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ABSTRAKT

Práce seznamuje s pracovním 
prost?edím, jeho faktory a vlivem         
na pracovníky, shrnuje vývoj 
kancelá?ského pracovního prost?edí      
a uvádí determinanty, které na n?j mají 
v sou?asnosti nejv?t?í vliv. S novými 
trendy v pracovním prost?edí práce 
seznamuje pomocí p?ípadových 
studiích. Dále práce obsahuje vý?et 
indikátor? inovativního pracovního 
prost?edí, jejich? prost?ednictvím jsou 
p?ípadové studie hodnoceny. Cílem 
práce je formulace doporu?ení           
pro personální a facility management 
s ohledem na udr?itelnost lidských 
zdroj? ve spole?nosti. Metodami práce 
jsou re?er?e odborné literatury                
a dostupných informa?ních zdroj?         
a analýza inovativního pracovního 
prost?edí ve vybraných spole?nostech. 

Personální management v pr?myslových podnicíchODVETVÍCH 
INDIKÁTORY KVALITY INOVATIVNÍCH KONCEPT?

ABSTRACT

This thesis familiarizes with the work 
environment, its factors and influences 
on a workers. It summarizes                 
the development of the office     
working environment and presents     
the determinants that currently have 
the greatest influence on it. It presents 
new trends in the working environment 
using case studies. The thesis contains 
a list of innovative work environment 
indicators through which the case 
studies are evaluated. The aim              
of the thesis is to formulate 
recommendations for personnel        
and facility management with regard 
to the sustainability of human resources 
in the company. The methods of work 
are searches of specialized literature 
and available information sources     
and the analysis of innovative work 
environment in selected companies.  

KLÍ?OVÁ SLOVA

Pracovní prost?edí, pracovní podmínky, 
klasická kancelá?, open space, 
homeworking, coworking, Activity 
Based Office, Living Office 

KEY WORDS

Working Environment, Working 
Conditions, Office, Open Space, 
Homeworking, Coworking, Activity 
Based Office, Living Office 

CASE STUDIES

V práci byly hodnoceny p?ípadové studie kancelá?í ComAp, a. s., Etnetera Group, a. s.,  Ernst & Young, s. r. o., MSD IT Global 
Innovation Center, s. r. o. a  coworkingového centra Impact HUB Praha. Jako nejlépe realizované projekty jsem vyhodnotila 
kancelá?e spole?ností Etnetera Group, a. s. a Ernst & Young, s. r. o., jejich? kancelá?e nejvíce odpovídají povaze práce, která je 
v nich vykonávána. V?echny pracovní prostory jsou zde vyu?ívány ve velké mí?e a pracovníky jsou hodnoceny velice kladn?. 
Zárove? pracovní prost?edí obou firem pln? koresponduje s firemní kulturou, strukturou i corporate indentity. Spole?nost 
Etnetera Group, a. s. navíc velice dob?e pracovala s participací zam?stnanc? p?i samotné realizaci. Úsp??né jsou i dal?í           
t?i prezentované realizace ? drobné nedostatky mohou být snadno odstran?ny ? jediným v?t?ím nedostatkem je prozatímní 
nezájem zam?stnanc? spole?nosti ComAp, a. s. o prostory ur?ené k neformálnímu setkávání a relaxaci. 
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