené. Ovšem záleží na 

jednotlivých odděleních a na pozici. Každý zaměstnanec by měl mít svého zástupce. 

Tento zástupce by měl být schopen splnit na nutnou dobu povinnosti za zaměstnance, 

který je na dovolené právě tak, aby nemusel na dovolené pracovat.“ 
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Otázka č. 11: Vyřizují zaměstnanci e-maily a telefony po pracovní době? 

„Myslím si, že je to podobné jako u předchozí otázky. V této firmě minimální část 

zaměstnanců vyřizuje e-maily a telefony po pracovní době.“ 

Otázka č. 12: Pracují zaměstnanci přesčas?  

„V tomto případě opět záleží na tom, na jakém oddělení zaměstnanci pracují. Na 

zákaznické podpoře jsou občas zaměstnanci povinni pracovat o víkendech. V tomto 

případě zaměstnanci dostanou příplatek a také si mohou vybrat náhradní den volna.  

Přesčasy však obecně v naší firmě neexistují. Pokud však takové případy nastanou, 

náhrada je pak formou volna nebo se to ve výjimečných případech zaměstnancům 

proplácí. Neexistuje však žádné pravidlo, je to vše o domluvě. Zaměstnanci by zcela 

určitě preferovali peníze“ 

Otázka č. 13: Mají zaměstnanci čas vybrat si přesčasové hodiny? 

„Ano, mají. Na zákaznické podpoře si sami zaměstnanci i jejich manažeři tyto náhradní 

volna hlídají. Mimo zmíněnou zákaznickou podporu se přesčasy nezohledňují. 

Přesčasové hodiny se nepřeklápí zaměstnancům do dalšího měsíce. Zaměstnanci tak 

mnohdy nemají možnost napracované hodiny vybrat, protože v daném měsíci nestíhají a 

mají hodně práce. V tomto případě je to opět na vzájemné domluvě mezi přímým 

nadřízeným a zaměstnancem, zda si zaměstnanec přesčasové hodiny může vybrat 

v dalším měsíci. Ale opět je nutné říci, že zde neexistuje žádné jednoznačné pravidlo.“  

Otázka č. 14: Přemýšlí zaměstnanci o práci i ve svém osobním volnu? 

„Spíše ne. Záleží opět na oddělení a pozici. Například na zákaznické podpoře si 

zaměstnanci vyřeší své úkoly v pracovní době a měli by domů odcházet s čistou hlavou. 

V administrativě a některých dalších pozicích zaměstnanci nad prací mohou přemýšlet. 

Ale v zákaznickém centru minimálně.“ 

Otázka č. 15: Jsou zaměstnanci vystresovaní? Čím by to mohlo být? 

„Podle mého názoru se tu zaměstnanci cítí dobře. Nemyslím si, že tu jsou vystresovaní. 

Může se však stát, že se najde jedinec, který určité vypjaté situace nezvládá a může tak 

být ve stresu.“ 
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Otázka č. 16: Mají zaměstnanci čas na rodinu a koníčky po své pracovní době? 

„Určitě ano, a to zejména díky pružné pracovní době.“ 

Otázka č. 17: Myslí si zaměstnanci, že firma dělá dostatek v rámci jejich work-life 

balance? 

„Nemáme tu žádné kurzy, semináře týkající se slaďování. Podle mého názoru děláme 

spoustu věcí, které zaměstnancům usnadňují zvládat práci a osobní život. Je však 

pravdou, že tyto aktivity nijak neprezentujeme a ani jim to nějakým způsobem 

nepřipomínáme.“  

Otázka č. 18: Co by podle Vás chtěli zaměstnanci zlepšit v rámci work-life balance? 

„Já si myslím, že určitě by zaměstnance mohly zajímat sick days a Flexi passy, které lze 

použít na sport, kulturu, zdraví. Dále pak také možná akce pro zaměstnance i s rodinou 

nebo den otevřených dveří pro rodiny zaměstnanců. Zaměstnanci by si v tomto případě 

mohli pozvat své děti a rodinu, aby se podívali tam, kde pracují.“ 

2.3.3 Rozhovor s manažerem zákaznické podpory  

Otázka č. 1: Využívají zaměstnanci firemní školku?  

„Co se týče bývalé školky, tak jsem měl dojem, že zaměstnanci školku využívají. Teď 

mám pocit, že firemní školku využívá malý počet zaměstnanců. Konkrétně 1-2 

zaměstnanci.“ 

Otázka č. 2: Z jakých důvodů podle Vás zaměstnanci firemní školku využívají?  

„Je to výhoda v kombinaci s flexibilní pracovní dobou – zaměstnanec má možnost odejít 

z práce dříve a může s tím spojit vyzvednutí dítěte ze školky, a to ještě v blízkosti své 

práce. Rozhodně to také přispívá k lepšímu plánování denního rozvrhu.“   

Otázka č. 3: Z jakých důvodů podle Vás zaměstnanci firemní školku nevyužívají?  

„Jedním z důvodů by mohl být provoz, který byl v minulosti závislý na počtu dětí. 

Existovala omezení s kapacitou a zájmem. Provoz byl tak nepředvídatelný. Další 

nevýhodou by mohla být nastavená provozní doba“.  
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Otázka č. 4: Myslíte si, že jsou zaměstnanci spokojeni s nastavenou pružnou pracovní 

dobou? 

„Podle mého názoru ano. Nedostali se ke mně žádné negativní ohlasy. Lidi jsou spíše 

spokojeni a váží si toho. Navíc nastavená pružná pracovní doba není žádné dogma, lze 

se na všem s nadřízeným domluvit a přizpůsobit pracovní dobu přáním a potřebám 

zaměstnance.“ 

Otázka č. 5: V čem podle Vás vidí zaměstnanci výhodu pružné pracovní doby?  

„Lidé si díky pružné pracovní době mají možnost zařídit vše, co potřebují. Od oprav 

doma, zdravotních prohlídek až po návštěvy úřadů. Existují u nás také situace, kdy 

cizinci mají možnost upravit svou pracovní dobu ve chvíli, kdy jsou na návštěvě u své 

rodiny a chtějí tak s nimi strávit větší dobu.“ 

Otázka č. 6: Chtěli by podle Vás zaměstnanci jinou pružnou pracovní dobu? 

„Myslím, že ne. Podle mého názoru jsou všichni s pracovní dobou spokojení.“ 

Otázka č. 7: Z jakých důvodů si zaměstnanci berou home office? 

„Zejména z důvodu lehké nemoci, nachlazení dále pak návštěvy úřadů apod. 

Zaměstnanci nemusí cestovat do práce. Zejména v případě, kdy bydlí daleko od Brna. 

Máme u nás případy, kdy zaměstnanci právě kvůli veliké vzdálenosti pracují z domova. 

Někdy se může také stát, že domácí prostředí zaměstnancům prospívá i v tom, že mají na 

úkoly vyžadující soustředění doma klid.“ 

Otázka č. 8: Co by podle Vás zaměstnanci rádi změnili na způsobu získání home office? 

Chtěli by si ho brát bez svolení manažerů? 

„Zcela jistě je tu pár jedinců, kteří po tom touží. Většina lidí logiku schvalování chápe. 

Avšak najde se tu také menšina lidí, která by chtěla mít větší rozhodovací pravomoci. 

Oficiální žádost o změnu však zatím nikdo nepředložil. Vidím to jako otázku slušného 

chování a vzájemného respektu. Ve většině případů žádost o home office manažer 

nezamítá“  
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Otázka č. 9: Uvítali by zaměstnanci sick days? 

„Myslím si, že by to pár osob uvítalo. Nikdy se to však oficiálně neřešilo. Já osobně 

vidím argumenty proti tomuto řešení.“  

Otázka č. 10: Pracují podle Vás zaměstnanci o své dovolené? 

„Myslím si, že lidé na vedoucích pozicích to v určité míře dělají a trochu se to i 

předpokládá. Například zkontrolovat e-maily, ale určitě ne trávit celé odpoledne nad 

pracovními záležitostmi. Řadoví zaměstnanci nemají důvod pracovat o své dovolené.“ 

Otázka č. 11: Vyřizují zaměstnanci e-maily a telefony po pracovní době? 

„Bavíme-li se o vedoucích, všeobecně ano. Zbytek zaměstnanců k tomu důvod nemá.“  

Otázka č. 12: Pracují zaměstnanci přesčas?  

„Ano pracují. Na zákaznické podpoře mají zaměstnanci formálně možnost vybrat si 

přesčasové hodiny. Vždy je to však na daném jednotlivci, jestli danou práci stihne nebo 

ne. Zaměstnanec, který si dobře zorganizuje práci a stihne vyřešit všechny své pracovní 

záležitosti a ohlásí se během měsíce, tak není sebemenší důvod zamítnutí.“  

Otázka č. 13: Mají zaměstnanci čas vybrat si přesčasové hodiny? 

„Přesčasy neproplácíme. Proplácíme pouze práci o svátcích a víkendech, což se počítá 

v našem systému jako přesčas. Klasický přesčas se ale neproplácí. Pokud je přesčasů 

hodně, tak je to signál pro jednotlivé manažery, že zaměstnanci mají třeba hodně práce 

nebo ji nedělají takovým způsobem, jakým by měli. Úkolem jednotlivých manažerů pak 

je, aby tento problém nějak řešili.“ 

Otázka č. 14: Přemýšlí zaměstnanci o práci i ve svém osobním volnu? 

„Za sebe můžu říct, že ano. Ostatní nevím. Opět záleží na pozici. Vedoucí pracovníci 

zcela jistě o svých pracovních úkolech přemýšlí i ve svém osobním volnu. Opět to beru 

jako součást dané vedoucí pozice.“ 
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Otázka č. 15: Jsou zaměstnanci vystresovaní? Čím by to mohlo být? 

„V obecné rovině ne. Není to rozhodně prostředím, ve většině případů by to nemělo být 

ani množstvím práce. Čím můžou být stresovaní, jsou jednotlivé nepříjemné situace při 

komunikaci se zákazníky. Což by mohl být jediný zdroj stresu.“ 

Otázka č. 16: Mají zaměstnanci čas na rodinu a koníčky po své pracovní době? 

„Já jsem o tom přesvědčen, že mají. Lidé se zabývají ve svém volném čase vším 

možným. Z toho, co mám možnost slyšet, jsou naši zaměstnanci aktivní, což značí to, že 

ten čas mají.“   

Otázka č. 17: Myslí si zaměstnanci, že firma dělá dostatek v rámci jejich work-life 

balance? 

„Z mého hlediska dělá firma to, co se žádá. Poptávka je přímo úměrná aktivitám firmy. 

Jestli to takto hodnotí i ostatní, to nedovedu posoudit. Dodal bych, že pružná pracovní 

doba a přístup jednotlivých manažerů je podle mého názoru pro zaměstnance 

dostačující.“ 

Otázka č. 18: Co by podle Vás chtěli zaměstnanci zlepšit v rámci work-life balance? 

„Myslím si, že vycházíme zaměstnancům vstříc v jejich přáních a potřebách. Nemám 

pocit, že by zaměstnanci chtěli něco měnit. Dle mého názoru je praxe někdy až moc 

tolerantní vůči lidem, kteří mají tendenci to zneužívat. 

2.3.4 Zhodnocení rozhovorů  

V následující části jsou zhodnoceny rozhovory obou vybraných manažerů. Do 

jaké míry se manažeři shodují na svých názorech a do jaké míry naopak se jejich 

postoje a názory rozcházejí. Struktura zhodnocení byla zachována a je tedy stejná jako u 

výše zmíněných rozhovorů. Obsahuje celkem 18 otázek. 

Otázka č. 1: Využívají zaměstnanci firemní školku?  

Firemní školka se využívá a shodují se na tom oba manažeři, kteří také uvádí, že 

v tuto chvíli využívá školku méně zaměstnanců, než je kapacita školky. 

Otázka č. 2: Z jakých důvodů podle Vás zaměstnanci firemní školku využívají?  
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Otázka č.2 se zabývala důvody, proč zaměstnanci využívají firemní školku. I zde 

se oba manažeři shodují na tom, že jedním z hlavních z důvodů je ten, že školka je 

v blízkosti práce. HR manažerka uvedla i další výhody, které vidí ve využívá firemní 

školky. Konkrétně 50 % příspěvek zaměstnavatele na školné a v případě jakýkoliv 

problémů může zaměstnanec být během chvilky u dítěte.  

Otázka č. 3: Z jakých důvodů podle Vás zaměstnanci firemní školku nevyužívají?  

První z otázek, kde se odpovědi manažerů rozcházely jsou příčiny plného 

nevyužití služeb firemní školky. HR manažerka uvedla za možné důvody k nevyužívání 

školky následující: 

• nedostatečný věk dítěte; 

• dítě už je přihlášené v jiné školce; 

• Webnode je mladá firma a spoustu zaměstnanců děti ještě nemá. 

Manažer zákaznické podpory uvedl, že důvodem, proč zaměstnanci nevyužívají 

školku, může být nastavená provozní doba.  

Otázka č. 4: Myslíte si, že jsou zaměstnanci spokojeni s nastavenou pružnou pracovní 

dobou? 

V rámci problematiky pracovní doby se oba manažeři se shodují na tom, že 

zaměstnanci jsou dle jejich názoru spokojeni s nastavenou pružnou pracovní dobou. Na 

obou stranách zazněl také fakt, že zaměstnanci mají možnost se s nadřízeným na 

čemkoliv domluvit. Například pokud zaměstnanec potřebuje odejít dříve, než je konec 

pevně části pružné pracovní doby, lze to konzultovat s nadřízeným.  

Otázka č. 5: V čem podle Vás vidí zaměstnanci výhodu pružné pracovní doby?  

Odpovědi obou manažerů se u této otázky trochu lišily, nicméně vesměs 

znamenají to samé. Podle jejich názoru si zaměstnanci mají možnost zařídit vše, co 

potřebují. Od zmíněných oprav, zdravotních prohlídek, návštěv úřadů až po své koníčky 

a čas strávený s rodinou. 

Otázka č. 6: Chtěli by podle Vás zaměstnanci jinou pružnou pracovní dobu? 

Zde manažeři uvádí různé pohledy na tuto problematiku. HR manažerka uvádí, 

že podle jejího názoru by zaměstnanci uvítali kratší pevnou část pracovní doby. 
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Manažer zákaznické podpory má pocit, že všichni zaměstnanci jsou s pracovní dobou 

spokojení. 

Otázka č. 7: Z jakých důvodů si zaměstnanci berou home office? 

Důvody, proč si zaměstnanci berou home office, jsou dle manažerů jasné a 

shodují se v nich. Oba uvádí, že podle jejich názoru, zaměstnanci nejčastěji využívají 

práci z domova ve chvíli, kdy onemocní, onemocní jejich dítě nebo nechtějí cestovat do 

práce kvůli velké vzdálenosti.  

Otázka č. 8: Co by podle Vás zaměstnanci rádi změnili na způsobu získání home 

office? Chtěli by si ho brát bez svolení manažerů? 

HR manažerka uvádí, že podle ní, by zaměstnanci ocenili, kdyby si mohli sami 

určit dle svého vlastního uvážení, kdy budou pracovat z domova. Navíc ale také dodává, 

že podle jejího názoru není náročné získat povolení od přímého nadřízeného a že ve 

většině případů je práce z domova schválena. To uvádí také manažer zákaznické 

podpory. Ten naopak ale dodává, že podle něho názoru je tu pouze pár jedinců, kteří by 

toto pravidlo chtěli měnit.  

Otázka č. 9: Uvítali by zaměstnanci sick days? 

Pohledy na sick days se u obou manažerů maličko liší, avšak oba si myslí, že by 

to určitá část zaměstnanců uvítala. HR manažerka si je jistá, že možnost využít sick 

days by zaměstnanci stoprocentně uvítali. Podle jejich slov by to mohli být zhruba tak 3 

dny v roce. Naopak názor manažera zákaznické podpory je trochu vlažnější, jelikož 

uvádí, že by sick days uvítalo pouze pár osob. 

Otázka č. 10: Pracují podle Vás zaměstnanci o své dovolené? 

Oba manažeři se jednoznačně shodli na tom, že podle jejich názoru, řadoví 

pracovníci nemají důvod pracovat o své dovolené. HR manažerka uvádí, že v této firmě 

minimálně zaměstnanců pracuje o své dovolené. Manažer zákaznické podpory pak 

dodává, že v určité míře pracují podle jeho názoru lidé na vedoucích pozicích, od 

kterých se to dle jeho slov tak trochu očekává.  
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Otázka č. 11: Vyřizují zaměstnanci e-maily a telefony po pracovní době? 

V rámci této otázky se obě odpovědi shodují v tom, že je to malá část 

zaměstnanců. Konkrétně lidé na vedoucích pozicích. Odpověď dle nich je podobná jako 

u předchozí otázky.   

Otázka č. 12: Pracují zaměstnanci přesčas?  

Odpovědi manažerů na otázku přesčasu se shodují v tom, že opět záleží na tom, 

na jakém oddělení lidé pracují. Obecně dle slov HR manažerky moc přesčasů ve firmě 

není. Naopak manažer zákaznické linky uvádí, že zaměstnanci na zákaznické podpoře 

přesčasy mají. Oba se však shodují na tom, že přesčasy se standardně neproplácí a že 

zaměstnanci mají možnost si své přesčasové hodiny vybrat. HR manažerka dodává, že 

zaměstnanci by zcela určitě proplácet přesčasy chtěli.  

Otázka č. 13: Mají zaměstnanci čas vybrat si přesčasové hodiny? 

 Dle slov obou manažerů, zaměstnanci nemají většinou čas na to, aby si vybrali 

své přesčasové hodiny. Mají mnoho práce a nestíhají si je tak v daném měsíci vybrat, 

jelikož se tyto napracované hodiny nepřeklápí do dalšího měsíce. HR manažerka také 

uvádí, že je to o domluvě mezi zaměstnancem a přímým nadřízeným, zda si daný 

zaměstnanec může vybrat přesčasy v dalším měsíci. Není to však dle jejich slov není 

pravidlem.  

Otázka č. 14: Přemýšlí zaměstnanci o práci i ve svém osobním volnu? 

Oba manažeři tvrdí, že zaměstnanci nepřemýšlí standardně o své práci ve svém 

osobním volnu. Výjimkou mohou být opět vedoucí pozice a administrativní pozice.  

Otázka č. 15: Jsou zaměstnanci vystresovaní? Čím by to mohlo být? 

Vystresovaných zaměstnanců a stresových situací si nejsou manažeři vědomi. 

Avšak oba připouští, že některé malé výjimky mohou ve firmě nastat. Manažer 

zákaznické podpory uvádí za možný zdroj stresu komunikaci se zákazníky.  

Otázka č. 16: Mají zaměstnanci čas na rodinu a koníčky po své pracovní době? 

U této otázky jsou zcela jednoznačně odpovědi obou manažerů v souladu. 

Konkrétně oba uvádí, že zaměstnanci mají čas na rodinu a koníčky po své pracovní 

době.  
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Otázka č. 17: Myslí si zaměstnanci, že firma dělá dostatek v rámci jejich work-life 

balance? 

Oba manažeři uvádí, že firma dělá dostatek aktivit, které zaměstnancům 

usnadňují zvládat práci a osobní život. Manažer zákaznické vyzdvihuje za dostačující 

aktivity přístup jednotlivých manažerů a pružnou pracovní dobu.  

Otázka č. 18: Co by podle Vás chtěli zaměstnanci zlepšit v rámci work-life balance? 

HR manažerka uvádí, že zaměstnanci by mohli mít zájem o sick days a Flexi 

passy. Naopak manažer zákaznické podpory tvrdí, že dle jeho názoru musí být 

zaměstnanci spokojení, protože firma vychází vstříc jejich přáním a potřebám.  

2.4 Dotazníkové šetření 

2.4.1 Zkoumané osoby 

Mezi zkoumané osoby lze zařadit zaměstnance na zákaznické podpoře, finančním 

oddělení a personálním oddělením, které zahrnuje také pozici recepční. Celkový počet 

respondentů, kteří vyplnili dotazník je 54. Návratnost dotazníku je 90 %.  

2.4.2 Realizace průzkumu 

Dotazník byl vytvořen na internetových stránkách www.survio.com a následně byl 

rozeslán vybraným dotazovaným formou odkazu na webovou stránku, na které byl 

vytvořen. V úvodu byli respondenti seznámeni s účelem a využitím daného dotazníku. 

Dotazník byl zcela anonymní. Jeho vyplnění trvalo v průměru 15 minut.  

2.4.3 Metodika dotazníku 

Dotazník obsahuje celkem 31 otázek. Dotazník byl nejprve vytvořen v češtině a pak 

dále přeložen do anglického jazyka, jelikož část respondentů jsou cizinci. Dotazník je 

sestaven jak z uzavřených, polouzavřených otázek, tak také otevřených otázek. 
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2.4.4 Zhodnocení výsledků dotazníkové šetření 

V následující části jsou zhodnoceny výsledky provedené analýzy formou dotazníku. 

Tato část je rozdělena do několika oblastí, které budou postupně evaluovány. V první 

části jsou popsány základní charakteristiky respondentů, dále pak oblast firemní školky, 

pružné pracovní doby, práce z domova, a nakonec oblast volného času respondentů a 

aktivity v rámci slaďování.  

2.4.4.1 Charakteristika respondentů 

Z celkových 54 respondentů je valná většina žen. Konkrétně se jedná o 70 % 

celkových odpovídajících. Zbylých 30 % jsou muži. Na následujícím grafu č. 2 je vidět, 

že 78 % ze zkoumaných zaměstnanců je ve věku 17-36 let. Dále pak 20 % ve věku  

37-52 let a pouhá 2 % ve věku 53-71 let.  

 

Graf č.  1:Jaké je Vaše pohlaví? 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pokud bychom tato data chtěli hodnotit z hlediska jednotlivých generací, která 

jsou popsána v teoretické části, lze říci: 

• 2 % respondentů patří do Generace „Baby boomers“; 

• 20 % respondentů patří do Generace X;  

• 78 % respondentů patří do Generace Y. 
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Graf č.  2: Kolik je Vám let? 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Další základní charakteristikou, na kterou byli respondenti dotazováni, je počet 

dětí. Jak lze vidět z níže uvedeného grafu č. 3., 72 % odpovídajících nemá žádné děti. 

Zbývajících 28 % respondentů má nějaké děti. Konkrétně 7 % respondentů má jedno 

dítě a 19 % respondentů má dvě děti. „2 a více“ zaškrtlo celkem 2 % respondentů. 

 

 
 

Graf č.  3: Kolik máte dětí? 

Zdroj: vlastní zpracován 
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Jak lze vyčíst z následujícího grafu č. 4, nejvíce respondentů (85 %) pracuje na 

zákaznické podpoře neboli customer care – CC. Z toho největší zastoupení (24 %) 

respondentů z CC patří zaměstnancům zákaznické podpory pro španělský a italský 

region a také zaměstnancům zákaznické podpory pro český a slovenský region (22 %).  

Graf č. 4 ukazuje, že 15 % respondentů patří mezi zaměstnance finančního (9 %) 

a personálního oddělení (6 %).  

 

Graf č.  4: Na jakém oddělení pracujete? 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.4.4.2 Firemní školka 

V následující části jsou evaluovány odpovědi, které se týkají využití možnosti 

firemní školky, která je zabezpečována externí firmou. Dotazováni byli pouze ti 

respondenti, kteří označili v jedné z předchozích otázek, že mají děti. Z grafu č. 5 je 

patrné, že 87 % dotazovaných nevyužívá firemní školku a pouhá 3 % respondentů ano. 

 

 

 

 

 

22%

24%

6%
9%

9%

15%

6%

9%

Otázka č. 7: Na jakém oddělení
pracujete?

Zák. podp. - Czech and Slovak region

Zák. podp. - Spanish, Italian region

Zák. podp. - Swedish, Norwegian, Finnish,
Danish region

Zák. podp. - US, English, Japanese, Korean,
Turkish, Hungarian, Latvian, Greek region

Zák. podp. - Brazilian, Portuguese region

Zák. podp. - Russian, French, German,
Romanian, Dutch region

HR and Office

Finanční oddělení



67 

 

 

 

Graf č.  5: Využíváte firemní školku? 

Zdroj: vlastní zpracování 

Níže jsou uvedeny důvody proč respondenti využívají či nevyužívají možnost 

firemní školky. Jednotlivé důvody jsou seřazené sestupně od nejčetnějších odpovědí.  

Důvody, proč zaměstnanci nevyužívají firemní školky: 

• „Děti jsou staré na školku“ (5); 

• „Děti chodí do státní školky“ (4); 

• „Děti jsou v tuto chvíli malé“ (2); 

• „Děti chodí do školky blízko našeho domova“ (1); 

• „Cena je vysoká“ (1). 

Důvody, proč zaměstnanci využívají firemní školky: 

• „Snadnější koordinace práce a dětí“ (1); 

• „Dítě je ještě moc malé na to, aby mohlo chodit do státní školky „ (1). 

2.4.4.3 Pružná pracovní doba 

Další část dotazníku byla směřována na pružnou pracovní dobu. V otázce č. 8 

byli respondenti dotazováni na to, zda jsou spokojení s tím, jak je nyní pružná pracovní 

doba nastavena. Drtivá většina, konkrétně 87 % respondentů je s nastavením pružné 

pracovní doby spokojeno. Zbylých 13 % respondentů říká, že jsou spíše spokojení.  
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Graf č.  6: Jste spokojený/á s nastavenou pevnou částí pracovní doby? 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z dále uvedeného grafu č. 7 lze vyčíst, jak respondenti hodnotí nastavené 

podmínky pružné pracovní doby. Respondenti měli možnost zaškrtnout více odpovědí a 

také napsat vlastní odpověď. 

 Za největší výhodu pružné pracovní doby 37 % respondentů považuje možnost, 

že si mohou zařídit více věci, pokud nemusí být na pracovišti do 17:00. Druhá největší 

výhoda dle odpovědí respondentů (30 %) je ta, že nemusí čerpat dovolenou na vyřízení 

určitých osobních záležitostí.  

Poměrně značná část respondentů (13 %) zvolila možnost napsat vlastní 

odpověď a vyjádřit tak svůj individuální názor. Nejčastěji se objevovaly následující tři 

typy odpovědí: 

• „Někdy mám chuť si přispat a někdy zase můžu přijít do práce brzy a 

odejít dříve“ (7); 

• „Můžu si organizovat den podle svých představ“ (3); 

• „Mám čas na své děti, domácí mazlíčky a rodinu (3). 
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Graf č.  7: Jaké výhody Vám přináší nastavená pružná pracovní doba? 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dle grafu č. 8, lze spíše soudit, že dotazovaní jsou více méně s nastavenou 

flexibilní pracovní dobou spokojení, protože 80 % respondentů se shoduje na tom, že 

toto nastavení nechtějí měnit. 21 % dotázaných by změnu přivítalo, přičemž pouhých  

6 % respondentů by rozhodně tuto flexibilní formu změnilo.  

 

 

Graf č.  8: Chtěli byste změnit pružnou pracovní dobu? 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Dotazovaní měli možnost v otázce č. 11 vyjádřit svůj názor na to, jak by měla 

podle nich flexibilní pracovní doba vypadat v případě, že by byla změněna. Výsledky, 

které jsou zobrazeny v grafu č. 9, ukazují, že nejvíce respondentů (31 %) by navrhovalo 

pružnou pracovní dobu od 9:00-14:00. Dále pak flexibilní pracovní dobu od 10:00 

15:00, kterou by si přálo 26 % respondentů. 17 % respondentů by nechtělo nijak měnit 

to, jak je nyní pružná pracovní doba nastavena.    

 

Graf č.  9: Jakou byste navrhoval/a pevnou část pružné pracovní doby? 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.4.4.4 Práce z domova 

V této části jsou vyhodnoceny výsledky otázek, které jsou zaměřeny na práci 

z domova. Z grafu č. 10 vyplývá, že práci z domova nejvíce lidí (37 %) využívá 

v případě nemoci. Pro 13 % dotázaných je také důvodem pracovat z domova péče o 

osobu blízkou. Dále pak 12 % respondentů uvedlo jako důvod péči o své dítě.  

V této otázce mohli respondenti napsat svou vlastní odpověď, přičemž této 

možnosti využilo 20 % respondentů. Níže jsou uvedeny nejčastější důvody pro práci 

z domova. V závorce jsou uvedeny počty jednotlivých odpovědí: 

• „Při sjednané návštěvě opraváře, pošťáka či lékaře“ (11); 

• „Práce z domova šetří čas zejména na cestování do práce“ (3); 

• „Více se koncentruji a soustředím doma“ (3); 

• „Doma si můžu otevřít okna a vyvětrat“ (2); 
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• „Využívám práci z domova v případě, že cestuji nebo jedu na delší dobu 

za svou rodinou“ (2). 

 

Graf č.  10: Z jakých důvodů využíváte možnost pracovat z domova? 

Zdroj: vlastní zpracování 

V otázce č. 13 odpovídali respondenti na otázku „V čem vidíte největší výhodu 

práce z domova?“. 29 % respondentů uvedlo za největší výhodu práce z domova více 

flexibility v rámci života, dále pak 25 % dotazujících zvolilo možnost „Více dovolené – 

nemusím si brát dovolenou v případě lehké nemoci“. Poměrně stejná část (24 %) 

respondentů také uvedlo, že výhodou je pro ně také podpora a důvěra ze strany 

zaměstnavatele.  

 

Graf č.  11: V čem vidíte největší výhodu práce z domova? 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zajímavý do jisté míry je také fakt, že celkem 17 % dotázaných odpovědělo, že 

výhodou práce z domova je pro ně to, že jsou méně ve stresu. Zbylých 5 % odpovědí 

zahrnují vlastní odpovědi respondentů, přičemž většina z nich zahrnuje odpovědi 

z předešlé otázky č. 12. Respondenti uvedli za největší výhody práce z domova 

následující: 

• „Optimální pracovní podmínky“ (1); 

• „Snadnější organizace dne“ (3); 

• „Více svobody“ (1); 

• „Ušetřím čas“ (2).  

Poslední otázkou v oblasti práce z domova je otázka č. 14, která se týká 

podmínek, za kterých je práce z domova umožněna. Respondenti měli možnost vyjádřit 

svůj názor na to, zda by uvítali zvolit si možnost pracovat z domova kdykoliv bez 

svolení svého přímého nadřízeného. 

Celkově 63 % respondentů uvádí, že by zcela určitě a spíše chtěli, aby tuto 

možnost měli. Přičemž zhruba jedna třetina respondentů (28 %) by chtěla rozhodně mít 

možnost pracovat z domova dle svého uvážení. Zbylých 37 % dotázaných tuto aspiraci 

nemá. 

 

Graf č.  12: Uvítal/a byste možnost pracovat z domova kdykoliv bez svolení přímého nadřízeného? 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2.4.4.5 Sick days 

Další pozornost v dotazníku je věnována sick days. U otázky č. 15, která se 

respondentů ptala, zda by uvítali sick days, valná většina odpověděla, že rozhodně 

ano/spíše ano. Tyto výsledky vyplývají z níže uvedeného grafu č. 13. Konkrétně se 

jedná o 49 z celkových 54 respondentů (90 %). Zbylých 10 % dotázaných sick days 

nevyžaduje. 

 

Graf č.  13: Uvítal/a byste sick days? 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V otázce č. 16 měli respondenti opět možnost vyjádřit svůj vlastní názor na to, 

kolik dní sick days by rádi získali. Nejvíce respondentů (35 %) uvádí, že v rámci sick 

days by uvítalo 3 dny. Dále pak 30 % respondentů zvolilo možnost 6 dní. Třetí 

nejčetnější responsí, na kterou odpovědělo 10 respondentů z celkových 54, je 5 dní.  
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Graf č.  14: Kolik dní sick days byste uvítal/a? 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.4.4.6 Osobní volno  

V této části se vyskytují otázky týkající se osobního volna respondentů. V otázce 

č. 17 byli respondenti dotazováni, zda pracují během své dovolené. Z grafu č. 15 

vyplývá, že celkem 67 % respondentů uvádí, že někdy při své dovolené musí pracovat. 

12 respondentů z celkových 54 zaškrtlo odpověď, že během své dovolené nemusí nikdy 

pracovat. 11 % dotázaných uvádí, že během své dovolené pracují vždy nebo velmi 

často.  
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Graf č.  15: Pracujete během své dovolené? 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu č. 16 je zřejmé, že 74 % respondentů někdy pracuje přesčas. Velmi často 

musí zůstávat v práci déle 15 % dotázaných. Jeden respondent uvádí, že v práci zůstává 

přesčas každý den. Naopak 9 % respondentů v práci nezůstává déle, než je jejich 

stanovená pracovní doba.  

 

Graf č.  16: Pracujete přesčas? 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výsledky z otázky č. 19 jsou uvedeny v následujícím grafu č. 17. V rámci této 

otázky byli respondenti konfrontováni s tím, jakou náhradu za přesčasy získávají. 54 % 

respondentů uvádí, že si mohou vybrat náhradní volno dle přesčasových hodin. 4 % 
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dotázaných uvádí, že za přesčasové hodiny nemají žádnou náhradu, jelikož nemají čas 

na to, aby si tyto napracované hodiny vybrali. Respondenti (42 %) také využili možnost 

vlastní odpovědi. Mezi nejčastější odpovědi lze uvést následující: 

• „Odcházím z práce dříve“ (7); 

• „Mám delší pauzu na oběd, než je povolené“ (2); 

• „Nepožaduji náhradu, jelikož je to moje osobní rozhodnutí pracovat 

přesčas“ (1); 

• „Nepožaduji náhradu. Je to poděkování zaměstnavateli za flexibilitu, 

kterou nabízí“ (1); 

• „Jsem placený/á na hodinu, nemám tak přesčasové hodiny“ (1). 

 

 

Graf č.  17: Jakou náhradu získáváte za své přesčasové hodiny? 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z následujícího grafu č. 18 je patrné, že 44 % dotazovaných zaměstnanců by 

toužilo po tom, aby jejich přesčasy byly propláceny. Dále pak 41 % respondentů uvádí, 

že by za přesčasové hodiny uvítali dovolenou. 4 % dotazovaných za své přesčasové 

hodiny nic nepožaduje. Opět zde měli respondenti možnost napsat svůj vlastní názor. 

Zde uváděli respondenti následující odpovědi: 

• „Peníze, ale jsem realista, takže vím, že je to zde nereálné“ (1); 

• „Jsem spokojený/á, jak je to nyní nastaveno“ (1); 

• „Je to na zaměstnavateli“ (1); 

• „Rád bych měl možnost vybrat si buď peníze nebo dovolenou“ (1); 

54%

4%

42%

Otázka č. 19: Jakou náhradu získáváte za své 
přesčasové hodiny?

Volno dle přesčasových
hodin.

Nic, nemám čas si je
vybrat.

Vlastní odpověď.
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• „Půl dne dovolené podle přesčasových hodin“ (1). 

 

Graf č.  18: Co byste preferoval/a jako náhradu za Vaše přesčasového hodiny? 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V rámci osobního volna jsem se respondentů zeptala také na to, jak často 

přemýšlí o své práci ve svém osobním volnu. Celkově 93 % respondentů uvádí, že na 

práci ve svém osobním volnu myslí. Konkrétně 61 % respondentů někdy, 30 % 

respondentů velmi často a 2 % respondentů každý den. 7 % dotazovaných uvádí, že 

z práce odchází s čistou hlavou a na práci tak ve svém osobním volnu nemyslí. 

 

 

Graf č.  19: Jak často přemýšlíte o práci ve svém osobním volnu? 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z grafu č. 20 plyne, že 59 % respondentů někdy musí vyřídit pracovní e-maily či 

telefony ve svém osobním volnu. 33 % respondentů naopak uvádí, že pracovní e-maily 

a telefony nikdy ve svém osobním volnu vyřizovat nemusí. Velmi často a každý den 

musí vyřizovat pracovní e-maily a telefony dohromady 8 % respondentů.  

 

Graf č.  20: Vyřizujete e-maily a telefony po své pracovní době? 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V rámci otázky č. 23 měli respondenti za úkol označit do jaké míry je ovlivňují 

jednotlivé prvky. Z níže uvedené tabulky č. 4 lze vyčíst, které jak moc jednotlivé prvky 

ovlivňují slaďování pracovního a osobního života respondentů. 

 Respondenti mohli označit u každého prvku možnost 1-5, přičemž 1 znamená 

situaci, kdy například pracovní doba ovlivňuje velmi malým způsobem work-life 

balance respondenta. Naopak 5 znamená, že pracovní doba velmi hodně ovlivňuje 

work-life balance daného dotázaného zaměstnance.  

Výsledky ukázaly, že velmi hodně ovlivňuje rovnováhu pracovního a osobního 

života respondentů pružná pracovní doba (39%), dále pak práce z domova (41 %) a 

pracovní doba (45 %). Naopak nejmenším způsobem ovlivňuje zmiňovanou rovnováhu 

respondentů negativní pracovní prostředí (37 %) a přesčasy (24 %).  
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Otázka č. 22: Vyřizujete e-maily a telefony po své 
pracovní době? 
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Tabulka č.  4: Ovlivňující prvky work-life balance 

Zdroj: vlastní zpracování 

 1 2 3 4 5 

pracovní doba 4 4 14 11 21 

přesčasy 13 8 10 13 10 

Stres 7 9 16 9 13 

negativní pracovní 
prostředí 

20 6 6 11 11 

práce z domova 1 4 14 13 22 

pružná pracovní doba 2 2 10 16 24 

práce během dovolené 11 5 16 7 15 

 

Na otázku č. 24, zda respondenti mají po práci dostatek času na své koníčky, 

uvádí dohromady 91 % respondentů, že ten čas mají. Z toho 43 % dotazovaných 

rozhodně ano a 48 % dotazovaných spíše ano. Pouze 9 % z celkových dotazovaných 

zaměstnanců nemá čas na své koníčky.  

 

Graf č.  21: Máte čas na své koníčky po práci? 

Zdroj: vlastní zpracování 

Velmi podobné výsledky se ukázaly i v další otázce č. 25. Zde byli respondenti 

dotazováni na to, zda mají možnost trávit dostatek času se svou rodinou a přáteli. 

Výsledky ukazuje graf č. 22, přičemž celkem 96 % respondentů uvádí, že čas na svou 

rodinu a kamarády mají. 

 Z toho 48 % respondentů upřesnilo, že čas na svou rodinu a přátele jednoznačně 

má a druhá polovina zaškrtla možnost „spíše ano“. Pouhá 4 % respondentů uvedla, že 
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Otázka č. 24: Máte čas na své koníčky po práci?
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ano
Spíše ano
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čas na svou rodinu a přátele nemá. Z toho 2 % respondentů spíše nemá tuto možnost a  

2 % respondentů uvádí, že rozhodně tuto možnost nemá. 

 

Graf č.  22: Máte čas na svou rodinu a přátele? 

Zdroj: vlastní zpracování 

Do jaké míry se cítí být zaměstnanci ve stresu, zjišťovala otázka č. 26. Celkem 

81 % respondentů uvádí, že nepociťují být ve stresu. Z toho konkrétně 9 % respondentů 

není zcela určitě ve stresu a 72 % respondentů spíše není ve stresu. Z grafu č. 23 je 

zjevné, že 19 % respondentů patří do té části dotazovaných, která se cítí být ve stresu. 

Z toho 4 % respondentů se cítí být zcela určitě ve stresu. 

 

Graf č.  23: Cítíte se být ve stresu? 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V následující otázce byli respondenti dotazovaní na to, co může způsobovat 

jejich stres. Na tuto otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří v předešlé otázce 

zaškrtli odpověď, že jsou rozhodně či spíše ve stresu. 

 Dle grafu č. 24 lze soudit, že nejvíce respondentů (24 %) je ve stresu kvůli 

tomu, že se cítí být vyčerpaní. Dále pak 20 % odpovědí ukazuje, že dotazované 

respondenty vedou ke stresu neshody s kolegy a nadřízenými a v neposlední řadě také 

to, že nestíhají plnit stanovené termíny. (16 %) 

I v tomto případě měli respondenti napsat svou vlastní odpověď.  

• „Jsem ve stresu, protože nevím, zda mi prodlouží smlouvu“ (1); 

• „Pracuji a zároveň ještě studuji“ (1); 

• „Jsem ve stresu kvůli problematickým zákazníkům“ (2); 

• „Jsem ve stresu ve chvíli, kdy máme nedostatek zaměstnanců na oddělení 

a nestíhám tak svoji práci“ (1); 

• „Mám mnoho povinností ať už v práci, tak i v osobním životě“ (2). 

 

Graf č.  24: Co může způsobovat Váš stres? 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Neshody s kolegy či
nadřízenými.
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2.4.4.7 Firemní aktivity zaměřené na slaďování  

Zbytek otázek je zaměřen na firemní aktivity týkající se slaďování profesního a 

osobního života. V rámci otázky č. 28 jsem se respondentů ptala na to, zda by uvítali, 

kdyby firma několikrát do roka uspořádala přednášky na téma slaďování profesního a 

osobního života.  

Celkem 54 % respondentů uvádí, že by za tuto aktivitu byli rádi. Zbytek 

dotázaných zaměstnanců (46 %) odpovědělo, že takové aktivity nepotřebují. Z toho 

konkrétně 39 % respondentů uvádí, že přednášky rozhodně nechtějí a 7 % respondentů 

uvádí, že přednášky spíše nepotřebují.  

 

Graf č.  25: Chtěli byste, aby firma uspořádala několikrát do roka přednášky na téma slaďování 

pracovního a osobního života? 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 26 ukazuje, že celkem 94 % respondentů si myslí, že zaměstnavatel 

splňuje jejich požadavky v rámci slaďování. Z toho 37 % respondentů uvádí, že tyto 

požadavky zaměstnavatel rozhodně splňuje. Pouhých 6 % dotazovaných má pocit, že 

zaměstnavatel jejich požadavky v rámci slaďování spíše nesplňuje. Žádný respondent 

nevybral za svou odpověď možnost „rozhodně ne“. 
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Graf č.  26: Splňuje zaměstnavatel Vaše požadavky v rámci slaďování pracovního a osobního života? 

Zdroj: vlastní zpracování 

V následující otázce č. 30 byli respondenti konfrontováni s tím, co podle jejich 

názoru firma dělá v rámci slaďování profesního a osobního života. Odpovědi, které 

respondenti mohly vybrat, jsou aktivity, které firma v tuto chvíli reálně nabízí svým 

zaměstnancům. Výsledky ukázaly, že nejčastěji si respondenti myslí, že firma v rámci 

slaďování jejich profesního a osobního života vykonává následující aktivity: 

• flexibilní formy zaměstnávání (27 %); 

• firemní školka (24%); 

• slevy na sportovní vyžití (13%); 

• volno pro otce, kterým se narodilo dítě (10 %). 

Naopak pouze 2 % respondentů si myslí, že firma uskutečňuje den otevřených 

dveří pro děti zaměstnanců. Dále také 3 % respondentů označila možnost, že ve firmě 

jsou informace ohledně slaďování na viditelných místech.  
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Graf č.  27: Co podle Vás dělá firma v rámci slaďování? 

Zdroj: vlastní zpracování 

V poslední otázce č. 31 měli respondenti za úkol vybrat takové aktivity, které by 

podle jejich názoru měla firma začít nabízet v rámci oblasti slaďování pracovního a 

osobního života. Respondenti měli na výběr z několika aktivit, které firma nenabízí či 

nabízí pouze z části.  

Výsledky z grafu č. 28 ukazují, že nejvíce respondentů zvolilo možnost Sick 

days (34 %) Flexi Pass (26 %) a firemní akce s dětmi i partnerem/partnerkou (15 %). 

Naopak z grafu č. 28 plyne, že nejmenší zájem mají respondenti o Wellness programy 

(2%) a Informace o slaďování na viditelných místech (5%). 

10 % odpovědí zahrnovalo názory jednotlivých respondentů.  

• Zdravé vybavení – zdravotní židle, polohovatelné stoly a kvalitní 

obrazovky (1); 

• Slevy na sportovní využití do méně drahého zařízení, než je tomu teď 

(4); 

• Slevy na masáže (2); 

• Zdarma kávu a čaj (1); 

• Stravenky (1); 
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v rámci slaďování?
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Individuální konzultace a
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Přednášky, work-shopy,
prezentace na téma slaďování.
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• Možnost pracovat z domova pravidelně – 1-2 dny týdně. (1); 

• Příplatek na penzijní pojištění (1). 

 

Graf č.  28: Co by podle Vás měla firma v rámci slaďování dělat? 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.4.5 Zhodnocení názorů a postojů manažerů a respondentů 

V této části jsou zhodnoceny postoje a názory manažerů, s kterými proběhl 

rozhovor a výsledky z provedeného výzkumu formou dotazníku. Účelem tohoto 

zhodnocení je zjistit, zda manažeři ví, co si zaměstnanci myslí a přejí. Obecně lze říci, 

že většina názorů manažerů a respondentů se spíše shoduje.  

Firemní školku v tomto okamžiku využívá málo respondentů. Konkrétně se 

jedná o 2 ze 13 respondentů, kteří mají děti. Z celkového počtu respondentů jsou to 4 % 

dotázaných. Mezi uvedené důvody, které způsobují právě nevyužití firemní školky, 

patří nedostatečný věk dítěte, dítě je přihlášené již v jiné školce a samozřejmě také 

značnou roli také hraje fakt, že Webnode je mladá firma a 24 % respondentů žádné děti 

ještě nemá.  

Pružnou pracovní dobu vnímají respondenti pozitivně. Všichni respondenti 

uvádí, že jsou spokojeni s nastavenou pevnou částí klouzavé pracovní doby, 87 % 

respondentů rozhodně a 13 % respondentů je spíše spokojeno. To samé uvádí i oba 
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manažeři. Mezi hlavní výhody pružné pracovní doby dle obou hodnotících stran patří 

zejména to, že respondenti mají možnost si zařídit vše co potřebují – od návštěv 

doktora, přes návštěvy úřadů až po obstarání aktivit svých dětských. 

Většina respondentů je s touto pracovní dobou spokojena, což si myslí i manažer 

zákaznického centra. HR manažerka sice uvádí, že dle jejího názoru by si respondenti 

mohli přát kratší pracovní dobu. Což vyplývá i z další otázky, kde měli respondenti 

možnost napsat, jakou pevnou část pružné pracovní doby by si představovali. Nejvíce 

respondentů (31 %) si přeje změnit tuto pevnou část pracovní doby na 9:00 – 14:00.  

Z hlediska stresu se obě strany zcela jednoznačně ve svých názorech shodují.  

81 % respondentů uvádí, že se necítí být ve stresu. Konkrétně pak 9 % zcela určitě a  

72 % spíše není ve stresu. Manažeři ve svých rozhovorech také uvádí, že se mohou najít 

jedinci, kteří stresem trpí. To vyplývá i z výsledků dotazníku – 4 % respondentů jsou 

rozhodně ve stresu.  

V čem se však názory těchto dvou skupin trochu rozchází, jsou možné důvody 

stresu. Manažer zákaznické podpory uvádí možný zdroj stresu komunikaci s náročnými 

zákazníky. Avšak tato odpověď je zaznamenána v dotazníku pouze dvakrát. Mezi 

nejčetnější zdroje stresu dle respondentů patří vyčerpanost, neshody s kolegy či 

nadřízenými a situace, kdy nestíhají plnit stanovené termíny.  

Dalším tématem byla oblast osobního volna respondentů. Názory a postoje se 

zcela shodují na tom, že respondenti mají dostatek času na své koníčky a rodiny po 

pracovní době. Naopak otázka, zda přemýšlí respondenti o práci i ve svém osobním 

volnu nepřivedla oboustranně stejné odpovědi. Podle manažerů většina zaměstnanců 

nemá potřebu nad prací ve svém volnu přemýšlet. Z výsledků dotazníku však vyplývá, 

že většina respondentů někdy přemýšlí o své práci (33 %). 16 % respondentů pak velmi 

často.  

S osobním volnem také souvisí situace, kdy zaměstnanec musí po práci 

vyřizovat e-maily či telefony. V rámci tohoto tématu jsou názory obou stran poměrně 

v souladu, protože výsledky dotazníku ukazují, že pouze 6 % e-maily a telefony 

vyřizuje každý den po své pracovní době a pak 2 % respondentů velmi často. Na tom se 

shodují také oba manažeři, kteří tvrdí, že většina zaměstnanců toto téma neřeší. Záleží 

však podle nich hlavně na pozici a oddělní, ve kterém respondenti pracují.  



87 

 

Následující oblast, ve které se obě strany poměrně shodují jsou činnosti, které 

firma dělá v rámci slaďování pracovního a osobního života. Dle slov manažerů firma 

dělá dostatek aktivit, které napomáhají souladu respondentů mezi prací a osobním 

životem. 37 % respondentů uvádí, že firma rozhodně splňuje jejich požadavky v rámci 

slaďování a 57 % dotázaných uvádí, že firma jejich požadavky spíše plní.  

Práce z domova je téma, u kterého se vyskytují jak názory, které jsou ve shodě, 

ale také v rozporu. V čem se obě strany shodují, jsou důvody využívání práce 

z domova. Za ty lze považovat zejména situace jako jsou nemoc, nemoc dítěte či péče o 

osobu blízkou. Výsledky týkající se podmínek získání možnosti práce z domova jsou 

však v rozporu.  

V rozporu jsou zde i odpovědi jednotlivých manažerů. Manažer zákaznické 

podpory uvádí, že dle jeho názoru je pár jedinců, kteří by chtěli mít možnost pracovat 

z domova bez nutnosti schválení nadřízeného. Avšak HR manažerka uvádí, že 

zaměstnanci by zcela určitě možnost zvolit si pracovat z domova dle svého vlastního 

uvážení bez svolení nadřízeného. V tom se shodují také respondenti, kteří v 63 % by 

rádi tuto možnost měli. Možnost „rozhodně ano“ pak uvedlo 28 % respondentů.   

Placený den volna využívané zejména při náhlém onemocnění by uvítalo 49 

respondentů z celkových 54. Nejvíce respondentů (39 %) uvádí, že by to mohly být 3 

dny za rok. V tom se shodují i s názorem HR manažerky. Avšak manažer zákaznické 

podpory si myslí, že sick days chce pouze pár jedinců. 

Názory na přesčasy se obou stran shodují. Obě strany uvádí, že přesčasy ve 

firmě existují. Manažeři ale opět dodávají, že záleží na pozici a oddělení. To vyplývá 

také z výsledků dotazníků, kdy pouze 2 % respondentů pracuje přesčas stále a 15 % 

respondentů velmi často.  

Shoda panuje také v tom, že respondenti mají čas si přesčasové hodiny vybrat. 

Pouze 4 % respondentů uvádí, že nemá čas si tyto přesčasy vybrat. Na otázku, jakou 

náhradu přesčasů si respondenti přejí, manažeři dodávají, že by respondenti zcela 

jednoznačně preferovali peníze. To samé uvádí většina respondentů (44 %).  

Poslední oblastí, kterou se výzkum zabývá, jsou aktivity firmy sloužící ke 

slaďování pracovního a osobního života zaměstnanců. Když porovnáme odpovědi 
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respondentů na otázku č. 31 a odpovědi manažerů, je více než jasné, že se shodují. 

Respondenti by nejradši uvítali sick days a Flexi Passy. To také uvádí HR manažerka.  
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3. Návrhová část 

V této části jsou uvedena návrhová opatření týkajících se slaďování pracovního 

a osobního života, které by analyzovaná firma mohla do budoucna zapojit do své 

firemní politiky. Tím by měl být splněn také hlavní cíl diplomové práce.  

Navržená opatření odpovídají výsledkům z provedeného kvantitativního a 

kvalitativního výzkumu. Opatření se snaží spojit potřeby zaměstnanců spolu s nároky 

zaměstnavatele. Součástí navrhovaných opatření je také zhodnocení jejich finanční 

stránky.  

3.1.1 Návrhy konkrétních nástrojů work-life balance 

3.1.1.1 Sick days 

V dnešní době sick days patří k běžným benefitům, které firmy nabízí. 

Standardně mají zaměstnanci ve Webnode k dispozici základní délku dovolené, což 

jsou ze zákona 4 týdny. Hlavní myšlenkou sick days je to, že pro zaměstnavatele je 

mnohem lepší, když nemocný zaměstnanec stráví doma v posteli pouze pár dní, než aby 

pak musel zůstat doma daleko déle. Jelikož problematika sick days není v Zákoníku 

práce nijak specifikována, je pouze na zaměstnavateli, jaké zvolí podmínky sick days. 

Mezi některé podmínky využití sick days lze navrhnout: 

• Nevybrané sick days nelze převádět do dalšího roku;  

• Není třeba ohlašovat důvod, proč si zaměstnanec vybírá sick days; 

• Není třeba lékařského potvrzení či neschopenky; 

• Sick days se neodečítají z dovolené; 

•  Jedná se o placený den volna – výpočet mzdy je stejný jako při 

dovolené. 

Firma by v tomto případě musela zaměstnanci zaplatit vybrané sick days stejně 

tak, jako je tomu u náhrady mzdy za dovolenou. Pokud bychom vzali v úvahu 3 dny 

sick days ročně, pak by to pro firmu znamenalo náklad, který je podrobněji uveden 

v tabulce č. 5.  
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Tabulka č.  5: Výpočet náhrady mzdy za 3 dny sick days 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z výše uvedeného příkladu vyplývá, že pokud by si zaměstnanec vybral 3 dny 

sick days najednou, firma by mu zaplatila částku 4 500 Kč. Tato částka se samozřejmě 

bude měnit v závislosti na výši hrubé mzdy a počtu odpracovaných hodin. 

Naopak v případě, že by zaměstnanec byl místo 3 dnů, nemocný 10 dní. Firma 

by za něho zaplatila za výše uvedených podmínek zhruba 6 125 Kč. Dále by musela 

firma počítat s tím, že by musela zcela jistě za daného zaměstnance najít na tuto dobu 

náhradu.   

3.1.1.2 Firemní akce s rodinou 

Zaměstnanci Webnode mají možnost zažívat firemní stmelovací akce pouze se 

svými dětmi. Své partnery a partnerky jsou nuceni nechávat doma. Navrhovala bych, 

aby tyto akce mohli spolu s dětmi zaměstnanců zažívat také jejich partneři či partnerky.  

Firma tím dá tak najevo, že si cení jejich času stráveného v práci a také dá 

najevo, že jí není jedno, jaká je osobní sféra jejich zaměstnanců. 

 Naopak pro partnery a partnerky zaměstnanců to bude zcela jistě příjemně 

strávený čas. Nejen že se seznámí s lidmi, se kterými jejich partneři či partnerky pracují, 

ale také stráví společný čas jako rodina. Nemusí čekat doma na to až se jejich partner či 

partnerka vrátí z takové akce domů. 

Mezi firemní akce, na které si zaměstnanci mohou přivést partnera či partnerku, 

bych zařadila zejména Vánoční večírek, který se většinou ve Webnode koná v prosinci 

 Hrubá mzda Počet odpracovaných 

hodin 

 

1.měsíc 30 000 Kč 160 hod  

2.měsíc 30 000 Kč 160 hod  

3.měsíc 30 000 Kč 160 hod  

Celkem  90 000 Kč 480 hod  

Náhrada mzdy za 

jeden den sick days 

  1 500 Kč  

Náhrady mzdy za 3 

dny sick days 

  4 500 Kč 
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a také sportovní odpoledne zvané „Káčata“, které se koná na začátku června. V tomto 

případě by bylo nutné, aby firma měla dopředu k dispozici seznam zaměstnanců, kteří 

se na akci dostaví i s jejich partnery/partnerkami.  

3.1.1.3 Hlídání dětí 

Zaměstnanci mají možnost na své firemní akce přijít se svými dětmi. Avšak 

můžeme pouze polemizovat o tom, zda se zaměstnanci cítí tak, že děti mohou bez 

jakýkoliv problémů na tyto akce vzít s sebou. Vhodné by bylo na těchto akcích zajistit 

hlídání či určité zábavní aktivity pro děti zaměstnanců. 

Finančně by to pro firmu nemuselo být náročné. Jedním z možných způsobů, jak 

zábavní aktivity pro děti zajistit je domluva s externí firmou, která zajišťuje služby 

firemní školky.  

Pokud by tato spolupráce nevyšla nebo nebyla finančně přípustná, k dispozici je 

v Brně také spousta agentur či webových stránek specializovaných právě na hlídání dětí. 

Například na webové stránce www.hlidacky.cz nabízí možnost hlídat děti spousta žen. 

Přičemž hodinová sazba se v Brně ve většině případů pohybuje kolem 110 Kč/hod. 

Hodnota nákladu by se pak odvíjela od toho, jak dlouho by akce trvala.  

3.1.1.4 Pravidelná práce z domova 

V rámci prospěšnějšího work-life balance zaměstnanců by zaměstnavatel mohl 

umožnit možnost pravidelně 1-2 dny v týdnu pracovat z domova. Zaměstnanci by si pak 

mohli sami určit, v jaký den by pracovaly z domova a v jaké dny by naopak byli 

v kanceláři. Zcela určitě to přinese zaměstnancům více flexibility a zlepší jejich 

harmonii mezi jejich pracovním a osobním životem.  

Ze začátku by bylo vhodné tuto možnost zavést pouze na zkoušku. Například dát 

zaměstnancům možnost vybrat si 2 pátky v měsíci na to, aby pracovali z domova. 

Z hlediska finanční náročnosti je toto opatření bezproblémové. Je však nutné mít 

přehled o tom, kolik a v jakých dnech zaměstnanci pracují z domova. K tomu by mohl 

sloužit Google dokument, kam by všichni zaměstnanci měli povinnost svůj plán na 

home office označit.  
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3.1.1.5 Dovoz nákupu  

Firma by měla také zastoupit určité role svých zaměstnanců. 70 % respondentů 

jsou ženy, což také znamená, že ty se především starají o domácnost. Nejen že chodí do 

práce, aby zajistily finanční příjem, zajišťují jídlo a pečují o svůj domov. Právě proto by 

se zaměstnavatel mohl zaměřit na to, aby svým zaměstnancům co nejvíce ulehčil možný 

nesoulad pracovního a osobního života.  

Firma by mohla nabízet svým zaměstnancům možnost dovozu nákupu do 

prostor budovy Webnode či na přání zaměstnanců přímo domů. Níže jsou uvedeny ceny 

dovozu od společnosti Rohlík, přičemž pro firmu by bylo mnohem výhodnější, kdyby si 

zaplatila Premium předplatné za 1 999 Kč za rok. V tomto případě je pak doprava 

zdarma, rychlejší a nabízí také další výhody. 

Tabulka č.  6: Cena dovozu nákupu pro běžné uživatele 

Zdroj: www.rohlik.cz 

Velikost 

nákupu 

 Dnes Zítra 90 minut 

(Expres) 

300–599 Kč  39 Kč 39 Kč 99 Kč 

600–799 Kč  29 Kč 29 Kč 69 Kč 

800 Kč  Zdarma zdarma 39 Kč 

 

3.1.1.6 Zvýšení informovanosti  

Dalším navrhovaným opatřením je zvýšení informovanosti o aktivitách, které 

firma v rámci slaďování provádí. Vhodné by bylo vytvořit na intranetu samostatnou 

sekci „work-life balance“, kde by byly popsány veškeré aktivity, které firma v rámci 

slaďování pracovního a osobního života provádí.  

V tabulce č. 7, je uveden návrh struktury dané sekce na firemním intranetu. 

Nejen, že by zaměstnanci měli možnost na jednom místě najít informace o tom, co 

vlastně work-life balance znamená, co firma v rámci tohoto tématu pro své zaměstnance 

dělá, ale například také jaké plány má firma do budoucna či jaké jsou probíhající akce 

ve firmě v rámci work-life balance. Dále by bylo také vhodné dát zaměstnancům 

možnost svobodně vyjádřit svůj názor na dané téma. Kromě toho by mohly být také 
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součástí sekce zajímavé odkazy na různé články, přednášky či videa o tématu slaďování 

pracovního a osobního života.  

 

Tabulka č.  7: Návrh struktury sekce „work-life balance“ v intranetu firmy 

Zdroj: vlastní zpracování 

Co děláme pro to, aby Váš work-life balance byl stále lepší? 

●co znamená work-life balance 

 ●jaké aktivity v rámci work-life balance děláme 

 ●plány do budoucna 

 ●odkazy na zajímavé články, přednášky, videa  

 ●probíhající akce u nás ve firmě  

 ●Vaše názory a otázky  

  

Mimo jiné by mohla firma pořádat několikrát do roka přednášky na toto téma. 

V tuto chvíli ve firmě neprobíhají žádná pravidelná setkání, kde by měli zaměstnanci 

možnost získat o daném tématu více informací. Na trhu je řada firem, které tyto služby 

nabízí. Například společnost Work Line Služby nabízí velké množství služeb spojených 

právě se vzděláváním firem a konkrétně také s tématem work-life balance.  

Pokud by však firma nechtěla oslovovat externí firmu, mohla by využít 

stávajícího zaměstnance, který doposud 1-2 x do roka takové akce pořádal. Je však 

nutné, aby byl program uzpůsoben celé firmě. To znamená, aby tato setkání probíhala 

v jazyce, který vyhovuje celé firmě. Což je v tomto případě angličtina. Bylo by také 

vhodné naplánovat tyto akce dopředu, aby měli zaměstnanci možnost těmto akcím 

přizpůsobit svůj pracovní a osobní harmonogram.  Program těchto setkání by měl být 

vypracován a konzultován s HR oddělením ve firmě.  

3.1.1.7 Flexi Pass  

Od společnosti Edenred by mohla firma využít benefit, který lze uplatnit na sport 

a volný čas, vzdělávací programy, cestování, ubytování, zdravotní péči a lékárna. 

Snižuje náklady na odvodech o 15 % ve srovnání s příspěvkem ke mzdě. Výhodou 

tohoto benefitu je, že si zaměstnanec sám podle svého uvážení vybere, na co peníze 

využije.  
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Níže v tabulce č. 8 je vypočítána úspora pro zaměstnavatele na 1 zaměstnanci 

v případě, že zaměstnavatel každý měsíc zaměstnancům přispívá 1 000 Kč. Z tabulky  

č. 8 je patrné, že tato forma benefitů není přínosná jenom pro zaměstnance, ale také pro 

samotnou firmu. 

Tabulka č.  8: Porovnání nákladů 

Zdroj: materiály společnosti Edenred 

 Odměna do mzdy  Poskytnutí benefitu 

Odměna 12 000 Kč 12 000 Kč 

Soc. a zdr. pojištění 

zaměstnavatele (34 %) 

4 080 Kč  - 

Daň z příjmu 

zaměstnavatele (19 %) 

-  2 280 Kč  

Celkové náklady na 1 

zaměstnance 

16 080 Kč 14 280 Kč 

Úspora na 1 zaměstnance  1 800 Kč 

 

Benefit lze využívat formou papírových poukázek či bezkontaktních chipových 

karet ve spolupráci se společností Mastercard. S využitím chipových karet jsou ještě 

spojeny další výdaje:  

• Poplatek za vydání karty 50 Kč 

• Správa kartového účtu 4 Kč 

• Poplatek za znovu vydání karty v případě ztráty 150 Kč  

• Poplatek za obnovu karty po 3 letech 40 Kč 

•  Hromadné doručení zásilek 250 Kč 

• Ostatní poplatky  

o Výměna prostředků z karty na poukázky 30 Kč 

o Provize 0 % 
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4. Závěr  

Diplomová práce se zabývala problematikou slaďování pracovního a osobního 

života. Cílem této diplomové práce bylo navržení vhodných nástrojů slaďování 

pracovního a osobního života pro společnost Webnode AG. K vyřešení úkolu bylo 

nutné na základě teoretických východisek, analýzy vnitropodnikové dokumentace, 

dotazníkového šetření a rozhovorů analyzovat možnosti slaďování pracovního a 

osobního života zaměstnanců vybrané společnosti. 

V první řadě byla na základě odborné literatury popsána teoretická východiska 

vybraného tématu. Blíže byla přiblížena problematika řízení lidských zdrojů, 

jednotlivých generací a trendů v oblasti řízení lidských zdrojů. V rámci toho byla 

podrobněji popsána oblast work-life balance. Tato část vysvětlovala význam a 

důležitost daného tématu, dále pak popisovala jednotlivé úrovně a nástroje slaďování.   

V rámci analytické části byla nejprve provedena analýza vnitropodnikové 

dokumentace, ze které vyplynulo, že analyzovaná firma nemá zpracovanou metodiku 

v oblastech pružné pracovní doby a práce z domova. Ve většině případů je to o domluvě 

mezi zaměstnancem a jeho přímým nadřízeným. Nicméně firma v rámci slaďování 

provádí poměrně dost aktivit.  

V rámci výzkumu byli osloveni dva manažeři, konkrétně HR manažerka a 

manažer zákaznické podpory, se kterými byly provedeny rozhovory. Manažeři se dle 

výsledků rozhovorů ve svých názorech a postojích poměrně vzájemně shodují až na 

některé výjimky jako jsou například názory na zavedení sick days či aktivit v rámci 

work-life balance. 

 Následovala poslední analýza, která byla provedena formou dotazníkového 

šetření. V rámci této analýzy byly zjištěny názory zaměstnanců na problematiku 

slaďování pracovního a osobního života. Na základě získaných informací proběhlo 

zhodnocení výsledků rozhovorů a dotazníku. Obecně lze říci, že většina názorů 

manažerů a respondentů se spíše shoduje až na některé výjimky. Jsou to zejména oblasti 

podmínek pro využití možnosti pracovat z domova, zavedení sick days do firemní 

personální politiky či zasahování práce do osobního volna zaměstnanců. 
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Všechny tyto skutečnosti vedly k navržení konkrétních opatření, která by mohla 

přispět k efektivnějšímu přístupu ke slaďování v rámci personální politiky firmy. Mezi 

konkrétní návrhy lze zařadit zavedení sick days v rozsahu 3-6 dní, které by měly být 

využívány zejména v případě náhlé nemoci zaměstnance.  

Dále pak větší zapojení rodiny zaměstnanců do firmy, a to především formou 

firemních akcí, kam budou moci přijít zaměstnanci jak s dětmi, tak také 

s partnery/partnerkami. Kromě toho bylo navrženo zvýšení informovanosti o tématu 

slaďování pracovního a osobního života prostřednictvím intranetu a přednášek. Mimo to 

mé návrhy směřovaly také do oblasti benefitů formou zavedení Flexi Passu, který má 

široké uplatnění a zajištění dovozu nákupu zaměstnancům do práce  
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7. Přílohy 

7.1 Dotazník v češtině 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

• Muž 

• Žena 

2. Kolik je Vám let? 

• Vlastní odpověď.  

3. Kolik máte dětí? 

• Žádné 

• 1 

• 2 

• 3 a více 

4. Využíváte možnost firemní školky? 

• Ano 

• Ne 

5. Z jakých důvodů využíváte služby firemní školky? 

• Vlastní odpověď 

 

6. Z jakých důvodů nevyužíváte služby firemní školky?  

• Vlastní odpověď 

7. Na jakém oddělení pracujete? 

• Finanční oddělení 

• Personální oddělení 

• CC – Russian, French, German, Romanian, Dutch region 

• CC – Brazilian, Portuguese region 

• CC – US, English, Japanese, Korean, Turkish, Hungarian, Latvian, Greek region 

• CC – Swedish, Norwegian, Finnish, Danish region 

• CC – Spanish, Italian region 

• CC – Czech and Slovak region 
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8. Jste spokojený/á s nastavenou pevnou částí pružné pracovní doby? 

• Rozhodně ano 

• Spíše ano 

• Spíše ne  

• Rozhodně ne 

 

9. Jaké výhody Vám přináší nastavená pružná pracovní doba?  

• Mám čas odvést děti do školy/školky.  

• Můžu spát déle.  

• Nemusím si brát dovolenou na vyřízení osobních záležitostí.  

• Mám čas si zařídit více věcí, pokud nepracuji až do 17:00. 

• Vlastní odpověď: 

10. Chtěl/a byste změnit pružnou pracovní dobu? 

• Rozhodně ano 

• Spíše ano 

• Spíše ne  

• Rozhodně ne 

11. Jakou byste navrhoval/a pevnou část pružné pracovní doby? 

• Vlastní odpověď. 

12. Z jakých důvodů využíváte možnost pracovat z domova? 

• Nemoc 

• Péče o dítě 

• Péče o osobu blízkou 

• Studium 

• Snížení nákladů na cestu do práce 

• Klid na práci 

• Vlastní odpověď 

13. V čem vidíte největší výhodu práce z domova? 

• Více dovolené – nemusím si brát dovolenou v případě lehké nemoci.  

• Více flexibility v rámci života.  

• Méně stresu.  

• Podpora a důvěra ze strany zaměstnavatele.  

• Vlastní odpověď. 

14. Uvítal/a byste možnost pracovat z domova kdykoliv bez svolení přímého vedoucího? 

• Rozhodně ano 

• Spíše ano 

• Spíše ne  

• Rozhodně ne 
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15. Uvítal/a byste sick days (den placeného volna v případě náhle nemoci)? 

• Rozhodně ano 

• Spíše ano 

• Spíše ne  

• Rozhodně ne 

16. Kolik dní sick days byste uvítal/a za rok? V rámci škály 1-6 dnů za rok.  

• Vlastní odpověď. 

17. Pracujete během své dovolené? 

• Stále 

• Velmi často 

• Někdy 

• Nikdy 

18. Pracujete přesčas? 

• Stále 

• Velmi často 

• Někdy 

• Nikdy 

19. Jakou náhradu získáváte za své přesčasové hodiny? 

• Volno dle přesčasových hodin. 

• Nic, nemám čas si je vybrat. 

• Vlastní odpověď. 

20. Co byste preferoval/a jako náhradu za Vaše přesčasové hodiny 

• Dovolenou podle přesčasových hodin. 

• Peníze.  

• Nic  

• Vlastní odpověď 

21. Jak často přemýšlíte o práci ve svém osobním volnu? 

• Nikdy 

• Někdy 

• Velmi často 

• Každý den 

22. Vyřizujete e-maily a telefony po své pracovní době? 

• Nikdy 

• Někdy 

• Velmi často 

• Každý den 
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23. Označte prosím, do jaké míry ovlivňují následující faktory ovlivňují Vaši rovnováhu mezi prací 

a osobním životem. (1 – málo ovlivňují, 5 – velmi ovlivňují) 

 

 

1 2 3 4 5 

Pracovní doba 

     Presčasy 

     Stres 

     Negativní pracovní prostředí 

     Práce z domova 

     Pružná pracovní doba 

     Práce během dovolené 

     
 

24. Máte čas na své koníčky po práci? 

• Rozhodně ano 

• Spíše ano 

• Spíše ne  

• Rozhodně ne 

25. Máte čas na svou rodinu a přátele? 

• Rozhodně ano 

• Spíše ano 

• Spíše ne  

• Rozhodně ne 

26. Cítíte se být ve stresu? 

• Rozhodně ano 

• Spíše ano 

• Spíše ne  

• Rozhodně ne 

27. Co může způsobovat Váš stres?  

• Neshody s kolegy/nadřízenými.  

• Mám pocit, že nemůžu onemocnět, protože mám hodně práce.  

• Nestíhám plnit stanovené termíny 

• Nemám čas na svou rodinu a kamarády. 

• Cítím se vyčerpaný/á. 

• Nemám čas na nic jiného kromě práce.  

• Vlastní odpověď: 

28. Chtěli byste, aby firma uspořádala několikrát do roka přednášky na téma slaďování pracovního 

a osobního života? 

• Rozhodně ano 
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• Spíše ano 

• Spíše ne  

• Rozhodně ne 

29. Splňuje zaměstnavatel Vaše požadavky v rámci slaďování pracovního a osobního života? 

• Rozhodně ano 

• Spíše ano 

• Spíše ne  

• Rozhodně ne 

30. Co podle Vás dělá firma v rámci slaďování pracovního a osobního života svých zaměstnanců? 

• Přednášky, work-shopy a prezentace na téma slaďování. 

• Informace o tématu slaďování na viditelných místech – na nástěnkách či intranetu. 

• Flexibilní formy zaměstnávání. 

• Slevy na sportovní vyžití. 

• Firemní školka.  

• Den otevřených dveří pro děti zaměstnanců. 

• Firemní akce i pro rodiny zaměstnanců. 

• Volno pro otce, kterým se narodilo dítě (Daddy´s leave). 

• Individuální konzultace a koučování. 

31. Co by podle Vás měla firma v rámci slaďování pracovního a osobního života svých 

zaměstnanců dělat? 

• Wellness programy. 

• Přednášky, work-shopy, prezentace na téma slaďování. 

• Informace na viditelných místech – na nástěnkách či intranetu. 

• Sick days.  

• Flexi Pass (sport, kultura, zdraví). 

• Firemní akce s dětmi i partnerem/partnerkou. 

• Vlastní odpověď. 

7.2 Dotazník v angličtině 

 

1. What is your gender? 

• man 

• woman 

2. How old are you? 

• Own answer.  

3. How many children do you have? 
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• none 

• 1 

• 2 

• 3 and more 

4. Are you using the company kindergarten option? 

• Yes 

• No 

5. Why are you using the company kindergarten? 

• Own answer.  

6. Why are you not using the company kindergarten? 

• Own answer 

7. What department are you working in? 

• Finance  

• Human resources 

• CC – Russian, French, German, Romanian, Dutch region 

• CC – Brazilian, Portuguese region 

• CC – US, English, Japanese, Korean, Turkish, Hungarian, Latvian, Greek region 

• CC – Swedish, Norwegian, Finnish, Danish region 

• CC – Spanish, Italian region 

• CC – Czech and Slovak region 

8. Are you satisfied with flexible working hours? 

• Definitely yes 

• Rather yes 

• Rather no 

• Definitely no 

9. Please select, what benefits do you see of the set flexible working hours? 

• I have time to take my kids to kindergarten/school. 

• I can sleep longer. 

• I do not have to take day-off to deal with office matters. 

• I am able to do more things in the afternoon when I do not have to stay at work till 17 p.m. 

• Own answer. 

10. Would you like to change the time of you have to be at work? 

• Definitely yes 

• Rather yes 

• Rather no 

• Definitely no 

11. Please write, what flexible working hours you would prefer? For instance, 9:00 - 14:00. 
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• Own answer. 

12. What reason is for taking home office? 

• In case of illness.  

• In case of take care of kids.  

• In case of take care of close person.  

• Because of study.  

• Because of reducing costs of traveling to work.  

• Because of quiet to work.  

• Own answer.  

13. What benefits do you see from possibility to work from home? 

• More holidays – do not have to take day-off because of sickness.  

• More flexibility of life.  

• Less stress.  

• A feeling of greater trust and support from the employer. 

• Own answer. 

14. Would you like to have chance to take home office without any approval of employer? 

• Definitely yes 

• Rather yes 

• Rather no 

• Definitely no 

15. Would you like to have sick days? (paid day-off in case of sudden illness)? 

• Definitely yes 

• Rather yes 

• Rather no 

• Definitely no 

16. How many sick days would you prefer? (From 1 to 6) 

• Own answer.  

17. Do you work during your holiday? 

• Every time 

• Very often 

• Sometimes 

• Never 

18. Do you work over time? 

• Every time 

• Very often 

• Sometimes 

• Never 
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19. What do you usually choose for your over time hours? 

• Holidays according over time hours.  

• Nothing, I do not have time for holidays because of work.  

• Own answer. 

20. What would you prefer to choose for your over time hours? 

• Holidays according to overtime hours. 

• Money. 

• Nothing. 

• Own answer: 

21. How often do you think about your work during your free time? 

• Everyday 

• Very often 

• Sometimes 

• Never 

22. Do you handle with e-mails or calls after your work time? 

• Everyday 

• Very often 

• Sometimes 

• Never 

23. How much influence the following factors your work-life balance? (1 - little influence, 5 - 

much influence) 

 
1 2 3 4 5 

Working hours 

     Overtime hours 

     Stress 

     Negative working environment 

     Home office 

     Flexible working hours 

     Working during holidays 

      

24. Do you have time for your hobbies after work?  

• Definitely yes 

• Rather yes 

• Rather no 

• Definitely no 

25. Do you have time for your family and friends? 

• Definitely yes 
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• Rather yes 

• Rather no 

• Definitely no 

26. Do you feel stressed? 

• Definitely yes 

• Rather yes 

• Rather no 

• Definitely no 

27. What can be the cause of your stress? 

• Disagreements with colleagues and superiors. 

• I feel I cannot be sick, because I have a lot of work to do.  

• I do not meet deadlines.  

• I do not have time for my family or friends. 

• I feel exhausted.  

• I have no time for anything else except work.  

• Own answer. 

28. Would you like the company holds lectures on topic of work-life balance several times a 

year? 

• Definitely yes 

• Rather yes 

• Rather no 

• Definitely no 

29. Do you think that your employer meets your needs within work-life balance? 

• Definitely yes 

• Rather yes 

• Rather no 

• Definitely no 

30. Please choose, what the company is doing. 

• Lectures, workshops, presentations on topic of work-life balance.  

• Information about work-life balance in visible places in the company – intranet, notice-boards. 

• Flexible forms of work. 

• Discounts on sport activities.  

• Company kindergarten.  

• Days of open door for children of employees.  

• Company events with children.  

• Daddy´s leave.  

• Individual counselling and coaching.  

31. Please choose, what the company should do. 

• Wellness programs.  
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• Lectures, workshops, presentations on topic of work-life balance.  

• Information about work-life balance in visible places in the company – intranet, notice-boards. 

• Sick days.  

• Flexi Pass (sport, culture, health). 

• Company events including family members as children and wife/husband. 

• Own answer: 

 

 

 


