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Abstrakt 

Diplomová práce „Návrh zlepšení procesů řízení lidských zdrojů v kontextu online práce“ pojednává 
o problematice legislativního uchopení online práce – práce na home office v IT prostředí.  
Práce je členěna na dvě stěžejní části – na část teoretickou a část praktickou.  
Teoretická část zahrnuje komplexní rozbor problematiky z oblasti legislativního pojetí práce z do-
mova v Česku; věnuje se hloubkově rozboru tématu řízení lidských zdrojů s důrazem na problema-
tiku náboru nových zaměstnanců, specifikuje pojem tým, virtuální tým a jeho vedení. Samostatně 
je pak kladen důraz na pojem komunikace a jeho význam v oblasti leadershipu. Prostor je věnován 
pojmu motivace zaměstnanců s ohledem na smysluplnost práce, firemní benefity, časovou flexibi-
litu a odměňování. V této části jsou definovány nástroje řízení lidských zdrojů a možnosti jejich vy-
užití v dosahování dlouhodobých cílů společnosti.  
Praktická část představuje analýzu stávajících podmínek online práce ve vybraném podniku zabý-
vajícím se výrobou softwarových řešení. Data byla získána prostřednictvím dotazníkového šetření. 
Respondenty byli řadoví a řídící pracovníci podniku. Získané informace byly následně rozšířeny po-
mocí hloubkového rozhovoru. Zjištění vedou k pojmenování výhod i rizikových aspektů online práce 
z pohledu fungování společnosti a naplňování potřeb zaměstnanců.  
Výstupem diplomové práce je manuál pro řídící pracovníky tvořen třemi částmi: Obecný legislativní 
rámec, BOZP při výkonu práce z domova, Návod pro manažery „Jak řídit tým při práci v hybridním 
modelu“. 
 

Klíčová slova 

online práce, zákoník práce, BOZP, řízení lidských zdrojů, motivace, komunikace, vedení týmu, be-
nefity 

  



 

Abstract

The master thesis 'Proposal for improving human resource management processes in online work' 
deals with the issue of legislative framework of online work - home office work in the IT sector.
The thesis is divided into two main parts – the literature review and the analytical part.
The study of theory includes a comprehensive review of legislative problematics concerning 
the new concept of work from home in the Czech Republic; it deals with the topic of human re-
sources management with an emphasis on the issue of recruitment of new employees. The term 
‘team’, virtual team, and its management has been described. In this part, also the topic of com-
munication and its importance in the field of leadership has been emphasized. The perception 
of employee motivation with a regard to the meaningfulness of work, company benefits, time flex-
ibility and remuneration has been highlighted. This section defines human resources management 
tools and the possibilities of their use in achieving the company's long-term goals.
The methodology and analytical part presents an analysis of current conditions concerning 
the online work in a selected company dealing with the production of software solutions. The data 
were obtained while employing the questionnaire survey. The respondents were ordinary workers 
and company executives. The information obtained was then broaden through an in-depth inter-
view. The findings lead to the definition of benefits and risk aspects of online work from the per-
spective of the company's operation and to meeting the needs of employees.
The output of the master thesis is a manual for managers consisting of three parts: General legisla-
tive framework, Occupational health and safety when working from home, Guide for managers 
'How to manage a team when working in a hybrid model'.
 

Key words 

Online Work, Labor Code, Occupational Health and Safety, Human Resources Management, Moti-
vation, Communication, Team Management, Benefits  
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Úvod 

Ačkoliv nám dnes online práce může připadat jako naprosto samozřejmý způsob výkonu práce, 
platná česká legislativa na ni doposud významně nepomýšlela. Období pandemie do této proble-
matiky vneslo téměř přirozeně zcela nové přístupy, které však nejsou legislativně jednoznačně ukot-
veny. Vytvoření vnitřních firemních směrnic týkajících se práce z domova je tak jediným způsobem, 
jak nastavit pravidla pro výkon práce z domova a udržet si spokojené zaměstnance.  
V některých pracovních odvětvích, mezi nimiž je také IT sektor, pandemie zapříčinila rychlejší trans-
formaci do online prostředí a umožnila stoprocentní využívání home office. Cílem zaměstnavatele 
je pak nejen udržet efektivitu pracovního výkonu v prostředí práce z domova, ale také zajištění ade-
kvátních pracovních podmínek za dodržení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nastavení 
smysluplných pravidel, funkční leadership a systematická komunikace mohou vést k zachování vy-
soké produktivity a firemního růstu i v případě přesunu do online prostředí a práce z domova. Otáz-
kou však zůstává, zda jsou v takovém případě naplněny sociální potřeby pracovníků.  

Předmětem této diplomové práce je uchopit teoretický rámec řízení lidských zdrojů se zaměřením 
na specifika práce online. Cílem práce je analyzovat stávající podmínky online práce ve vybraném 
podniku zabývajícím se výrobou softwarových řešení, vyhodnotit účinnost stávajících nástrojů řízení 
lidských zdrojů a navrhnout jejich inovaci, aby mohlo být dosaženo stanovených firemních cílů.  
Pozornost je věnována řízení lidských zdrojů a manažerským úkolům, na které musí být při online 
práci kladen důraz. Mezi tyto úkoly řadíme motivaci zaměstnanců, komunikaci, vedení týmu a nábor 
nových zaměstnanců. V rámci rešeršní části práce jsou identifikovány nástroje řízení lidských zdrojů, 
vhodnost jejich aplikace je následně ověřena ve výzkumné části práce.  

Přínosem práce je návrh vnitřní směrnice pro výkon práce z domova, vytvoření směrnice BOZP při 
výkonu práce z domova a sestavení manuálu pro řídící pracovníky „Jak řídit tým při práci v hybrid-
ním modelu“, který stanovuje pravidla pro částečnou práci z domova a z místa pracoviště zaměst-
navatele.  
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEORETICKÁ ČÁST 
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1 PRÁCE Z DOMOVA A JEJÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ UKOTVENÍ 

Home office neboli práce z domova se během pandemie koronaviru v letech 2020-2021 stala nedíl-
nou součástí fungování většiny firem a jejich zaměstnanců. Tento způsob práce byl před pandemií 
spíše výjimkou nebo pracovním benefitem s omezením na pár dní v měsíci. V době pandemie, kdy 
bylo vládou České republiky zaměstnavatelům nařízeno, aby jejich zaměstnanci pracovali v co nej-
větší možné míře z místa svého bydliště (umožňuje-li to charakter práce), se převážně firmy, kde 
zaměstnanci mohou pracovat online, přesunuly do permanentních home officů (Česko, 2020).  
V mnohých organizacích se tento způsob výkonu práce osvědčil a přetrvává ve větší míře dosud. 
Před pandemií se mnoho zaměstnavatelů práci z domova vyhýbalo, poněvadž se domnívali, že tento 
způsob výkonu práce s sebou přinese nižší produktivitu a snížení pracovních výkonů zaměstnanců, 
navíc doprovázených těžkostmi v budování firemní kultury a loajality zaměstnanců. Zároveň si tento 
způsob práce žádal i změny v pracovněprávních vztazích, interních směrnicích, ale i v komunikaci  
a řízení lidí. Organizace, ve kterých tento přechod do online prostředí a práce z místa bydliště zvládli 
rychle a dobře, považují možnost práce z domova za konkurenční výhodu, a to například z pohledu 
snížení nákladů na kancelářské prostory. Pandemie rovněž ukázala, že dobře nastavená pravidla 
mohou vést i k vyšší efektivitě a lepším pracovním výkonům (Vojáček, 2021). 

1.1 Výklad právního ukotvení práce z domova  

Pojem práce z domova neboli home office se v zákoníku práce nevyskytuje. V § 2 odst. 2 zákoníku 
práce (Česko, 2006a) se však uvádí, že: „Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo 
odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměst-
navatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.“ Z výše uvedeného paragrafu vyplývá, že tímto 
„jiným dohodnutým místem“ by mohlo být právě místo bydliště zaměstnance. 
Dalším důležitým paragrafem, který se věnuje pracovněprávním vztahům zaměstnance pracujícího 
mimo pracoviště zaměstnavatele, je § 317: 
„Na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle 
dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, 
se vztahuje tento zákon s tím, že 

a) se na něj nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způso-
bené nepříznivými povětrnostními vlivy; 

b) při jiných důležitých osobních překážkách v práci mu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu, 
nestanoví-li prováděcí právní předpis jinak (§ 199 odst. 2) nebo jde-li o náhradu mzdy nebo 
platu podle § 192; pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu podle § 192 platí pro 
tohoto zaměstnance stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel 
pro tento účel povinen určit; 

c) mu nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo 
náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.“ 
 

Zákoník práce tedy připouští, že zaměstnanec může vykonávat práci mimo pracoviště zaměstnance, 
a to na předem domluveném místě; rovněž nepopírá variantu výkonu práce střídavě na pracovišti 
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zaměstnavatele a dohodnutém místě. Místo výkonu práce nicméně musí být mimo jiné definováno 
v pracovní smlouvě1.  
V případě, že zaměstnanec vykonává práci mimo prostory zaměstnavatele, může být jeho práce 
považována za distanční výkon práce, v tomto případě se může jednat i o práci z domova, takzvaný 
homeworking, kdy zaměstnanec vykonává práci z místa bydliště a nezohledňuje způsob práce. Na 
druhé straně teleworking je definován způsobem, kterým je práce prováděna, a to vzdáleně s vyu-
žitím telekomunikačních a informačních technologií, a nevázaností na místo bydliště. Může být vy-
konáván z jiného místa mimo prostory zaměstnavatele, které nemusí být trvalé (Dandová, 2021).  
Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele záleží na dohodě se zaměstnancem, zaměstnavatel 
nemůže zaměstnanci nařídit provádět výkon práce z domova. Zákoník práce práci z domova nijak 
blíže nespecifikuje. Jak bude způsob práce z domova vypadat, záleží hlavně na domluvě zaměst-
nance se zaměstnavatelem. Důležité je sjednat, jakou část pracovní doby bude práce na home office 
obsahovat. Lze sjednat práci z domova v plném rozsahu pracovní doby, tedy pět dní v týdnu, rovněž 
lze dojednat jen některé dny v týdnu, například každé pondělí a pátek a zbylé dny pracuje zaměst-
nanec z pracoviště zaměstnavatele. V zájmu zaměstnance i zaměstnavatele by mělo být ujednání  
o podmínkách vykazování pracovní doby, kontroly výkonu práce, reportingu2, odměňování, ale také 
o využívání vybavení potřebného k výkonu práce nebo ujednání podmínek náhrad nákladů, které 
zaměstnanci pracujícímu z domova vznikly. Ujednáno může být ale i to, zda a jakým způsobem bude 
mít zaměstnavatel možnost navštívit zaměstnance při výkonu práce v jeho domácnosti (Stachoňová 
Drexlerová, 2021; Dandová, 2021). 

Práci z domova je dle Stachoňové Drexlerové (2021) možné sjednat:  
a) při uzavírání pracovní smlouvy. V tomto případě je třeba brát v úvahu, že podmínky pro 

výkon práce se mohou v průběhu let, či měsíců změnit a na základě dohody zaměstnance  
a zaměstnavatele bude pak nutné měnit také pracovní smlouvu; 

b) zvláštní smlouvou týkající se podmínek výkonu práce z domova. Toto řešení lze použít v pří-
padě uzavírání nového pracovního kontraktu, ale i v případě již uzavřené pracovní smlouvy 
v minulosti; 

c) na základě úpravy vnitřních směrnic organizace. Rozdíl v uzavření smlouvy a úpravě vnitř-
ních předpisů spočívá v tom, že na rozdíl od smlouvy vnitřní předpisy nenařizují zaměst-
nanci výkon práce z domova, k nařízení výkonu práce z domova je nutné uzavřít dohodu. 
Naopak pokud je v pracovní smlouvě sjednán výkon práce z domova, může zaměstnavatel 
stále nařídit zaměstnanci, aby pracoval z pracoviště zřízeného zaměstnavatelem.  

 
 
 
1 Pracovní smlouva musí dle § 34 zákoníku práce obsahovat tři informace: 

a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, 

b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána, 

c) den nástupu do práce. 

 
2 Reporting lze dle Šoljakové a Fibírové (2010, s. 10) charakterizovat jako komplexní systém podnikového výkaznictví. Tento systém je 

založen na vnitropodnikových výkazech a zprávách, jež obsahují informace aplikovatelné pro řízení podniku. Jsou využívány nejen pro 

řízení podniku jako celku, ale i pro jeho jednotlivé organizační jednotky. 
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Zaměstnanci vykonávající práci z domova a zaměstnanci, kteří vykonávají práci v prostorách za-
městnavatele, by měli mít všichni stejná práva a povinnosti. Jediné rozdíly mezi zaměstnanci se 
týkají oblastí definovaných v zákoníku práce v § 317. 

1.1.1 Místo výkonu práce 

V případě, že dojde k dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o práci vykonávané formou 
home office, je potřeba řádně specifikovat místo výkonu práce. Je důležité, aby místo výkonu práce 
odpovídalo místu výkonu práce, které je uvedeno v pracovní smlouvě. Místo výkonu práce je tak-
zvanou podstatnou náležitostí pracovní smlouvy. Pokud se místo výkonu práce během home office 
liší, je nutné k dohodě o práci vykonávané formou home office sepsat dodatek, ve kterém je místo 
výkonu práce specifikováno.  
Místo výkonu práce je důležité z mnoha důvodů. Mezi ně řadíme ochranu dat a osobních údajů 
neboli GDPR, ale třeba také cestovní náhrady. V případě, kdy zaměstnanec pracuje v místě svého 
bydliště a je tak dohodnuto se zaměstnavatelem, týkají se zaměstnance stejné podmínky pro vypla-
cení cestovních náhrad jako v případě, kdy zaměstnanec pracuje v prostorách zaměstnavatele. Dle 
§ 34a zákoníku práce (Česko, 2006a) je za místo začátku pracovní cesty považováno místo uvedené 
ve smlouvě. V případě, že je místo výkonu práce specifikováno širším pojmem než názvem obce, je 
za místo, kde začíná služební cesta, považováno pravidelné pracoviště. Tímto pravidelným praco-
vištěm rozumíme obec, ve které je evidován nejčastější začátek služebních cest.  
Běžnou praxí je dohodnutí pravidelného pracoviště v místě pracoviště zaměstnavatele a cestovní 
náhrady týkající se místa bydliště nejsou hrazeny zaměstnavatelem. V tomto případě se nejedná  
o pracovní cestu, protože zaměstnanec z domova nikam necestuje. 

1.1.2 Pracovní doba 

Zaměstnanců, kteří vykonávají práci z domova, se týkají převážně stejná pravidla jako zaměstnanců, 
kteří pracují na pracovišti zaměstnavatele. Existuje zde však několik odlišností vycházejících z usta-
novení § 317. 
Jednou z těchto odlišností je rozvržení pracovní doby, které je plně v kompetenci zaměstnance. 
Rozvrhování pracovní doby lze dohodnout mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem tak, že zaměst-
nanec bude k dispozici v časovém rozmezí, které bude vyhovovat pracovnímu režimu organizace. 
Častější variantou bývá dohoda o pevné části pracovní doby, kdy je zaměstnanec k dispozici a část 
pracovní doby si zaměstnanec rozvrhuje libovolně (Bukovjan, 2018). 
Pracovní doba je stejně jako u zaměstnance pracujícího v prostorách zaměstnavatele maximálně 40 
hodin týdně, stejně tak by měly být dodržovány přestávky v práci, bezpečnostní přestávky a doba 
odpočinku řídící se § 78 zákoníku práce. Čerpané povinné přestávky a doba odpočinku by však měly 
být řádně evidovány. Zajištění čerpání přestávek a jejich evidence je ale v kompetenci zaměstnava-
tele. 
Mezerou v legislativě je skutečnost, že zaměstnanci pracující formou home office nemají nárok na 
zaplacení práce přesčas a nemají nárok ani na náhradní volno za práci provedenou přesčas, což 
vyplývá z § 317c zákoníku práce, kde je definováno, že zaměstnanci nepřísluší mzda nebo plat nebo 
náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve 
svátek (Česko, 2006a). 
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V zákoníku práce na druhou stranu není nijak ošetřeno, že zaměstnanec pracující z domova nesmí 
vykonávat práci přesčas. Dále však se na zaměstnance pracujícího z domova váží stejná pravidla  
o příplatcích jako na zaměstnance pracující v prostorách zaměstnavatele, a to v případě práce v noci 
nebo o víkendech. Pro zaměstnavatele je vhodné ošetřit práci v noci nebo o víkendech v dohodě  
o práci z domova, aby tak předešel vyšším mzdovým nákladům. V případě zaměstnanců pracujících 
z domova není zohledněna příplatky práce o svátcích (Senčík, 2017). 
Pro všechny zaměstnance rovněž platí stejná pravidla pro délku dovolené ustanovenou zákoníkem 
práce na 4 týdny. V dnešní době však mnoho zaměstnavatelů nabízí svým zaměstnancům 5 i více 
týdnů dovolené. V případě, kdyby zaměstnavatel rozlišoval počet dní dovolené mezi zaměstnanci, 
kteří pracují na pracovišti zaměstnavatele, a zaměstnanci pracujícími z domova, jednalo by se  
o nerovné zacházení, které je zakázané (Stachoňová Drexlerová, 2021). 

1.1.3 Překážky v práci 

U zaměstnanců pracujících z domova není povinností zaměstnavatele zajistit náhradu mzdy při pře-
kážkách v práci, a to z toho důvodu, že zaměstnanec pracující z domova si pracovní dobu může 
upravovat dle svých časových možností. Dle přílohy nařízení vlády č. 590/2006 Sb. je stanoven okruh 
a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, v nichž je výslovně uvedeno, které se týkají 
zaměstnanců pracujících z domova definovaných § 317 Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Tito zaměst-
nanci mají nárok na náhradu mzdy v případě svatby (bod 5 přílohy nařízení vlády), úmrtí rodinného 
příslušníka (uvedeno v bodě 7 přílohy nařízení vlády) a v případě přestěhování v zájmu zaměstna-
vatele (bod 10 přílohy nařízení vlády) (Bukovjan, 2018; Česko, 2006b). 
V případě vlastní svatby se jedná o poskytnutí volna na 2 dny, z nichž jeden je den svatebního ob-
řadu. Avšak náhrada mzdy musí být ze zákona poskytnuta pouze za jeden den. V případě svatby 
dítěte je rodiči poskytnut ze zákona jeden den pracovního volna bez nároku na náhradu mzdy. 
Nárok na pracovní volno včetně nároku na náhradu mzdy v době volna má zaměstnanec pracující 
z domova, stejně jako zaměstnanec pracující na pracovišti zaměstnavatele, a to: 

a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob; 
b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho man-

žela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance, a na další den, jestliže 
zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob; 

c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměst-
nance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým 
osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže za-
městnanec obstarává pohřeb těchto osob (Česko, 2006a). 
 

V případě stěhování má zaměstnanec nárok na pracovní volno bez náhrady mzdy na nejvýše dva 
dny. Pokud se jedná o přestěhování v zájmu zaměstnavatele, náleží zaměstnanci pracovní volno 
s náhradou mzdy. 
Jestliže zaměstnanec nepracující na pracovišti zaměstnavatele potřebuje pracovní volno kvůli osob-
ním překážkám v práci, typicky návštěva lékaře nebo doprovod rodinného příslušníka k lékaři, ne-
přísluší mu náhrada mzdy za dobu strávenou takovouto překážkou v práci (Bukovjan, 2018). 
Dostálová (2020) uvádí, že v případě dočasné pracovní neschopnosti nebo v případě karantény ná-
leží zaměstnancům pracujícím z domova stejná náhrada mzdy jako zaměstnancům pracujícím na 
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pracovišti zaměstnavatele. V takové situaci je však stanovena povinnost zaměstnavateli určit směny 
zaměstnance a rozvržení jeho pracovní doby, aby bylo možné posoudit výši náhrady mzdy, která 
zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti či karanténě náleží.
Platí, že jsou-li způsobeny prostoje a přerušení práce vlivem nepříznivých povětrnostních podmí-
nek, není ze zákona stanovena povinnost zaměstnavateli zajistit zaměstnanci pracujícímu z domova 
náhradu mzdy. Toto se týká přechodných závad způsobených náhle a nepředvídatelně, konkrétně 
například živelných událostí, poruch na strojním zařízení nebo jiných provozních příčin (Mendrok, 
2013).
V případě, jedná-li se o překážky na straně zaměstnavatele ustanovené v § 208 zákoníku práce 
č. 262/2006 Sb., náleží zaměstnanci pracujícímu z domova stejná náhrada mzdy jako zaměstnanci 
pracujícímu na pracovišti zaměstnavatele. A to ve výši průměrného výdělku (Jouza, 2021). Tato si-
tuace platí i v případě, že zaměstnavatel není schopen zajistit zaměstnanci práci, například z důvodu 
nedostatku práce (Pavelková, 2021).

1.1.4 Náhrada výdajů způsobených prací z domova při užívání pracovního

vybavení

Zaměstnanci pracující z domova by měli mít stejný nárok na náhrady výdajů, které jim vznikly při 
výkonu práce, jako zaměstnanci pracující na pracovišti zaměstnavatele. Zaměstnavatel by si měl 
dopředu se zaměstnancem písemně dohodnout rozsah způsobu užívání poskytnutého vybavení. 
Zaměstnanec pracující z domova může k výkonu práce využívat vlastní pracovní zařízení a pomůcky. 
Tato skutečnost by měla být rovněž sjednána písemně včetně uvedení výše náhrady, která zaměst-
nanci za využívání vlastního náčiní náleží. Tato částka by měla zahrnovat částku za opotřebení ná-
činí, ale rovněž by měla zahrnovat i náhradu výdajů za spotřebované energie (Bukovjan, 2018). Tato 
náhrada náleží zaměstnanci pouze v případě, jde-li o výdaje, které se týkají přímo výkonu práce. 
Vznikají-li náklady současně s využíváním nástrojů i k soukromým účelům, zaměstnavatel se podílí 
na náhradě výdajů jen tou částí, která odpovídá výdajům vzniklým během pracovního výkonu. Jako 
příklad je možné uvést v online práci využívání internetového připojení, které zaměstnanec využívá 
i k osobním účelům. Nemůže pak po zaměstnavateli požadovat plnou náhradu výdajů za používání 
internetového připojení. Jakou část výdajů má zaměstnavatel uhradit, se dá vypočítat velmi těžko, 
proto je vhodné dohodnout se zaměstnancem celkovou částku náhrad dopředu fixně (Stachoňová 
Drexlerová, 2021).

1.1.5 Náhrady za způsobené škody

Zaměstnanec je povinen vykonávat sjednanou práci osobně, nicméně pokud se jedná o práci z do-
mova, je velmi těžko kontrolovatelné, zda tomu tak opravdu je. Je-li zaměstnavateli způsobena 
škoda, zodpovědnost padá na hlavu zaměstnance stejně tak, jako je tomu v případě zaměstnance 
pracujícího na pracovišti zaměstnavatele. I v případě, že by škodu způsobil rodinný příslušník za-
městnance, je za způsobenou škodu zodpovědný stále zaměstnanec (Jouza, 2021).



 14 

1.1.6 BOZP 

V zákoníku práce nenalezneme jediné ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
které specifikuje podmínky práce z domova. To znamená, že zaměstnavatel má stále povinnost za-
jistit BOZP i při zaměstnancově práci z domova. Zaměstnavatel musí zajistit pracovní prostředí spl-
ňující náležitosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a měl by předcházet rizikům, která na do-
mácím pracovišti mohou bezpečnost ohrozit. V rámci dodržení BOZP by mělo být v zájmu zaměst-
navatele sjednat dopředu podmínky, za jakých bude výkon práce prováděn. V těchto podmínkách 
by mělo být uvedeno, jaké vybavení má v domácím pracovišti být a jak má pracoviště vypadat, aby 
splňovalo požadavky BOZP. Zaměstnavatel může vymáhat po zaměstnanci písemné potvrzení, že 
místo výkonu práce splňuje požadovaná nařízení (Senčík, 2017). 

1.2 Není práce z domova jako práce z domova 

Různí autoři ve výkladu § 317 vnímají typického zaměstnance pracujícího z domova jinak.  
Dostálová (2020) uvádí: „Z uvedeného vyplývá, že ne každý zaměstnanec, který běžně nebo třeba 
jen za aktuální mimořádné situace pracuje v režimu home office, je zaměstnancem, jehož vztah se 
řídí uvedeným ustanovením zákoníku práce, tedy tzv. domáckým zaměstnancem. Musí jít totiž zá-
roveň o takový vztah, v němž zaměstnavatel rezignoval na své právo a zároveň povinnost rozvrhovat 
zaměstnanci pracovní dobu. Z povahy věci je tento právní rámec vhodný jen pro zaměstnance vyko-
návající takovou práci, u které nemá zaměstnavatel potřebu zaměstnanci stanovit, v jakém konkrét-
ním časovém úseku má probíhat, a je pro něj důležitý pouze čas, místo a způsob předání výsledků 
práce. Půjde zpravidla o práce, které se vyznačují velkou mírou samostatnosti a které nejsou závislé 
na úzké každodenní spolupráci se zaměstnavatelem, s vedoucími a ostatními zaměstnanci zaměst-
navatele a zákazníky. Jako příklad lze uvést práci překladatele nebo účetní.“  
Bukovjan (2018) uvádí v souvislosti s prací z domova a rozvrhováním doby: „Také při práci na jiném 
místě, než jsou pracoviště zaměstnavatele, může být zaměstnanec vázán předem daným rozvržením 
pracovní doby do směn ze strany zaměstnavatele. To by ale popíralo podstatu tohoto benefitu. Proto 
je režim home office spojen až na výjimky s právem zaměstnance rozvrhovat si sám pracovní dobu 
s případnými omezeními nastavenými zaměstnavatelem ve vnitřním předpisu nebo sjednanými  
v dohodě se zaměstnancem.“  
Suchá a Kačerek (2019) uvádí: „Domácký zaměstnanec je stále povinen vykonávat práci osobně, 
nemá však právo na písemné rozvržení práce od zaměstnavatele před zahájením práce; také nemá 
určený konec nebo začátek směn a ani práci rozvrženou do pětidenního pracovního týdne… Kon-
krétní pracovní dobu si určuje sám zaměstnanec s tím, že zaměstnavatel může vyloučit výkon práce 
v průběhu svátku a víkendu nebo výkon práce přesčas, aby se vyhnul placení povinných příplatků.“ 

1.3 Porovnání právní úpravy práce z domova v ČR a na Slovensku 

Vzhledem k tomu, že v českém zákoníku práce, není práce z domova právně adekvátně ukotvena  
a vzhledem k tomu, že v Česku je zaměstnáno mnoho Slováků, byl pro srovnání analyzován sloven-
ský zákoník práce, z jehož rozboru vyplynuly například následující skutečnosti. 
Stejně jako v české právní úpravě, slovenské právo pojem home office nebo práce z domova nespe-
cifikuje. Ve slovenském zákoníku práce můžeme dohledat dva pojmy pojednávající o práci z doma 
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– domácká práce a telepráce. Zároveň slovenský zákoník práce stanovuje, co se za domáckou práci 
a telepráci nepovažuje. Tato práce z domova je pak nazývána „příležitostný home office“. Specifi-
kace příležitostné práce z domova jsou uvedeny v zákoníku práce následovně: „Za domácku prácu 
alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimori-
adnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním z domácnosti zamestnanca 
za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje. 
Pri výkone práce podľa prvej vety sa primerane uplatní odsek 8 písm. b) a odseky 9 až 11.“ (Sloven-
sko, 2001). 
Příležitostným home officem je ten způsob výkonu práce z domova, který je vykonáván příležitostně 
nebo za mimořádných okolností. 
Domáckou prací je pak ve slovenském zákoníku práce myšlen pravidelný výkon práce z domácnosti, 
může být v rozmezí celého týdne, ale i částečný, například 2 dny v týdnu. Domácká práce je vyko-
návána z domácnosti dlouhodobě. Domácností je myšleno jak bydliště zaměstnance, tak jakékoliv 
libovolné místo pracoviště zaměstnance, které je dohodnuté smluvně. Domácká práce je ale taková 
práce, která by mohla být vykonávána na pracovišti zaměstnavatele (JMJ Legal, 2021). 
Telepráce je definována stejně jako domácká práce s tím rozdílem, že je vykonávána pomocí infor-
mačních technologií, kdy dochází k přenosu dat na dálku. 
Domácká práce a telepráce musí být na Slovensku specifikována v pracovní smlouvě. Stejně jako 
v České republice je povinností zaměstnavatele zajistit bezpečnost pracovního místa, zajistit tech-
nické vybavení a softwarové vybavení, pokud není dohodnuto jinak a zaměstnanec nepoužívá svoje 
vybavení. Dále je zaměstnavatelova povinnost zabezpečit ochranu údajů. Rovněž jako v České re-
publice je povinností zaměstnavatele zajistit náhradu výdajů spojených s prací z domácnosti a v pří-
padě vlastního zařízení zajistit náhradu za používání těchto nástrojů. 
Zaměstnanců pracujících z domova se až na pár výjimek týkají stejná práva a povinnosti jako za-
městnanců pracujících na pracovišti zaměstnance. Ve slovenském zákoníku práce je výslovně uve-
deno, že zaměstnavatel předchází izolaci domáckého pracovníka či telepracovníka, umožňuje mu 
přístup na pracoviště a setkávání s ostatními zaměstnanci. Dále je v zákoníku uvedeno, že zaměst-
navatel musí zařídit prohlubování znalostí a rozšiřování kvalifikace domáckého zaměstnance či te-
lepracovníka stejně jako u běžného zaměstnance (JMJ Legal, 2021). 
Ve slovenském zákoníku práce je dále specifikováno, že zaměstnanec pracující z domova musí ne-
prodleně nahlásit závady a problémy znemožňující výkon práce. 
Dalším důležitým bodem uvedeným ve slovenském zákoníku práce je, že domácký zaměstnanec  
a telepracovník: „má právo počas jeho nepretržitého denného odpočinku a nepretržitého odpočinku 
v týždni, ak mu nie je v tomto čase nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť alebo 
práca nadčas, počas čerpania dovolenky, sviatku, pre ktorý práca odpadla, a prekážky v práci nepo-
užívať pracovné prostriedky slúžiace na výkon domáckej práce alebo telepráce. Zamestnávateľ ne-
smie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť 
pokyn v čase podľa prvej vety.“ (Slovensko, 2001). 
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2 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Řízení lidských zdrojů je nedílnou součástí strategického řízení obchodní společnosti. Lidé jsou pro 
společnost důležitou složkou, bez lidí – zaměstnanců by společnost nebyla schopná dostát závaz-
kům, které má vůči svým klientům. Lidé jsou tedy základní vstup pro výrobu produktu. 
Pro řízení lidských zdrojů je charakteristické a klíčové (Koubek, 2015, s. 15):  

 zaměření se na dlouhodobé cíle, 
 zaměření se na vnější vlivy působící na lidské zdroje, 
 sloučení části personální práce s prací manažerskou.  

Proces řízení lidských zdrojů zahrnuje plánování lidských zdrojů, získávání zaměstnanců, výběr za-
městnanců, přijímání zaměstnanců, onboarding, vzdělávání, kariérní rozvoj, benefity, výstupní pro-
ces. Jako další proces, který je spojen s řízením lidských zdrojů, definujeme alokace zdrojů ve firmě. 
Vedle výše zmíněných personálních procesů byl identifikován jako nezbytný proces odměňování  
a proces zabývající se nastavováním vnitropodnikových směrnic jako je pracovní řád nebo GDPR 
(Koubek, 2015, s. 18). 
Řízení lidských zdrojů je důležitou částí náplně práce všech řídících pracovníků. Úkolem manažerů 
je rozvíjet lidské zdroje tak, aby byly připraveny na změny. Úkolem řízení lidských zdrojů je starat 
se o vyrovnanost pracovního a osobního života a udržovat lidské zdroje motivované. Tyto úkoly mají 
společně za cíl jediné; zefektivnit využívání lidských zdrojů tak, aby společnost neustále zlepšovala 
svou produktivitu. Tomuto záměru napomáhá efektivní spolupráce a komunikace, pro niž jsou zá-
sadní informační a komunikační technologie. Společnosti, které byly schopné rychle zvládnout pře-
sun do online prostředí s využíváním nových technologií, získaly velkou konkurenční výhodu (Kou-
bek, 2015; Nyeki, 2021). 

2.1 Nábor nových zaměstnanců  

Nábor nových zaměstnanců je předmětem činnosti personálního (HR) oddělení. Cílem je vybrat 
kandidáty, kteří organizaci obohatí nejen z pohledu pracovního výkonu, ale také svou motivací  
a identifikací s cíli, kulturou a idejemi organizace. Nábor má zároveň zajistit vyloučení kandidátů, 
kteří se na danou pozici nehodí, a naopak podpořit výběr kandidátů motivovaných, zapadajících do 
firemní kultury a integračních aktivit. Kandidáti by měli mít zájem o seberealizaci, adaptaci do týmu 
(viz kapitola 2.2) a organizace, naplnění strategických cílů své pracovní pozice a celé organizace. Pro 
organizaci samotnou je podstatné si zvolit adekvátní zdroj kandidátů, kterému přizpůsobí náborový 
proces. Nábor pracovníků může mít charakter naplánované aktivity, ale může představovat také ad 
hoc reakci na aktuální potřeby organizace. Uspokojit tyto potřeby je úkolem HR oddělení v rámci 
personálního procesu skládajícího se z několika navazujících podprocesů, které je nutné zajistit pro 
dosažení dlouhodobých cílů a realizaci klíčových dlouhodobých úkolů (Bělohlávek, 2016; Šikýř, 
2012). Jejich vzájemnou interakci znázorňuje Obrázek 1.  
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Obrázek 1 Proces obsazování pracovních míst směrem k naplňování dlouhodobých cílů (Šikýř, 2014, s. 97) 

2.1.1 Plánování lidských zdrojů 

Plánování lidských zdrojů je součástí strategického řízení organizace a stejně tak je integrováno  
do přípravy rozpočtu organizace. Cíle plánování lidských zdrojů jsou zabezpečení potřeb zaměst-
nanců v současnosti, ale i v budoucnosti. Tyto potřeby mohou být pokryty jak z vnějších, tak z vnitř-
ních zdrojů. Dalším cílem je schopnost co nejlépe využívat práci stávajících zaměstnanců, rozvíjet 
jejich dovednosti, aby byla zajištěna možnost pokrytí volných pracovních míst vnitřními zdroji (Ar-
mstrong a Taylor, 2015, s. 405). 
Aby organizace předešla fluktuaci zaměstnanců, je nutné zajistit motivující pracovní místa. Pracovní 
místo je základní organizační jednotka, která je obvykle zajištěna jedním pracovníkem (může být 
obsazena i více jedinci). Pracovní místo je vymezeno souborem úkolů, odpovědností, povinností, 
kompetencí, které dohromady stanovují, jakou má daná pozice úlohu a kam spadá v organizační 
struktuře společnosti. Aby byla pozice motivující, musí být soubor pracovních úkolů dostatečně 
komplexní, samostatný, pestrý, dodávající pocit významnosti a poskytovat dostačující zpětnou 
vazbu (Šikýř, 2014, s. 86). 

2.1.2 Analýza a vytváření pracovního místa 

Analýza pracovního místa popisuje pracovní místo a poskytuje specifické informace, jakým jedin-
cem je potřeba pracovní místo obsadit. Během procesu analyzování pracovního místa dochází 
k identifikaci, shromažďování, uchovávání a analýze dostupných informací týkajících se úkolů, me-
tod, kompetencí a začlenění pracovního místa do organizační struktury. Dále musí být identifiko-
vány pracovní podmínky a souvislosti, za kterých je práce realizována (Koubek, 2015, s. 43).  
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Rozlišujeme dva přístupy k vytváření pracovních míst: 

Mechanistický přístup 
Mechanistický přístup využívá přesnou dělbu práce a nenabízí zaměstnancům rozsáhlejší množství 
kompetencí. Zakládá si na opakující se práci a přesně určených postupech výkonu jednotlivých 
úkolů, propracovanou kontrolu zaměstnanců, promyšlenou organizaci práce a stabilitu (Koubek, 
2015, s. 58) Tento přístup má svá pro a proti. Vyznačuje se vysokou produktivitou a efektivitou 
práce, sníženými nároky na kvalifikaci zaměstnanců spojenými se sníženými náklady na práci. Na 
druhou stranu přináší nižší motivovanost způsobenou jednostrannou a monotónní prací. Vyžaduje 
vyšší kontrolu zaměstnanců, kteří mají menší schopnost využitelnosti (Šikýř, 2014, s. 88). 

Motivační přístup 
Motivační přístup si zakládá na tom, že nejlepší pro zaměstnance je motivující práce, která je do-
statečně komplexní, samostatná a smysluplná. Tento přístup je podmíněn správným výběrem pra-
covních míst a jejich obsazením správnými zaměstnanci (Dvořáková a kol., 2021, s. 134). 

Analýza a vytváření pracovního místa je systematický proces. Při jeho realizaci je důležité zamyslet 
se i nad zefektivněním výkonu práce, které může souviset s organizací práce, s technologiemi  
a může končit i předefinováním pracovních úkolů a povinností souvisejících s pracovním místem 
(Koubek, 2015, s. 44). 
Šikýř (2014, s. 87) uvádí, že výsledkem procesu analýzy a vytváření pracovního místa by mělo být 
takové pracovní místo, které 

 musí zajistit naplňování cílů organizace a zároveň musí naplňovat potřeby zaměstnanců; 
 musí zaměstnanci dát možnost využít a rozvinout svoje schopnosti; 
 nabízí zaměstnanci motivující pracovní úkoly a přináší mu uspokojení z práce; 
 nesmí zaměstnance ohrozit nebo poškodit; 
 je v naprostém souladu s právními nařízeními. 

Součástí analýzy pracovního místa může být dle Armstronga a Taylora (2015) i analýza role dopl-
něná analýzou kompetencí. Analýza role je následujícím krokem po analýze pracovního místa. Pro-
vádí se pomocí rozhovorů a zaměřuje se na kompetence potřebné k naplňování úkolů role. Bývá 
doplněna analýzou kompetencí. Analýza role se zaměřuje na spolupráci s ostatními zaměstnanci – 
nadřízenými, kolegy, podřízenými, ale i na kooperaci s lidmi z vnějšího prostředí – dodavateli, zá-
kazníky. Analýza kompetencí se zaměřuje na identifikaci kompetencí pro práci a vyhodnocení cho-
vání ovlivňujícího pracovní výkon. 
Existuje více způsobů, jak analýzu kompetencí provádět. Jedná se o: 

 názor experta, 
 strukturovaný rozhovor, 
 workshop, 
 funkční analýzu, 
 metodu kritických případů, 
 analýzu pomocí síta prvků práce, 
 hodnocení pracovní kompetentnosti. 
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2.1.3 Získávání zaměstnanců 

Získávání zaměstnanců se zaměřuje na oslovování kvalitních kandidátů splňujících stanovené poža-
davky na volné pracovní místo zaměstnance. Takový uchazeč musí splňovat požadavky organizace 
jako je kvalifikace, dosažené vzdělání, zkušenosti a další. Ale musí rovněž splňovat právní předpisy, 
jakými je např. zdravotní způsobilost nebo trestněprávní bezúhonnost. 
V případě, že v organizaci vznikne volné pracovní místo, je na místě zvážit alternativy. Nabízejí se 
varianty, zda v rámci efektivity volné pracovní místo dočasně neobsazovat nebo pracovní místo 
sloučit s dalším místem, nebo dané pracovní místo úplně zrušit. Dále se nabízejí i další alternativy, 
jako je například obsazení pracovního místa jedincem zaměstnaným na pracovní poměr s kratší pra-
covní dobou (Šikýř, 2014, s. 98). 
Během koronavirové pandemie se získávání zaměstnanců stalo jedním z nejdůležitějších procesů 
v řízení lidských zdrojů. Schopnost adaptovat se na online nábor zaměstnanců přineslo společnos-
tem ohromnou konkurenční výhodu. Vkládání inzerce do tiskovin je dnes již dávno přežité. Dříve 
byly za základní nástroje k získávání zaměstnanců považovány webové stránky společnosti a portály 
pracovní inzerce, jako např. jobs.cz. Reaktivní získávání zaměstnanců bylo však v době koronavirové 
pandemie předurčeno k neúspěchu. Firmy dnes nesmí čekat na moment, kdy daného specialistu 
potřebují a na základě sestaveného profilu vypsat výběrové řízení. S ohledem na cílovou skupinu – 
pracovníky v IT, je nutné konstatovat, že je v tomto oboru takřka nulová nezaměstnanost. Aktivních 
uchazečů o práci je málo a pokud se objeví, je považováno za zázrak, pokud by zrovna takový kan-
didát odpovídal požadovanému profilu. Často v tuto situaci pak dochází ke snižování nároků a ke 
spokojení se alespoň s částečnou shodou. Často však za neodpovídající peníze (Roklen24, 2020).  
Nicméně dle Ekonomického deníku (2021) vzniká s možností online práce, pro firmy jedinečné ře-
šení rozšiřovat svou působnost do regionů a za hranice republiky. V některých evropských zemích 
je situace na trhu IT specialistů o něco lepší než v České republice. V jiných zemích je zase možné 
získat IT odborníky s nižšími požadavky a nižšími sazbami.  

2.1.4 Nástroje náboru zaměstnanců 

Koronavirová pandemie přinesla masivní digitalizaci napříč obory. Nouzový stav a uzavření obchodů 
a služeb donutilo prodejce ke spuštění e-shopů a převedení všech businessových aktivit do online 
prostředí. Poptávka po IT odbornících rychle rostla. V Evropské unii se s nedostatkem IT odborníků 
potýkalo v roce 2020 až přes 50 procent firem. Počet IT odborníků na trhu sice lehce roste, ale po-
ptávka roste mnohem rychleji. 
Nábor IT pracovníků je složitý a drahý. Zaměstnavatelé si je střeží jako oko v hlavě. Mnoho firem se 
proto rozhodlo IT služby outsourcovat. V případě společnosti, která se zaměřuje na softwarová ře-
šení, napomáhá rozhodnutí firem outsourcovat IT služby k dalším zakázkám, s čímž přichází ještě 
větší poptávka po IT specialistech. Na konci roku 2021 chybělo dle náborových společností na čes-
kém trhu až 20 000 IT pracovníků (Roklen24, 2020).  
Ve 20. letech 21. století hrají v náboru zaměstnanců prim sociální sítě. LinkedIn, Facebook, In-
stagram, Tik Tok, Reddit,… Firmy si musí budovat svou komunitu, vytvářet si vazby a získávat zájem 
uživatelů sociálních sítí, kteří jsou zároveň i pasivními uchazeči o práci. Těchto pasivních uchazečů 
o práci, tedy zaměstnaných lidí, kteří se aktivně nezajímají o změnu působiště, je více než 70 % 
(McConnell, 2021). 
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Přímé oslovování kandidátů přes sociální sítě zkracuje proces náboru zaměstnanců, protože umož-
ňuje komunikaci s lidmi s odpovídajícím profilem kandidáta na volnou pracovní pozici. V případě, 
že takový jedinec již například sleduje na sociální síti danou společnost, je to pozitivní znak toho, že 
je mu společnost něčím blízká. Z výzkumu náborové agentury Nymble vyplynulo, že pro pracovníky 
v IT je finanční hodnocení dle jejich představ standardem, stejně jako bohatá škála firemních bene-
fitů. Nejdůležitějším faktorem při rozhodování se o změně pracovní pozice je pro 75,7 % ze 400 
dotázaných náplň práce a zajímavost projektů, dále pak firemní kultura a téměř 50 % dotázaných 
vybíralo podle pověsti firmy. Pouze pro třetinu dotázaných byly důležité firemní benefity (Roklen24, 
2020).  
Dalším nástrojem pro získávání nových zaměstnanců může být takzvaný referral program neboli 
bonus pro zaměstnance, který do firmy doporučí kvalitního uchazeče. Jednou z největších výhod 
referral programu je beze sporu možnost získat za krátkou dobu kvalitního uchazeče. Zaměstnanci 
totiž sami velmi dobře ví, jaký uchazeč by byl vhodný na pozici a jestli by zapadl do firemního pro-
středí. Takto získaní zaměstnanci jsou dokonce angažovanější a loajálnější a zůstávají ve firmě delší 
dobu. Vedlejší efekt, který přináší úspěšné doporučení nového zaměstnance, je posílení motivace 
stávajícího zaměstnance. Nabízí mu totiž pocit sounáležitosti, pocit, že pro firmu udělal něco dob-
rého. Takoví zaměstnanci pak ve společnosti rovněž zůstávají pracovat delší dobu. 
Další výhodou při náboru doporučeného kontaktu může být i fakt, že už od svého známého zaměst-
nance ve firmě ví spoustu informací o tom, jak nábor probíhá, a ušetří se tak mnoho času recruite-
rům (Kuděj, 2021) 
Dle společnosti Referral Program, mají referral programy následující výhody: 

 propagace Employer brandu, neboli značky zaměstnavatele zdarma, 
 HR marketing, 
 efektivní nábor – zrychlení procesu, snížení nákladů, 
 kvalitnější zaměstnanci zapadající do firemní kultury, 
 zvýšení angažovanosti současných zaměstnanců, 
 motivace zaměstnanců, 
 budování firemní kultury – vzbuzování pocitu sounáležitosti a podílení se na úspěchu firmy. 

2.2 Tým a vedení týmu 

Týmem nazýváme skupinu lidí, kteří společně pracují a snaží se dosáhnout stejného cíle. Tato sku-
pina by měla cítit společnou zodpovědnost za svůj cíl. Tým, ve kterém má každý své individuální 
zájmy a cíle a necítí zodpovědnost za společný cíl, je předurčen k nefunkčnosti, vnitřním sporům  
a postupnému rozkladu. Tým musí být založen na důvěře a spolupráci a tím dosahovat vytyčených 
cílů a rozvoje celé společnosti (Sinek, 2018, s. 27). 
Každý člen týmu má svou jasně určenou roli. Aby se předešlo neshodám, musí být jasně určené 
kompetence a dělba práce. Za koordinaci aktivit, které tým vykonává, je zodpovědný vedoucí týmu 
– team leader. Rozdělení aktivit by mělo být jednotlivými členy týmu respektováno a dodržováno. 
Všechny úkoly členů týmu tvoří celek a jsou vzájemně propojené (Čadilová, 2009). Týmy jsou běžně 
vytvořené mimo rámec stanovené organizační struktury. Týmy nemusí být jen trvalé, mohou být  
i dočasné neboli projektové týmy. V případě, kdy máme ve společnosti projektové týmy, je uplat-
ňována maticová organizační struktura. 
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Ve firmách mohou týmy existovat mimo anebo nad rámec běžné organizační struktury. Mohou exis-
tovat týmy trvalé i týmy dočasné, tzv. projektové. Pak se uplatňuje takzvaná maticová organizační 
struktura (Management Mania, 2016). 
Chceme-li, aby tým byl výkonný, musí v něm probíhat otevřená a intenzivní komunikace podněcující 
tvořivou atmosféru a respekt mezi jednotlivými členy týmu. Výkonný tým se ale také neobejde bez 
kvalitního vedení, které je přirozenou autoritou respektovanou díky svým profesionálním, ale také 
sociálním schopnostem (Sinek, 2018, s. 29). 

2.2.1 Vedení týmu 

Úspěšné vedení lidí neboli leadership spočívá v podněcování lidí k dosahování nejlepšího výkonu. 
Pokud je leadership úspěšný, lidé chtějí nejlepších výsledků dosahovat sami od sebe přirozeně. 
K tomu je však potřeba jim pomoci. A to otevřenou komunikací vize společnosti a pobízením za-
městnanců k angažovanosti. Úspěšný leadership rovněž znamená vytváření vlivu na zaměstnance, 
aby se cítili součástí společnosti a vykonávali práci v zájmu společnosti a s vidinou jejího rozvoje. 
Úspěšný leadership se rovněž projevuje na vnitřní náladě ve společnosti. Úspěšný leadership má 
přímý dopad na úspěch celé společnosti. 
Úspěšný leadership zahrnuje dle Armstronga a Taylora (2015, s. 378):  

 inspirování členů týmů, 
 přesvědčování členů týmu, aby ochotněji přijali změny, 
 srozumitelné vysvětlení členům týmu, jaké je potřeba vykonat aktivity a jaký je jejich 

smysl, 
 vysvětlení smyslu zvolených cílů, 
 pochopení, že úspěšný leadership vzniká skrze členy týmu a jejich ovlivňování, 
 přesvědčení ostatních k aktivitě, aby bylo dosaženo stanovených cílů.  

Dle Adaira byl definován model vedení lidí, který propojuje tři oblasti potřeb, které je nutné naplnit, 
viz Obrázek 2. Mezi tyto tři oblasti zařazujeme potřeby úkolu, potřeby skupiny a potřeby jednot-
livce. Obsahem potřeb úkolu je jeho vymezení a dokončení. Do potřeb skupiny řadíme vnitřní klima 
týmu. Potřeby jednotlivce jsou propojení potřeb každého jednotlivého člena týmu s potřebami 
úkolu a skupiny.   

Obrázek 2 Model vedení lidí dle Adaira (Adair, 1973 upraveno dle Armstrong a Taylor, 2015, s. 720) 

Potřeby úkolu

Potřeby 
skupiny

Potřeby               
jednotlivce
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2.2.2 Virtuální tým 

Virtuální tým je takový tým, který pracuje vzdáleně. Rovněž se jedná o tým, který je tvořen lidmi 
z různých částí organizace. Virtuální tým bývá složen z členů pracujících z různých koutů světa. Dalo 
by se však tvrdit, že s příchodem pandemie a přesunutím zaměstnanců na home office se každý 
online pracující tým stal týmem virtuálním. 
Efektivní formování a vedení virtuálního týmu je pro manažera mnohem obtížnější než vedení týmu, 
který vykonává práci z jednoho pracoviště. Všechny potenciální chyby, kterých se manažer při ve-
dení virtuálního týmu dopustí, mají mnohem větší dopad než při vedení týmu pracujícího na jednom 
pracovišti (Evandelu a Grundel, 2011, s. 19). 
Byly analyzovány dílčí úkoly, na které se manažer musí při vedení virtuálního týmu zaměřit. Hned 
prvním důležitým úkolem je výběr členů týmu. Členové týmu musí být vybráni tak, aby podporovali 
společný cíl. Nutné je, aby všichni členové věděli, jaké mají používat komunikační platformy, byli 
přidáni do všech skupin a bylo jim dáno oprávnění na spolupráci v informačním systému. Důležitá 
je rovněž seznamovací schůzka. Pokud není možné zorganizovat tuto schůzku osobně, je vhodné 
uspořádat seznamovací schůzku přes videokonferenci, aby členové týmu znali tváře lidí, s kterými 
spolupracují. Ve virtuálním týmu je více než v týmu pracujícím na jednom místě potřeba zajistit, aby 
se členové cítili v týmu dobře. Aby se nebáli mezi sebou komunikovat, aby se znali. Rovněž aby 
všichni věděli, s kým spolupracují a kdo má v týmu jaké kompetence. 
Členy většiny virtuálních týmů lze rozdělit do tří skupin. První z těchto skupin je jádro týmu. Jádro 
týmu jsou členové týmu, kteří na denní bázi pracují na úkolech směřujících k dosahování stanove-
ných cílů. Další skupina členů týmu jsou ti, kteří se na naplňování společných cílů podílí zvenku. Tito 
členové týmu se dají považovat za odborný tým poskytující rady, když je potřeba. Poslední skupinou 
jsou členové týmu, které bychom mohli nazvat sponzory. Mají za úkol kontrolovat odvedenou práci, 
jsou to zadavatelé hlavních úkolů a alokují finanční zdroje na odvedenou práci. Obvykle se tak jedná 
o management. Je také možné, že role jednotlivých členů týmu se průběžně mění (Duarte a Tennant 
Snyder, 2006, s. 101-104). 
Dále by měly být pevně stanoveny cíle. Všichni členové týmu by měli být seznámeni s dlouhodobými 
cíli a také s dílčími úkoly, které je nutné splnit, aby bylo cílů dosaženo. Všichni členové týmu musí 
být seznámeni s procesy, normami a postupy, kterými se bude společných cílů dosahovat. Rovněž 
by měli být všichni seznámeni s tím, jaké informační a komunikační technologie budou při dosaho-
vání cílů používány (Nyeki, 2021, s. 53). 
Mezi informace, které je potřeba do týmu distribuovat, patří i způsoby, kterými budou zadávány, 
evidovány, reportovány a kontrolovány splněné úkoly (Duarte a Tennant Snyder, 2006, s. 95). 

2.2.3 Hybridní model práce 

Hybridní model práce představuje kombinaci výkonu práce z pracoviště zaměstnavatele a výkonu 
práce z domova. Umožňuje zaměstnancům využívat flexibility práce z domova a zároveň mít mož-
nost využívat profesionálního zázemí, které je zaměstnancům nabízeno na pracovišti zaměstnava-
tele. Hybridní model práce však vyžaduje po společnosti zvládnutí organizace práce online a nasta-
vení komunikačních kanálů (Levroduch, 2021). 



 23 

2.2.4 Nástroje vedení týmu 

Pro vedení týmu v online prostředí je stejně jako ve standardním pracovním prostředí důležitá ko-
munikace a kontrola. Tyto nástroje umožňují aktivizovat, iniciovat a motivovat angažovanost pra-
covníků. 

2.2.4.1 Komunikace 

Komunikace je bezesporu důležitým nástrojem řízení lidských zdrojů. Bylo zjištěno, že je stále více 
důležitá týmová spolupráce. V týmu společně pracují různí lidé s odlišnými zvyky, znalostmi, schop-
nostmi a zájmy. Komunikace mezi členy týmu je nezbytná pro jeho fungování.  Týmová spolupráce 
je založena na společném cíli a žádá si od svých členů proaktivní přístup k práci. Aby mohlo být 
dosaženo kvalitní týmové spolupráce, úlohou manažera je vytvořit tým, ve kterém se jeho členové 
budou cítit dobře a budou spolu rádi spolupracovat. Tato úloha není vždy snadná. Neexistuje tým, 
ve kterém by nevznikly neshody. Neshody musí být však udrženy v jistých mezích, někdy mohou mít 
i pozitivní vliv v dosahování stanovených cílů (Forsyth, 2009, s. 27). 
Úkolem správné komunikace je zajistit, aby všichni členové týmu táhli za jeden provaz i přes rozdílné 
názory. Aby zaměstnanci táhli za jeden provaz, musí také vědět, proč a čeho se snaží docílit. Proto 
je nezbytné, aby zaměstnanci znali cíle společnosti, cíle svých týmů, ale také potřebují znát, čím se 
zabývají jiné části společnosti a jaké jsou potřeby zákazníků společnosti. Informovanost zaměst-
nanců je klíčovou úlohou k dosažení rozvoje společnosti. Bylo analyzováno, že kromě obsahu a 
formy je také důležitá rychlost předávání informací. Informovanost zaměstnanců o dění ve společ-
nosti má přímý vliv na jejich motivaci a zájem o společnost, ale také na loajalitu a přístup ke změ-
nám. Špatná a pomalá komunikace má největší dopady v období nejistoty. V těchto chvílích zaměst-
nanci potřebují nejvíce vědět, co se ve společnosti děje, jaké jsou změny a jaké budou mít změny 
dopady na společnost i samotné zaměstnance. Rovněž ale v těchto obdobích manažeři často řeší 
jiné problémy a komunikaci se zaměstnanci opomíjejí. Anebo nevědí, jak informace komunikovat a 
raději komunikaci se zaměstnanci odkládají. Management, který nedostatečně komunikuje, ba do-
konce utajuje až příliš informací, tedy neprojevuje svým zaměstnancům důvěru, nemůže očekávat 
projevy důvěry ze strany zaměstnanců ke společnosti. Dalším problémem vzniklým z nedostatečné 
komunikace je větší pravděpodobnost chybných rozhodnutí. Tato rozhodnutí mohou vést ke sní-
žené výkonnosti a efektivitě práce (Urban, 2010, s. 121). 
Komunikace je ovšem přínosná i směrem od řadových pracovníků k vedení společnosti. Naslouchání 
je součástí komunikace, to platí pro všechny zaměstnance bez rozdílu. Vyslechnutím zpětné vazby 
od zaměstnanců se vedení může dozvědět o nedostatcích, o kterých nemělo do té doby nejmenší 
ponětí. Vyslechnutím zaměstnanců můžeme docílit jejich větší motivace a zájmu o společnost. Dů-
ležité však také je informovat zaměstnance, jak bylo s jejich nápady naloženo, jaký měly přínos. 
Možné také je zvýšit zaměstnaneckou pracovní motivaci tím, že budou dobré nápady odměněny.  
Jak bylo již uvedeno v kapitole 1, v době pandemie se většina mezilidské komunikace přesunula do 
online podoby. Větší potřeba online komunikace přinesla svá pro a proti. Dávno už si v pracovní 
komunikaci nevystačíme s e-mailem a telefonem. Důležitou otázkou však zůstalo, jak komunikovat 
efektivně a jaké komunikační nástroje ve společnosti používat. 
Bylo zjištěno, že online komunikace se rozděluje na dva druhy. Synchronní online komunikace, je 
komunikace, při které je očekáváná okamžitá reakce. Řadíme sem telefonáty, videohovory a různé 
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druhy chatů. Tento způsob online komunikace je vhodný, potřebujeme-li nějaký úkol vyřešit co nej-
rychleji nebo potřebujeme získat rychle nějakou informaci. Druhým typem online komunikace je 
asynchronní online komunikace. Do této skupiny řadíme e-maily, podnikové informační systémy a 
různé aplikace pro týmovou práci (Time Toasters, 2022). 
Pro efektivní komunikaci je důležité domluvit se na vybraných aplikacích, které se budou v týmu 
využívat. Ideální je, vyberou-li se jednotné aplikace, kterými se bude komunikovat, pro celou spo-
lečnost. Příliš mnoho komunikačních kanálů komunikaci nepomáhá, způsobuje spíše chaos. Dohle-
dávání informací všude možně vede k prostojům a snížené efektivitě práce. 
Mezi mnohými aplikacemi můžeme jmenovat tradiční MS Teams, Slack, Whatsapp, Skype, které 
mohou být využívány k synchronní online komunikaci. Dále pak Google Meet nebo Zoom pro video-
konference. Také existují aplikace, které mohou sloužit jako nástěnky a pomáhají v řízení projektů 
a sdílení dokumentů, jako například Google Disk, Trello, Miro (InWork, 2020).  
Komunikace online je v mnohých směrech složitější, máme horší kontakt s druhou stranou, nemů-
žeme číst řeč těla tak dobře, jako při osobním setkání. Na druhé straně by měl být brát mnohem 
větší zřetel na sociální aspekt komunikace. V online prostředí může mnohem rychleji nastat odstup 
zaměstnance od společnosti a jeho nezájem o společnost. Může nastat mnohem dříve frustrace, 
demotivace a snížení pracovního výkonu. Proto je klíčovou manažerskou úlohou v online prostředí 
rychlá a obsahově naplněná komunikace (Korzynski, 2013). 

2.2.4.2 Kontrola 

Kontrola je důležitým nástrojem vedení týmu, je-li prováděna správně, může být také nástrojem 
motivačním. Kontrola nemusí mít pouze motiv předcházení chyb, ale můžeme jí projevit i spokoje-
nost s postupy a výsledky odvedené práce. Dohoda o tom, že kontrola bude probíhat, je rovněž 
v motivačním směru důležitá. Pokud totiž dopředu tuto skutečnost neoznámíme, může u pracov-
níka dojít k pocitům, že je kontrolován kvůli nedostatečné důvěře. Anebo může mít dojem, že úkol, 
který mu byl přidělen, není důležitý a nebude motivován k jeho včasnému a kvalitnímu splnění.  
Motivační vliv může mít i kontrola, která neobsahuje všechny dílčí úkoly, které byly v celkovém za-
dání provedeny. Pracovník pak může nabýt dojmu, že je důležitá jen část jeho práce a na té druhé 
části nezáleží. Ztratí pak motivaci na těchto nehodnocených dílčích úkolech pracovat. Je důležité 
zmínit, že nadměrná kontrola pak může mít negativní vliv v motivaci pracovníka. Může dojít k tomu, 
že v člověku bude potlačována možnost seberealizace a postupně ztratí motivaci (Urban, 2010,  
s. 68). 

2.3 Motivace zaměstnanců 

Základem pro slovo motivace bylo latinské slovo „movere“ s původním významem „pohybovati“. 
Slovo motivace je využíváno v případě, kdy se jedná o popsání energie posilující a ovlivňující směr 
počínání daného člověka. Motivaci rozlišujeme podle cíle, o který daný člověk usiluje. Dále ji rozli-
šujeme podle intenzity, kterou do svého snažení člověk vynakládá a dále ji rozlišujeme dle délky 
trvání lidského snažení (Armstrong a Taylor, 2015, s. 217). Pojmem motivace jsou myšleny jak 
vnější, tak vnitřní faktory ovlivňující lidské snažení. Rozlišujeme tedy dva druhy motivace – vnitřní  
a vnější. Motivy jsou nazývány vnitřní faktory ovlivňující lidské chování. Stimuly jsou pak vnější fak-
tory, které mají vliv na lidské snažení. Obě tyto formy motivace ovlivňují vědomě i podvědomě 
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psychické i fyzické činnosti, které člověk provádí pro uspokojení svých potřeb. Lidské potřeby je 
nadále možné dělit na primární – fyziologické a sekundární – psychické. Pak také na vrozené a nau-
čené. Potřeby vrozené jsou potřeby fyziologické, tedy primární. Vyznačují se tím, že se opakují. 
V případě, kdy je dosaženo uspokojení potřeby, potřeba na čas zmizí, avšak ne natrvalo. Po čase se 
znovu objeví a musí být opět uspokojena. Těmito potřebami jsou například potřeba dýchání, spánku 
a bezpečí.  Psychické potřeby, tedy potřeby sekundární jsou ty, které člověk získává celý život. Po-
třeby sekundární jsou individuální pro každého člověka, touto odlišností se vytváří osobnost kaž-
dého člověka. Společenské faktory mají vliv na utváření fyziologických potřeb.  Obecným pravidlem 
je, že pokud je uspokojena jedna potřeba, vytvoří se nová potřeba, a tak vznikne i nová motivace 
(Mařanová, Šimůnková a Vít, 2015, s. 4). 
Lidské potřeby jsou složitým systémem, který je stupňovitě rozčleněn. Způsob, jakým lidské potřeby 
tvoří celý systém, jak se prolínají a doplňují, byl námětem pro vznik mnoha teorií, které se snaží toto 
fungování vysvětlit. Jednou z těchto teorií, a také nejznámější, je Maslowova teorie (Kasper a May-
rhofer, 2005, s. 250). 

2.3.1 Maslowova hierarchie potřeb 

Maslowova pyramida potřeb byla představena v roce 1943. Její autor Abraham Maslow je americký 
psycholog, který vytvořil teorii, která se využívá v odvětví pracovní motivace po několik generací. 
Byla také několikrát upravena. Maslowova pyramida potřeb, nebo také Maslowova hierarchie po-
třeb je hojně využívána díky jednoduchému pojetí a porozumění. Teorie je postavena na myšlence 
uspokojování lidských potřeb. Lidské potřeby nelze uspokojit všechny současně a dlouhodobě, je 
dáno, že jakmile je uspokojena jedna potřeba, přijde další. V Maslowově teorii se uvádí, že lidské 
potřeby jsou uspokojovány postupně. Počínaje těmi nejnižším, konče těmi na nejvyšších místech 
pyramidy. Je rovněž možné uspokojit částečně více potřeb z různých skupin, ale nižší potřeby jsou 
ty, které jsou člověkem uspokojovány primárně (Kasper a Mayrhofer, 2005, s. 250). 

Za uplynulých téměř osmdesát let došla Maslowova pyramida průběžným vývojem. V prvotní verzi 
se pyramida skládala z pěti pater, avšak existuje i její osmi patrová obdoba. Nejnižší patra jsou na-
plněna nedostatkovými potřebami, takzvanými D-potřebami. D-potřeby jsou obsahem prvních čtyř 
pater, patří mezi ně fyziologické potřeby, potřeby jistoty a bezpečí, dále pak sociální potřeby a po-
třeby uznání (Maslow, 1970, s. 40). 
Fyziologickými potřebami nazýváme potřeby, které jsou esenciální pro lidské bytí. Jsou mezi ně řa-
zeny potřeby jako dýchání, přijímání potravy, spánek. Bez uspokojování těchto potřeb by člověk 
nemohl přežít. Proto jsou vždy uspokojovány na prvním místě. U fyziologických potřeb nevzniká 
pocit uspokojení poté, co je potřeba saturována. Toto uspokojení není nijak citově zabarveno. 
V tomto případě se jedná pouze o utišení vzniklé frustrace z nenaplněné potřeby (Hájek, 2006). 
O stupeň výše se nachází potřeby jistoty a bezpečí. Zabýváme-li se pracovní motivací, v tomto pří-
padě hovoříme o jistotě obživy – jistotě zaměstnání. Nasycení těchto potřeb je velmi důležité. Po-
kud člověk necítí jistotu a bezpečí, naopak cítí frustraci z této potřeby, mohou nastat v jeho životě 
změny v morálních postojích a hodnotách a může být ovlivněno obecné vnímání života. 
Nad potřebami jistoty a bezpečí se v Maslowově pyramidě potřeb nachází potřeby sociální. Pod 
těmito potřebami je možné hledat potřeby lásky, přátelství, potřebu rodiny a sounáležitosti.  
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Jedná-li se o pracovní motivaci, mluvíme o potřebu být součástí pracovního týmu, zapadnout do 
kolektivu, začlenit se do firemní kultury. 
Potřeba úcty a uznání je posledním stupněm mezi D-potřebami. Tato potřeba lze jednoduše převést 
do pracovní roviny. Obsahuje potřebu být uznáván a respektován, potřebu docílit úspěchů, potřebu 
dosáhnout chtěných kompetencí. Aby byla tato potřeba naplněna, musí jí být dosaženo jak zvenčí, 
tak zevnitř. To znamená, že člověk musí uznávat sám sebe a respektovat se takový, jaký je a zároveň 
musí být respektován a uznáván svým okolím (Maslow, 1970, s. 45). 
V Maslowově pyramidě potřeb dále následují čtyři stupně, které dohromady tvoří takzvané B-po-
třeby. Tato skupina potřeb se liší tím, že člověk uspokojováním těchto potřeb dosahuje pozitivních 
pocitů a čím dál větší motivace. Mezi B-potřeby jsou zařazeny poznávací potřeby. V oblasti pracovní 
motivace je tato potřeba velmi důležitá. Vzdělávání zaměstnanců je důležitou složkou ma-
nagementu lidských zdrojů. Získat zaměstnance, který má silnou potřebu vzdělávání a poznávání 
nových věcí je pro společnost velkou přidanou hodnotu. 
Další součástí B-potřeb jsou estetické potřeby. Jsou to potřeba vidět kolem sebe krásu, symetrii, 
řád.  
Předposledním stupněm Maslowovy pyramidy potřeb jsou potřeby seberealizace a sebenaplnění. 
V pracovní motivaci můžeme toto téma vidět jako potřebu osobnostně i kariérně růst, posouvat se, 
dosahovat vlastních stanovených cílů, kterých chce jedinec v životě docílit. 
Nejvyšším stupněm v Maslowově pyramidě je sebetranscendence. Tuto potřebu můžeme uchopit 
jako duchovní potřeby. Jedná se o vrcholné zážitky, kterých může dosáhnout pouze zralý, zdravý, 
sebenaplněný jedinec. Takový člověk přesáhne sám sebe, jde o souznění s vesmírem. Prostor a čas 
v sebetranscendenci neexistuje, člověk zapomene sám na sebe, je spontánní.  
Maslowova pyramida potřeb nebyla za dobu své existence potvrzena řádnými důkazy. Někteří kri-
tici této teorie neuznávají osmý stupeň – sebetranscendenci jako součást psychologické teorie, ale  
i přes tyto výtky je Maslowova pyramida potřeb uznávanou a jednou z nejznámějších teorií moti-
vace na celém světě (Hájek, 2006).  

Obrázek 3 Osmistupňová pyramida potřeb dle Maslowa (upraveno dle Hájek, 2006) 
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2.3.2 Herzbergova dvoufaktorová teorie 

Herzbergova dvoufaktorová teorie je postavena na obdobných základech jako Maslowova pyra-
mida potřeb. Herzbergova teorie má základ ve sledování dvou skupin. Mezi tyto dvě skupiny patřili 
technici a účetní. V teorii bylo zkoumáno, jaké podněty vzbuzují ve sledovaných skupinách výrazné 
pocity spokojenosti a nespokojenosti (Armstrong a Taylor, 2015, s. 221). 
Faktory spokojenosti se tak rozdělily na dvě skupiny – motivační faktory neboli motivátory a udr-
žovací faktory neboli hygienické faktory. První skupina – motivátory jsou aspekty práce, které jsou 
spojovány s osobnostním rozvojem a rozvojem kariéry pracovníka. Herzberg tvrdí, že dobré pocity 
byly spojeny především s obsahem práce, povýšením, uznáním, pocitem odpovědnosti a s náplní 
práce. Obecně je tak možné trvdit, že pokud dělá člověk práci, která ho naplňuje a uspokojuje, je o 
svém cíli vnitřně přesvědčen, nachází v práci seberealizaci, jedná se o vnitřní motivaci (Armstrong  
a Taylor, 2015, s. 218). Aby bylo možné takové vnitřní motivace zaměstnance docílit, je nutné zajistit 
dostatečně zajímavé a přiměřeně náročné úkony, které v zaměstnanci podněcují jistou dávku sa-
mostatnosti a zodpovědnosti (Forsyth, 2009, s. 38). Motivátory jsou faktory vycházející z osobních 
hodnot, návyků, chování a přesvědčení. Vnitřní motivace má výrazně delší trvání než vnější moti-
vace (Armstrong a Taylor, 2015, s. 218). Mezi motivátory mohou být konkrétně jmenovány povýšení 
a možnost růstu, zodpovědnost, úspěch, uznání nebo náplň práce. Uspokojování motivátorů přináší 
dlouhodobý pocit spokojenosti (Forsyth, 2009, s. 19). 
Špatné pocity byly vyvolány především okolnostmi souvisejícími s prací, jako například podnikovou 
politikou, pracovními podmínkami, mzdou, ale také kontrolou a vedením. Tato druhá skupina udr-
žovacích - vnějších faktorů, neboli hygienických faktorů (nebo také dissatisfaktorů), má spojitost se 
slovem „hygiena“, které v nás evokuje nějaké preventivní úkony. Jedná se o primární faktory, které 
by měly být naplněny, aby v jedinci nevzbuzovaly demotivaci, frustraci a nespokojenost, které před-
cházejí zhoršení pracovního výkonu. Vnější faktory podněcují vnější motivaci, která bývá často in-
tenzivní, ale krátkodobá (Armstrong a Taylor, 2015, s. 221). Uspokojením hygienických faktorů eli-
minujeme nespokojenost, ale motivace k práci se zvýší jen krátkodobě. Mezi hygienickými faktory 
můžeme jmenovat politiku společnosti, pracovní podmínky, procesy, míru kontroly, pracovní pozici, 
vliv práce na osobní život, jistotu práce, ale také vztahy s ostatními pracovníky a mzdu. Nespokoje-
nost způsobená nenaplněnými hygienickými faktory obvykle nevzniká náhle, nýbrž narůstá po-
stupně (Forsyth, 2009, s. 19). 

2.3.3 Pracovní motivace 

Existuje mnoho teorií motivace, byly identifikovány jejich hlavní myšlenky. Vnější faktory, mezi něž 
řadíme například mzdu, slouží zaměstnavateli k získávání nových zaměstnanců a jejich setrvání ve 
společnosti. Po určitou dobu mají i vliv na větší pracovní nasazení zaměstnance. Vnitřní faktory, jako 
jsou náplň práce, která dává prostor k seberealizaci, zodpovědnost, samostatnost mají v motivaci 
člověka k práci hlubší a dlouhodobější efekt (Forsyth, 2009, s. 31). 
Zaměstnanec bude více motivován, bude-li v zaměstnání brát zřetel na jeho potřeby a přání. Bude-
li práce naplňovat jeho psychologické a sociální potřeby, stejně tak jako potřeby ekonomické, bude 
dlouhodobě motivován. Pro motivování zaměstnanců je rovněž důležité stanovování pracovních 
cílů, které jsou dostatečně obtížné. Při stanovování cílů je podstatná akceptace cílů pracovníkem. 
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Udržet motivaci zaměstnanců při plnění cílů je možné pouze tehdy, dostává-li se jim pravidelné 
zpětné vazby a mají-li možnost sledovat, jaká odměna je za jejich úsilí očekává. 
Bylo zjištěno, že jsou lidé, kteří nevěří, že mohou pracovat lépe, takovým je nutné pomoci. Pokud 
zaměstnanci respektovaná osoba tvrdí, že pracuje dobře, zaměstnanec bude mít tendence této in-
formaci věřit a bude ve svém jednání nadále pokračovat. Vidí-li pracovník ve svém okolí, ve svých 
nadřízených vzor, je-li pozitivně veden, bude to mít blahodárný vliv na jeho motivaci (Armstrong  
a Taylor, 2015, s. 231). 
Bylo zkoumáno, zda existuje vazba mezi výkonem a spokojeností zaměstnance. Ukázalo se, že vy-
soký výkon není podmíněn spokojeností zaměstnance. Zaměstnanec může být v zaměstnání spoko-
jen a nemusí podávat vysoké výkony, a naopak se můžeme setkat s vysokými výkony zaměstnance, 
kteří se ale v zaměstnání necítí spokojeni (Bláha, Čopíková a Horváthová, 2016, s. 24).  

2.3.4 Nástroje motivace zaměstnanců 

Každá organizace má širokou škálu motivačních nástrojů. Tyto nástroje lze rozdělit finanční a nefi-
nanční. Mezi finanční nástroje motivace patří odpovídající mzda, bonusy, provize, ale i některé 
formy benefitů. Nefinančním nástrojem pak může být pochvala, ale také kontrola.   

2.3.4.1 Nefinanční motivace 

Nefinanční potřeby, a tedy i motivační faktory jsou v případě každého člověka odlišné. Co je, pro 
kterého zaměstnance důležité, lze zjistit z pohovorů, ale i běžné mezilidské komunikace. V tomto 
ohledu záleží jen na schopnostech manažera, jak je schopen nástroje nefinanční motivace využívat. 
Jeho nástrojem je způsob vedení lidí, delegování úkolů, projevování důvěry, ale také schopnost bu-
dovat týmového ducha (Urban, 2010, s. 97). 
Zdrojem motivace může být možnost práce v týmu, komunikace, ale také jasně stanovené cíle. Mo-
tivující pro zaměstnance rovněž může být to, že vidí výsledky odvedené práce. Dalšími běžnými 
motivátory je práce na zajímavých projektech, využívání nových technologií, možnost se rozvíjet  
a možnost samostatně pracovat (Forsyth, 2009, s. 31). 
Jako jednoduchý nefinanční nástroj můžeme považovat pochvalu. Pochvala by měla mít osobní cha-
rakter, měla by přicházet v přímé návaznosti na úspěch. Za úspěch nemusíme považovat pouze vý-
jimečný čin, ale také dosažení dílčích cílů nebo převzetí zodpovědnosti za úkol. Pochvala může mít 
funkci podpůrnou při udělení finanční odměny. Pokud se rozhodneme udělit například pravidelnou 
finanční odměnu, jako je podíl na zisku společnosti, postupem času se z takovéto nespecifikované 
odměny stane nárok. Připojíme-li k odměně konkrétní pochvalu, v ideálním případě při osobním 
setkání, má finanční odměna jiný motivační důsledek (Urban, 2010, s. 103). 
Bylo zanalyzováno, že nefinanční motivační nástroje jsou ty nejlevnější. Avšak manažeři, kteří nej-
sou schopni nefinanční motivaci využívat, jsou ti, co jsou pro společnost nejdražší (Urban, 2010,  
s. 97). 

2.3.4.2 Finanční motivace 

Základní princip, na kterém je založena motivace zaměstnanců, je jednoduchý „něco za něco“. Za-
městnanec odvádí práci a každý měsíc za ní dostane mzdu. Bylo zjištěno, že mzda je nejobvyklejší 
formou odměny přicházející zvenku a je to nejvíce žádaná odměna. Ovšem i sebevyšší mzda, či 
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pravidelné navyšování mzdy, nejsou záruky motivovaného zaměstnance. Herzbergova teorie potvr-
zuje, že mzda je udržovací faktor, tedy napomáhá ke spokojenosti, ale spíše předchází frustraci. 
Pokud chceme zaměstnance motivovat finančně, měla by být odměna předem stanovena. Ať už se 
jedná o odměnu pravidelnou nebo okamžitou. V obou případech by měla být odměna vázána na 
konkrétní pracovníkovu odvedenou práci. Nebo lze udělit motivační odměnu týmu, ale v tomto pří-
padě musí jít o úzkou skupinu lidí, o konkrétní tým, který dosáhl nadstandardního výsledku nebo 
odvádí dlouhodobě kvalitní práci. Při předání odměny, musí být zdůrazněno za co, si zaměstnanec 
odměnu zasluhuje. 
Bylo zjištěno, že udělování pravidelných plošných odměn například podíl ze zisku firmy, nemá na 
zvýšení motivace zaměstnanců velký vliv. Dále bylo zjištěno, že dlouhodobé vykonávání práce bez 
nadstandardní finanční odměny vede k poklesu pracovní výkonnosti (Urban, 2010, s. 96). Pokud 
zaměstnanec cítí, že není dostatečně finančně ohodnocen, vzbuzuje to v něm nespokojenost. Jako 
příklad můžeme uvést roční zmrazení růstu mezd. Tento strategický pokyn může v zaměstnancích 
způsobit i dva roky nespokojenosti (Forsyth, 2009, s. 30). 

2.3.4.3 Benefity 

Šikýř (2014, s. 123) definuje benefity jako: „Zaměstnanecké výhody (benefity jsou dodatečná peně-
žitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty, která zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v souvis-
losti se zaměstnáním).“ Benefity nejsou obvykle vnímány jako odměna, bývají považovány za samo-
zřejmost. Naopak jejich absence či rušení způsobuje nespokojenost.  
Rozdělujeme tři druhy benefitů (Šikýř, 2014, s. 123): 

 Sociální povahy 
 příspěvek na dovolenou, multisport karta, vstupenky na kulturní akce 

 Související s prací  
 stravování na pracovišti, příspěvek na dopravu, možnost vzdělávání 

 Spojené s postavením v organizaci 
 Firemní auto, mobil, pracovní počítač 

Benefity nejsou nástrojem motivace, mají udržovací charakter. Slouží primárně pro zvýšení atrakti-
vity společnosti pro potenciální zaměstnance. Benefity nejsou upraveny žádným zákonem. Mohou 
být sjednány v pracovní smlouvě, dohodě, jejich využívání může být definováno i ve vnitřních směr-
nicích (Kubíčková a Patáková, 2018). Benefity mají vliv na spokojenost zaměstnanců, proto je dopo-
ručeno ptát se svých zaměstnanců, zda a které benefity využívají a bez kterých by se obešli.  
Z výsledků výzkumu společnosti LMC (2021) vyplývá, že mezi nejžádanější benefity patří:  

 příspěvky na stravování, 
 příspěvky na důchodové pojištění, 
 pružná pracovní doba a flexibilita obecně, 
 dny/týdny volna navíc, 
 služební auto, které mohou zaměstnanci využít i pro soukromé účely. 

Tabulka 1 zachycuje pro zaměstnance nejvíce motivující benefity dle výzkumu společnosti LMC 
(2018). 
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Tabulka 1 Procentuální zastoupení nejvíce motivujících benefitů (LMC, 2018) 

ZASTOUPENÍ MOTIVUJÍCÍ BENEFIT  
81 % Odpovídající mzda 

33 % Pracoviště v blízkosti bydliště 

31 % Časová flexibilita 

27 % Firemní kultura a dobrý kolektiv 

27 % Kariérní růst 

Pandemie s sebou přinesla mezi pracovní benefity nové standardy. V IT sektoru je za jeden z nich 
považována možnost práce na home office. V tomto odvětví, kde je velká potřeba znalostních pra-
covníků, ale také se setkáváme s jejich velkým nedostatek, je dle LMC dnes nejdůležitějším benefi-
tem firemní kultura. Pro tyto pracovníky mzda a kariérní růst nepředstavují lákadlo, poněvadž tyto 
aspekty práce naleznou téměř u všech zaměstnavatelů. Firemní kultura a schopnost firmy držet 
krok s novými trendy a technologiemi je stěžejní benefit. Flexibilní pracovní doba a možnost práce 
z domova jsou další nedílnou součástí benefitů a také nejdůležitějšími faktory při výběru zaměstna-
vatele. Práce, která má smysl je rovněž pro IT pracovníky důležitým bodem při výběru zaměstnava-
tele. Naopak klasické benefity jako stravenky či Multisport karta dnes už nikoho k přijetí pracovní 
nabídky nepřesvědčí.  
Jak již bylo zmíněno, otázka benefitů je úzce spjata s otázkou náboru zaměstnanců. Ani sebelepší 
benefity ale společnosti nepomohou, pokud nebude dlouhodobě a soustavně budovat svou značku 
zaměstnavatele (LMC, 2022). 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 METODIKA 

3.1 Cílová skupina 

Výzkumné šetření bylo zaměřeno na společnosti působící v oblasti IT a jejich zaměstnance. Cílovou 
skupinu tvořili zaměstnanci vybrané společnosti. Respondenti patřili do skupiny řadových i řídících 
pracovníků, aby bylo dosaženo co nejobjektivnějších výsledků při posuzování online práce a jejích 
dopadů na zaměstnance.  

3.2 Volba výzkumné metody 

Výzkum byl realizován pomocí kvantitativní a kvalitativní metody. 
Kvantitativní metoda byla zastoupena dotazníkovým šetření, které je využíváno za účelem získání 
velkého vzorku respondentů v krátkém čase. Dle doporučení Škaloudové (2015, s. 1) byl při sesta-
vování dotazníku kladen důraz na to, aby byly otázky jednoznačné a jednoduše pochopitelné, a na-
definovány co nejpřesněji tak, aby byly pro cílovou skupinu srozumitelné. Dotazník byl vytvořen tak, 
aby sbíral anonymní data. Anonymní forma odpovědí byla zvolena z důvodu předpokladu získání 
upřímnějších odpovědí. Dotazník byl vytvořen v aplikaci Google Forms a rozeslán prostřednictvím 
emailové komunikace.  
V návaznosti byl realizován hloubkový rozhovor, který směřoval k rozšíření získaných dat z dotaz-
níkového šetření. Hloubkový rozhovor byl proveden po zanalyzování výsledků dotazníkového šet-
ření. Rozhovor s řídícím pracovníkem byl proveden za účelem prohloubení informací zjištěných 
z dotazníkového šetření. Řídící pracovník byl vybrán s cílem zjistit, jak výkon práce z domova působí 
na něj samotného, ale také s cílem prověřit, jaké jsou jeho zkušenosti s řízením lidských zdrojů při 
výkonu práce z domova a jaké vnímá dopady pandemie na motivaci zaměstnanců k práci.  

3.3 Stanovení výzkumných otázek  

Otázky byly nadefinovány tak, aby co nejlépe vedly k zodpovězení celého dotazníku a současně 
respektovaly soukromí respondentů. Vybrané otázky byly označeny jako povinné s cílem předejít 
jejich vynechávání, a any nedocházelo k odevzdání dotazníku s nižší vypovídající hodnotou. Získání 
odpovědí je podmíněno zájmem a ochotou zaměstnanců zapojit se aktivně do dotazníkového šet-
ření. V tomto ohledu je možné se domnívat, že zájem zaměstnanců o vyplnění dotazníků byl podní-
cen vidinou zlepšení pracovních podmínek při výkonu práce online. Doplňující otázky položené 
v hloubkovém rozhovoru byly stanoveny tak, aby reflektovaly teoretické podklady uvedené v této 
práci a podpořily tvorbu manuálu k řízení lidských zdrojů v kontextu online práce. 
Aby byl naplněn stanovený cíl práce, byly definovány níže vyjmenované okruhy otázek: 

 Jaké povědomí mají zaměstnanci o pracovněprávní úpravě výkonu práce z domova? 
 Jak byly změněny pracovní podmínky výkonu práce z domova oproti výkonu práce z praco-

viště zaměstnavatele? 
 Jak je ovlivněna motivace k práci při dlouhodobé práci z domova? 
 Jaké formy motivace zajistí spokojené a motivované zaměstnance? 
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3.4 Sestavení dotazníku  

Dotazník byl sestaven s důrazem na formální úpravu a srozumitelnost a sepsán v českém jazyce. 
Jeho kompletní znění, viz Příloha 1.  
V úvodní části byl navázán kontakt s respondenty a přiblíženo, kým a za jakým účelem je dotazní-
kové šetření prováděno. Dále byla uvedena časová dotace potřebná k vyplnění dotazníku.  
Dotazník se skládá ze dvou sekcí. V první sekci byly stanoveny otázky týkající se charakteristik dota-
zovaných. Druhá sekce se zaobírá výzkumnými otázkami, které byly stanoveny na základě proble-
matiky rozebírané v této práci. 
Dotazník byl sestaven ze dvou různých typů otázek. Dle Škaloudové (2015, s. 4) dělíme otázky na 
otevřené a uzavřené. Otevřené otázky mají za cíl získat rozsáhlejší odpovědi. Tyto odpovědi však 
nelze hodnotit stejně jednoduše jako uzavřené otázky, které nám dávají jasně definovaná data. Zá-
roveň však mohou sloužit k prohloubení získaných informací. Respondent zde může uvést jiný ná-
zor, který může rozšířit autorem předdefinované a anticipované odpovědi. 
Uzavřené otázky jsou složeny s předem předpokládaných a jasně stanovených odpovědí. Dotázaný 
má na výběr předdefinované odpovědi v omezeném počtu. Uzavřené otázky se pak dále dělí podle 
počtu možných zvolených odpovědí. Buď na jednu možnou odpověď (unique choice) nebo na více 
možných odpovědí (multichoice). Dále byly použity uzavřené otázky, které můžeme dělit podle po-
čtu uvedených možností. Tyto otázky dělíme na dichotomické, trichotomické a polytomické3. 
V dotazníkovém šetření byla dále použita metoda škálování. Škálování je využíváno ke zjištění smýš-
lení respondentů o problematice. Umožňuje transformaci subjektivních – kvalitativních zjištění na 
kvantitativní. Škálováním je definován postoj respondenta na stupnici s daným číselným rozsahem, 
který je doplněn slovním vysvětlením. V dotazníku byla použita tzv. Likertova škála. Tato metoda je 
postavena na vyjádření míry souhlasu či nesouhlasu s danou otázkou. 

3.5 Pilotáž  

Aby bylo dosaženo srozumitelnosti a účelnosti dotazníku, byla nejprve provedena pilotáž. Pilotáží 
nazýváme první kolo vyplňování dotazníku nezávislými respondenty. Tato první fáze dotazování 
malého počtu lidí slouží k ověření jednoznačnosti a srozumitelnosti otázek. Cílem pilotáže je včas 
upozornit na nadbytečné otázky, aby dotazník nebyl příliš dlouhý a neodrazoval respondenty od 
jeho kompletního vyplnění. Rovněž má za cíl zjistit, jestli respondenti neztratí během vyplňování 
dotazníku pozornost a nebudou tak ovlivněny výsledky nedostatečnou pozorností při čtení otázek. 
Dalším cílem pilotáže je odhalit včas špatně položené otázky, aby nedošlo k ovlivnění výsledků kvan-
titativního výzkumu. 
Po provedení pilotáže byl dotazník zkrácen a byly provedeny drobné úpravy ve formulacích otázek 
a odpovědí. Tato finální verze byla následně rozeslána mezi respondenty. 

 
 
 
3  Dichotomická otázka je se dvěma možnými variantami odpovědí (např. ano - ne, muž - žena). 

Trichotomické otázky mají tři možné varianty odpovědí. 

Polytomické otázky umožňují respondentovi výběr z více variant předem daných odpovědí (Škaloudová, 2015). 
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3.6 Výběr výzkumného vzorku 

Výzkumný vzorek byl složen ze zaměstnanců IT společnosti. Ve výzkumu byly porovnávány výsledky 
u řídících a řadových pracovníků. Cílem bylo získat alespoň 20 respondentů z každé skupiny, aby 
byla zajištěna reprezentativnost vzorku. V dotazníku byly využity charakteristické znaky jako senio-
rita pracovníků a pohlaví. Tyto charakteristiky se ve zpracovávání výsledků ukázaly jako druhotné, 
tudíž nebyly dále rozpracovávány a komentovány. Rozvržení respondentů v obou skupinách je vy-
obrazeno v Tabulce 2. 

Tabulka 2 Složení výzkumného vzorku – Zařazení pracovníků  

ZAŘAZENÍ Řídící pracovníci Řadoví pracovníci CELKEM 

POČET 22 25 47 

3.7  Průběh dotazníkového šetření  

Dotazníkové šetření bylo realizováno prostřednictvím online dotazníků Google Forms mezi zaměst-
nanci analyzované společnosti. Dotazník byl distribuován e-mailem. Šetření se konalo v prů-
běhu března 2022. 
 

4  VÝSLEDKY A DISKUZE 
4.1 Specifikace pracovního prostředí ve vybraném podniku 

Na základě hloubkového rozhovoru s řídícím pracovníkem bylo zjištěno, že ve vybrané firmě zabý-
vající se vývojem softwarových řešení pracuje necelých 500 zaměstnanců, kteří pracují z pěti pobo-
ček rozmístěných po České republice. Tato skutečnost již před pandemií koronaviru v letech 2020-
2021 zapříčinila, že pracovníci spolu komunikovali a pracovali na jednom úkolu ze vzdálených míst. 
Avšak jádro týmu bylo situováno vždy na jednom místě. 12. března 2020, kdy došlo v České repub-
lice k vyhlášení nouzového stavu a rozhodnutí Vlády o zákazu volného pohybu osob, došlo také 
k uzavření všech poboček společnosti a pracovníci se přesunuli do svých domácích kanceláří, pra-
covních koutů a práce v online světě se naplno rozvinula.  
Nedílnou součástí schopnosti přesunout se do online světa jsou pro společnosti kvalitní podnikové 
informační systémy - ERP. ERP neboli Enterprise Resource Planning (Plánování podnikových zdrojů) 
je podnikový informační systém - software, díky němuž firma spravuje podnikové procesy. Dochází 
v něm k integraci procesů všech oblastí podnikání, mezi něž řadíme plánování, finance, prodej, ná-
kup, marketing, ale také řízení lidských zdrojů. Největší výhodou ERP systému je možnost komuni-
kace a sdílení informací mezi všemi odděleními v organizaci (Asociace, 2020). Pochopitelně se ne-
jedná pouze o podnikové informační systémy, které je nutné implementovat a adaptovat výhradně 
na online práci. 
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4.2 Změny pracovních podmínek výkonu práce z domova oproti 

výkonu práce z pracoviště zaměstnavatele 

Bazálním zjištěním potvrzujícím základní předpoklad (otázka č. 3, 4) bylo, že 100 % dotázaných ze 
společnosti XY mělo během pandemie nařízeno pracovat z domova. Z hloubkového rozhovoru s ří-
dícím pracovníkem vyplynulo, že práce z domova byla nařízena i v období mimo explicitní doporu-
čení Vlády České republiky. Pracoviště zaměstnavatele byla uzavřená. Z hloubkového rozhovoru 
rovněž vyplynulo, že před pandemií nebylo standardem pracovat z domova. Práce z domova probí-
hala pouze výjimečně se svolením nadřízeného. Práce z domova byla považována spíše za den, kdy 
pracovník nevykonával práci v takovém rozsahu jako v pracovní den, kdy pracuje z místa pracoviště 
zaměstnavatele. 
Z dotazníkového šetření bylo rovněž zjištěno, že po skončení pandemie mohou všichni dotázaní 
pracovat z domova i nadále (otázka č. 5). 97,9 % dotázaných odpovědělo, že může pracovat z do-
mova podle jejich vlastních potřeb; 2,1 % může pracovat z domova v předem stanovené dny. Řídící 
pracovník v rozhovoru potvrzuje, že zkušenost s výkonem práce podřízených, kteří pracují z do-
mova je pozitivní. Ve většině případů nedošlo k dlouhodobému snížení výkonu práce a v určitých 
situacích se respondent setkal dokonce s vyšším pracovním výkonem při práci z domova. 
Z výsledků dotazníkového šetření (otázka č. 14) dále vyplývá, že přibližně 83 % dotázaných se ne-
chce vrátit do stavu před pandemií, kdy pracovali výhradně z místa pracoviště zaměstnavatele. 
Z těchto 83 % chce pouze 2,1 % pracovat pouze z domova, zbylých 81 % si přeje plnou flexibilitu 
v rozhodování, zda budou pracovat z domova či z pracoviště zaměstnavatele. Z výzkumu dále vy-
plývá, že 27,3 % z řídících pracovníků by volilo 100% výkon práce z místa pracoviště zaměstnavatele. 
Ani jeden z řídících pracovníků by nevolil 100% výkon práce z domova. Oproti tomu pouhých 8 % 
řadových pracovníků by volilo 100% návrat na pracoviště, viz Graf 1. 

Graf 1 Možnost volby práce z domova v případě řídících a řadových pracovníků  
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V rozhovoru s řídícím pracovníkem bylo zjištěno, že výkon práce z místa pracoviště zaměstnavatele 
má výhodu v udržování a rozvíjení pracovních i obchodních vztahů, v prohlubování firemní kultury, 
v komunikaci v týmu a mezi jednotlivými pracovníky. Toto tvrzení koresponduje s předpoklady Ar-
mstronga a Taylora (2015) pro úspěšný leadership a stabilizaci týmu, kterou řídící pracovníci vidí 
v osobním kontaktu a komunikaci face to face, neboli tváří v tvář, což potvrzuje procentuální za-
stoupení potřeby manažerů docházet plně na pracoviště zaměstnavatele ve srovnání s řadovými 
pracovníky. Řídící pracovník rovněž uvedl, že pro udržování týmového ducha považuje za důležité 
setkání týmu face to face alespoň jednou měsíčně. 
Z výsledků šetření lze také vyvozovat, že stanovením plné flexibility ve využívání práce z domova, 
podpoříme rovnováhu mezi pracovním a osobním životem zaměstnanců a zároveň zvýšíme moti-
vaci zaměstnanců k práci. Dle Herzbergovy teorie můžeme možnost volby ve využívání práce z do-
mova zařadit do pracovních podmínek, tedy mezi vnější faktory motivace. Absence volby a nemož-
nost svobodně se rozhodovat, by mohla vyvolat mezi zaměstnanci pocity nespokojenosti. 

4.3 Povědomí zaměstnanců o pracovněprávní úpravě výkonu 

práce z domova 

Z dotazníkového šetření vyplývá (otázka č. 7), že pouze přibližně třetina zaměstnanců je informo-
vána o tom, že byla vytvořena vnitřní směrnice organizace zabývající se výkonem práce z domova 
(Graf 2). Tato vnitřní směrnice byla vytvořena na začátku pandemie a reagovala na nutnost zavedení 
pravidel při práci z domova. Téměř polovina zaměstnanců neví, jestli nastaly změny ve firemní le-
gislativě. 17 % dotázaných dokonce tvrdí, že žádné změny nenastaly.  

Graf 2 Povědomí zaměstnanců o změnách v interních směrnicích v souvislosti s výkonem práce z domova 

Řídící pracovník v rozhovoru uvedl, že informace o vzniku vnitřní směrnice byla mezi zaměstnance 
distribuována prostřednictvím tzv. aktivity4 v podnikovém informačním systému. Schválením této 
aktivity zaměstnanec přijal podmínky pro výkon práce z domova stanovené ve vnitřní směrnici. 

 
 
 
4 Pod pojmem aktivita si externí pozorovatel může představit upozornění, které se zaměstnanci projeví v seznamu úkolů 
v interním systému – jedná se o oznámení nové zprávy, termínu schůzky nebo zadání úkolu.  
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Můžeme se domnívat, že téměř dvě třetiny zaměstnanců aktivitu o směrnici v systému pouze me-
chanicky „odklikly“ a směrnicí se dále nezabývaly, takže o jejím obsahu nemají povědomí. 
Respondent dále uvedl, že za celou dobu pandemie neřešil žádné komplikace, které by souvisely 
s novými vnitřními opatřeními. Tudíž nemůžeme posoudit přímý dopad na jejich neznalost.  
Respondenti v dotazníkovém šetření uvedli, že největší změny nastaly v podmínkách náhrad ná-
kladů za práci z domova. Takto odpovědělo na otázku č. 8 přibližně 70 % dotázaných. Zajímavé 
ovšem je, že v otázce č. 6 týkající se změn v pracovněprávních vztazích (písemná dohoda, změna 
pracovní smlouvy, dodatek smlouvy) v souvislosti s prací z domova 68 % dotázaných odpovědělo, 
že k žádným změnám v jejich případě nedošlo. 
Řídící pracovník uvedl, že se všemi zaměstnanci byl uzavřen písemný dodatek k pracovní smlouvě, 
ve kterém jsou specifikovány podmínky výkonu práce z domova. A s většinou zaměstnanců byla 
v dodatku specifikována i výše náhrad za výkon práce z domova. 
Příčinou této nesrovnalosti může být, že se respondenti nedostatečně soustředili na vyplňování do-
tazníku nebo neporozuměli otázce. Možné je ovšem i to, že pokud nenastanou komplikace, čas 
plyne a pracovníci zapomenou, že dodatek podepsali. Tato skutečnost může podpořit Herzbergovu 
dvoufaktorovou teorii, že mzda/finanční příspěvek je vnější faktor motivace a pracovník z něj vnímá 
uspokojení pouze po krátkou dobu a pak jej vnímá jako samozřejmost. Na druhou stranu se mů-
žeme dle Herzbergovy teorie domnívat, že zaměstnanci pracující z domova, spotřebovávající více 
energií by mohli pociťovat nespokojenost v případě, že by se jim nedostalo náhrad za zvýšené ná-
klady spojené s prací z domova. Tento nesoulad v odpovědích na otázky č. 6 a 8: „Byly v organizaci, 
pro kterou pracujete, v souvislosti s prací z domova provedeny změny v podmínkách náhrad nákladů 
a práci z domova?“ a „Proběhla ve Vašem případě změna pracovněprávního vztahu v souvislosti  
s prací z domova (např. písemná dohoda, změna pracovní smlouvy, dodatek smlouvy)?“ lze tedy 
vyložit tak, že vnější potřeba  - ekonomická potřeba byla uspokojena a bylo zapomenuto, že dosa-
žení uspokojení potřeby předcházela změna v pracovněprávních vztazích, což je zobrazeno v Grafu 
3. 

Graf 3 Zastoupení změn vzniklých v souvislosti se změnou místa výkonu práce    
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Z výsledků dotazníkového šetření rovněž vyplývá, že pro více než polovinu dotázaných došlo ke 
změnám v reportingu. 
Při hloubkovém rozhovoru s řídícím pracovníkem byly identifikovány změny v reportingu a kontrole 
výkonu práce. Byla zapotřebí větší kontrola výkonu práce z toho důvodu, že dosud nebyla zkušenost 
s prací z domova v takovém rozsahu. Management společnosti se domníval, že přechod na 100% 
home office způsobí nižší produktivitu práce, proto vyžadoval důslednější vykazování pracovní 
doby, kontrolu výkonu práce a detailnější reporting. 
V dotazníkovém šetření bylo zjištěno, že došlo rovněž ke změnám v pravidlech pro využívání vyba-
vení potřebného pro výkon práce. V rozhovoru s řídícím pracovníkem bylo specifikováno, že se jed-
nalo o možnost vypůjčení dodatečného monitoru pro potřeby výkonu práce z domova. 
V hloubkovém rozhovoru s řídícím pracovníkem bylo rovněž zmíněno, že došlo ke změně způsobu 
komunikace s kolegy v týmu i mezi týmy. Náročné bylo rovněž zavádění nových online komunikač-
ních nástrojů a hledání efektivní komunikace v online a poté "hybridním“ režimu, kdy se půl týmu 
nachází na pracovišti zaměstnavatele, půl týmu vykonává práci z domova. 

4.4 Faktory ovlivňující výběr zaměstnavatele  

Výzkum se rovněž zabývá otázkou, jak získávat zaměstnance. Proto byla v dotazníkovém šetření 
položena otázka (otázka č. 10), jakou cestou by pracovníci hledali novou práci, pokud by uvažovali 
o změně. Výsledky této otázky byly konfrontovány se zkušeností řídícího pracovníka.  
Ve výsledcích dotazníku bylo identifkováno, že prim hrají sociální sítě. Přibližně 28 % dotázaných by 
si hledalo práci přes sociální sítě. Dalších přibližně 23 % uvedlo, že jim chodí spoustu nabídek  
a vybírali by si z nich, viz Graf 4. Z rozhovoru vyplynulo, že je potřeba zaměřit se na budování značky 
společnosti. Společnost musí být aktivní na sociálních sítí a dostávat se do povědomí potenciálních 
kandidátů. Dalším důležitým faktorem v získávání zaměstnanců je aktivní oslovování odborníků 
přes sociální sítě, zejména LinkedIn.  

Graf 4 Zastoupení nástrojů využívaných při hledání nového zaměstnání (řídící i řadoví pracovníci) 
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Z výsledků dotazníku bylo zjištěno, že více než čtvrtina dotázaných by oslovila přímo společnost,  
ve které by chtěla pracovat. Z toho rovněž vyplývá, že budování značky v online prostředí je nedíl-
nou složkou úspěchu při náboru nových zaměstnanců. 
Z dotazníkového šetření můžeme vyvodit, že minimálně polovina zaměstnanců používá při hledání 
nové práce online prostředí. Z pohledu řídícího pracovníka vznikla v pandemii potřeba být čím dál 
více aktivní a nečekat, až se potenciální kandidáti sami přihlásí. Díky zrychlené digitalizaci napříč 
odvětvími se zvýšila potřeba IT odborníků a poptávka po nich. Rovněž se zvětšily nároky na rychlost 
průběhu výběrového řízení. Rychlost sehrála v mnohých případech významnou roli. Výběrová řízení 
probíhala během pandemie online přes videohovory. Z rozhovoru vyplynulo, že profesionalita od-
dělení náboru přináší společnosti konkurenční výhodu. Pohovor online si žádá více zkušeností  
a lepší cit než nábor v osobní rovině. 
Dále bylo zjištěno, že pro zaměstnance je nejvýznamnějším faktorem v úvahách o změně práce fi-
remní kultura a kolektiv, o čemž vypovídá Graf 5. Téměř 90 % dotázaných přisuzuje firemní kultuře 
a kolektivu vyšší důležitost při výběru nové práce než finančnímu ohodnocení. Hned poté následuje 
smysluplnost práce. Výrazně nejméně důležité jsou pro zaměstnance benefity. Ty by vzala v úvahu 
při vybírání zaměstnavatele přibližně čtvrtina dotázaných. Pro méně, než polovinu respondentů je 
dále při výběru zaměstnání důležité místo pracoviště a možnost práce z domova. Časová flexibilita 
je při výběru zaměstnání důležitá pro 66 % dotázaných.  
Za pozornost stojí zjištění, že v otázce č. 11: „Které z níže uvedených faktorů by pro vás byly nejdů-
ležitější v rozhodování o změně práce?“ méně, než polovina lidí odpověděla, že je pro ně důležitá 
možnost práce z domova a necelých 40 % odpovědělo, že je pro ně při výběru důležité místo pra-
coviště. Avšak pokud by dotázaní měli možnost volby v otázce docházení na pracoviště zaměstna-
vatele, 81 % by volilo plnou flexibilitu v docházení na pracoviště zaměstnavatele (Graf 1).  

Graf 5 Faktory ovlivňující v pracovním prostředí IT výběr a změnu zaměstnavatele 

Lze se tedy domnívat, že na konci pandemického období, kdy tento výzkum probíhá, považují za-
městnanci možnost práce z domova v podstatě za standard? A není nutné ho při rozhodování  
o změně práce výrazně zdůrazňovat? 
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Zajímavé je zjištění, že pro řídící pracovníky je v nejvyšší a ve stejné a míře důležitá smysluplnost 
práce s firemní kulturou a kolektivem. Potvrzuje se nám tímto Maslowova teorie potřeb. Pro člo-
věka je důležitým vnitřním motivátorem a druhým nejvyšším stupněm pyramidy stupeň sebereali-
zace a sebenaplnění, které můžeme jednoznačně spojit s potřebou smysluplnosti práce. Toto zjiš-
tění potvrzuje ve své výpovědi i dotazovaný řídící pracovník z vybrané IT společnosti. 

4.5 Vliv dlouhodobé práce z domova na motivaci k práci  

Více než polovina dotázaných uvedla, že jejich motivace během práce z domova se nezměnila 
(otázka č.12). Na druhé straně 34 % respondentů uvedlo, že na jejich motivaci měla práce z domova 
negativní vliv. Pouze necelých 13 % uvedlo, že jejich motivace se zvýšila. Z Grafu 6 je rovněž možné 
vyčíst, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců, u kterých se motivace zhoršila, byli řídící pracovníci. 
Pouze u 2 % dotázaných řídících pracovníků se motivace během dlouhodobé práce z domova zvý-
šila. Naopak u řadových pracovníků bylo zjištěno, že dlouhodobá práce z domova měla pozitivní a 
negativní vliv na stejné procento dotázaných. Ze zkoumání vyplývá, že motivace k práci se u řídících 
pracovníků zhoršila výrazněji než u řadových pracovníků. 

Graf 6 Vliv dlouhodobé práce z domova na motivaci k práci řadových a řídících pracovníků 

Pomocí otázky č. 13 bylo zjištěno, že pro necelých 43 % respondentů byl při dlouhodobé práci z do-
mova demotivující aspekt absence firemní kultury. Naopak pro pouhých 15 % byl tento aspekt mo-
tivující. Pro 48 % řadových pracovníků byl tento aspekt nejvíce demotivující ze všech vyjmenova-
ných aspektů. Mezi řídícími pracovníky byl tento aspekt demotivující pro 36 % dotázaných, což je 
mezi řídícími pracovníky třetí nejvíce demotivující aspekt společně s domácím prostředím. Domácí 
prostředí naopak považovalo za demotivující pouze 20 % řadových pracovníků a dokonce 28 % 
z nich považovalo domácí prostředí při dlouhodobé práci z domova za motivující.  
Bylo zjištěno, že druhým nejvíce demotivujícím aspektem při dlouhodobé práci z domova byla on-
line komunikace. Celá polovina řídících pracovníků (Graf 8) považuje online komunikaci při dlouho-
dobé práci z domova za demotivující. Mezi řadovými pracovníky definovalo 28 % dotázaných online 
komunikaci za demotivující. Tento rozdíl potvrzuje v rozhovoru řídící pracovník, který popisuje od-
lišnou potřebu komunikace mezi řadovými a řídícími pracovníky. Pro řídící pracovníky je 
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komunikace důležitější než například pro vývojáře. S potřebou komunikace se pojí i aspekt domá-
cího prostředí, který je pro řadové pracovníky ve větší míře motivující než demotivující. Řadový 
pracovník, například již výše zmiňovaný vývojář, má v domácím prostředí větší klid na práci a nepo-
třebuje komunikovat s okolím, na rozdíl od řídícího pracovníka, jehož značná část pracovní náplně 
je právě založena na komunikaci. 

Graf 7 Zastoupení významnosti motivačních aspektů práce v případě řadových pracovníků IT firmy 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že dalším výrazným demotivujícím faktorem pro řídící pracovníky 
byla úroveň sdílení informací o dění v organizaci. Pro necelých 41 % dotázaných řídících pracovníků 
měl tento aspekt negativní vliv na jejich motivaci. Pro řadové pracovníky (Graf 7) nebyl tento aspekt 
nikterak významný z hlediska motivace. Dále bylo zjištěno, že pro téměř 60 % dotázaných měla ča-
sová flexibilita v práci pozitivní dopad při dlouhodobé práci z domova. Pro žádného z řadových pra-
covníků neměla časová flexibilita v práci negativní dopad na motivaci k práci. Pro 9 % dotázaných 
řídících pracovníků, měla časová flexibilita negativní dopad na jejich motivaci k práci. 

Graf 8 Zastoupení významnosti motivačních aspektů práce v případě řídících pracovníků IT firmy 

Jako druhý nejvíce motivující aspekt při dlouhodobé práci z domova byla uvedena smysluplnost 
práce. Motivující byla smysluplnost práce přibližně pro třetinu ze všech dotázaných (Graf 9). Přes 
čtvrtinu dotázaných uvedlo, že pro ně mělo pozitivní vliv na motivaci odměňování. Můžeme se do-
mnívat, že v době pandemie, době určité nejistoty, byla stabilita odměňování pro dotázané 
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důležitým vnějším motivačním faktorem, který přes 68 % dotázaných vnímalo neutrálně, téměř  
28 % dotázaných vnímalo pozitivně a pouhá 4 % dotázaných negativně.  
Toto zjištění můžeme podložit Maslowovou pyramidou potřeb, ve které je potřeba jistoty, v tomto 
ohledu potřeba jistoty zaměstnání a finančního zajištění, jako jedna z D-potřeb v případě uspoko-
jení bez většího citového prožitku. Její uspokojení předchází frustraci, ale nepřinese dlouhodobou 
motivaci. 

Graf 9 Zastoupení významnosti motivačních aspektů práce v IT firmě 

Dále můžeme zmínit, že benefity měly pro více než pětinu dotázaných pozitivní dopad na motivaci 
při dlouhodobé práci z domova. A měly tak během dlouhodobé práce z domova spíše pozitivní do-
pad na motivaci než negativní.  
Můžeme se domnívat, že u dotazovaných respondentů z IT firmy se náplň práce s přechodem na 
práci z domova výrazně nezměnila, a tak i vnímání její smysluplnosti. Opomeneme-li tedy smyslu-
plnost práce jako aspekt práce, který měl vliv na motivaci v době pandemie, můžeme uvedené 
aspekty rozdělit do dvou skupin. Sociální aspekty, mezi které řadíme domácí prostředí, online ko-
munikaci, úroveň sdílení informací o dění v organizaci a firemní kulturu a kolektiv, které měly při 
dlouhodobé práci z domova výrazně negativní vliv na motivaci respondentů. Zbylé aspekty, mezi 
které řadíme časovou flexibilitu, odměňování a benefity, můžeme sdružit do skupiny pracovních 
podmínek, které měly na motivaci zaměstnanců spíše pozitivní vliv. 
V rozhovoru s řídícím pracovníkem bylo potvrzeno, že k poklesu motivace přispívala absence kon-
taktu s podřízenými a komplikovaná a omezená komunikace s lidmi. Bylo potvrzeno, že řízení lidí a 
řešení problémů přes online hovory vyžaduje komplexnější kompetence než při přímém osobním 
kontaktu. Rovněž bylo zdůrazněno, že na schůzkách často nebyly využívány kamery; při hovoru, 
ve kterém je současně více účastníků, jsou mnozí „ztlumeni“ a je frustrující, že hovořící sleduje čer-
nou obrazovku a absentuje spontánní interakce mezi účastníky hovoru. Toto souvisí s aspekty jako 
je domácí prostředí, sdílení informací, firemní kultura a kolektiv. Rovněž bylo zdůrazněno, že při 
online práci chybí sociální interakce. Online hovory slouží primárně k řešení pracovních otázek a 
chybí osobní kontakt v podobě společného oběda nebo společné kávy v kuchyňce. Je možné tvrdit, 
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že při online komunikaci není uspokojena sociální potřeba tak, jak je popsána v Maslowově pyra-
midě potřeb a pracovník začne po čase pociťovat frustraci a ztrátu motivace. 
Řídící pracovník v rozhovoru uvedl, že velkým plusem práce z domova je časová flexibilita a úspora 
času v dojíždění do práce. Rovněž bylo zmíněno, že se v týmu nesetkal s negativním dopadem ča-
sové flexibility, tedy s možností pružné pracovní doby, kterou home office přináší. Bylo ale také 
zmíněno, že práce z domova boří bariéry mezi pracovním a osobním životem. Je mnohem častější, 
že lidé pracují v podstatě neustále a „doma po večeři ještě vyřeší pár emailů“. 
Z dotazníkového šetření vyplývá, že benefity nejsou pro zaměstnance důležité, pokud by se měli 
rozhodovat o novém zaměstnání. Dále se ukázalo, že při dlouhodobém výkonu práce z domova 
měly benefity pozitivní vliv na motivaci dotázaných zaměstnanců.  
Z grafu v Příloze 3 je zřejmé, že pro řadové pracovníky mají benefity výrazně vyšší motivační efekt 
než pro řídící pracovníky. Z vyhodnocení otázky č. 15 vyplynulo, že by zaměstnance nejvíce motivo-
vala zkrácená pracovní doba (Graf 10), ať už by se jednalo o práci 6 hodin denně nebo 4 dny v týdnu. 
S tím souvisí druhý nejlépe hodnocený benefit, a to flexibilní pracovní doba. Na třetím místě se 
umístilo volno navíc. Z těchto výsledků můžeme usuzovat, že pracovníci by chtěli strávit méně času 
v práci a více času vyhradit pro osobní život. Tyto potřeby vyplývají jak z odpovědí řídících, tak z od-
povědí řadových pracovníků. Neomezená dovolená se mezi motivujícími benefity rovněž objevuje 
na předních místech, nutno však podotknout, že v tomto benefitu se značně liší přístup na pozici 
řadových a řídících pracovníků. Řadoví pracovníci by tento benefit hodnotili velmi vysoko, řídícími 
pracovníky je hodnocen naopak výrazně negativněji. Tento fakt je pravděpodobně způsoben oče-
kávanou ztrátou kompaktnosti až možným rozkladem týmu v případě neomezeného čerpání dovo-
lené řadovými pracovníky, což by mohlo vést k neschopnosti dosáhnout vytyčených cílů týmu.  

Graf 10 Škála významnosti jednotlivých benefitů pro zaměstnance IT firmy 
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Dalším pozitivně hodnoceným benefitem je příspěvek na dovolenou. Z těchto výsledků je zřejmé, 
že motivovat zaměstnance lze benefity, které mají výrazný přínos pro jejich osobní život. 
Mezi výrazně pozitivně hodnocené materiální benefity, které by dle dotázaných měli vliv na jejich 
motivaci by při dlouhodobé práci z domova, jsou příspěvek na vybavení domácí kanceláře a firemní 
auto i pro osobní účely. Výše jmenované benefity můžeme shrnout jako ty, které se z pohledu spo-
lečnosti řadí mezi nákladné.  
Zajímavé také je, že klasické benefity jako příspěvek na stravování / stravenky, vstupenky na kul-
turní akce, Multisport karta a dárek k výročí / narození potomky/ svatbě se mezi benefity umístily 
na nejhorších pozicích, rovněž tak sportovní lekce na pracovišti, právní poradenství a psychologická 
pomoc. Z vyjádření respondentů lze usuzovat, že tyto benefity nejsou považovány za benefity, ale 
za samozřejmost. Všechny tyto benefity již společnost zaměstnancům dlouhodobě poskytuje, mů-
žeme tedy dle Herzberga říci, že potřeby již byly naplněny. Protože tyto benefity přicházejí zvenčí, 
jsou považovány za vnější faktory a nemají na zaměstnance dlouhodobější vliv. Jak uvádí Forsyth 
(2009), jejich případná absence by mohla postupně u zaměstnanců vyvolat frustraci.  
Jak již bylo zmíněno, řídící pracovníci obecně hodnotili benefity jako méně motivační, kromě jedi-
ného a tím jsou firemní akce a teambuildingy. Z rozhovoru s řídícím pracovníkem bylo zjištěno, že 
firemní akce mají pro společnost opravdu velký význam. Firemní akce pomáhají prohlubovat a upev-
ňovat vztahy mezi kolegy a zlepšují týmovou práci. Bylo zmíněno, že nemožnost osobně se scházet 
během pandemie měla velký vliv na psychickou pohodu jednotlivých členů týmu. Proto byly v týmu 
uspořádány alespoň online akce, které pracovníkům dovolily setkat se mimo práci, popovídat si o 
jiných tématech než o pracovních a daly příležitost utužit týmového ducha. Mezi těmito akcemi byly 
jmenovány online degustace vín, online cestovatelské přednášky, kdy si jeden z členů týmu připravil 
přednášku o destinaci, kterou v minulosti navštívil, anebo jen online „pivo“, při kterém se tým spojil 
mimo pracovní dobu přes videokonferenci a účastníci společně popíjeli a povídali si.  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVRHOVÁ ČÁST 
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5 NÁVRH ZLEPŠENÍ PROCESŮ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

V KONTEXTU ONLINE PRÁCE 

Návrh manuálu vzniká jako výstup diplomové práce na základě prostudované literatury s využitím 
dalších zdrojů a na základě výsledků, které přinesl dotazník zadaný pracovníkům vybrané IT firmy. 
 
Manuál bude obsahovat 3 části: 

 Obecný legislativní rámec pro práci z domova 
 BOZP při výkonu práce z domova  
 Návod pro manažery „Jak řídit tým při práci v hybridním modelu“ 

 
Všechny výše uvedené části by měly být obsaženy buď ve Směrnici, kterou firma vypracuje pro po-
krytí změn přicházejících s masivním nástupem home office, nebo se stanou podkladem pro legis-
lativní úpravu nových pracovních smluv a dodatků ke smlouvám, které by dle prostudovaných ma-
teriálů zcela jistě každá firma měla se svými zaměstnanci doplnit.  
Pracovních dokumentů se dotýká i druhá součást Manuálu, neboť BOZP při práci z domova přináší 
do praxe nová pravidla či modifikuje ta stávající. V žádném případě nelze bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci z domova podceňovat, jelikož toto nové prostředí s sebou přináší nová dosud ne-
známá rizika, která by při nedostatečném ošetření legislativním rámcem mohla přinést firmě značné 
těžkosti v případném důkazním řízení se zaměstnanci. 
Stejně tak třetí část Manuálu zahrnující motivační složky zaznamenává nový význam v nově vznik-
lém pracovním prostředí, kterým se po pandemickém období pro mnohé firmy home office zcela 
jednoznačně stává, a přináší změnu v motivaci k práci „home officových pracovníků“. 

Obecný legislativní rámec pro práci z domova 

 Předpisy jsou závazné pro všechny zaměstnance pracující pro společnost na základě pra-
covní smlouvy a dohod konaných mimo pracovní poměr. 

 Předpisy jsou v souladu s podporou rovnováhy mezi pracovním a osobním životem zaměst-
nanců.  

 Práce z domova je umožněna zaměstnancům, u kterých je tento způsob výkonu práce 
možný a efektivní a je nutné jej vykonávat za určitých podmínek a zásad tak, aby byla práce 
vykonávána ve stejné kvalitě a rozsahu jako na pracovišti zaměstnavatele.  

 Práce z domova je možná pouze na základě dohody s nadřízeným, nebo na jeho výslovný 
pokyn a/nebo na základě sepsání písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnan-
cem, ve které jsou specifikovány podmínky, za kterých zaměstnanec práci z domova vyko-
nává. 

 Zaměstnanec nemá automaticky právní nárok na uzavření dohody o práci z domova. 
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 Společnost XY je digitální společností a považuje za svou konkurenční výhodu svým zaměst-
nancům umožnit pracovat z domova. Společnost si však klade nárok na možnost bez udání 
důvodu dohodu vypovědět, a to s okamžitou platností. V této situaci je pak zaměstnanec 
povinen vykonávat práci na pracovišti zaměstnavatele, není-li dohodnuto jinak. 

 Zaměstnanec vykonává práci obvykle v místě bydliště. Může být sjednáno i jiné místo vý-
konu práce, které musí splňovat podmínky uvedené ve vnitřní směrnici, v dohodě nebo 
v pracovní smlouvě. Zaměstnanec vykonává práci v pracovní době sjednané v pracovní 
smlouvě nebo v pracovní době, která je stanovená ve vnitřních směrnicích společnosti nebo 
v pracovní době stanovené nadřízeným. 

 Zaměstnanec může vykonávat práci ze zahraničí po předchozí domluvě s nadřízeným a po 
omezenou dobu. Zaměstnanec však v tomto případě nemá nárok na náhradu zvýšených 
nákladů na výkon práce. Rovněž zaměstnanci nevzniká nárok na dorovnání výše mzdy tak, 
aby byla v souladu s místními právními předpisy. Také zaměstnanci nevzniká nárok na ces-
tovní náhrady. Jedná se o dobrovolné rozhodnutí zaměstnance. Na výkon práce ze zahraničí 
se v tomto případě nevztahují pravidla týkající se pracovní cesty. Dále platí, že zaměstnanec 
je povinen zajistit místo výkonu práce takové, aby dodržoval všechna pravidla stanovená 
pro výkon práce z domova uvedená v příslušných pracovních dokumentech (tj. ve směrni-
cích, dohodách, smlouvách…) 

 Pro možnost výkonu práce z domova je povinností zaměstnance vytvořit takové podmínky, 
aby byl schopen vykonávat práci ve stejné kvalitě a rozsahu jako vykonává práci na místě 
pracoviště zaměstnavatele. V tomto směru je obzvláště kladen důraz na zajištění dosta-
tečně kvalitního internetového připojení. Takto vytvořené pracovní podmínky je zaměstna-
nec v místě výkonu práce povinen udržovat. 

 V některých případech je společnost připravena poskytnout náhradu nákladů, které za-
městnanci vznikly v souvislosti s vytvořením a udržováním pracovního místa odpovídajícího 
pravidlům výkonu práce z domova. Tato náhrada je vyplácena paušálně na měsíční bázi  
a je ujednána v písemné dohodě. 

 Zaměstnanec využívá pro práci z domova zařízení a pomůcky poskytnuté zaměstnavatelem, 
především pak notebook. 

 V případě, kdy zaměstnanec vykonává práci z domova, je jeho povinností být ve sjednanou 
pracovní dobu dosažitelný, a to telefonicky, prostřednictvím emailu a v informačním sys-
tému. Zaměstnanec má povinnost reagovat na zmeškaný hovor nebo SMS do jedné hodiny 
od pokusu o spojení. Na email a aktivity v informačním systému je zaměstnanec povinen 
reagovat tak, jak si to žádá jejich naléhavost, nejpozději do jednoho pracovního dne. 

 Zaměstnanec je povinen řídit se pokyny nadřízeného, dodržovat právní předpisy a vnitřní 
směrnice společnosti. Rovněž je zaměstnanec povinen řídit se zásadami spolupráce s ostat-
ními zaměstnanci a vykonávat přidělenou práci osobně, svědomitě a řádně. Je plně v kom-
petenci zaměstnance zařídit, aby žádné právní ani jiné překážky neomezovaly výkon práce 
z domova. 
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 Zaměstnavatel si vymezuje právo navštívit místo výkonu práce z domova. Může tak učinit 
pouze po předchozí domluvě se zaměstnancem a musí brát ohledy na ochranu soukromí 
zaměstnance a osob s ním žijících v domácnosti. 

 Schůzky s obchodními partnery, s třetími osobami v souvislosti s výkonem práce v místě 
určeném pro výkon práce z domova, není povoleno plánovat. Je doporučeno využívat místo 
pracoviště zaměstnavatele pro společná setkání s ostatními zaměstnanci. 

 Zaměstnanec je rovněž povinen zajistit bezpečnost při práci s daty a dokumenty společnosti 
a chránit jejich bezpečnost před třetími osobami. Pro zacházení s daty a informacemi při 
výkonu práce z domova platí stejná pravidla jako při výkonu práce na místě pracoviště za-
městnavatele. 

 Vyhodnocení práce z domova je v kompetenci nadřízeného. Pokud dojde k porušení pravi-
del domluvených v dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatel nebo porušení pravidel 
uvedených ve směrnici, je zaměstnavatel oprávněn posuzovat takové porušení pravidel 
jako porušení právních předpisů týkajících se vykonávané práce zaměstnancem pro zaměst-
navatele.  

BOZP při výkonu práce z domova  

Pravidla a doporučení pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu práce z domova budou stano-
vena vnitřní směrnicí závaznou pro všechny zaměstnance zaměstnané na základě pracovní smlouvy 
a dohod konaných mimo pracovní poměr (MPSV, 2021). 

 Každý zaměstnanec pracující z domova má povinnost: 
 seznámit se s touto směrnicí a dodržovat její obsah, 
 dodržovat všechny právní předpisy směřující k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, 
 dodržovat ostatní vnitřní předpisy a pokyny společnosti k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, zásady bezpečného chování na pracovišti, kterým se 
stává v tuto chvíli jeho domov. 

 Zaměstnanec je povinen chránit své zdraví a bezpečnost a rovněž zdraví a bezpečnost fy-
zických osob, kterých se dotýká zaměstnancovo chování při výkonu práce. 

 Pracovní místo využívané pro práci z domova musí splňovat podmínky bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci uvedené v právních předpisech. Zároveň je zaměstnanec povinen 
zajistit, aby jeho pracovní místo bylo hygienicky a zdravotně nezávadné. K takovým předpi-
sům a opatřením náleží především:  

 zákaz požívat alkohol a jiné návykové látky během výkonu práce, 
 povinnost používat pracovní pomůcky, které mu byly poskytnuty zaměstnavatelem 

(notebook a telefon). Za stav těchto pomůcek zodpovídá zaměstnavatel, 
 zajistit vhodné podmínky domácího pracoviště, které jsou definovány následovně: 

o ideální teplota na pracovišti se pohybuje od 20-23 °C v zimním období a 23-
26 °C v letním období, 

o pravidelné větrání,  
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o nepracovat v hluku - nad 80dB - ideálně do 65dB, 
o denní osvětlení nebo vhodné umělé osvětlení  

 se správným směrem - eliminování vzniku stínu na místě zrakového vjemu, 

 se stálostí osvětlení - vyloučení kolísání intenzity zdroje osvětlení, 

 s redukcí oslnění - úhel mezi rovinou očí zaměstnance a světelného zdroje > 30°, 

 s barvou světla - co největší podobnost barvy umělého světla přirozenému, 

o správná ergonomie pracoviště, 
o přerušovat zrakovou zátěž (každé 2 hodiny, 5 až 10 min). 

 Zaměstnanec se seznámí s nejběžnějšími možnými riziky při práci z domova, jaká udělat opat-
ření a co dělat v případě, kdy se riziková událost stane 

 
Druh rizika Opatření a první pomoc 
Pád, zakopnutí, uklouznutí / 
Zasažení elektrickým  
proudem 

 přerušení kontaktu s elektrickým proudem (vypnout 
proud vypínačem, hlavním vypínačem nebo jističem) 

 v případě popálení 
 svléct oděv 
 odstranit vodiče tepla (kovové šperky) z postiže-

ného 
 chladit nejlépe tekoucí studenou vodou – mini-

málně 20 minut 
Úraz ruky – říznutí, škrábnutí  vyčištění  

 sterilizace 
 obvázání ruky 

Opaření horkou vodou nebo 
nápoji 

 svléct oděv 
 odstranit vodiče tepla (kovové šperky) z postiženého 
 chladit nejlépe tekoucí studenou vodou – minimálně 

20 minut 
Bolesti hlavy a zad, namožení 
rukou a nohou po dlouhém 
sezení, únava 

 pravidelné přestávky 
 kancelářské cviky 
 ergonomické pracoviště 

 
 Zaměstnanec se při požáru řídí základními pravidly požární ochrany: 

 zná únikový východ, 
 zná místo hlavního uzávěru vody, plynu a elektřiny, 
 zná následující doporučení: 

o Při vzniku požáru je nejdůležitější udržet chladnou hlavu a nepodléhat panice.  
o Pokud lze požár zvládnout vlastními silami, lze se o to pokusit. Nejvhodnější je 

použití hasicího přístroje, který je mnohem účinnější než zalévání ohně vodou.  
 Nikdy se však nesnažte požár uhasit za každou cenu.  
 Pro hašení lze použít například hasicí přístroj, požární deku, písek na zasypávání ohně 

nebo v nejhorším i kbelík s vodou. Nikdy jej však nepoužívejte k hašení elektrických 
rozvodů a přístrojů k nim zapojených. K hašení lze použít také například kabát, kterým 
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zakryjete oheň tak, abyste zamezili přístupu vzduchu. Nejúčinnější je však mít po ruce 
aspoň malý hasicí přístroj.  

 Pokud oheň nelze zvládnout dostupnými prostředky, snažte se co nejrychleji opustit 
prostor a informovat ostatní osoby v objektu o vzniklém požáru.  

 Mějte na paměti, že nejprve zachraňujeme životy a zdraví a potom majetek.  
 Zajistěte si únikovou cestu a zavolejte hasiče (číslo 150) nebo záchranáře (číslo 112). Při 

ohlašování nejdříve uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo a okolnosti, které mohou zá-
chranářům pomoci. Nezapomeňte nahlásit své jméno a kontakt. Operátor tísňové linky 
vám poradí, co dělat, než pomoc dorazí.  

 Při opouštění prostor dávejte pozor, abyste se nenadýchali zplodin a neztratili tak ori-
entaci nebo dokonce neomdleli. Nejlepší je pohybovat se při zemi, kde není tolik kouře, 
a před ústa si dát vlhký hadřík.  

 Pokud zůstanete uvězněni v objektu, zachovejte klid, zavřete všechny dveře a utěsněte 
je vlhkými hadry. Odstraňte vše, co by mohlo rychle hořet, a jděte k oknu. Snažte se na 
sebe upozornit. Nikdy se neschovávejte, hasiči by vás v zakouřených prostorách nemu-
seli najít. 
 

 Zaměstnanci vykonávající práci z domova nemají povoleno v tuto dobu činit úkony, které 
přímo nesouvisí s výkonem přidělené práce. Především pak úkony, které by mohly vést ke 
zvýšenému riziku zranění. Mezi tyto úkony náleží například manipulace s těžkými předměty, 
extrémní sporty nebo neodborná manipulace s elektrickými přístroji.
S touto problematikou úzce souvisí fenomén pracovního úrazu, který má při práci z domova 
nový rozměr. Pracovním úrazem se pro účely této směrnice rozumí poškození zdraví nebo 
smrt, které byly způsobeny zaměstnanci nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násil-
ným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s ním.

 Vznik pracovního úrazu je zaměstnanec povinen bezodkladně nahlásit společnosti a 
poskytnout společnosti součinnost při objasňování příčin a okolností vzniku pracov-
ního úrazu. Společnost je povinna v souladu s právními předpisy vyhotovit záznam do 
knihy úrazů a zároveň sepsat záznam o pracovním úrazu.

 V případě, že zdravotní stav zaměstnance neumožňuje, aby úraz nahlásil sám, musí 
zaměstnanec zajistit, aby společnosti okolnosti vzniku pracovního úrazu bez zbyteč-
ného odkladu sdělila třetí osoba.

 Zaměstnanec je povinen vybavit své pracovní místo lékárničkou pro poskytnutí před-
lékařské první pomoci.

 Zaměstnanec je rovněž povinen dělat přestávky na jídlo a oddech a dodržovat dobu odpočinku
mezi směnami tak, jak je uvedeno v zákoníku práce.

 
Z teoretických znalostí a dotazníkového šetření vyplynulo, že zaměstnanci vyžadující společenský 
kontakt. Pandemie a dlouhodobá práce pouze online zaměstnancům ve většině případů nevyho-
vuje. Proto jsou doporučení vyhotovena pro práci v hybridním modelu. Čili částečně online a čás-
tečně offline. 
 



 51 

Návod pro manažery „Jak řídit tým při práci v hybridním modelu“ 

Základní doporučení pro řízení týmu při práci v hybridním modelu 
 Domluvte se, v jakém rozsahu bude práce z domova probíhat. 

 Dbejte na dodržování vnitřních směrnic týkajících se výkonu práce z domova a BOZP při 
práci z domova. 

 Domluvte se, kdy budou všichni členové týmu online. 

 Podporujte co největší míru časové flexibility. 

 Přistupujte ke každému členovi týmu individuálně. 

 Nebuďte pořád online, pracujte i offline. 

 Nastavte si v týmu jednotný způsob zadávání práce a reportingu. 

 Udržujte všechny dokumenty potřebné k dosažení nastavených cílů online - přístupné kdy-
koliv pro všechny členy týmu. 

 Využívejte možností sdílených dokumentů – práci na jednom dokumentu ve více lidech sou-
časně. 

 Snažte se vyvarovat práci přesčas. 

 Pokud má zaměstnanec zájem, dohodněte se včas na náhradním volnu za práci přesčas. 

 Nepřehlížejte dlouhodobou práci přesčas. V takovém případě rozeberte situaci s podříze-
ným a shodněte se na možném řešení. 

Komunikace 
 Komunikujte transparentně, včas a pravidelně všechny důležité změny – týmové i celofi-

remní. 

 Potvrzujte si, že se všechny potřebné informace dostaly ke všem členům týmu. 

 Kontrolujte práci, využijte kontrolu k motivaci členů týmu.  

 Používejte standardní komunikační technologie: 

 informační systém 
o dlouhodobé úkoly, 
o delegování informací a změn dlouhodobého charakteru, 
o úložiště dokumentů; 

 MS Teams 
o komunikace na denní bázi, 
o řešení malých, krátkodobých, urgentních úkolů, 
o hovory, 
o videohovory; 

 Zoom 
o školení, 
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o workshopy, 
o videokonference pro větší počet lidí; 

 mobil 
o při okamžité potřebě řešení úkolu, zpětné vazby. 

Pohovory, One-to-one schůzky 
 1x za dva měsíce, 

 osobně, online s kamerou, 

 získejte zpětnou vazbu od členů týmu předem,  

 získejte hodnocení na členy týmu, atmosféru, pracovní podmínky, spokojenost, 

 zjistěte, co by se dalo změnit, zlepšit. 

 V případě nespokojenosti, rozeberte, zda by mělo smysl přemístění pracovníka na jiný pro-
jekt nebo do jiného oddělení. 

 Všímejte si změn chování jednotlivých členů týmu, nepřehlížejte změny a snažte se nabíd-
nout pomoc s řešením problémů (např. volno navíc, dočasné upravení pracovní doby). 

 Získejte zpětnou vazbu od členů týmu před pohovorem (1x za 6 měsíců). 

Finanční odměny 
 Proaktivně přicházejte s nabídkou navýšení mzdy podřízeného, pokud jeho mzda není od-

povídající jeho výkonu.  

 Přidělujte odměny za úspěch týmu nebo výjimečný přínos člena týmu. 

 Rozlišujte výše odměn jednotlivých členů týmu dle jejich přínosu pro tým a daný úspěch. 

 Odměny přidělujte v co nejkratším čase v souvislosti s úspěchem. 

 Odměnu vždy specifikujte a doplňte ji o slovní pochvalu. 

 O odměně informujte osobně nebo přes videohovor. 

Týmové akce 
 Udržujte a prohlubujte vazby členů týmu na formální i na neformální rovině: 

 týmové dny 
o alespoň 1x měsíčně onsite, 
o všichni členové týmu se sejdou v kanceláři, pokud je tým na více pobočkách, 

členové týmu se sejdou na svých pobočkách, 
o manažer týmu střídá pobočky,  
o omluvy realizujte předem; 

 týmové večeře 
o 1x kvartálně, 
o střídejte lokality; 

 teambuildingy 
o 2x ročně, 
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o jako odměna při dosažení úspěchů. 

 Vy znáte svůj tým nejlépe, pokud cítíte potřebu častějšího kontaktu, scházejte se osobně 
častěji a naopak. 

 Dávejte svým lidem najevo, že vám na nich záleží.  

 Naslouchejte svým lidem a ptejte se na jejich názor. 

 Nelze-li setkat se osobně, uspořádejte společnou akci online, prostřednictvím videokonfe-
rence. 

 Používejte kamery při běžných schůzkách. Snažte se do hovoru zapojit všechny účastníky. 

Benefity 
 Nabídněte svým podřízeným možnost pomoci při zařizování domácího pracoviště. 

 Nabídněte svým podřízeným zapůjčení monitorů. 

 Zjišťujte, zda mají zaměstnanci na domácím pracovišti vše, co potřebují. 

 Bude-li zjištěna větší potřeba daného zařízení, nahlaste na personální oddělení. 

 Informujte členy týmu o možnostech benefitů a o tom, jak jsou benefity čerpány. 

 Získávejte zpětnou vazbu se spokojeností s nabízenými benefity. 

 Získávejte od podřízených nápady na nové benefity. 

 Zvažte, zda má smysl pořízení týmového automobilu, pro pracovní i soukromé využití členů 
týmu. 

Podpora náboru 
 Buďte aktivní na sociálních sítích – sledujte firemní profily, používejte firemní hashtagy, sdí-

lejte příspěvky, komentujte. 

 Budujte značku zaměstnavatele, ale zůstaňte autentičtí. 

 Vyzývejte k aktivitě na sociálních sítích i vaše podřízené. 

 Využívejte firemní věci (trička, hrnečky, apod.,…) a rozdávejte je svým podřízeným jako 
dárky. 

 Zjišťujte, jaké firemní dárky by se zaměstnancům líbily a využívaly by je. 

 Pořizujte fotografie z týmových akcí, které je možné sdílet na sociálních sítích, nezapomí-
nejte na GDPR. 

 Aktivně komunikujte s oddělením náboru. 

 Máte-li tip na zajímavého profesionála nebo vás zaujal někdo na sociálních sítích, předejte 
kontakt náborovému oddělení nebo ho oslovte napřímo. 

 Informujte své podřízené o referral programu – Doporučení vhodného kandidáta za od-
měnu. 
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Závěr 

Tato diplomová práce přináší aktuální náhled na fenomén dnešní doby; práci online, práci na home 
office, a to z pohledu řadových a řídících pracovníků vybrané IT firmy.  
Z realizované studie vyplývá, že práce z domova nemá v naší legislativě doposud přesné vymezení. 
Značná část odpovědnosti a nastavení interních postupů zůstává v režii samotných zaměstnavatelů. 
Firmy, keré svým zaměstnancům umožňují práci z domova v jakékoliv formě jsou nepřímo nuceni k 
vypracování vnitřních směrnic, které blíže specifikují podmínky výkonu práce z domova, BOZP a 
další náležitosti, které s tímto způsobem práce souvisí. Na základě definovaných výzkumných otá-
zek a provedené analýzy formou dotazníkového šetření a pomocí hloubkového rozhovoru bylo zjiš-
těno, že zaměstnanci vybrané firmy příliš neřeší pracovněprávní úpravu práce z domova a nepova-
žují za nutné znalost interních směrnic, nicméně téměř všichni dotázaní by chtěli mít i nadále mož-
nost se flexibilně rozhodovat o místě výkonu práce. Práce z domova oproti výkonu práce na praco-
višti zaměstnavatele přináší zaměstnancům prostor pro vyrovnání osobní a pracovní složky života, 
avšak redukuje míru společenského kontaktu s kolegy. Pro řídící pracovníky znamená práce týmu 
v online prostředí vyšší nároky na jeho systematické vedení podpořené efektivní komunikací. Zá-
kladním předpokladem pro sestavení funkčního virtuálního týmu je nábor členů týmů jako nástroj 
řízení lidských zdrojů. Úkolem řídícího pracovníka je pak vyvolat v pracovnících motivaci k dosažení 
společného cíle. Bylo zjištěno, že v období přechodu společnosti home office během pandemie byl 
v důsledku obavy ze snížení produktivity práce zvýšen důraz managementu společnosti na kontrolu 
a reporting. Tato domněnka byla v rámci hloubkového rozhovoru s řídícím pracovníkem vyvrácena, 
efektivita práce v mnohých případech naopak vzrostla. Silným motivačním faktorem je pro většinu 
zaměstnanců smysluplnost práce a podle náplně práce také volí zaměstnavatele. Stěžejní pro za-
městnance vybrané společnosti je firemní kultura a kolektiv. Tento benefit může sloužit současně 
jako motivátor a nástroj k podpoře soudržnosti týmu. Zajímavým zjištěním je rozdílné vnímání 
home officu z pohledu řídících a řadových pracovníků s ohledem na komunikaci. Pro řídící pracov-
níky je důležitější kontakt face to face, a proto upřednostňují schůzky v místě pracoviště zaměstna-
vatele, zatímco řadoví pracovníci, např. vývojáři tuto potřebu nemají a nepovažují ji za zásadní pro 
výkon práce. 
Manuál pro řídící pracovníky vzniklý na základě realizované studie má za cíl zprostředkovat ma-
nagementu návod na řízení týmu při práci v hybridním modelu. Dokument obsahuje doporučení 
vztažená k oblasti nastavení základních pravidel pro práci z domova, ke způsobu zadávání práce a 
reportingu; zaměřuje se na způsob komunikace a využívání jednotných komunikačních technologií. 
Důraz je kladen na vedení pohovorů a one-to-one schůzek, motivaci prostřednictvím odměňování 
a benefity v podobě firemních akcí.  
Manuál „Jak řídit tým při práci v hybridním modelu“ společně s návrhem vnitřní směrnice BOZP při 
výkonu práce z domova a Základní legislativní rámec pro práci z domova jsou stěžejním výstupem 
této diplomové práce.  
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Příloha 1 Formulář dotazníku 
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Příloha 2 Seznam základních otázek hloubkového rozhovoru  
 

1) Kolik zaměstnanců má společnost? Byli zaměstnanci zvyklí pracovat online, pracovat z do-
mova již před pandemií? Jaké byly podmínky práce z domova před pandemií? 

2) Jak vy, z pozice nadřízeného, vnímáte práci z domova? Považujete za důležité vidět se s tý-
mem osobně? 

3) Řešil jste během práce z domova s Vašimi podřízenými nesrovnalosti v pracovněprávních 
otázkách? Byla práce z domova řešena s pracovníky smluvně? 

4) Řešil některý z vašich podřízených nespokojenost s náhradami za práci z domova? 
5) Byla z Vaší strany potřeba větší kontrola výkonu práce? Vyžadoval jste detailnější repor-

ting? 
6) Setkal jste se se sníženým pracovním výkonem u vašich podřízených? Znáte důvody? 
7) Čím se snažíte získat zaměstnance? Jaká jsou podle Vás hlavní rozhodovací hlediska? 
8) Jak funguje komunikace s Vašimi podřízenými při práci z domova? 
9) Je pro Vás náročnější řízení týmu online? 
10) Jaký má práce z domova dopad na Vaši motivaci? 
11) Jak jste se snažil motivovat své podřízené? 
12) Co Vašim podřízeným chybí při práci z domova? 
13) Myslíte si, že jsou pro Vaše podřízené důležité benefity? 
14) Jaké benefity, si myslíte, že by mohly zvýšit motivaci Vašich podřízených? 
15) Proč jsou firemní akce a teambuildingy důležité? 
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Příloha 3 Porovnání významnosti motivačního aspektu benefitů při práci z domova u řadových a řídících pracovníků 
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