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Abstrakt  

 

BakaláUská práce se zabývá analýzou péče o zamEstnance zamEUenou na ženy ve 

společnosti XY. Dle literárních zdroj] jsou v teoretické části definovány a 

popisovány oblasti a trendy v péči o zamEstnance. Dále jsou vymezeny paragrafy ze 

zákoníku práce, které se týkají pracovních podmínek žen na pracovišti. Praktická část je 

vEnovaná analýze systému péče o zamEstnance ve vybraném podniku. Na základE 

výsledk] dotazníkového šetUení, je zpracováno zhodnocení systému péče o 

zamEstnance.  
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Abstract  

 

This thesis analyzes the care for employees focused on women in the company XY. The 

theoretical part defines and describes fields and trends of the employees care according 

to literary sources. Further defines sections of the Labor Code relating to the working 

conditions of women. The practical part is devoted to analysis of the system of care for 

employees in the selected company. Based on the survey results of the evaluation system 

are processed.  
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Úvod  

Péče o zamEstnance je v současné dobE nezastupitelnou složkou Uízení témEU každého 

podniku. Pokud zamEstnavatel chce zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu, je nutné 

zamEstnat kvalifikované a kvalitní zamEstnance. Kvalitní lidské zdroje pomáhají vytváUet 
pUíjemné pracovní prostUedí a také úspEšné pracovní týmy. ZamEstnavatel by mEl dbát na 

péči o své podUízené, jelikož pouze spokojení pracovníci jsou ochotni pUedat své 
schopnosti, dovednosti a uplatnit své vzdElání v odpovídající kvalitE. Proto by se tato 

oblast personalistiky mEla dále v České republice rozvíjet a bylo by vhodné se inspirovat v 

pUístupech a trendech ve svEtE. 

 

Péče o zamEstnance zahrnuje nEkolik oblastí, kterými se tato práce zabývá. Pracovní 

podmínky jsou nezbytné pro utvoUení pohody a loajality zamEstnanc] v]či zamEstnavateli. 
Avšak podniky by se nemEly omezovat pouze na pUedpisy a zákony ukládající povinnost 
starat se o své pracovníky, ale zamEUit se také na potUeby svých zamEstnanc], 
respektovat je a dosahovat zlepšení. ZamEstnavatel by mEl dle zákoníku práce 
poskytovat všem svým zamEstnanc]m stejné pracovní podmínky. ZamEstnankynE, které 
si pUejí založit rodinu, jsou v zákoníku práce chránEny povinnostmi ze strany 
zamEstnavatele, zamEUujícími se na gravidní ženy, ale také na matky dEtí do 15 let. 
VhodnE nastavená pracovní doba a pracovní režim dává zamEstnanc]m možnost 
vEnovat se rodinnému životu a aktivitám ve volném čase. Pracovní prostUedí navozující 
pUíjemnou atmosféru je motivujícím a konkurenceschopným prvkem. Bezpečnost a 
ochrana zdraví pUi práci má za úkol eliminovat nebezpečí, úrazy a nemoci z povolání na 
pracovišti. Podnik by dále nemEl zanedbávat personální rozvoj a vzdElávání svých 
zamEstnanc], jelikož pouze kvalifikované osoby mohou dosáhnout vytčených cíl] 
podniku. V neposlední UadE jsou velmi d]ležité zamEstnanecké výhody v rámci 

odmEOování. Benefity jsou v podnicích nabízeny dle možností zamEstnavatele. SprávnE 
zvolená péče o zamEstnance umožOuje zamEstnanc] spokojený pracovní život.  
 

Téma bakaláUské práce jsem si zvolila, jelikož tato oblast personalistiky je v současné 
dobE velmi aktuální a často se mEní. Pracovala jsem v podnicích, kde péče o 
zamEstnance nebyla na pUijatelné úrovni, ale naopak jinde jsem se setkala s úrovní velmi 

vysokou. Teoretická část definuje a popisuje hlavní oblasti a trendy v péči o zamEstnance 
dle odborné literatury, pUedpis] a zákon]. Praktická část je vEnovaná analýze péče o 
zamEstnance ve vybrané společnosti XY. V této společnosti jsem absolvovala praxi 
bEhem studia na stUední škole, tudíž jsem seznámena s firemní kulturou a pracovním 

prostUedím. Dle dotazníkového šetUení bude zhodnocen systém a pUípadnE navržena 
zlepšení.  
 

Cílem této práce je popsat péči o zamEstnance se zamEUením na ženy a dále zjistit, zda 
ženy ve vybraném podniku mají vyhovující péči a zda je tato péče na stejné úrovni jako u 

muž]. 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORETICKÁ ČÁST  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1 Definice základních pojm] 

ZamEstnanec 
Dle zákoníku práce je zamEstnanec definován jako jakákoliv fyzická osoba zavazující se k 

výkonu práce v pracovnEprávním vztahu (§ 6 zákona č. Ň6Ň/Ň006 Sb., o smluvních 
stranách základních pracovnEprávních vztah], s. 1Ň). 
 

ZamEstnavatel 
ZamEstnavatelem se rozumí osoba, které se zavázala jiná fyzická osoba vykonávat 
závislou práci v základním pracovnEprávním vztahu (§ 7 zákona č. Ň6Ň/Ň006 Sb., o 
smluvních stranách základních pracovnEprávních vztah], s. 1Ň). 
 

Péče o zamEstnance 
Péče o zamEstnance je součást úpravy pracovnEprávních vztah], která se nachází v 
zákoníku práce. Péče o zamEstnance zahrnuje: 

 

- pracovní podmínky 

- odborný rozvoj  

- stravování zamEstnanc] 

- zvláštní pracovní podmínky, které se týkají pouze vybraných skupin zamEstnanc] 
(MPSV, online. Citováno dne 15.1. 2016). 

 

Kolektivní smlouva 
Kolektivní smlouva má za cíl upravit práva zamEstnanc] v pracovnEprávních vztazích a 
také práva či povinnosti smluvních stran, kterých se tato smlouva týká. Úloha kolektivní 
smlouvy spočívá v prosazení zájm] a potUeb zamEstnanc], dále zlepšuje jejich pracovní, 
sociální, kulturní a zdravotní podmínky. Kolektivní smlouva se sjednává písemnE a musí 
být podepsaná smluvními stranami na stejné listinE (MPSV, online. Citováno dne 
15.1.2017). 

 

Lidské zdroje 
Lidské zdroje tvoUí lidé v podniku, kteUí s sebou pUinášejí svou kvalifikaci a odbornost, 
vzdElání či motivaci k práci.  
 

Pojem, který se pojí s lidskými zdroji, je lidský kapitál. Lidský kapitál je nehmotný zdroj. 

ZamEstnanec prodává svému zamEstnavateli schopnost vyprodukovat vEtší množství 
služeb a zboží. Tudíž je pro zamEstnavatele výhodné, pokud je zamEstnanec ve svém 
oboru vzdElaný nebo ho zamEstnavatel nechá poslat napUíklad na školení. 
 

Lidské zdroje jsou velmi nákladnými, jelikož je nutné zohlednit nEkolik aspekt] pro jejich 
ekonomické hodnocení. Musí se zde brát zUetel na variabilní náklady, jako jsou vzdElání a 
trénink, pojištEní zamEstnanc], mzdy, sociální zabezpečení, ale také další osobní výdaje 
(Tomšík, Ň01ň, s. ř-11). 



10 
 

2 Pojetí péče o zamEstnance  

V knize Personální strategie z roku Ň01ň se Uíká, že péče o pracovníky zahrnuje mimo jiné 
takové programy, které se nazývají benefity. Jedná se o pUíspEvky na stravování, kulturní 
akce, zdravotní aktivity nebo pUíspEvky na pojištEní (d]chodové, zodpovEdnost za škodu v 
zamEstnání,…). Mnoho lidí rádo využije nabídky zamEstnavatele a pUijme služební auto i 
k soukromým účel]m či jiné pom]cky potUebné pUi výkonu dané práce jako jsou mobilní 

telefony, notebooky a další. Péče o zamEstnance znamená také to, jakým zp]sobem je 
postaráno o pracovní prostUedí podniku (Hanzelková a kol., 2013, s. 39). 

 

Dle Personalistiky pro manažery a personalisty z roku Ň01Ň, je péče o zamEstnance určitá 
starost, kterou má zamEstnavatel v]či zamEstnanci. Stará se o vhodné pracovní 

podmínky d]ležité pro vykonání činnosti, která byla mezi stranami sjednána. Dbá na 

efektivnost požadovaných výkon]. Dle ŠikýUe je cílem péče o zamEstnance zajistit 
uspokojivé faktory, které je provází od začátku pracovní doby až do konce. Jsou to 
napUíklad časové faktory. Tím se rozumí pracovní doba. Dále prostorové vlivy, ve kterých 
je obsaženo pracovní prostUedí. A dalším d]ležitým činitelem je bezpečnost, kam spadá 
bezpečnost a ochrana zdraví pUi práci (ŠikýU, Ň01Ň, s. 154). 
 

ZamEstnavatelé v posledních letech poznali, že jejich konkurenceschopnost a úspEchy na 
trhu jsou nejenom závislé na produktech nebo službách, které prodávají. Dalším 
d]ležitým aspektem jsou zamEstnanci. ZamEstnanci, zvláštE ti více kvalifikovaní, jsou 
nesmírnE cenným zdrojem (Koubek, Ň007, s. ň4ň). Díky tomuto prozUení svým 
zamEstnanc]m nabízejí čím dál častEji personální rozvoj. Tento rozvoj dokáže pomoci 
zvýšit hodnotu jak podniku na trhu, ale také zlepšit cenu daného človEka.  
 

Péče o zamEstnance je zpravidla rozdElována do dvou skupin: 

 

 povinná (smluvní) péče – je tUeba do ní zahrnout oblast pracovních podmínek, 
stravování, pracovních podmínek pro určité skupiny zamEstnanc], pracovní dobu 

a jiné. Povinná péče vychází ze zákon], z pUedpis] a z kolektivních smluv 

nadpodnikové úrovnE, 
 dobrovolná péče – její zahrnutí do pracovního procesu v daném podniku záleží 

na zamEstnavateli, zda chce zvýšit svou konkurenceschopnost. Vychází z 
personální strategie a politiky zamEstnavatele. PatUí sem napUíklad 
zamEstnanecké výhody či personální rozvoj (ŠikýU, Ň007, s.154). 

 

Péče o zamEstnance zahrnuje dle Koubka (Ň007) následující oblasti. VEtšina z nich bude 
v této práci dále rozebírána: 

 

 pracovní doba a pracovní režim, 

 pracovní prostUedí, 
 bezpečnost práce a ochrana zdraví, 
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 personální rozvoj pracovník], 

 služby poskytované pracovník]m na pracovišti, 
 ostatní sužby poskytované pracovník]m a jejich rodinám, 

 péče o životní prostUedí (Koubek, Ň007, s. ň4ň). 
 

Koubek (Ň007) uvádí, že péče o zamEstnance v podniku pUedstavuje členEní zájm] a cíl] 
do 3 tUíd: 
 

Prvním typem jsou celospolečenské zájmy a cíle, které jsou zamEUeny na občanská 
práva, zdraví a sociální rozvoj zamEstnance. Dále se týká napUíklad stability a prosperity 
podniku. 

 

Druhou tUídou jsou individuální zájmy a cíle . Tyto zájmy a cíle se zamEUují pUímo na 
človEka a na to, jak jeho potUeby uspokojit.  
 

TUetím a posledním typem jsou zamEstnavatelovy zájmy a cíle týkající se získávání 

potUebných zamEstnanc] jako i formování do vhodných tým] a udržení si jejich loajality 
(Koubek, 2007, s. 344). 

 

Pro zamEstnavatele je také d]ležitý rozvoj schopností a kvalitních vlastností pracovník], 
klíčových pro jejich pracovní pozici. Motivace a dobré pracovní vztahy jsou rovnEž 
zamEstnavatelovým cílem, jelikož díky tEmto dvEma aspekt]m mohou zamEstnanci 

kvalitnE vykonávat svou práci (Koubek, Ň007, s. ň44). 
 

Ačkoliv zamEstnavatel upUednostOuje své vlastní zájmy, jeho povinností je respektovat i 
ostatní zmiOované. V nEkterých pUípadech se stává, že vytváUí ve svém podniku dojem 
laskavého zamEstnavatele pUedstíráním, že i zákonem stanovené povinnosti jsou jen jeho 
dobrá v]le v]či svým podUízeným (Koubek, Ň007, s. ň44). 
 

Na konci minulého století nebyla péče o zamEstnance v nEkterých činnostech pUíliš aktivní 
kv]li socialistickému režimu. BEhem dalších let se situace zlepšila, ale stále z]staly 
nEkteré postoje zasazené v zákonech, které se nezmEnily. V jiných státech je systém 
péče o zamEstnance lépe podporován i zákony a je zde i trend k neustálému zlepšování 
(Koubek, 2007, s. 344). 

 

Péče o zamEstnance je pUedevším nástrojem na získávání, motivaci a udržení si 
podUízených. Nikoliv hlavním cílem podniku, kterým jsou jeho zájmy (Koubek, Ň007, s. 
344).  
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3 Pracovní podmínky zamEstnanc] 

 

V zákoníku práce z roku Ň015 jsou ustanoveny povinnosti zamEstnavatele, které musí 

dodržovat pro zajištEní vhodných pracovních podmínek svých zamEstnanc]. Dále se 

odcituje jeho nejpodstatnEjší část.  
  

„(1) ZamEstnavatelé jsou povinni vytváUet zamEstnanc]m pracovní podmínky, které 
umožOují bezpečný výkon práce, a v souladu se zvláštními právními pUedpisy zajiš[ovat 
pro zamEstnance závodní preventivní péči“ (§ ŇŇ4 odst. 1 zákona č. Ň6Ň/Ň006 Sb., o péči 
o zamEstnance, s. 64). 
 

„(1) ZamEstnavatelé jsou povinni zajiš[ovat rovné zacházení se všemi zamEstnanci, 
pokud jde o jejich pracovní podmínky, odmEOování za práci a o poskytování jiných 
penEžitých plnEní a plnEní penEžité hodnoty, o odbornou pUípravu a o pUíležitost 
dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zamEstnání“ (§ 16 odst. 1 zákona č. 
262/2006 Sb., o rovném zacházení a zákazu diskriminace, s. 12). 

 

Pracovní podmínky jsou ustanoveny také v ListinE základních práv a svobod z roku Ň011. 
Zde je podotýkáno, že povinností státu je zachovat r]zné ochrany zamEstnance, jelikož 
se jedná o slabší článek na stranE pracovnEprávního vztahu. Podmínky by mEly být pro 
všechny osoby rovné. Pracovní doba, právo na pUestávku nebo právo na proplacenou 
dovolenou, pokud je človEk v dočasné pracovní neschopnosti či zajištEní bezpečnosti a 
ochrany zdraví pUi práci, to vše zahrnuje právo na pUijatelné pracovní podmínky 

(Wagnerová a kol., 2012, s. 615). 

  

3.1. Pracovní režim, pracovní doba 
 

Z knihy Management lidských zdroj] od Tomšíka a kol. (Ň01ň) lze usoudit, že pracovní 
doba se nejen dotýká oblasti organizace práce a Uízení podniku, ale také je nutno ji 

právnE upravit. V zákoníku práce jsou stanoveny pouze základní pravidla. Chybí zde 
napUíklad podmínky, které mají za úkol upravit nejen standardní pravidla o pracovní dobE 
či dobE odpočinku či jiných. Je zde absence právní úpravy u specifických zamEstnání, kde 

volná pracovní doba m]že být tolerována (Tomšík, Ň01ň, s. ŇŘ6). 
 

Podle české legislativy pracovní doba je taková doba,…“v níž je zamEstnanec povinen 
vykonávat pro zamEstnavatele práci, a doba, v níž je zamEstnanec na pracovišti pUipraven 
k výkonu práce podle pokyn] zamEstnavatele“ (§ 7Ř odst. 1, písm. a) zákona č. Ň6Ň/Ň006 
Sb., o pracovní dobE a dobE odpočinku, s. Ň6).  
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Pracovní život zamEstnance je velmi ovlivOován délkou či organizací pracovní doby. Tyto 
aspekty p]sobí na jeho život jak v zamEstnání, tak mimo pracovištE. Správná struktura a 
organizace pracovní doby poskytuje zamEstnanc]m: 
 

 prostUedky potUebné k existenci – tím je mínEn výdElek za odpracovanou dobu, 

 osobní rozvoj – zamEstnanci mají více energie na seberealizaci, 

 odpočinek od zamEstnání – zamEstnanci se mohou vEnovat relaxaci, 
 kulturní, sociální a jiné činnosti mimo zamEstnání – zamEstnanci se 

odreagovávají a navazují sociální kontakty (Tomšík, Ň01ň, s. ŇŘ6-287). 

 

Pro zamEstnavatele má organizace pracovní doby pUínos v následujícím: 

 

 vyšší konkurenceschopnost na trhu (pUilákání kvalitních pracovník]) – dobUe 
nastavenou pracovní dobu ocení kvalifikovaní žadatelé o práci, kteUí podniku 
pUinesou zisk a dobrou povEst, 

 lepší komunikace a zajištEní požadavk] zákazník] – odpočinutí a spokojení 

zamEstnanci odvádEjí vEtší pracovní výkon (Tomšík, Ň01ň, s. ŇŘ6-287).  

 

Pracovní doba na jednosmEnný režim je stanovena na 40 hodin za týden. U Uídících pozic 
či specializovaných pozic není neobvyklé, že pracovníci pracují i pUes stanovenou 
pracovní dobu, čímž vyjadUují loajalitu v]či svému zamEstnavateli (Koubek, Ň007, s. ň45). 
Tato situace se nazývá práce pUesčas. Pracovat pUesčas nespadá do rozvržení 
standardní pracovní doby. ZamEstnavatel či nadUízený m]že práci pUesčas stanovit pouze 
z mimoUádných d]vod]. Nesmí pUesáhnout více jak Ř hodin za týden (Tomšík, Ň01ň, s. 
ŇŘř). PUesčasy, které trvají delší dobu, zp]sobují četné psychické, fyzické i sociální 
problémy. D]sledkem delší pracovní doby, než stanovuje zákon, m]že být konkrétnE 
stres, pUepracování, konflikty v rodinE pracovníka, fyzické problémy jako napUíklad potíže 
s klouby na rukou či s páteUí, pokud pracovník ustavičnE pracuje na počítači. Takové 
pracovní podmínky nejsou pUínosné pro zamEstnance, ani pro zamEstnavatele. Dále není 
pro zamEstnavatele vhodné z dlouhodobého hlediska nechat zamEstnance pracovat 
dlouhodobé pUesčasové hodiny, jelikož ti si mohou najít jinou práci u zajímavEjšího 
zamEstnavatele, kde se zákonem stanovená pracovní doba bude dodržovat (Koubek, 

2007, s. 345).  

 

Pracovní doba je ovlivnEna nejenom právními pUedpisy danými zákoníkem práce, ale také 
pracovním režimem. Pracovní režim je definován dle Personalistiky pro manažery a 
personalisty (ŠikýU, Ň01Ň) jako: 
 

 jednosmEnný (činí 40 hodin za týden) – pracovníci nepracují celý den, ale mají 

rozvrženou pracovní dobu na jakoukoliv denní dobu, 

 dvousmEnný (činí ňŘ, 75 hodin za týden) – pracovníci se stUídají pravidelnE na 
smEnách bEhem celého dne, tedy Ň4 hodin. Zde se jedná o dvE smEny (vždy ranní 
a odpolední), 
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 tUísmEnný (činí ň7, 5 hodin za týden) – pracovníci se stUídají bEhem Ň4 hodin ve 
tUech pravidelných smEnách. Jedná se o ranní, odpolední a noční, 

 nepUetržitý (činí ň7, 5 hodin za týden) – pracovníci se stUídají bEhem Ň4 hodin ve 
smEnách. M]že se jednat o dvou, tUí nebo čtyUsmEnný provoz. NepUetržitý provoz 
je takový, kde pracovníci pracují ve smEnách po dobu Ň4 hodin a 7 dní v týdnu 
(ŠikýU, Ň01Ň, s. 161). 

 

Pracovní režim m]že být také pružný, jinak Uečeno flexibilní. Pružnost se m]že týkat 
upravení délky trvání pracovní doby. To se nazývá odbornE chronometrická pružnost. 
Pokud se flexibilita týká toho, v jakou denní dobu bude pracovní doba umístEna, jedná se 

o chronologickou flexibilitu . Pracuje-li zamEstnanec z domova, jedná se o distanční 
práci.  

 

U chronometrické flexibility se jedná hlavnE o zkrácenou pracovní dobu (Koubek, Ň007, s. 
346). 

 

Zkrácená pracovní doba 
Zkrácená pracovní doba, často nazývaná jako částečný pracovní úvazek, m]že být 
pravidelná nebo nepravidelná.  

 

Pravidelná zkrácená pracovní doba se vyznačuje tím, že pracovník má za povinnost 
odpracovat dohodnutý počet hodin za den. (Koubek, 2007, s. 346). 

 

Nepravidelná zkrácená pracovní doba se definuje tak, že pracovník má za úkol 
odpracovat takový počet hodin, který se stanovuje na určité období a pracovník pracuje 
podle dohody s nadUízeným. NadUízený m]že svého podUízeného zavolat, pokud 

potUebuje, aby vykonal nEjakou činnost. NapUíklad jedná-li se o promo akci, která trvá tUi 
dny, manažerka obvolá zamEstnané hostesky. Ty dle svých možností pUijmou nebo 

odmítnou nabídku. Pracovník se m]že se zamEstnavatelem dohodnout, v jakých dnech 
m]že chodit do práce a v jakých dnech nebude moci do práce dorazit. Další možností je 
domluvit se s nadUízeným o zmEnE pracovního režimu z nepravidelného na pravidelný 

částečný pracovní úvazek (Koubek, Ň007, s. ň46). 
 

Nepravidelná, ale i pravidelná zkrácená pracovní doba je velmi vhodná pUedevším pro 
studenty a studentky, kteUí nemají na plný pracovní úvazek dostatek volného času a 
potUebují se vEnovat pUedevším studiu. Další skupinou, pro kterou je zkrácená pracovní 
doba atraktivní, jsou matky na mateUské dovolené a potom i otcové na rodičovské 
dovolené. PotUebují si pUivydElat k rodinnému rozpočtu, ale zároveO jsou zamEstnaní 
dítEtem v domácnosti, které potUebuje jejich péči (Koubek, Ň007, s. ň46). Zkrácenou 
pracovní dobu využívají také lidé v d]chodu, kteUí již nemají zájem pracovat na plný 

úvazek, ale chtEjí si pouze pUivydElat anebo být pro společnost užiteční (FinExpert.cz, 

online. Citováno dne 3.2.2017). 
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Mezi výhody, které poskytuje zkrácená pracovní doba, patUí mimo jiné zajištEní dodatečné 
výpomoci v nejrušnEjší části pracovní doby. NapUíklad firma zamEstná osobu, která bude 
vypomáhat na recepci bEhem dopoledních hodin (Koubek, Ň007, s. ň4Ř). 
 

U chronologické flexibility se jedná napUíklad o distanční práci. U této flexibility nejprve 
podnik ustanoví časové fáze a pracovník si potom zvolí počátek pracovního dne anebo 
také konec. VEtšinou se do časové etapy vkládá povinná doba, kdy zamEstnanec musí 
být pUítomen na pracovišti (Koubek, Ň007 s. ň4ř).  
 

Distanční práce  
Distanční práce se vyznačuje tím, že pracovník nedochází na pracovištE, ale z]stává v 
domácím prostUedí. S podnikem, ve kterém je zamEstnán, je propojen vEtšinou v 
kombinaci telefonického a internetového pUipojení (Koubek, Ň007, s. ň47–348). Stále se 

jedná o práci na plný úvazek. ZamEstnanec své výstupy práce posílá zamEstnavateli. 
Tato forma pracovního režimu je vhodná, pokud firma nevlastní kanceláUe. Práce z 
domova ale neumožOuje d]ležité stýkání se s dalšími kolegy a človEk se m]že cítit 
postupem času sociálnE izolovaný (Andromedia.cz, online. Citováno dne 5.2. 2017). 

Existují zde i další nevýhody, kromE sociální izolovanosti. Z hlediska organizace práce je 
distanční práce vcelku náročná. Jelikož zamEstnanec není pUítomen v kanceláUi, nemá 
nad ním jeho nadUízený pUímý dohled a chybí odhad, jak lze práci plánovat dále. Další 
neménE významný problém je v zajištEní bezproblémové komunikace. Je d]ležité, aby 
zamEstnanec se svým nadUízeným komunikoval a nenastávaly technické potíže, které by 
celý pracovní proces zpomalily (Koubek, 2007, s. 349). 

 

Výhodou distanční práce je, že se jedná o flexibilní pracovní dobu a provozní náklady jsou 
nízké. ZamEstnanc]m se značnE sníží cestovní výdaje. Pro ženy, které nemohou 
napUíklad kv]li péči o dítE nebo o invalidní osobu odejít na dlouhou dobu z domova, je to 
velmi vhodný režim práce. Distanční práce je ideální volbou, pokud zamEstnanci potUebují 
sladit pracovní a soukromý život (ŠikýU, Ň016, s.156). 
 

3.2 Pracovní prost Uedí 
 

Dle Armstronga (Ň015) je pracovní prostUedí tvoUeno dle druhu vykonávané práce, podle 
zastávaného pracovního místa a také podle toho, jaké pracovní podmínky musí být 

splnEny, aby místo pracovištE bylo pUizp]sobeno zásadám bezpečnosti a ochrany zdraví 
pUi práci (Armstrong, Ň015, s. 50ř).  
 

DvoUáková (Ň007) definuje pracovní prostUedí jako veškeré fyzikální, chemické, sociální, 

kulturní a další faktory p]sobící na zamEstnance bEhem pracovního procesu. Pracovní 
prostUedí se dotýká spokojenosti zamEstnance, jeho motivace, ale také dosahovaných 
výsledk] a jeho chování (DvoUáková a kol., Ň007, s.  Ňň0). 
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V rámci péče o zamEstnance se v oblasti pracovního prostUedí zamEUujeme pUedevším na 
prostorové uspoUádání pracovištE, dále jaké jsou fyzikální podmínky práce a v neposlední 
UadE sociálnE psychologické faktory (Koubek, Ň007, s. ň5ň). 
 

V knize Tízení lidských zdroj] (Koubek, Ň007) se uvádí, že je nutné pracovník]m zajistit 
následující pracovní podmínky týkající se prostorového uspoUádání pracovištE: 
 

 pracovní poloha  – žádoucí pracovní poloha je taková, pUi které nedochází k 
dlouhodobému zatížení jedné strany tEla zamEstnance (Koubek, 2007, s. 353). 

Nejlepší volbou je proto stUídání r]zných poloh. ZamEstnanec se snaží zvolit 
takovou polohu, pUi které je vykonávaná činnost nejefektivnEjší. Pracovní poloha je 
ovlivnEna uspoUádáním všech hmotných vybavení včetnE sedadla, kde mnozí 

zamEstnanci stráví vEtšinu pracovního času (ŠikýU, Ň01ň, s. Ňř5), 
 

 vhodné zorné podmínky  – tyto podmínky jsou nastavovány dle zrakové 

namáhavosti (Koubek, Ň007, s. ň5ň). Personalisté vEnující se problematice oblasti 
pracovního prostUedí by mEli vEnovat pozornost tomu, jak mají zamEstnanci 
nastavené zorné úhly u jednotlivých úkol] nebo na jakém místE by mEl být 
postaven počítač, aby byl ve správném zorném úhlu vhodném pro konkrétního 
zamEstnance (ŠikýU, Ň01ň, s. Ňř5), 
 

 vhodné pohybové podmínky  – je d]ležité, aby bylo na pracovišti dostatečné 
místo pro všechny pracující v jedné místnosti. Vybavení by mElo být stabilní a 
mElo by být postaveno tak, aby pr]chodnost mezi r]znými prvky vybavení byla 
efektivní. Dobrá volba pro spokojenost zamEstnanc], pokud je to možné, je takové 
uspoUádání vybavení na pracovišti, aby se vzájemnE nerušili a mEli určité 

soukromí (Koubek, 2007, s. 353), 

 

 výška pracovní plochy – výška pracovní plochy je dána výškou zamEstnance. 
NejvhodnEjší volbou je koupE nastavitelných sedadel (Koubek, Ň007, s. ň5ň). Není 
pUijatelné, aby sedící žena, mEUící 155 cm, mEla svou pracovní desku na úrovni 

ramen, 

 

 dostupný pUístup na pracovištE – tím se rozumí pohodlný pUíchod a odchod z 
pracovištE (Koubek, Ň007, s. ň5ň).  

 

NepUíznivé fyzikální podmínky práce mohou negativnE ovlivOovat zdraví a spokojenost 
zamEstnanc], proto by mEly být hlídány hygienické pUedpisy. Mezi tyto podmínky ŠikýU 
(2013), ale i Koubek (2007) zahrnuje: 

 

 pracovní ovzduší – pracovní ovzduší zahrnuje teplotu vzduchu, vlhkost v 
místnosti, jakou rychlostí proudí vzduch a také čistota ovzduší. Teplota by mEla 
být uzp]sobena dle fyzické náročnosti práce, tElesných proporcí zamEstnance a 
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dalších prvk]. (Koubek, Ň007, s. ň54). ŠikýU (Ň01ň) uvádí, že nevhodná teplota 
zp]sobuje špatné naladEní zamEstnanc]. NepUimEUené horko či chlad zp]sobují 
demotivaci k práci, kdy lidé nemají chu[ pracovat v nepUíznivých podmínkách 

(ŠikýU, Ň01ň, s. Ňř6). 
 

 osvEtlení – zrak je potUebný pro vnímání informací. Tudíž je velice d]ležité dbát 
na dostatečné osvEtlení na pracovišti. Nejlepší pro zrak je denní svEtlo, které 
p]sobí pUíjemnE na vnímání. UmElé svEtlo, které je pUedevším v zimních mEsících 
nezbytné, m]že být nEkterými zamEstnanci vnímán jako stresor (ŠikýU, Ň01ň, s. 
Ňř6). NemElo by docházet k oslnEní a mElo by být zajištEno rovnomErné osvEtlení 
celé místnosti (Koubek, 2007, s. 354). 

 

 hluk  – hluk je rušivý element. Na lidi má zpravidla negativní vliv. ŠkodlivEjší efekt 
má hluk na zamEstnance, kteUí zastávají duševní práci než na ty, kteUí mají 
fyzickou námahu. Nebezpečí hluku je v jeho neviditelnosti. Pokud se lidé vystavují 
vysokému hluku každý den, v lidském tEle postupnE dochází k poškození sluchu a 
k negativnímu účinku na vegetativní funkce (Koubek, Ň007, s. ň54). ČlovEk se cítí 
nervóznEjší, svírá se mu žaludek a zužují se mu cévy (Mourek, Ň01Ň, s. 14). 
 

 barevné uspoUádání pracovištE – úprava pracovištE barevným vybavením nebo 
stEnami slouží k zesvEtlení místností, k ovlivnEní psychického myšlení človEka a 
m]že také označovat r]zné signály. Barevnost prostUedí je ovlivnEna pracovní 
náplní, velikostí místnosti nebo mohou být barvy voleny dle pohlaví. ČistE ženská 
kanceláU bude lépe vnímána, pokud stEny budou mít teplý odstín. U duševních 
prací se zpravidla upUednostOují studené odstíny barev. U stereotypních prací se 
doporučují teplé odstíny (Koubek, Ň007, s. ň54). 

 

Personalisté se v rámci komplexní péče o zamEstnance zamEUují v neposlední UadE na 
sociálnE psychologické podmínky práce.  
 

SociálnE psychologické podmínky souvisí s kontaktem mezi ostatními pracovníky. 

NEkteré pozice vyžadují neustálou spolupráci s kolegy, jiné pozice jsou izolovanEjší. U 

činností, u kterých není potUeba se nadmErnE soustUedit na vykonávaný úkol, není dobré, 
aby se v jedné místnosti vyskytovalo více lidí. Mohou se navzájem rušit a v d]sledku toho 
se sníží pracovní výkon. U jiných pozic je žádoucí spolupráce, pUedevším u fyzické práce. 

Personalisté a linioví manažeUi by nemEli zapomínat, že človEk je tvor společenský a 
izolovanost vEtšinE lidí nesvEdčí (Koubek, Ň007, s. ň54 - 355). 

 

3.3 Bezpečnost a ochrana zdraví pUi práci 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví pUi práci (zkrácenE BOZP) má za cíl zajistit pUedcházení 
ohrožení života a zdraví zamEstnanc] bEhem pracovního procesu. Pokud dojde u 



18 
 

zamEstnance k újmE na zdraví nebo na životE, jedná se o pracovní úraz či o nemoc z 
povolání (ŠikýU, Ň016, s. 15Ř). 
 
Pracovní úraz  
Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví, v nejhorším pUípadE smrt zamEstnance, 
pokud k úrazu došlo bez v]le zamEstnance náhlým, krátkodobým a násilným 
vystavováním vliv] bEhem plnEní pracovních úkol].  
 

Nemoc z povolání 
Nemoci z povolání jsou uveUejnEny v naUízení vlády č. Ňř0/1řř5 Sb. Jsou to nemoci, které 
vznikají za p]sobení nepUíznivých vliv]. Za nepUíznivé vlivy jsou považovány napUíklad 
chemické, fyzikální, biologické či jiné škodliviny. Nemoc z povolání je pouze taková, která 

je uvedena v seznamu naUízení vlády (ŠikýU, Ň016, s. 15Ř).  
 
Práva a povinnosti zamEstnance 
Mezi práva a povinnosti jakéhokoliv zamEstnance podniku dle §106 ZP (Zákon č. 
Ň6Ň/Ň006 Sb.) patUí právo na zajištEní BOZP, což souvisí s otázkami, jaká rizika jsou s 

prací spojena a jaká jsou opatUení p]sobící proti rizik]m. ZamEstnanec disponuje právem, 
ale také povinností spolupodílet se na vytváUení bezpečného pracovního prostUedí. 
Všichni zamEstnanci jsou povinni starat se o vlastní bezpečnost a také dbát o bezpečí 
ostatních osob, se kterými pUijdou do kontaktu bEhem svého pracovního jednání. 
Nastane-li situace, kdy zamEstnanec od]vodnEnE pochybuje o bezpečnosti zadané práce 
od zamEstnavatele, má právo odmítnout vykonat danou práci. Dále je dle zákoníku práce 

zamEstnanec povinen docházet na školení související s BOZP na pracovišti, pravidelnE 
navštEvovat preventivní prohlídky, očkování či vyšetUení u lékaUe. ZamEstnanci jsou 
povinni dodržovat pracovní postupy, používat správné ochranné pom]cky a další 
nezbytné nástroje potUebné k dané vykonávané činnosti. V pr]bEhu pracovní doby je 
zakázáno požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky, které ovlivOují smysly 
zamEstnance. Aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám či komplikacím, jsou zamEstnanci 
povinni hlásit zamEstnavateli každou závadu nebo nedostatek na pracovišti. Dojde-li 

bEhem pracovní doby k pracovnímu úrazu, zamEstnanec musí okamžitE tuto skutečnost 
nahlásit svému nadUízenému (DvoUáková a kol., Ň01Ň, s. Ň07-208). 

 

Bezpečný podnik 
Od roku 1996 je vyhlašován Státním úUadem inspekce práce „Bezpečný podnik“. Jedná 
se o program, který má za cíl zvýšit u právnických a podnikajících fyzických osob 
bezpečnost a ochranu zdraví pUi práci, ale také zvýšit ochranu živ. prostUedí.  
 

Pokud podnik má o tento program zájem, musí splOovat určité podmínky. Nejd]ležitEjší 
podmínky jsou: 
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 žádost mohou podat velké a stUední podniky o minimálním počtu 100 
zamEstnanc]. Ve vEtších podnicích existuje vyšších možnost rizik bEhem 
provádEných činností. 

 dále podniky, kde lze nalézt zvýšenou míru ohrožení zdraví či života zamEstnance 
nebo životního prostUedí, 

 do tohoto programu se nemohou pUihlásit organizace, kde pracovní náplO 
neohrožuje život zamEstnanc], pUípadnE pUedstavují jen snížená rizika. Mohou to 
být poradenské společnosti, obchody či školy (Podnikatel.cz, online. Citováno dne 

14.2.2017).  

  

SplnEním požadovaných podmínek programu firma m]že tEžit z tEchto výhod: 
 

 dosažení vyšší úrovnE pUedcházení pracovních rizik, 

 zvýšení pracovní vyrovnanosti u zamEstnanc], 

 zvýšení výkonnosti, 
 lepší konkurenceschopnost na trhu, 

 lepší pUedpoklady pro komunikaci s obchodními partnery. 

 

Právní subjekt, který splní všechny podmínky a bude jim pUedáno osvEdčení „Bezpečného 
podniku“, získají ovEUený systém Uízení BOZP, který smEUuje ke zvyšování významu 
BOZP (Podnikatel.cz, online. Citováno dne 14.2.2017). 

 

Ženy a BOZP 
Ženy v zamEstnání bývají vystaveny jiným rizik]m než muži. Oproti muž]m se snaží 
udržovat rovnováhu mezi svou prací a povinnostmi, které na nE čekají doma. Od žen se 
tradičnE očekávalo, že se budou více než muži starat o domácnost a o dEti. V posledních 
desetiletích se situace pro ženy zlepšila, protože se více muž] aktivnE zapojuje do péče o 
potomky. Bezpečnost a ochrana zdraví pUi práci je pro ženy témEU totožná jako pro muže. 
Mají stejná práva a povinnosti v BOZP (Osha.europa.eu, online. Citováno dne 15.2.2017). 

 

V zákoníku práce 65/1ř65 Sb., který byl nahrazen současným zákoníkem Ň6Ň/Ň006 Sb., 
bylo uvedeno, že ženy mají zakázáno pracovat pod zemí, kde by tEžily nerosty, razily 

tunely a štoly. Ve zmínEném zákoníku z roku 1ř65 bylo dovoleno pracovat na tEchto 
pracovištích pouze ženám, které vykonávaly Uídící funkce, ale nepracovaly manuálnE. Na 
zmínEných pracovištích mohly též pracovat ženy, které poskytovaly sociální nebo 

zdravotnické služby anebo zamEstnankynE provozující praxi pUi studiu. V tomto zákoníku 
bylo uvedeno, že zamEstnavatel je povinen zUizovat a udržovat hygienická zaUízení pro 
ženy. Zákaz pro ženy pracovat v podzemí a povinnost zamEstnavatele zUizovat hygienická 

zaUízení již nejsou uvedeny v novEjším zákoníku práce Ň6Ň/Ň006 Sb. (MPSV.cz, online. 
Citováno dne 15.2.2017). 

 

Ve vyhlášce č. 1Ř0/Ň015 Sb., která je v účinnosti od 1. záUí Ň015, jsou z d]vodu 
bezpečnosti popsány zakázané práce pro tEhotné a kojící ženy. Je napUíklad zakázáno, 
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aby tEhotná žena pUi občasné manipulaci pUenášela více jak 10 kg a pUi časté manipulace 
s bUemenem je zakázáno 5 kg. Není dovoleno, aby gravidní žena zastávala takovou práci, 
kde tlak na bUicho m]že zp]sobovat zdravotní komplikace. TEhotná žena by mEla 
pracovat ve vlastním tempu, nikoliv v donuceném a pUíliš rychlém (MPSV.cz, online. 
Citováno dne 15.2.2017). 
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4 Personální rozvoj a vzdElávání 
pracovník] 

Cílem vzdElávání je dle ŠikýUe (Ň016) „systematicky utváUet, prohlubovat a rozšiUovat 
znalosti, dovednosti a schopnosti zamEstnanc] k vykonávání sjednané práce a 
dosahování požadovaného výkonu“ (ŠikýU, Ň016, s. 1ňŘ).  
 

Systematičnost vzdElávání pUipravuje zamEstnance na zmEny v podmínkách práce, se 
kterými se setkávají na pracovišti. VzdElávání se pro zamEstnance stává motivátorem a 
d]vodem, proč z]stat v daném podniku, a naopak vzdElanost pracovník] je nesmírnE 
d]ležitá pro zamEstnavatele v boji s konkurencí. 
 

VzdElání zamEstnanc] podporuje rovnEž jejich personální rozvoj. BEhem plánování 
personálního rozvoje manažeUi hledají ve vnitUních zdrojích podniku vhodné kandidáty na 
povýšení. Jsou-li zamEstnanci potUebnE vzdElaní, mají vEtší šance vystoupat vzh]ru v 
hierarchii podniku (ŠikýU, Ň016, s. 1ňŘ). 
 

4.1 Personální rozvoj a v zdElávání žen 
 

Rozvoj zamEstnankyO je v současné dobE shodný jako rozvoj zamEstnanc] muž]. 
Nastavit individuální rozvoj a vzdElávání je d]ležité v pUípadE, že zamEstnanci pečují o 
své dEti. Podíváme se na pUíklad. Žena, pracující na zkrácený úvazek, disponuje slušným 
potenciálem se v podniku dále rozvíjet a má možnost postoupit na vyšší pozici.  K tomu, 
aby pozici získala, musí absolvovat večerní kurzy. Má ale také malé dítE, které vyžaduje 
její péči. Ačkoliv zamEstnavatel tyto kurzy navrhl, zamEstnankynE se s ním m]že domluvit 
na jiných pro ni vhodných kurzech, kde si své vzdElání doplní. (Auditrodina.mpsv.cz, 
online. Citováno dne 15.2.2017.). 

 

ZamEstnavatel m]že svým zamEstnanc]m, kteUí se musí vEnovat péči o dEti nebo jiné 
závislé osoby, nabídnout pomoc prostUednictvím: 

 

 školení nebo jiný druh vzdElání pro zamEstnance pracující na kratší úvazek než 
hlavní pracovní pomEr, 

 hlídání dEtí je zajištEno bEhem semináU] či kurz], aby se zamEstnanci mohli plnE 
soustUedit na své vzdElávání, 

 pUihlížení na požadavky svých zamEstnanc] ohlednE zakládání rodiny anebo na 
sla@ování rodinného života a práce, 

 kouče nebo psychologa, který se zamEstnanci Ueší rodinné problémy, ale i 
pracovní (auditrodina.mpsv.cz, online. Citováno dne 16.2.2017). 
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5 OdmEOování zamEstnanc] 

OdmEOování zamEstnanc] dle ŠikýUe (Ň016) znamená „spravedlivE ocenit skutečný výkon 
zamEstnanc] a efektivnE stimulovat zamEstnance k vykonávání sjednané práce a 
dosahování požadovaného výkonu“. OdmEOování zajistí zamEstnanc]m finanční 
prostUedky, které mohou vynaložit na chod domácnosti či na uspokojení vlastních potUeb. 
Systém odmEOování zahrnuje penEžní a nepenEžní formu. PenEžní forma obsahuje 
mzdu, plat nebo odmEnu z dohody. NepenEžní forma m]že být napUíklad pochvala, 

odborný rozvoj, povýšení nebo flexibilní pracovní režim (ŠikýU, Ň016, s. 1ŇŘ). 
 

5.1 ZamEstnanecké výhody 
 

ZamEstnanecké výhody neboli benefity, jsou části odmEOování, kdy zamEstnanec získá 
od zamEstnavatele dodatečné odmEny, které jsou penEžité hodnoty. Nejedná se však o 
mzdu a nesouvisí s odvedeným výkonem v práci (ŠikýU, Ň014, s. 1Ňň). 
 

Dle Koubka (Ň007) je možné rozdElit zamEstnanecké výhody dle: 
 

 sociální povahy  – Uadí se sem napUíklad r]zné p]jčky, dovolená, sportovní a 

kulturní vyžití, 
 spojení s prací  -  s prací souvisí stravování, ubytování, doprava či vzdElávání, 
 postavení v podniku  – lidé na r]zných pozicích mohou od zamEstnavatele dostat 

notebooky, mobilní telefony nebo služební automobily (Koubek, 2007, s. 320). 

 

ZamEstnanecké výhody jsou v mnoha podnicích vnímány zamEstnanci jako nedílná 
součást jejich zamEstnání. Pokud jsou již v podniku zavedené, ale dojde ke zrušení nebo 
redukci nEkterých benefit], vede to u zamEstnanc] k nespokojenosti (DvoUáková a kol., 

2012, s. 325). 

 

Dále ŠikýU (Ň014) uvádí, že existují dva systémy poskytování zamEstnaneckých výhod. 
Jedná se o plošný a volitelný systém. 
 

Plošný systém 
Tento systém dává možnost zamEstnanc]m využívat všechny nabízené zamEstnanecké 
výhody. Ale nedává možnost vybírat si benefity dle individuálních potUeb (ŠikýU, Ň014, 
s.1Ňň). ZamEstnanci tedy nejsou motivováni jednotlivE. Lidé mají r]zné zájmy, potUeby, 
patUí do jiné vEkové skupiny a všem nevyhovují stejné benefity (Synek a Kislingerová, 

Ň010, s. Ňň4). Tyto benefity jsou napUíklad pUíspEvky na stravování, prodloužená dovolená 
či proplacené dny bEhem nemoci (ŠikýU, Ň014, s. 1Ňň-124). 

      

Volitelný systém   
Volitelný systém se jiným termínem nazývá „kafetéria systém“. Pro motivaci zamEstnanc] 
je tento systém mnohem zajímavEjší a pestUejší. ZamEstnanci si mohou nastavit benefity 
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dle svých preferencí, zájm], životního stylu, ale také dle pohlaví. Mohou to tak být 
poukázky na sport, na kulturu, na rekreaci nebo pUíspEvek na zdravotní péči a další 
odmEny, které si zamEstnanec vybere a nakombinuje dle svého uvážení (ŠikýU, Ň014, s. 
123-124). 

 

5. 2 OdmEOování a ženy 
 

Šnýdrová v knize Manažerka a stres (Ň006) uvádí, že se dosud nepodaUilo genderovE 
vyrovnat rozdíly mezi odmEOováním muž] a žen v rámci Evropské unie, ani v České 
republice. Šnýdrová tvrdí, že pr]mErná mzda žen zamEstnaných na plný úvazek v České 
republice činí o Ň7 procent ménE oproti muž]m (Šnýdrová, Ň006, s. řř). Nyní po 11 letech 
se situace v odmEOování v tuzemsku nepatrnE zlepšila. K lednu Ň017 je pr]mErný plat 
žen rozdílný oproti mužskému platu o ŇŇ,5 procent. PUepočtou-li se procenta na peníze, 

žena dostává o cca 7 000 korun ménE (MPSV, online. Citováno dne 16.Ň.Ň017). 
 

GenderovE nevyrovnané odmEOování má mnoho pUíčin, které se týkají rozdElení trhu 
práce na obory více ženské a naopak mužské, dále malého procenta žen zastoupených 
na vyšších pozicích, problematického sla@ování rodinného a pracovního života a stále 
ovlivOuje odmEOování tradice a stereotypy (MPSV.cz, online. Citováno dne 16.Ň.Ň017). 
Podle společnosti Gender Studies, stále v naší společnosti z]stává názor, že ženy mají 
práci až na druhém místE, proto jejich mzdy nemusí být stejné jako u muž]. Na prvním 
místE má být starost o domácnost a rodinu. Muž je podle stereotyp] hlavní živitel rodiny, a 
proto od zamEstnavatele získá vyšší mzdu, než žena ucházející se o stejnou pracovní 
pozici. Toto nerovnomErné odmEOování má za následek, že ženy dlouhodobE spadající 
do stUedních a nižších pUíjmových skupin, mívají finanční problémy v d]chodu nebo 
mateUství. Mohou se snadnEji dostat až pod hranici chudoby (iDnes.cz, online. Citováno 
dne 2.4.2017). 

 

Ženy, podle nEmeckých autorek knihy SmElé ženy si vyjednávají lepší plat Cornelii Topf a 

Gisely Amort, nejsou schopné vyjednat vyšší mzdy kv]li psychickým bariérám, kterým čelí 
oproti muž]m. Ženy si jen zUídka vyžádají zvýšení mzdového ohodnocení, jelikož se 
nechtEjí pouštEt do konfliktu s nadUízeným a ustupují tudíž ze svých požadavk] rychleji 
než muži. Další bariérou je nedostatek dravosti, kdy si ženy neUeknou o zvýšení mzdy 
d]raznEji a nezvýší své šance argumenty, proč právE ony by si zasloužily více penEz 
(zpravodaj.genderstudies.cz, online. Citováno dne 2.4. 2017).  

 

Michaela Marksová, ministrynE práce a sociálních vEcí, uvedla k Evropskému dni rovného 
odmEOování (v roce Ň016 pUipadl na ň. listopadu): „Rozdíl v odmEOování žen a muž] v 
České republice je jeden z nejvEtších v EU a jedná se o jeden z nejzásadnEjších 
problém] rodinné politiky. Je nanejvýš d]ležité, aby se na tuto oblast kromE veUejného 
sektoru zamEUily i firmy – a to nejen na téma spravedlivého odmEOování, ale také na vEtší 
zastoupení žen v rozhodování. ÚspEšné firmy dobUe vEdí, že se jim to vyplácí“ (MPSV.cz, 

online. Citováno dne 16.2.2017). 
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6 Péče o ženy – zákoník práce č. 262/2006 
Sb.  

Péče o ženy dle zákoníku práce je platná pro všechny zamEstnance a zamEstnavatele, a[ 
se jedná o soukromou či státní sféru. Pro tuto práci je d]ležité si uvést paragrafy, které 
zvýhodOují zamEstnankynE v podnicích. Ženy mají prakticky stejná práva a povinnosti 
jako muži, tudíž následující paragrafy se týkají pouze žen či muž], kteUí se starají o dEti 
nebo jinou závislou osobu a dále tEhotných a kojících žen. Ve zvláštních pracovních 

podmínkách nEkterých zamEstnanc] jsou uvedeny zákazy, povinnosti a práva týkajících 
se zamEstnankyO a mladistvých. 
 

Díl 2 - Pracovní podmínky zamEstnankyO 
 

V pracovních podmínkách zamEstnankyO je v § ŇňŘ uzákonEno, že tEhotné, kojící a ženy 
do konce 9 mEsíce od porodu nesmí vykonávat práce, které by ohrožovaly jejich mateUství 
anebo takové práce, pro které nejsou dle lékaUe zdravotnE zp]sobilé (§ ŇňŘ odst. 1 a 
odst. Ň, zákona č. Ň6Ň/Ň006 Sb., o péči o zamEstnance, s. 66).  
 

Díl 3 - Pracovních podmínkách zamEstnankyO, zamEstnankyO-matek, zamEstnanc], 
pečujících o dítE a o jiné fyzické osoby 
 

V § Ňňř se uvádí, že zamEstnavatel je povinen pUevést tEhotnou zamEstnankyni na jinou 
dočasnE vhodnou práci, pokud pUidElená práce ohrožuje její tEhotenství. Další podmínkou 

je, že by práce mEla dosahovat stejného výdElku. Nedosáhne-li pUidElená práce stejné 
finanční odmEny jako p]vodní (bez zavinEní ženy), je zamEstnavatel povinen poskytnout 
vyrovnávací pUíspEvek, který vyrovná rozdíl. Pokud tEhotná zamEstnankynE pracuje na 

noční smEny, ale zažádá o práci pUes den, jejímu požadavku musí být zamEstnavatelem 
vyhovEno (§ Ňňř odst. 1 a odst. ň, zákona č. Ň6Ň/Ň006 Sb., o péči o zamEstnance, s. 66). 
 

V §Ň40 je ujednáno, že „tEhotné zamEstnankynE a zamEstnankynE a zamEstnanci 
pečující o dEti do vEku Ř let smEjí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého 
pracovištE nebo bydlištE jen se svým souhlasem“. Toto ustanovení platí také pro 
osamElou zamEstnankyni a zamEstnance pečující o dítE, které nedosáhlo vEku 15 let. 
Dále o zamEstnance pečující o osobu, která je závislá na péči druhých dle zvláštního 
právního pUedpisu (§ Ň40 odst. 1 a odst. Ň, zákona č. Ň6Ň/Ň006 Sb., o péči o 
zamEstnance, s. 67). 
 

V §Ň41 je dle zákoníku práce zamEstnavatel „povinen pUihlížet pUi zaUazování 

zamEstnanc] do smEn též k potUebám zamEstnankyO a zamEstnanc] pečujících o dEti“. 
ZamEstnavatel je povinen vyhovEt žádosti o kratší pracovní dobu nebo nahradit jinou 
úpravou stanovené pracovní doby zamEstnankyním nebo zamEstnanc]m, kteUí pečují o 
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dítE mladší než 15 let, tEhotným zamEstnankyním nebo zamEstnanc]m pečující o 
závislou osobu dle zvláštního právního pUedpisu. TEhotným ženám se zakazuje práce 
pUesčas. A dále zamEstnankyním a zamEstnanc]m pečující o dítE mladší než 1 rok (§ Ň41 
odst. 1, odst. 2 a odst. ň, zákona č. Ň6Ň/Ň006 Sb., o péči o zamEstnance, s. 67). 
 

Díl 4 – PUestávky ke kojení 
 
ZamEstnavatel je povinen zajistit zvláštní pUestávky zamEstnankyním, které kojí. 
ZamEstnankyním jsou dle zákona povoleny na každé dítE mladší 1 roku Ň p]lhodinové 

pUestávky a bEhem dalších ň mEsíc] 1 p]lhodinová pUestávka za pUedpokladu, že žena 
pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu. Do pracovní doby se pUestávky na kojení 
započítávají (§ Ň4Ň odst. 1, odst. Ň a odst. ň, zákona č. Ň6Ň/Ň006 Sb., o péči o 
zamEstnance, s. 67). 
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7 Aktuální trendy v pé či o zamEstnance 
se zvýhodnEním pro ženy 

 

Jedním z trend] v péči o zamEstnance, který ale není pUíliš rozšíUený, je 6 hodinová 
pracovní doba.  Tuto kratší dobu využívá napUíklad již nEkolik let společnost Toyota ve 
švédském mEstE Göteborg. Je potvrzeno, že zamEstnanci se cítí spokojenEjší a jsou ve 
své práci efektivnEjší. Navíc se kv]li kratší pracovní dobE nesníží mzda. Pro ženy a muže, 
kteUí se snaží sladit rodinný a pracovní život, by jistE byla 6 hodinová pracovní doba velmi 
pUíjemná. Bohužel tuto pracovní dobu nelze aplikovat v každém zamEstnání, ale pUi práci 
na smEny by se dala vhodnE využít. V současné dobE je stále uzákonEna týdenní 
pracovní doba 40 hodin (Ceskatelevize.cz, online. Citováno dne 23.2.2017). 

 

Britská společnost Coexist, konkrétnE Ueditelka Bex Baxterová, ve svém podniku zavedla 
pro své zamEstnankynE možnost volna bEhem silné menstruace. Baxterová tvrdí, že 
se zamEstnankynE bEhem silné periody nemohou soustUedit na práci a že je d]ležité 
myslet i na „pUirozené rytmy“ tEla. Cílem uvolnEní žen z pracovištE je zvýšení jejich 
produktivity v práci a také zvýšení jejich komfortu. Firma Coexist však není první, která s 
touto ideou pUišla. Japonsko volno pro ženy zavedlo již v roce 1ř47. Dále tento nápad 
pUijala Jižní Korea, Indonésie nebo Tchaj-wan. V čínské provincii Anhui mají ženy taktéž 
možnost nepUijít do zamEstnání bEhem menstruace, ale pouze s potvrzením od lékaUe 
(DailyMail.co.uk, online. Citováno dne 23.2.2017). 
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8 Metodologie pr]zkumu  

 
Cílem praktické části bakaláUské práce je zjistit, zda ženy ve vybraném podniku mají 

vyhovující péči a zda je tato péče na stejné úrovni jako u muž]. 

 

Autorka stanovila následující výzkumné pUedpoklady, jejichž pravdivost má v úmyslu 
ovEUit: 
 

1. Muži se domnívají, že ženy na pracovišti mají rovnocenné postavení jako oni. 

2. NEkteré zamEstnanecké výhody zvýhodOují pouze ženy, nikoliv muže. 
3. Muži jsou více spokojeni se svým profesním rozvojem. 
4. Ženy-matky mají obecnE složitEjší postavení v podniku než bezdEtné ženy. 
 

 

8.1 Metoda pr]zkumu  
 

K pr]zkumu péče o zamEstnance a ke zhodnocení, zda ženy mají vyhovující péči a zda je 
na stejné úrovni jako u muž], byla využita kvantitativní metoda dotazníkového šetUení. 
K vytvoUení celkového obrazu o péči o zamEstnance ve vybraném podniku, byla 
provedena analýza interních dokument]. Analýza firmy probEhla ve spolupráci s vedoucí 

lidských zdroj], která poskytla informace týkající se oblastí péči o zamEstnance.  
 

SbEr dat byl proveden prostUednictvím tištEných dotazník], které byly vyplOovány 
anonymnE a byly pUedány zamEstnanc]m v sídle společnosti. Dotazníky byly rozdány 5. 

4. 2017 a sesbírány zpEt 10. 4. 2017. NáslednE byly dotazníky pUepracovány do 
elektronické podoby prostUednictvím Google Form. 
 
Celkem v sídle společnosti pracuje 6ňŇ zamEstnanc]. Z toho ň5,60 % muž] a 64,4 % 
žen.  
 

Bylo rozdáno celkem 70 dotazník]. Vrátilo se 57 dotazník], tudíž návratnost činila 81,4 

%. 

 

Dotazník se skládá z 29 otázek. Otázky se týkají spokojenosti respondent] s jednotlivými 

oblastmi pracovního života. 5 posledních otázek se týká demografie a tím i rozdElení 
respondent] dle pohlaví, vEku, vzdElání, dle toho, jak dlouho jsou v podniku zamEstnaní a 
zda vyživují dEti do 1Ř let vEku. 1ř otázek nabízí možnost jedné odpovEdi z nEkolika 
možností a u 7 otázek je otevUená odpovE@. Pouze u 1 otázky bylo možné vyplnit více 
odpovEdí. Dotazník je u nEkolika otázek vEtvený.  
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9 Analýza péče o zamEstnance ve firmE 
XY 

Péče o zamEstnance bude analyzovaná ve společnosti XY. Ačkoliv tato firma má nEkolik 
r]zných pracoviš[, tato analýza se bude týkat pouze sídla firmy.  

 

Tato společnost si pUeje být v anonymitE, tudíž v praktické části nebudou zveUejnEny bližší 
informace, které by mohly vést k označení společnosti. 
  

9.1 Obecné informace o společnosti 
 
Společnost XY je stabilní akciová energetická společnost, která se skládá z více skupin. 

Tato společnost se zabývá prodejem, obchodováním s elektUinou a plynem po celé České 

republice a distribucí elektUiny v hlavním mEstE Praha a také výrobou elektUiny 

z obnovitelných zdroj]. Společnost XY zamEstnávala k roku Ň015 více než 1400 

zamEstnanc] (webové stránky společnosti XY, online. Citováno dne 7. 4. Ň017).   

 

Historie  

Propojení společnosti s hlavním mEstem České republiky začalo v roce 1897. DUíve se 

společnost starala o dodávky elektUiny a také osvEtlení ulic a provoz tramvají. BEhem 

desítek let se vyvinula moderní společnost, která dbá na společenskou a ekologickou 

odpovEdnost (webové stránky společnosti XY, online. Citováno dne 7. 4. 2017). 

 

Následující informace o systému péče o zamEstnance ve společnosti XY vycházejí 

z pohovoru s vedoucí lidských zdroj]. 

 

9.2 Pracovní podmínky 
 
Pracovní podmínky zamEstnanc] ve společnosti XY jsou zabezpečovány na všech 

pracovištích podle zákoníku práce a dále upravovány dle kolektivní smlouvy.  

 

Pracovní doba  
Pracovní režim v sídle společnosti je jednosmEnný. ZamEstnanci pracují dle zákoníku 

práce 40 hodin týdnE. Pracovní režim je daný pEti pracovními dny. Odpracované hodiny 

se započítávají do fondu pracovní doby. Doba odpočinku je pro všechny zamEstnance 

v sobotu a nedEli.  
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ZamEstnanci využívají chronologické flexibility, tudíž mají stanovenou povinnou pracovní 

dobu, kdy musí být pUítomni na pracovišti. ZamEstnanci musí být povinnE pUítomni od ř:00 

– 14:00 hodin. Mezi 7:00 – 9:00 hodinou a 14:00 – 18:00 hodinou mohou zamEstnanci 

flexibilnE docházet. Tyto flexibilní časové úseky se započítávají do fondu pracovní doby.  

Společnost XY nabízí také možnost pracovat na zkrácený pracovní úvazek, pokud má 

zamEstnanec oprávnEné d]vody či zdravotní problémy. Stejnou podmínku má také 

distanční práce, která je ale jen výjimečná.  

 

Pracovní prostUedí 
Pracovní prostUedí společnosti XY je velmi moderní. Budova byla postavena v roce 1998. 

Okolí firmy zahrnuje park včetnE laviček. Je upravený a pravidelnE se o park a trávník 

starají povEUení pracovníci.  

 

Interiér je vkusný a komfortní zahrnující všechno potUebné pro zamEstnance. Prostor 

pracovištE je neustále monitorován. Nechybí zde ani turnikety, které mj. sledují, jak dlouho 

zamEstnanec z]stal v práci. SamozUejmostí jsou na všech pracovištích barely vody 

poskytující osvEžení zamEstnanc]m. Sídlo společnosti disponuje moderními výtahy. 

KanceláUe jsou vybaveny skUínEmi, kde si mohou zamEstnanci uložit svršky, lednicemi, 

kuchyOkou společnou pro oddElení, tiskárnou v rámci kanceláUe, nastavitelné kanceláUské 

židle a dále sezením pro návštEvy. Součástí kanceláUe je klimatizace, která je v létE 

nepostradatelná. Všechny prostory pracovištE mají bílé stEny a hnEdý nábytek, tudíž 

nejsou využívány barvy k psychologickému vlivu na zamEstnance. V rámci sídla 

společnosti je moderní jídelna. 

 

Pracovní prostUedí v ostatních pracovištích poskytuje zamEstnanc]m také potUebné 

zázemí nutné pro spokojenost zamEstnance. NapUíklad sprchy pro montéry nebo 

kuchyOka, kde je možnost uvaUit si či ohUát své jídlo, pokud na pracovišti není pUítomna 

jídelna. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví pUi práci 
Společnost zajiš[uje odpovídající školení v oblasti BOZP a dodržuje potUebné pUedpisy a 

zákony, které jsou stanoveny v zákoníku práce. Od roku Ň004 disponuje osvEdčením o 

Bezpečném podniku, čímž tato společnost dokazuje, že v této oblasti splOuje odpovídající 

pUístup k ochranE zdraví zamEstnanc] a schopnost odstraOovat rizika spojená 

s energetikou. V pracovních prostorách jsou označeny únikové cesty. Tato oblast péče o 

zamEstnance nezvýhodOuje žádné pohlaví, jak bylo zjištEno z interních zdroj], tudíž byla 

vypuštEna z dotazníkového šetUení.  
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9.3 VzdElávání zamEstnanc] a rozvoj 
 
Společnost XY podporuje vzdElávání a rozvoj svých zamEstnanc], kdy se soustUedí na 

rozšíUení odborných znalostí. Zajiš[ují vzdElávání u specializovaných pracovních pozic, 

kde je potUebné prohlubovat znalosti vyplývající ze zákona. Rozvoj je nutný také u 

pracovních pozic, které ve své náplni práce využívají znalosti pUedpis] a zákon], jako 

jsou ekonomové, právníci a personalisté. 

 

Rozvoj zamEstnanc] je individuální nebo skupinový. K individuálnímu rozvoji 

zamEstnanc] jsou používána development centra, assessment centra či recruitment 

specialista. Po dohodE s vedoucím oddElení je možnost se elektronicky pUihlásit na další 

kurzy dle zájm] zamEstnance. Ke skupinovém rozvoji se poUádají specializované kurzy 

pro jednotlivé útvary.  

 

Jelikož tato společnost dodržuje zákoník práce a stanovenou pracovní dobu, není možné, 

aby se zamEstnanci mimo pracovní dobu odbornE rozvíjeli v rámci společnosti. Pouze 

pokud využijí benefity k tomu určené.  

 

9.4 OdmEOování zamEstnanc] 
 
ZamEstnanecké výhody 

ZamEstnanecké výhody jsou zamEstnanc]m poskytovány plošnE i volitelnE. ZamEstnanci 

jsou seznámeni se všemi benefity, které mohou využívat. Tyto benefity má možnost 

čerpat každý zamEstnanec, který splOuje podmínky čerpání konkrétní výhody. Podmínky 

pro poskytování plošných benefit] jsou uvedeny u jednotlivých druh] benefit] nebo jsou 

specifikovány v samostatnE vydaných vnitropodnikových pUedpisech zamEstnavatele. 

 

Základní oblasti plošných benefit] jsou: 

 

 zamEstnanecké stravování, 

 zdravotní a léčebná péče, 

 pojištEní, 

 dEtská rekreace, 

 p]jčky, 

 sociální p]jčky a sociální výpomoci, 

 pUíspEvek pUi narození dítEte, 
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 zajištEní sportovních turnaj], 

 kulturní a společenské akce, 

 výchovnE vzdElávací činnost. 

  

V této společnosti mají muži i ženy benefit, který se jich bezprostUednE týká, vyhovují-li 

podmínkám: 

 

1) Benefit, který je určen pouze ženám, je prevence a léčba karcinomu prsu . 

ZamEstnankyním je po prvním vyšetUení poskytováno pravidelné preventivní vyšetUení 

včetnE pUípadné léčby. Tento program je plnE hrazen zamEstnavatelem. 

 

Ň) Muži zamEstnanci mají možnost využít v rámci benefit] prevenci a léčebný 
urologický program . Tato zamEstnanecká výhoda má stejný postup jako prevence a 

léčba karcinomu prsu. 

 

Mzdové ohodnocení  

Mzda v této společnosti m]že být složena z tarifní a mimotarifní mzdy, odmEny z fondu 

vedoucího (zamEstnanci si je vyslouží, pokud pracují nad rámec svých úkol]), dále 

individuální odmEny, týmové odmEny (v týmu se pracuje na projektu a na daný projekt je 

vypsaná cílová odmEna) a účelové odmEny (bonusy). ZamEstnavatel finančnE 

nezvýhodOuje ani jedno pohlaví, jak bylo zjištEno z interních zdroj]. 
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10 Vyhodnocení dotazníku  

V této kapitole budou odpovEdi jednotlivých otázek dotazníkového šetUení analyzovány. 
 

Otázka č. 1 Jaké je Vaše pohlaví? 
 

 

Obrázek 1: graf zobrazující pohlaví respondent]. Zdroj: vlastní data. 

Dotazníkového šetUení se zúčastnilo celkem 57 zamEstnanc]. Nejvíce na otázky 
odpovídaly ženy, Ř0, 7 % a muž] bylo podstatnE ménE a to 1ř,ň %.  
 

Otázka č. 2 Kolik Vám je let? 
 

 
Obrázek 2: graf zobrazující vEkovou strukturu respondent]. Zdroj: vlastní data 

Další demografická otázka se týkala vEku respondent]. NejvEtší počet respondent] 
odpovídal vEkové skupinE ň6 – 45 let. To odpovídá celkem 35,1 % dotazovaných 

zamEstnanc]. Ňř,Ř % respondent] vyplnilo, že spadá do kategorie 46 – 55 let a 15,8 % 

zamEstnanc] odpovEdElo, že jejich vEková skupina je Ň6 – ň5 a opEt 15,Ř % respondent] 
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vyplnilo kolonku 56 – 65 let. Po 1,Ř % bylo odpovEzeno na ostatní dvE kategorie. M]žeme 
vidEt, že tento podnik se snaží zamEstnávat lidi z r]zných vEkových vrstev. 

 
Otázka č. 3 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdElání? 
 

 
Obrázek 3: graf zobrazující nejvyšší dosažené vzdElání respondent]. Zdroj: vlastní data 

Jelikož byl tento dotazník pUedložen pouze zamEstnanc]m sídla společnosti, 56,1 % lidí 

odpovEdElo, že má vysokoškolské vzdElání. Tento počet není pUekvapující, jelikož na 
mnoha pracovních pozicích je vysokoškolské vzdElání vyžadováno. ň5,1 % zamEstnanc] 
absolvovalo stUední školu s maturitou a 7 % lidí disponují titulem z vyšší odborné školy. 
Pouze 1,Ř % má vystudovanou stUední školu bez maturity.  
 

Otázka č. 4 Jak dlouho pracujete v daném podniku? 
 

 
Obrázek 4: graf zobrazující délku zamEstnání v daném podniku. Zdroj: vlastní data. 

Nejvíce lidí, 50,9 %, odpovEdElo, že v podniku pracují více než 10 let. Dále 21,1 % 

respondent] zde pracuje Ň – 5 let, 15,8 % respondent] v rozmezí 6 – 10 let a 12,3 % lidí 

je v podniku zamEstnáno maximálnE Ň roky. Z tohoto grafu lze vyčíst, že tento podnik se 
snaží své zamEstnance udržet a mít povEst stabilního zamEstnavatele.  
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Otázka č. 5 Máte dEti do 1Ř let vEku, které vyživujete? 
 
 

 
Obrázek 5: graf zobrazující respondenty pečující nebo nepečující o dEti do 1Ř let vEku. Zdroj: 
vlastní data. 

DEti do 1Ř let vEku vyživuje ňŘ,6 % zamEstnanc] a 61,4 % respondent] odpovEdElo, že 
již o žádné dEti nepečuje. M]že to být z d]vodu zletilých dEtí či mladého vEku 
respondenta. 

 

Otázka č. 6 Jste obecnE spokojený(á) se sociální péčí, kterou Vám zamEstnavatel 
poskytuje dle kolektivní smlouvy?  

 

 
Obrázek 6: graf zobrazující obecnou spokojenost se sociální péčí. Zdroj: vlastní data. 

Graf jednoznačnE ukazuje, že řŘ,Ň % zamEstnanc] je spokojená se sociální péčí, kterou 
jim zamEstnavatel poskytuje. Pouze 1,8 % lidí nemá názor na to, jaká je jim nabízena 

péče. Ani jeden človEk neodpovEdEl, že by byl se svým zamEstnavatelem nespokojený. 
Z tohoto grafu vychází, že tento podnik je schopný postarat se o své zamEstnance a 
úspEšnE konkurovat na trhu práce.  
 

 



36 
 

Otázka č. 7 Jaké postavení (komunikace vedoucího, možnost dalšího rozvoje,....) 
mají dle vašeho názoru muži a ženy na pracovišti? 
 

 
Obrázek 7: graf zobrazující postavení muž] a žen na pracovišti. Zdroj: vlastní data. 

Dle grafu m]žeme posoudit, že vEtšina dotazovaných zamEstnanc], pUesnE Uečeno 7ň,7 
%, si myslí, že muži i ženy mají stejné postavení v podniku, konkrétnE ňŇ žen a plný počet 
muž]. ŇŇ,Ř % z dotazovaných, 1Ň žen, má pocit, že muži mají o nEco lepší postavení než 
ženy. A výraznE menší podíl zamEstnanc], 1,Ř %, se domnívá, že ženy mají na pracovišti 
výraznE lepší postavení a stejné procento má dojem, že muži mají na pracovišti výraznE 
lepší postavení.  
 
Otázka č. Ř Vyhovuje Vám Vaše pracovní doba? 
 

 
Obrázek 8: graf zobrazující spokojenost s pracovní dobou. Zdroj: vlastní data. 

Na tuto otázku odpovEdElo nejvíce respondent] rozhodnE ano, tudíž 61,4 % 
dotazovaných zamEstnanc] je spokojeno s nastavenou délkou pracovní doby. Dalších 
36,8 % je pUevážnE spokojeno a pouhých 1,Ř % není pUíliš spokojeno. Žádný respondent 
nezvolil možnost, že není v]bec spokojený se svou pracovní dobu 
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Otázka č. ř Proč Vám nevyhovuje pracovní doba? 
 
Tato otevUená otázka byla dobrovolná a navazovala na pUedchozí otázku, pokud 

respondenti odpovEdEli negativnE. Na tuto otázku odpovEdEl pouze jeden respondent. 
Jeho odpovE@ znEla, že by uvítal vEtší rozmezí flexibilní doby. 
 

Otázka č. 10 Jste spokojen(a) s celkovým pracovním prostUedím ve společnosti? 
 

 
Obrázek 9: graf zobrazující spokojenost s celkovým pracovním prostUedím ve podniku. Zdroj: 
vlastní data. 

 

Dle grafu je možné usuzovat, že respondenti jsou z 96,5 % spokojení se svým 

pracovištEm. ZamEstnanci pracují v moderní budovE, která disponuje vším, co 
zamEstnanci potUebují k výkonu práce, ale také vybavením, které je potUebné pro zvýšení 
motivace v podniku pracovat. ň,5 % respondent] nem]že posoudit, zda je spokojeno 
s pracovním prostUedím. 
 

Otázka č. 11 S čím nejste na pracovišti spokojen(á)? 
 
Tato otevUená otázka mohla být vyplnEna pouze, pokud v pUedchozí otázce respondent 
odpovEdEl, že není spokojený s pracovním prostUedím. Na tuto otázku nikdo 
neodpovEdEl. 
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Otázka č. 12 Vyhovuje pracovní prostUedí Vašim osobním potUebám (ergonomie 
vybavení kanceláUe, sociální podmínky)? 
 

 
Obrázek 10: graf zobrazující spokojenost s osobními potUebami v pracovním prostUedí. Zdroj: 
vlastní data. 

Podíváme-li se na pracovní prostUedí zamEUené na osobní potUeby zamEstnanc], Ř6 % 
dotazovaných se domnívá, že tento podnik se stará o jejich potUeby a nic jim na pracovišti 
nechybí. 7 % nevyhovuje pracovní prostUedí s ohledem na jejich potUeby a 7 % se 
nemohlo rozhodnout.  

 
Otázka č. 13 Co na pracovišti nevyhovuje Vašim potUebám? 
 
Toto je opEt otevUená otázka navazující na pUedchozí odpovE@. OdpovEdEly celkem 4 
zamEstnankynE. Jedna žena se cítí v kanceláUi stísnEnE, jelikož se o kanceláU dElí, dle 
jejího názoru, s pUíliš osobami. Další žena by uvítala lepší možnost v kanceláUi vEtrat a 
další nevyhovuje umístEní kanceláUe. Poslední žena, která se vyjádUila k této otázce, není 

spokojena s kanceláUskými židlemi, které dle jejího názoru již nejsou dostatečnE 
ergonomicky vhodné.  
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Následující výroky 14 – 16 byly vytvoUeny tak, aby respondenti odpovídali na lineární stupnici od 1 
– 5, kde 1 byla rozhodnE souhlasím až 5 rozhodnE nesouhlasím s tvrzením. Na ose y je vyobrazen 

počet respondent] a na ose x jsou odpovEdi.  
 

Výrok č. 14 Benefity v zamEstnání jsou zamEUené také na tEhotné ženy. 
 

 
Obrázek 11: graf zobrazující názor na benefity zamEUené na tEhotné ženy. Zdroj: vlastní data. 

Graf ukazuje, že 57,ř % respondent] neví, zda benefit zamEUený na tEhotné ženy 
existuje. 1ř,ň % dotazovaných je pUesvEdčeno, že tento benefit zamEstnavatel nabízí. 
Pouze ň,5 % odpovEdElo, že takový benefit, který by zvýhodOoval tEhotné ženy, v tomto 

podniku nelze zvolit.  

 
Výrok č. 15 Podnik zabezpečuje rovné pracovní podmínky jak muž]m, tak ženám. 
 

 
Obrázek 12: graf zobrazující názor na zabezpečení rovných pracovních podmínek. Zdroj: vlastní 
data. 

Dle grafu se témEU 50 % respondent] domnívá, že podnik rozhodnE nabízí rovné pracovní 
podmínky obEma pohlavím. S tímto výrokem vcelku souhlasí 40,4 %. Avšak ň,5 % si 
myslí, že toto tvrzení není pUíliš pravdivé.  
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Výrok č. 16 Podnik nabízí stejné benefity svým zamEstnanc]m bez rozdílu pohlaví. 
 

 
Obrázek 13: graf zobrazující názor na nabídku benefit] bez rozdílu pohlaví v podniku. Zdroj: vlastní 
data. 

Podnik dle Ř6 % dotazovaných zamEstnanc] rozhodnE nabízí benefity všem bez rozdílu 
pohlaví.  Dále 14 % respondent] odpovEdElo, že zamEstnavatel poskytuje 
zamEstnanecké výhody muž]m i ženám stejnE, ale je možné najít nEkteré benefity, které 
upUednostOují jen jedno pohlaví. 
 

Otázka č. 17 Domníváte se, že ženy-matky malých dEtí mají složitEjší situaci v 
podnik u v nEkterých ohledech než zamEstnankynE bez dEtí? 
 

 
Obrázek 14: graf zobrazující názor na situaci žen-matek v podniku. Zdroj: vlastní data. 

U této otázky mEli respondenti možnost zvolit více než jednu odpovE@. Nejvíce lidí, 61,4 

%, si myslí, že situace žen-matek není v podniku komplikovanEjší, než pro bezdEtné 
zamEstnankynE. Možnost, že mají zhoršené podmínky v kombinaci práce a rodiny, zvolilo 

ňň,ň %. Dále 7 % se domnívá, že ženy, které mají malé dEti, se setkávají 
s nepochopením ze strany koleg] či nadUízených (napUíklad kv]li onemocnEní dítEte a 
s tím související brzký odchod z práce). To, že matky mají horší profesní rozvoj, než 
bezdEtné zamEstnankynE si myslí 5,ň % respondent] a 1,Ř % dotazovaných si myslí, že 
pUi odmEOování jsou ženy s dEtmi znevýhodnEné.  
 



41 
 

Otázka č. 1Ř Poskytuje Vám zamEstnavatel možnosti profesního rozvoje? 
 

 
Obrázek 15: graf zobrazující názor na možnost profesního rozvoje. Zdroj: vlastní data. 

Dle grafu je možné usuzovat, že vEtšina dotazovaných považuje sv]j profesní rozvoj za 
uspokojivý, celkem Ř4,Ň % respondent]. PozitivnE vnímá vzdElávání v podniku 41 žen a Ř 
muž]. Dle názoru 14 % lidí, jim zamEstnavatel neposkytuje takový rozvoj, jaký by si 
pUedstavovali. Toto procento pUedstavuje 5 žen a Ň muže. Pouze 1,Ř % respondent] se 
domnívá, že jim zamEstnavatel v]bec neposkytuje adekvátní rozvoj. Toto procento 
reprezentuje 1 muže. 
 
Otázka č. 1ř Pokud je Vám profesní rozvoj umožnEn, nakolik jste s ním spokojen? 
 

 
Obrázek 16: graf zobrazující spokojenost s profesním rozvojem. Zdroj: vlastní data. 

Na tuto uzavUenou otázku odpovídali respondenti, kteUí si myslí, že jim zamEstnavatel 
poskytuje dostatečný profesní rozvoj. Z tohoto grafu je vidEt, že 54,Ň %, 1ř žen a 5 muž], 
je naprosto spokojených s jejich vzdEláváním v zamEstnání. O témEU 10 % ménE 
dotazovaných by uvítalo další vzdElávání ze strany zamEstnavatele. Celkem 1Ř žen a ň 
muži. Ň,1 % není spokojena s nabízeným rozvojem. NegativnE odpovEdEla pouze 1 žena.  
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Otázka č. 20 Jsou fyzikální pracovní podmínky (ovzduší, hluk, osvEtlení a barevné 
uspoUádání pracovištE) v podniku pro vás dostačující? 
 

 
Obrázek 17: graf zobrazující spokojenost s fyzikálními pracovními podmínkami. Zdroj: vlastní data. 

Na tuto otázku respondenti odpovídali na škále od 1 – 5, kde 1 znamená rozhodnE ano a 
5 rozhodnE ne. NejvEtší procento respondent] zvolilo možnost, že jsou docela spokojeni 
s fyzikálními pracovními podmínkami. Tuto možnost zvolilo 56,1 % lidí. Naprosto 

spokojeno s tEmito podmínkami je Ňř,Ř %, kteUí nepoci[ují, že by se zamEstnavatel nebyl 
schopen zajistit dostatečnE vhodné pracovní podmínky.  
 

Otázka č. 21 Jaký benefit Vás nejvíce motivuje? Prosím vypište. 
 
Na tuto otevUenou dobrovolnou otázku odpovEdElo celkem Ňř respondent]. NejvEtší 
počet muž] a žen odpovEdElo, že nejvíce jsou motivováni pružnou pracovní dobou a 
dobrou zdravotní péčí. 4 respondenti oceOují multi tickety, které jim nabízejí pUíspEvek na 
kulturu, sport i rekreaci. Stravenky jsou dalším benefitem, který motivuje zamEstnance 
z]stat v tomto podniku. Zajímavou zamEstnaneckou výhodou, která je zde nabízena, je 
možnost sick days, který dle dotazníku motivuje pUedevším ženy. 
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Otázka č. 22 Existuje podle Vás v podniku nEjaký benefit, který zvýhodOuje ženy 
pUed muži? 

 
Obrázek 18: graf zobrazující názor na benefit zvýhodOující ženy pUed muži. Zdroj: vlastní data. 

TémEU 50 % respondent] se nedomnívá, že v podniku není nabízen žádný benefit, který 
by zvýhodOoval ženy pUed muži. Naproti tomuto tvrzení 7 % lidí si myslí, že tento podnik 
nabízí takové zamEstnanecké výhody, které mohou využít pouze ženy. 
 

Otázka č. 23 Který benefit zvýhodOuje ženy? 
 
Na tuto otevUenou otázku navazující na pUedchozí, odpovEdEli 4 ženy. Ň zamEstnankynE 
odpovEdEly, že mamární poradna zdarma a zbylé si myslí, že ženy v podniku zvýhodOuje 
pUíspEvek po narození dítEte a zkrácená pracovní doba. 
 

Otázka č. 24 Setkal(a) jste se v médiích, z doslechu, či jinde s novými trendy v péči 
o zamEstnance? 
 

 
Obrázek 19: graf zobrazující setkání s novými trendy v péči o zamEstnance. Zdroj: vlastní data. 
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Z tohoto grafu, který ukazuje, zda zamEstnanci znají nEkteré trendy v péči o nE, lze vidEt, 
že 6ň,Ň % se nikdy nesetkalo či nezajímalo o trendy, které se vyskytují v jiných podnicích. 

ň6,Ř % se již setkalo s nEjakými trendy, které zvyšují spokojenost zamEstnanc] 
v podniku.  
 

Otázka č. 25 S jakými trendy jste se setkal(a)? 
 
Tato otevUená otázka opEt navazovala na pUedchozí otázku, pokud byla zodpovEzena 
kladnE. Na tuto otázku odpovEdElo celkem 1ř lidí. Firemní školka zaujala 4 respondenty. 
Dále 5 respondent] pUijde zajímavý trend home office. NEkteUí lidé se doslechli také o 
možnostech oddechových místností, lázní, sportu v pracovní dobE či pUíspEvku na 
kadeUnické služby. Pouze 1 žena zná trend, který se objevuje pUedevším v asijských 

zemích, a to zdravotní volno bEhem menstruace. 
 

Otázka č. 26 Doporučil(a) byste svému známému práci ve Vašem podniku? 
 

 
Obrázek 20: graf zobrazující doporučení práce v podniku svému známému. Zdroj: vlastní data. 

VEtšina dotazovaných by svému známému podnik doporučila. 5Ň, 6 % by určitE 
doporučilo tento podnik a 45,6 % doporučilo, ale má malé pUipomínky. 
 

Otázka č. 27 Z jakého d]vodu byste svému známému práci ve Vašem podniku 
doporučil(a) či nedoporučil(a)? 
 
U této otevUené otázky lidé ve 14 pUípadech odpovídali, že by tuto společnost doporučili 
pUedevším kv]li stabilitE podniku na trhu. Dále Ň lidé by tento podnik doporučili, jelikož 
nabízí jistotu zamEstnání. Lidé by dále doporučili tohoto zamEstnavatele napUíklad díky 
dobrým pracovním podmínkám, klidu a pohodE na pracovišti, výhodným benefit]m, dobré 
sociální péči a flexibilní pracovní dobE.  
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10.1 Vyhodnocení péče o zamEstnance v podniku XY 
 

Po vyhodnocení dotazníkového šetUení lze Uíci, že podnik XY nezvýhodOuje ani ženy ani 
muže. Povinná péče, kterou podnik musí svým zamEstnanc]m podle zákona a pUedpis] 
kolektivní smlouvy poskytnout, je v tomto podniku vyhovující (ŠikýU, Ň007, s.154). Podnik 

XY dodržuje rovné zacházení se všemi zamEstnanci bez ohledu na pohlaví, vEk či 
vzdElání (§ 16 odst. 1 zákona č. Ň6Ň/Ň006 Sb., o rovném zacházení a zákazu 
diskriminace, s. 12). 

 

Podnik nabízí svým zamEstnanc]m dobrovolnou péči, která zahrnuje rozvoj a vzdElávání 
či benefity. Touto péčí zvyšuje svou konkurenceschopnost na trhu (ŠikýU, Ň007, s.154). 
 

S pracovní dobou, která je v podniku nastavena, jsou spokojeni témEU všichni dotazovaní. 

Pouze jeden človEk by prodloužil flexibilní dobu o 1 hodinu. Tento výsledek značí, že lidé 
jsou spokojeni s chronologickou flexibilitou, kterou Koubek definoval jako pracovní dobu, 

kdy si pracovník volí počátek pracovního dne, ale také konec. Mezi tyto volitelné časy se 

vkládá povinná doba, kdy pracovník musí být pUítomen na pracovišti (Koubek, Ň007 s. 
349). Dále jsou respondenti spokojeni se započítáváním odpracovaných hodin do fondu 
pracovní doby. 

 

Pracovní prostUedí je v této společnosti moderní, a proto autorku zajímalo, zda na nEkteré 
respondenty p]sobí negativnE. ObecnE s pracovním prostUedím jsou všichni dotazovaní 
spokojení. U další otázky, která se týkala pracovního prostUedí, tentokrát zamEUené na 
osobní potUeby, bylo zjištEno, že je vEtšina respondent] opEt spokojena s nabízenými 

nástroji či službami. Avšak nEkolik žen odpovEdElo, že nejsou úplnE spokojené. Každá 
z nich uvedla jiný problém, se kterým se potýká. Velká okna, která jsou v kanceláUích, 
m]že zapUíčinit chlad či naopak horko v místnosti. NaneštEstí není možné dostatečnE 
otevUít okna, aby se vzduch v místnosti více pročistil. Na pracovišti dále bývá vEtší 
množství zamEstnanc] v jedné kanceláUi. Tato skutečnost také často není vhodná 
z hlediska ovzduší. NEkteUí lidé preferují chlad či teplo, ale jiní nejsou schopni pUi jiných 
podmínkách efektivnE pracovat. Na nepUíznivé fyzikální podmínky práce odkazují autoUi 
ŠikýU (ŠikýU, Ň01ň, s. Ňř6) a Koubek (Koubek, Ň007, s. ň54). Je nutné vždy najít společný 
kompromis, aby byli zamEstnanci spokojeni se svým pracovním prostUedím.  
 

Personální rozvoj a vzdElávání je v podniku zabezpečováno systematicky a dle aktuální 
potUeby podniku nebo vyplývající ze zákona (ŠikýU, Ň016, s. 1ňŘ). Dle dotazníkového 

pr]zkumu je možné potvrdit, že vEtšina dotazovaných zamEstnanc] je spokojena se svým 
profesním vzdEláváním a rozvojem.  
 

ZamEstnanecké výhody jsou dle vEtšiny dotazovaných zamEstnanc] nabízeny bez rozdílu 
pohlaví. Všichni zamEstnanci mohou využívat benefity sociální povahy, což jsou napUíklad 
p]jčky a dovolená navíc, dále zamEstnanecké výhody, které jsou spojené s prací jako je 
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stravování v rámci podniku a vzdElávání (Koubek, 2007, s. 320). TémEU všechny benefity 
jsou určeny pro muže i ženy. V tomto podniku nenalezneme benefit týkající se tEhotných 
žen. Ale zamEstnanec m]že získat pUi narození dítEte a vyplnEní žádosti finanční 

pUíspEvek. Nárok má jak otec, tak matka pracující ve společnosti. Benefity zamEstnavatel 
nastavil tak, aby každý mEl možnost vybrat si dle zájm] a potUeb, tedy plošnE (ŠikýU, 
2014, s. 123), ale pUedevším volitelnE (ŠikýU, Ň014, s. 1Ňň-124). K nejzajímavEjším 

benefit]m dle respondent] patUí pružná pracovní doba a dobrá zdravotní péče. 
NepochybnE motivující jsou také multi tickety na kulturu, sport a podobnE.  
 

Další oblast, která byla v dotazníkovém šetUení Uešena, jsou trendy v péči o zamEstnance. 
Více než polovina lidí uvedla, že se nikdy nesetkali či nezajímali o novinky. Ti respondenti, 
kteUí znají nEjaký trend, uvedli napUíklad firemní školku, oddechovou místnost, sport 

bEhem pracovní doby. Jedna žena slyšela o zdravotním volnu v pr]bEhu menstruace 
(DailyMail.co.uk, online. Citováno dne 23.4.2017). 

 

10.2 OvEUení výzkumných pUedpoklad] a návrh 
doporučení 

 

Na základE vyhodnocení dotazníkového šetUení ve společnosti XY lze nyní vyhodnotit 
pravdivost stanovených výzkumných pUedpoklad]. 
 

1. Muži se domnívají, že ženy na pracovišti mají rovnocenné postavení jako oni. 
 

Jelikož všech 11 dotazovaných muž] odpovEdElo, že jejich kolegynE mají v podniku 

stejné postavení, je možné konstatovat, že muži své kolegynE berou jako sobE rovné. 

Stejný názor zastává více než 70 % dotazovaných žen. V zákoníku práce je ustanoveno, 

že zamEstnavatel je povinen zajistit rovné postavení všech zamEstnanc] v podniku (§ 16 

odst. 1 zákona č. Ň6Ň/Ň006 Sb., o rovném zacházení a zákazu diskriminace, s. 1Ň). Muži 
by proto mEli vnímat ženy jako rovnocenné kolegynE, jelikož ani zamEstnavatel ženy 
nebere jako ménEcenné zamEstnance.  
 

Tento pUedpoklad se potvrdil. 
 

Doporučení: Z pr]zkumu je zUejmé, že se podnik snaží zabezpečit rovné postavení všem 
svým zamEstnanc]m. Podnik má dobUe nastavenou péči o zamEstnance, ale i pUesto mají 
muži i ženy stále odlišné potUeby. Na základE toho, že podnik XY je moderní 
zamEstnavatel, který nesetrvává v minulosti, ale nabízí kvalitní systém výhod a celkové 

péče o zamEstnance, by mohl uvažovat o dalších trendech na zlepšování postavení žen.  
 

2. NEkteré zamEstnanecké výhody zvýhodOují pouze ženy, nikoliv muže. 
 
Podnik XY nabízí benefit jen pro ženy, ale taktéž pouze pro muže. Ženy mohou využít 
zamEstnaneckou výhodu týkající se prevence a léčby karcinomu prsu. Pouze muži mohou 
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naopak čerpat benefit ohlednE prevence a léčebného urologického programu. Žádný další 
benefit, který by zvýhodOoval pouze ženy či muže, tomto podniku neexistuje.  

 
Tento pUedpoklad se nepotvrdil. 
 
Doporučení: Společnost XY nemá v úmyslu zvýhodOovat ani ženy ani muže, proto nabízí 
benefity, které mohou využít bu@ všichni zamEstnanci po splnEní určitých podmínek nebo 
již zmínEné zdravotní výhody, které m]že využít jen pohlaví, které je k tomu určené. 
Žádné doporučení na zlepšení tedy nenavrhuji.  
 
3. Muži jsou více spokojeni se svým profesním rozvojem. 
 

Vzorek mužských respondent] byl značnE nižší než počet žen. Ačkoliv 41 žen 
odpovEdElo na otázku, zda jim zamEstnavatel poskytuje profesní rozvoj, kladnE, 
dotazovaní muži odpovEdEli pozitivnE také témEU všichni. U další otázky související 
s rozvojem, si myslelo 1ř žen a 5 muž], že je naprosto dostačující. Tudíž ani z tEchto 
odpovEdí nelze jednoznačnE posoudit, zda jsou mužští zamEstnanci spokojenEjší 
s rozvojem, který jim zamEstnavatel nabízí.  
 
Tento pUedpoklad nelze potvrdit ani vyvrátit. 
 

Doporučení: Tento pUedpoklad by bylo možné lépe analyzovat, pokud by vzorek muž] byl 
pUibližnE stejnE vysoký jako u žen. D]ležité je podotknout, že zamEstnanci jsou obecnE 
spokojeni se svým rozvojem. Jelikož podnik nabízí velmi kvalitní profesní podporu svým 
zamEstnanc]m, nenavrhuji žádné doporučení pro zlepšení. 
 
4. Ženy-matky mají obecnE složitEjší postavení v podniku než bezdEtné ženy. 
 

Více než 60 % všech dotazovaných se domnívá, že ženy-matky nemají komplikovanEjší 
postavení než bezdEtné ženy. Problém se sladEním rodiny a práce uvedlo kolem ň0 % 
respondent]. Podnik XY dodržuje zákony a nediskriminuje své zamEstnance jen proto, že 
mají potomky.  

 

Mohlo by se zdát, že ženy, které mají malé dEti, mají komplikovanEjší situaci 
v zamEstnání. Ale pokud podnik dodržuje zákoník práce, kde se stanovují rovné 
podmínky pro všechny zamEstnance (§ 16 odst. 1 zákona č. Ň6Ň/Ň006 Sb., o rovném 
zacházení a zákazu diskriminace, s. 12) a orientuje se ve zvláštních pracovních 
podmínkách nEkterých zamEstnanc], kde jsou uvedeny zákazy, povinnosti a práva 

týkajících se zamEstnankyO (§ 238, §239, §240, §241 a §24Ň zákona č. Ň6Ň/Ň006 Sb., o 
zvláštních pracovních podmínkách nEkterých zamEstnanc], s. 66 – 67), nemusí mít ženy-

matky obavy o své finanční odmEOování, o benefity ani o sladEní práce a rodiny či další 
oblasti péče o zamEstnance.  
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Tento pUedpoklad se nepotvrdil. 
 
Doporučení: Dle pr]zkumu je možné uvést, že podnik dle více jak poloviny respondent] 
nediskriminuje své zamEstnankynE, které mají dEti. Problém se sladEním rodiny a práce 
mají ženy pUedevším s malými dEtmi, které jsou na matkách částečnE závislé. Podnik XY 

nabízí svým zamEstnanc]m flexibilní pracovní dobu, tudíž problém mezi rodinným 
životem a prací se minimalizuje. V tomto pUípadE bych doporučila vytvoUení školky v rámci 

podniku. Matky by mEly možnost být svým dEtem blíž a zvýšila by se také produktivita 

zamEstnankyO, jelikož by nemusely své dEti vyzvedávat v jiných částech mEsta a 
odcházet ze zamEstnání dUíve.  
 

Vyhodnocení stanoveného cíle 
Cílem této práce bylo popsat péči o zamEstnance se zamEUením na ženy a analyzovat, 
zda ženy ve vybraném podniku mají vyhovující péči a zda je péče na stejné úrovni jako u 

muž]. 
Je možné konstatovat, že cíl práce byl naplnEn. Ženy v podniku dle výsledk] šetUení 
využívají kvalitní péči od svého zamEstnavatele. Dále se potvrdilo, že podnik XY zajiš[uje 
rovnocennou péči pro ženy a muže. V žádné z oblastí péče o zamEstnance nebylo 
zjištEno, že by nEkteré pohlaví bylo zvýhodOováno nebo naopak diskriminováno.  
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ZávEr  
Péče o zamEstnance je velmi d]ležitou složkou Uízení v podnicích. Konkurenceschopnost 

zamEstnavatele je závislá nejen na službách či výrobcích, které nabízí trhu. Kvalitní 
zamEstnanci pomáhají vytváUet povEst společnosti, ve které jsou zamEstnáni. Proto by 
mEl zamEstnavatel dbát o péči o nE. Zajistit jim potUebné pracovní podmínky, zabezpečit 

bezpečnost na pracovišti, zvyšovat vzdElání a také je motivovat prostUednictvím benefit]. 
Ženy v zamEstnání jsou chránEny zákoníkem práce, kde jsou ustanoveny povinnosti 
zamEstnavatele napUíklad v]či tEhotným zamEstnankyním. 
 

BakaláUská práce se zabývala péčí o zamEstnance se zamEUením na ženy. Cílem 

teoretické části bylo popsat oblasti péče o zamEstnance a zamEUit se na ženy 
zamEstnankynE. První kapitola se dotýkala definic základních pojm], které byly potUebné 
k seznámení s tématem. Pojetí péče o zamEstnance v obecné rovinE, jak je rozdElena a 
jak je na ni nahlíženo z pohledu více autor], bylo uvedeno v kapitole druhé. 

NejrozšíUenEjší kapitola byla nazvána pracovní podmínky, v níž jsme pojednávali o 

pracovní dobE a režimu, pracovním prostUedí a bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci, 
pUinášející také pohled na ženy. Péče o zamEstnance dále obnáší rozvoj a vzdElávání a 
také odmEOování. ObE kapitoly se člení na podkapitolu týkající se žen. V neposlední UadE 
byla uvedena péče o ženy v rámci zákoníku práce a parafrázovány či citovány díly 
upUesOující povinnosti zamEstnavatele a práva zamEstnankynE. Poslední kapitola 

popisovala vybrané nové trendy v péči o zamEstnance se zvýhodnEním pro ženy.  
 

 V empirické části bylo cílem zjistit, jak kvalitní je péče o ženy ve vybraném podniku a zda 
je rovna péči o mužské zamEstnance. Pro vyhodnocení výzkumných pUedpoklad] a 
splnEní cíle, byla zvolena kvantitativní metoda dotazníkového šetUení, kterého se účastnili 
zamEstnanci sídla podniku XY. Byla provedena také analýza interních dokument] a 
rozhovor s vedoucí lidských zdroj]. Tyto dvE metody pomohly nahlédnout do systému 
péče o zamEstnance. Na základE výsledk] bylo zjištEno, že ženy i muži jsou pUibližnE na 
stejné úrovni s poskytovanou péčí v podniku spokojení. Dle pr]zkumu lze konstatovat, že 
podnik zavedl velmi kvalitní systém benefit], který motivuje zamEstnance. Flexibilní 

pracovní doba je vhodným Uešením v tomto typu podniku. Rozvoj a vzdElávání je 
poskytováno zamEstnanc]m systematicky a dle aktuálních potUeb. Doporučení na 
zlepšení bylo provedeno pouze u nEkterých pUedpoklad], jelikož podnik splOuje 
bezchybnE zákoník práce, ale také se ohlíží na zájmy a potUeby svých pracovník].  

 

V závEru lze konstatovat, že péče o zamEstnance je ve sledovaném podniku obecnE na 
výborné úrovni. Tento podnik by mohl být inspirací pro firmy, které mají problémy 

s nEkterou z oblastí péče o zamEstnance. 
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PUíloha 1: Dotazník 
 

Dobrý den, 

 

jmenuji se Veronika Lejčková a jsem studentka ň. ročníku na ČVUT, kde studuji obor 
Personální management. Dovolte mi Vás požádat o vyplnEní tohoto dotazníku, který 
souvisí s mou bakaláUskou prací na téma Péče o zamEstnance se zamEUením na ženy.  
 

VyplnEní dotazníku je anonymní a zcela dobrovolné a zabere Vám cca 4 minuty. 

 

Mockrát Vám dEkuji za Váš čas a ochotu. 
 

Veronika Lejčková 
 
 
1) Jste obecnE spokojený(á) se sociální péčí, kterou vám zamEstnavatel poskytuje 
dle kolektivní smlouvy?  Jedna možná odpovE@. 
 
տAno 
տNe 
տNevím  
 
2) Jaké postavení (komunikace vedoucího, možnost dalšího rozvoje, benefity,…) 
mají dle vašeho názoru muži a ženy na pracovišti? Jedna možná odpovE@. 
 
տMuži i ženy mají stejné postavení, nikdo není upUednostOován 
տMuži mají na pracovišti výraznE lepší postavení 
տŽeny mají na pracovišti výraznE lepší postavení 
տMuži mají o trochu lepší postavení než ženy 
տŽeny mají o trochu lepší postavení než muži 
 
3) Vyhovuje vám Vaše pracovní doba? Jedna možná odpovE@. 
 
տ1 RozhodnE ano 
տŇ Spíše ano 
տň Spíše ne 
տ4 RozhodnE ne 
 
4) Proč Vám nevyhovuje pracovní doba? (OdpovEzte pouze, pokud jste odpovEdEl ň 
nebo 4 u pUedchozí otázky) 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
5) Jste spokojen (a) s celkovým pracovním prostUedím ve společnosti? Jedna 
možná odpovE@. 
 
տAno 
տNe 
տNevím 
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6) S čím nejste na pracovišti spokojen(á)? (OdpovEzte pouze, pokud odpovíte NE u 
pUedchozí otázky) 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
7) Vyhovuje pracovní prostUedí Vašim osobním potUebám (ergonomie vybavení 
kanceláUe, sociální podmínky)? Jedna možná odpovE@. 
 
տAno 
տNe 
տNevím 
 
Ř) Co na pracovišti nevyhovuje Vašim potUebám? (OdpovEzte pouze pokud odpovíte 
NE u pUedchozí otázky) 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Vyberte na škále, jak souhlasíte s následujícími výroky: Jedna možná odpovE@. 
 
Odpovídejte na škále od 1 - 5 (1 rozhodnE souhlasím, Ň spíše souhlasím, ň nevím, 4 
spíše nesouhlasím, 5 rozhodnE nesouhlasím) 
 
9) Benefity v zamEstnání jsou zamEUené také na tEhotné ženy. ............ 
 
10) Podnik zabezpečuje rovné pracovní podmínky jak muž]m, tak ženám. …….. 
 
11) Podnik nabízí stejné benefity svým zamEstnanc]m bez rozdílu pohlaví. …….. 
 
12) Domníváte se, že ženy-matky malých d Etí mají složitEjší situaci v podniku 
v nEkterých ohledech, než bezdEtné zamEstnankynE? Více možných odpovEdí. 
 
տAno, v kombinaci práce a rodiny 
տAno, pUi profesním rozvoji 
տAno, pUi odmEOování 
տAno, setkávají se u koleg] či nadUízených s malým pochopením (napU. pUi odchodu 
z práce, když dítE onemocní, atd.) 
տAno,v  jiné situaci 
(doplOte)…………………………………………………………………………. 
տNe, jejich situace není v podniku složitEjší. 
 
 
13) Poskytuje Vám zamEstnavatel možnosti profesního rozvoje? Jedna možná 
odpovE@. 
 
տ1 rozhodnE poskytuje,  
տŇ spíše poskytuje,  
տň spíše neposkytuje,  
տ4 rozhodnE neposkytuje 
 
14) Pokud je Vám profesní rozvoj umožnEn, nakolik jste s ním spokojen/a ? 
(OdpovEzte, pokud odpovíte 1 nebo Ň u pUedchozí otázky.) Jedna možná odpovE@. 
 
տJsem spokojen(a), rozvoj je dostačující 
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տJsem vcelku spokojen(a), ale rád(a) bych se rozvíjel(a) více 
տNejsem spokojen(a), profesní rozvoj je nedostačující 
 
15) Jsou fyzikální pracovní podmínky (ovzduší, hluk, osvEtlení a barevné 
uspoUádání pracovištE) v podniku pro vás dostačující?  
OdpovEzte na škále od 1 - 5 (1 rozhodnE ano, Ň spíše ano, ň nevím, 4 spíše ne, 5 
rozhodnE ne) 
 
……… 
 
16) Jaký benefit Vás nejvíce motivuje? Prosím vypište. (Dobrovolná otázka.) 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
17) Existuje podle Vás v podniku nEjaký benefit, který zvýhodOuje ženy pUed muži? 
Jedna možná odpovE@. 
 
տAno 
տNe  
տNevím 
 
1Ř) Který benefit zvýhodOuje ženy? (Pouze pokud odpovíte ANO v pUedchozí otázce.) 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
1ř) Setkal (a) jste se v médiích, z doslechu, či jinde s novými trendy v péči o 
zamEstnance? Jedna možná odpovE@. 
(Myslím tím, jestli znáte nEjaké novinky v péči o zamEstnance v podniku, napUíklad 
zajímavEjší profesní rozvoj, nové benefity, které se ujaly v jiných zemích, atd.) 
 
տAno 
տNe 
 
20) S jakými trendy jste se setkal(a)? (Pouze pokud odpovíte ANO u pUedchozí otázky.) 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
21) Doporučil (a) byste svému známému práci ve vašem podniku? Jedna možná 
odpovE@. 
 
տ1 rozhodnE doporučil(a),  
տŇ spíše doporučil(a),  
տň spíše nedoporučil(a),  
տ4 rozhodnE nedoporučil(a) 
 
 
 
22) Z jakého d]vodu byste svému známému práci ve vašem podniku doporučil či 
nedoporučil?  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
23) Jaké je Vaše pohlaví? 
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տmuž 
տžena 
 
24) Kolik je Vám let? 
 
տ18 – 25 
տ26 – 35 
տ36 – 45 
տ46 – 55 
տ56 – 65 
տ66 a více 
 
25) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdElání? 
 
տzákladní 
տstUední bez maturity 
տstUední s maturitou 
տvyšší odborné 
տvysokoškolské  
 
26) Jak dlouho pracujete v daném podniku? 
 
տdo dvou let 
տ2 – 5 let 
տ6–10 let 
տVíce než 10 let 
 
27) Máte dEti do 1Ř let vEku, které vyživujete?  
 
տAno 
տNe 
 

 

DEkuji Vám za vyplnEní dotazníku. 

 

 

 

 

 

 






