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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá tématem work-life balance jako novodobým trendem a 

jeho vlivu na spokojenost a motivaci zaměstnanců v pracovním prostředí. V první 

části práce jsou objasněny pojmy “motivace“ a “work-life balance“, které se vztahují 

k vybrané problematice. Následně budou tyto teoretické poznatky uplatněny 

v empirické části. Empirická část obsahuje šetření na téma využívání benefitů work-

life balance v pracovním prostředí a jeho vlivu na spokojenost či motivaci zaměst-

nanců. Z šetření vyplývá, že zaměstnavatelé z velké většiny podporují tento koncept 

především svým přístupem k zaměstnancům a některými work-life balance benefity, 

které zaměstnanci využívají. 

 

Klíčová slova 

Work-life balance, rovnováha mezi osobním a pracovním životem, motivace, moti-

vační teorie, spokojenost 

 

 

 

 

Abstract 

Bachelor thesis is about modern trend topic work-life balance and its effect on satis-

faction and motivation in work place. In first part of thesis will be cleared concepts 

”motivation” and “work-life balance”, which are raised to this problem. This knowl-

edge will be used in empirical part. Empirical part contains research of using these 

benefits in work place and its effect on satisfaction and motivation of employees. The 

survey shows that the vast majority of employers support this concept primarily 

through their approach to employees and some of the work-life balance benefits that 

employees use. 
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Úvod 

Každý pátý Čech trpní syndromem vyhoření (Irozhlas.cz, 2018), až deset procent po-

pulace v západních zemích trpí workoholismem (Vyskočilová, 2015), až dvacet šest 

procent Čechů není ve svém životě spokojených (Český statistický úřad, 2019). Toto 

jsou statistiky, které vypovídají o současné situaci především u nás. Ve světě jsou pak 

statistiky podobné. Až jedna třetina pracujících je ve svém zaměstnání nespokojena 

a 47 % lidí nejsou svou prací naplněni, což má za následek, že až čtyři z deseti lidí ma-

jí v plánu změnit zaměstnání v budoucích dvou letech (Dům financí, 2018). Důvodem 

je především zlepšení rovnováhy mezi prací a soukromým životem nebo získání no-

vých zkušeností, tyto statistiky vycházejí z průzkumu bankovní společnosti First Di-

rect (Dům financí, 2018). 

 

Work-life balance je rozrůstajícím se trendem, který k nám přišel ze zahraničí. Jedná 

se o zajištění rovnováhy mezi pracovním a soukromým, popř. rodinným životem. Jeli-

kož se jedná o novodobý trend, momentálně není k dispozici příliš mnoho literatury. 

Často se tak jedná o cizojazyčné studie či knihy, které se tomuto tématu věnují. 

 

Nejedná se pouze o vnitřní uspořádání priorit co se práce a rodiny týká. K rovnováze 

mezi prací a našimi soukromými životy nám mohou pomoci i zaměstnavatelé. V práci 

strávíme většinu času svého života, a tak je na nás a zároveň i na našich zaměstnava-

telích, zda tuto dobu strávíme efektivně a spokojeně, či nikoliv. Dle statistik narostla 

spokojenost v zaměstnání od minulého roku o devět procentních bodů (CVVM, 2020), 

bohužel každý pátý Čech se cítí nemotivovaný (Dlasková, 2018). Jak lze tedy zvýšit 

motivaci zaměstnanců a zároveň činit zaměstnance více spokojené? Může rovnováha 

mezi pracovním a osobním životem motivaci a spokojenost ovlivnit?  

 

Práce je věnována tématu work-life balance a jeho vlivu na motivaci a spokojenost 

zaměstnanců. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Cílem teoretické 

části je definovat pojmy “motivace“ a “work-life balance“, zaměřit se na aspekty, které 

work-life balance podporují a popsat rozdíly využívání work-life balance v České re-

publice a zahraničí. 

 

Cílem praktické části je zjistit, zda zaměstnavatelé podporují u svých zaměstnanců 

koncept work-life balance. Popřípadě, zda zaměstnanci využívají benefity s tím sou-

visející a v jaké míře. Šetření by mělo potvrdit či vyvrátit, zda má work-life balance vliv 

na spokojenost či motivaci zaměstnanců. Odpovědi na tyto otázky budou provedeny 

dotazníkovým šetřením a následně vyhodnoceny. 
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1 Motivace jako psychický proces 

1.1 Vysvětlení pojmu 

Podle Homoli (1977, s. 10) je zájem o pochopení motivace starý jako lidstvo samo. 

Lidé se vždy zajímali o pohnutky svého vlastního chování i chování ostatních. Je sa-

mozřejmé, že vše co děláme, má nějaké pohnutky, které nás k danému chování nebo 

jednání vedou.  

 

Výrost a Slaměník (2008, s. 147) popisují motivaci jako hybné síly psychického charak-

teru, které uvádějí do pohybu lidské chování a jsou ovládány silami různého směru a 

charakteru. Mezi základní zdroje motivace patří motiv neboli pohnutka, která určuje 

směr a intenzitu chování (Provazník a Komárková, 2004, s. 24). Dle Výrosty a Slamění-

ka (2008, s. 147) můžeme chápat motiv primárně jako prvek motivační dynamiky, 

v druhém případě se jedná o prvek, který spadá do motivační struktury osobnosti. 

Člověk si utváří složité motivační dispozice, které jsou z části vrozené a z části získa-

né. Mezi vrozené předpoklady patří biologické (např. hlad, žízeň, rozmnožování nebo 

poskytování rodičovské péče), sekundární potřeby neboli psychické (např. sebeurče-

ní, stabilní identita, smysl života, etické standardy). Mezi získané dispozice patří soci-

ální zkušenosti, které nám utvářejí tendence projevující se v určitých situacích, proto 

se jedná o individuální dispozice. Motivační dispozice se stávají motivem ve výsledku 

změn vnitřního prostředí, které je podmíněné fyziologickými procesy, psychickými 

stavy a působením podnětů z vnějšího prostředí. Tyto podněty označujeme za incen-

tivy neboli pobídky. Zda se podnět stane pobídkou, záleží na tom, jak člověk podnět 

ocení, ohodnotí podle vlastní významnosti k aktuálním nebo budoucím cílům (Výrost 

a Slaměník, 2008, s. 148).  

 

Každý z nás je motivovaný i přesto, že si to nemusíme plně uvědomovat. Někdy si 

uvědomujeme vnější cíl, ale ne samotné motivy, které nás podněcují, nebo odrazují. 

Z druhé strany si můžeme uvědomovat pouze část motivů, které nemusí být ty hlav-

ní. Dokonce je můžeme skrývat jak před sebou, tak před ostatními, protože mohou 

být v rozporu s ostatními motivy, které upřednostňujeme. Motivy se liší v různých kul-

turách, tradicích, obyčejích, náboženstvích a mohou vést k různému chování 

v různých situacích. (Výrost a Slaměník, 2008, s. 148) 

 

Provazník a Komárková (2004, s. 24) uvádí, že motiv trvá tak dlouho, dokud není dosa-

ženo cíle nebo uspokojení. Může se jednat o motiv cílový (motiv s jedním cílem) nebo 

motivy terminální, jejichž cíle můžeme dosahovat opakovaně (např. motiv jídla 

v situaci hladu, nebo motiv pití v situaci žízně). Existují i motivy, u kterých nejde určit 

cílový stav (zájem o určitou oblast např. literaturu, hudbu atd.). 
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1.2 Zdroje motivace 

Provazník a Komárková (2004, s. 27) uvádí, že k porozumění motivace lidského cho-

vání a jednání je potřeba porozumět zdrojům motivace, respektive pochopení toho, 

„kde se motivace bere,“ z čeho vychází, co jí ovlivňuje, po čem člověk touží a co nao-

pak odmítá. Nejen Provazník a Komárková (2004, s. 21) řadí k základním zdrojům mo-

tivace: potřeby, návyky, zájmy, hodnoty a hodnotové orientace, ideály. 

 

Potřeba je nejčastějším pojmem v teorii motivace. Jako hlavní znak potřeby považuje 

Homola (1977, s. 55) nedostatek nebo přesycení. Člověk, který nemá dostatek jídla, 

má potřebu jíst, naopak člověk, který má jídla nadbytek, bude mít potřebu jíst méně 

než doposud. Jinými slovy nedostatky vedou k vyhledávání objektů a negativní po-

třeby jsou označovány jako potřeby vyhýbání vycházející z přítomnosti škodlivých 

stimulů. Potřeby můžeme chápat jako neuspokojené požadavky člověka. Podstatou 

je „nasměrování“ organismu s ohledem na cíle a podněcování aktivit, které směřují 

k cíli (Homola, 1977, s. 56). Teorie potřeb bude více popsána v motivačních teoriích. 

1.2.1  Návyky 

Během života každého člověka si některé činnosti najdou svou pravidelnost, aktivity 

realizujeme pravidelně v situacích určitého typu či charakteru. Provazník a Komárko-

vá (2004, s. 30) uvádí, že některé zautomatizované činnosti se stávají stereotypy ne-

boli návyky. Souhrnně návyk představuje opakovaný, fixovaný a zautomatizovaný 

způsob činnosti člověka v určité situaci. Jedná se o naučený vzorec chování, který 

člověk aplikuje v určitých situacích. Návyky nejsou jen výsledkem výchovy, ale také 

sebeutvářecích aktivit každého z nás.  

 

Máme-li náš vzorec chování natolik zautomatizovaný, dle Pražáka (2013) je typické, že 

vyžaduje minimální uvědomění a zároveň postrádá i vědomí záměru. Problém může 

nastat, pokud jsou naše návyky v rozporu s našimi dlouhodobými cíli a postoji (např. 

chci omezit kofein, ale při učení jsem zvyklá pít kávu). Pokud se ocitneme v situaci, 

která návyk spouští, vždy zvítězí nad našimi záměry, v tomto případě to znamená vy-

pít kávu ještě dříve, než si uvědomím, že jsem se rozhodla omezit kofein. 

 

O budování návyků existuje mnoho literatury, kde se uvádí, že návyk lze vybudovat za 

21 dní, bohužel neexistuje vědecká studie, která by toto tvrzení podporovala. V roce 

2009 provedla psycholožka Phillippy Lally z londýnské University College (UCL) vý-

zkum, kde požádala 96 studentů univerzity, aby si zkusili osvojit nový návyk dle jejich 

životního stylu a snažili se ho opakovat jednou denně po dobu 84 dnů. Nově naučený 

vzorec chování měl být vždy spojen s denní rutinou, např. jít si před večeří na 15 mi-

nut zaběhat. Následně si každý den zapisovali, zda tuto aktivitu opravdu provedli. Vý-

zkum ukázal, že průměrná doba pro maximální automatizaci určitého návyku byla 66 

dnů, což je až 3x více než uvádí motivační literatura. Studie zároveň ukázala individu-
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ální rozdíly, počet dnů se tak pohyboval od 18 do 254 dnů, záleželo i na tom, jak složi-

tý návyk si studenti vybrali. (Pražák, 2013) 

 

Pražák (2013) dále uvádí, že naše návyky ovlivňuje také prostředí, ve kterém žijeme, 

pracujeme a pohybujeme se. Ve známém prostředí se člověk cítí uvolněně a je pro 

něho jednodušší fungovat ve svých zajetých kolejích. Psychologové zabývající se vý-

zkumem návyků potvrzují, že při snaze změnit svůj zajetý vzorec chování, pomůže 

změna prostředí, např. stěhování, změna práce. Tím se naše vzorce chování přeruší a 

musíme si najít nové návyky, a tak vzniká prostor naučit se návykům novým. Změna 

prostředí pomůže také tomu, že se již nebudeme setkávat se spouštěči našich návy-

ků – v této souvislosti můžeme mluvit o tzv. spících návycích, které se opětovně pro-

budí, pokud se opět setkáme se spouštěčem nebo se vrátíme do původního kontex-

tu. 

1.2.2  Zájmy  

Z psychologického hlediska, které definuje Říčan (2010, s. 108), jsou zájmy vnímány 

jako zvláštní druh motivační síly. Můžeme ho definovat jako odvozenou potřebu, kte-

rá je uspokojena díky provádění určité činnosti, např. zájem o basketbal můžeme 

uspokojit hraním basketbalu bez dosažení určitého výsledku nebo cíle. Pokud převa-

žuje touha vyhrát, nejde už o čistý zájem, ale složitější motivační komplex. Zájem o 

danou aktivitu, např. basketbal může být čistě jen teoretický, tzn. čtení sportovních 

rubrik, debatování, předpovídaní výsledků utkání atd.  

 

Množství zájmů je přesně tolik, kolik činností člověka těší (Říčan, 2010, s. 108-109). Zá-

roveň je to nejsnadněji ovlivnitelná část struktury osobnosti, kterou lze zesilovat, ze-

slabovat, vytvářet. Dle Říčana (2010, s. 109) např. stačí jedna vynikající pedagogická 

osobnost, aby z dramaturgického kroužku vyšla spousta lidí, kteří budou mít zájem o 

divadlo do konce života. Proto je tak snadné je vytvořit úmyslně nebo bezděčně 

(znechucením – nucením do některé činnosti). 

1.2.3  Hodnoty 

Každý člověk se každý den setkává s novými či neznámými skutečnostmi, které po-

znáváme, ale i hodnotíme, posuzujeme a dáváme jim určitou hodnotu, významnost či 

důležitost (Provazník a Komárková, 2004, s. 32). Toto ohodnocování nových situací tak 

u každého člověka vytváří tzv. ‚,osobní hodnotovou mapu,‘‘ kterou uvádí Provazník a 

Komárková (2004, s. 32), a která představuje systém, hierarchii hodnot, kam si každý 

jedinec přiřazuje hodnoty buď vyšší (pokud danou situaci považujeme za význam-

nou) nebo nižší. To, jakým způsobem si vytváříme hodnotový systém, ovlivňuje, jak 

jednáme či prožíváme určité situace. 

 

Dle Provazníka a Komárkové (2004, s. 33), ale i Mikšíka (2007, s. 85) se hodnotou může 

stát pro člověka cokoli, záleží na podmínkách, které utvářejí naši osobnost, a osob-
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ních zkušenostech každého člověka. I tak má každý člověk obecně vyskytující se 

hodnoty, např. zdraví, rodinu, děti, práci, přátelství, vzdělání, společenské postavení, 

peníze, upřímnost, lásku, pravdu, svobodu apod. K nejznámější klasifikaci hodnot pat-

ří hodnotová orientace psychologa Eduarda Sprangera, který rozeznal šest osobnost-

ních typů, podle toho, jaké zaměření převažuje: 

Teoretický typ – jehož hodnotou je poznání. Jedná se o člověka teoretického a racio-

nálního, který se zaměřuje na abstraktní poznávání. Svět se pro něj skládá z obecných 

podstat, vztahů a závislostí. Takový typ a jeho poznávání je neosobní, neprožitkové a 

necitové. Jeho cílem je poznání pravdy. 

Ekonomický typ – jehož hodnotou je užitečnost. Jedná se o praktického člověka, kte-

rý ve všem hledá užitkové hodnoty a osobní prospěch, dělá vše pro to, aby si udržel 

svou vlastní existenci a svůj uspořádaný život. Cílem tohoto typu je obhajoba své 

vlastní existence. 

Estetický typ – jehož hodnotou je krása. Jedná se o člověka harmonického, který je 

citově založený, život vidí, prociťuje a prožívá po svém. Jedná se o člověka s tenden-

cemi individualismu a soběstačnosti, často odtrženého od skutečné reality. Jeho cí-

lem je hledání harmonie. 

Sociální typ – jehož hodnotou je láska. Jedná se o nesobeckého člověka, který se 

hodně zaměřuje na lidi, je jim nápomocný a láska je pro něho na prvním místě. Je 

často velmi empatický – vžívá se do situací jiných. V jeho vztazích převládá sympatie 

a antipatie, láska a nenávist. Cílem tohoto typu je konání dobra. 

Politický typ – jehož hodnotou je moc. Je typ člověka, který usiluje o zmocnění a 

ovládání druhých lidí. Přiklání se k potřebě dominantnosti a vládnutí. Uspokojuje ho, 

když jsou na něm druzí závislí, často zdůrazňuje sám sebe a nemá rád konkurencí. 

Jeho cílem je ovládání druhých. 

Náboženský typ – jehož hodnotou je jednota. Typ člověka, kterému jsou lhostejné 

materiální hodnoty a vše podřizuje vyšším cílům a pojetí smyslu života. Jeho cílem je 

překonávání sebe sama. 

V dnešní době bychom mohli doplnit ještě typ sportovní a technický. (Provazník a 

Komárková, 2004, s. 33; Mikšík, 2007, s. 87) 

1.2.4 Ideály 

,,Ideálem rozumíme určitou ideovou (myšlenkovou), ev. názornou (obrazovou) před-

stavu něčeho subjektivně žádoucího, pozitivně hodnoceného, co pro daného jedince 

představuje jakýsi (ideální) cíl jeho snažení, skutečnost, o kterou více či méně usiluje, 

o jejíž dosažení se více či méně snaží‘‘ (Provazník a Komárková, 2004, s. 34). 

 

Z uvedeného úryvku od Provazníka a Komárkové (2004, s. 34) je zřejmé, že ideály se 

týkají různých skutečností, které představují určitý typ osobního profilu buď v podobě 

životních cílů či pracovního profilu, nebo představy určitého životního stylu či spole-

čenského uspořádání. Formování ideálů je ovlivněno skutečností, že jedinec je 

schopný se zaměřovat na budoucnost, k něčemu směřovat nebo se o něco snažit. Je 

ovlivněn tím, čím se obklopuje, co poznává a následně posuzuje a hodnotí. Pokud 
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člověk prožívá skutečnost, kterou posoudí jako žádoucí, ideální, může vzniknout tou-

ha či motivace této skutečnosti dosáhnout nebo se jí přiblížit. Ideály pochopitelně 

mají svůj původ vlivem působení sociálních faktorů, které utvářejí osobnost člověka. 

Jedná se především o rodinu, která může představovat model ideálu či naplnění. 

1.3 Vnitřní a vnější faktory motivace 

Vnitřní motivace dle Kopřivy (2008, s. 180) má velmi úzkou souvislost s našimi potře-

bami, ať už se jedná o primární či sekundární. Většinou se jedná o činnosti, které 

nejsou nijak zajímavé, např. dodržování pořádku, překonání únavy nebo dokončení 

práce. Tyto činnosti provádíme v přesvědčení, že jsou potřebné a správné, hluboce 

zakořeněné v našich základních lidských potřebách a vnitřních hodnotách. 

 

Mezi vnitřní motivační faktory, především pracovní, které uvádí Urban (2016), patří 

samostatnost, díky které člověk může svou práci vykonávat sám, nové schopnosti, 

které se vytvářejí až při provádění práce, viditelné výsledky, společenský význam. 

Samostatnost je motivací k potřebě řídit svou činnost, podpora samostatnosti tak 

neznamená, že si zaměstnanec rozhoduje o své práci zcela sám. Může se jednat o 

pravomoci, které se týkají způsobu výkonu práce či načasování jednotlivých kroků.  

 

Druhým vnitřním motivačním faktorem je možnost rozvíjet své schopnosti. Tato mo-

tivace v sobě odráží potřebu své činnosti zdokonalovat a jedná se tak o jednu ze zá-

kladních lidských potřeb. V praxi to znamená, že zadané úkoly by neměly být příliš 

lehké nebo naopak těžké, ale zadané tak, aby přinášely možnosti své schopnosti po-

stupně a zároveň trvale zvyšovat. (Urban, 2016) 

 

Třetím vnitřním motivačním faktorem uvedený Urbanem (2016), jsou viditelné vý-

sledky práce, často se jedná o nejsilnější motivační faktor. Člověk chce, aby za jeho 

prací zůstaly vidět konkrétní výsledky, které následně zvyšují jeho sebedůvěru a se-

bevědomí. Stejné je to tak i s posledním vnitřním motivačním faktorem a to provozo-

vat práci, která má společenský význam. Nejedná se jen o číselné uspokojení (zisk), 

ale i například přínos z vykonávání činnosti pro zákazníky nebo společnost jako celek. 

Je tak důležité zaměstnancům objasnit, proč je např. jejich práce pro zákazníky tak 

důležitá. 

 

Pokud jsou všechny tyto vnitřní faktory splněny – samostatnost, rozvíjení svých 

schopností, viditelnost výsledků a jejich práce jim dává smysl – často se začnou sna-

žit vykonávat i složitější úkoly a překonat tak náročnější překážky, ovšem pokud se 

nejedná o zaměstnance, kteří svou práci nemají rádi. Těm lze vnitřní motivaci podpo-

řit, např. zdůrazněním, v čem je jejich práce zajímavá, střídáním zadávaných úkolů, 

předáváním pravomocí i tvorbou příjemné pracovní atmosféry. (Urban, 2016) 

 

Dle Kopřivy (2008, s. 181) je vnější motivace založena na odměně nebo vyhnutí se 

trestu. Trvání vnější motivace je tedy tak dlouhé, dokud trvá příslib odměny nebo 
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hrozba trestu. Z pracovního hlediska dle Urbana (2016) můžeme k vnějším motivům 

přiřadit to, co zaměstnanec získá za svou správně odvedenou práci. Jedná se v první 

řadě o hmotný motivační faktor ve formě peněz, finanční odměnu v podobě prémií či 

bonusů, zvýšení mzdy nebo nabídku benefitů. Na druhou stranu existují i nehmotné 

motivační faktory, do této skupiny můžeme zařadit pochvalu, uznání, osobní či od-

bornou prestiž, která je s danou prací či pracovním místem spojena, ale i zvýšení na-

děje na povýšení či zvýšení mzdy. Tyto nehmotné motivační faktory bychom mohli 

všechny zařadit do potřeby seberealizace na vrcholku Maslowovy pyramidy. 

1.4  Vybrané pracovní motivační teorie 

Motivačních teorií je velké množství, mezi nejznámější patří Maslowova klasifikace 

potřeb, dále například Herzbergova dvoufaktorová teorie, Vroomova teorie očekávání, 

Adamsova teorie rovnováhy, Skinnerova teorie pozitivního posílení, McClellandova 

teorie získaných potřeb, McGregorova teorie XY. Práce se bude zabývat třemi nej-

známějšími teoriemi a to Maslowovou, Herzbergovou a McGregorovou teorií, která se 

zabývá kladnými a zápornými faktory X a Y. 

 

Ke vztahu k praktické části se tyto teorie vztahují ke spokojenosti a motivaci zaměst-

nanců. Vybrané teorie popisují motivační přístup nejen zaměstnanců, ale i zaměstna-

vatelů k pracovní činnosti. Následně se tyto faktory a přístupy přímo nebo nepřímo 

odráží na spokojenosti a motivaci zaměstnanců v pracovním prostředí. 

 

1.4.1 Maslowova klasifikace potřeb 

Většina motivačních teorií je založena na potřebách a jejich uspokojení. Uspokojová-

ní je úzce spojeno se společenskými podmínkami, které určují způsoby, kterými své 

potřeby uspokojíme. Obvyklým příkladem je Maslowova hierarchistická klasifikace 

potřeb z roku 1943, kde byly potřeby rozdě-

leny podle intenzity naléhavosti. Potřeby 

klasifikoval takto:  

1. Fyziologické potřeby 

2. Potřeby bezpečí a jistoty 

3. Potřeby sounáležitosti a lásky 

4. Potřeba uznání a respektu 

5. Potřeba seberealizace 

 

Fyziologické potřeby – jedná se o ty, které 

existují již od narození a působí po celý ži-

vot, jsou to potřeby nezbytné pro zachování 

života či rodu. Pokud potřeba není uspoko-

jena, vede člověka k neklidu, a čím déle je 

neuspokojena, tím je motivace k uspokojení 

Obrázek 1: Schematické znázornění 

Maslowovy pyramidy potřeb; zdroj: Procház-

ková, 2018 
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větší (Homola, 1977, s. 62). Člověk potřebu přirozeně pociťuje, ale nemusí si být vě-

dom všech složek nebo celkového stavu potřeby. Homola (1977, s. 62) i ostatní psy-

chologové uvádí jako fyziologické potřeby ty, jejichž základní znak je navázat na tkáň 

nové deficity. Jedná se o: potravu, vodu, vzduch, teplotu, vyměšování, sex, absenci 

bolesti, odpočinek, spánek nebo mateřskou péči. Jako další fyziologické potřeby se 

označují i: potřeba aktivity, estetický hlad, vyhýbání se nepříjemnostem, potřeba jis-

toty, zvídavost, strach, hněv, potřeba volnosti pohybu. Pokud potřeby nejsou uspoko-

jeny, tělo si žádá jejich okamžitou pozornost.  

 

Mezi sekundární potřeby, které popisuje Procházková (2018), tedy potřeby, které nás 

neohrožují na životě, ale jsou potřeba k psychickému a duševnímu zdraví jsou: 

Bezpečí a jistota – člověk se přirozeně vyhýbá nebezpečí, neznámým, nebo ohrožují-

cím podnětům. Aby se tato potřeba naplnila, je potřeba vyhledat jistotu, spolehlivost 

a stabilitu. Naplňování této potřeby dojde při zabezpečení bydlení, uzavření pojistky, 

nebo v zabezpečení vlastního zdraví, zaměstnání či rodiny. 

Sounáležitost a láska – jedná se o potřebu, díky které udržujeme příbuzenské, part-

nerské či přátelské vztahy. Člověk přirozeně touží po pocitu milovat, být milován a 

někam patřit. Tato potřeba chrání člověka před depresemi, úzkostmi a samotou. 

Uznání a sebeúcta – potřeba, která vychází z touhy člověka být uznáván sám sebou, 

ale i okolím. Uznávat sám sebe není nijak jednoduché a jde o dlouhý životní proces, 

proto je tato potřeba skoro až na vrcholku pyramidy, jelikož ne každému se jí podaří 

dosáhnout. 

Potřeba seberealizace – jedná se o potřebu rozvinout svůj vlastní potenciál, své 

schopnosti, talent, osobní růst a touhu po vědění. Každý nemá předpoklady uspokojit 

své potřeby seberealizace a podle Maslowa se je podaří uspokojit jen 1 % lidí. (Pro-

cházková, 2018) 

 

1.4.2 McGregorova teorie X a Y 

Již v roce 1957 navrhl Douglas McGregor pocházející z prostředí sociální psychologie 

poprvé koncept motivační teorie X a Y a přispěl tak významně do oblasti manage-

mentu. Podle Martínkové (2017) nebyl údajně první, kdo narazil na myšlenky s tímto 

konceptem spojené, ale byl první, kdo tento koncept pojmenoval. Jeho motivační te-

orie se staví na vedení lidí na základě předpokladů X – negativní přístup, Y – pozitivní 

přístup. Tyto dva přístupy mají vysokou odlišnost a velkou škálu možností, jak s nimi 

zacházet a přistupovat k nim. Často se tato metoda nazývá také metodou cukru a bi-

če.  

 

Boguszak a Gannon (2013) uvádí dle Douglase McGregora teorii X jako povinnost ve-

dení organizovat, řídit, kontrolovat a upravovat chování zaměstnanců, protože ti by se 

jinak mohli stát odolnými vůči práci. Základem tohoto pohledu byla neochota praco-

vat, chyběly zde ambice zaměstnanců a touha po odpovědnosti, zaměstnanci byli 

sobečtí a odolní vůči změnám. Jako reakce na tyto předpoklady pak Douglas rozdělil 
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styl řízení na „tvrdé“ a „měkké“. Za „tvrdý“ přístup se myslí přístup donucovací, vyža-

dující pečlivý dohled a kontrolu, která následně vyústila v odpor. „Měkký“ přístup po-

važován za lhostejný výkon. Slabinou tohoto přístupu bylo, že chování zaměstnanců 

bylo důsledkem povahy organizací (firemní politika, praxe managementu). Pokud 

jsou tedy zaměstnanci považováni za lhostejné či líné, začnou se tak i chovat, bude 

potřeba nad nimi držet pečlivý dohled – v tomto směru teorie X selhává, jelikož ne-

bere v úvahu lidskou motivaci ani jejich potřeby. 

 

Jinými slovy teorie X předpokládá vrozenou nechuť k práci, vyhýbání se práci pokud 

nejde o zajištění peněz k přežití. Pracovní nechuť tak nezmění ani zvýšení mzdy - ani 

peníze v tomto případě člověka nemotivují. Tato teorie se opírá o fakt, že zaměstnan-

ci pracují pod hrozbou trestu (pokuta, srážka ze mzdy, výpověď). Dále se předpoklá-

dá, že člověka s podnikem nespojují žádné kladné vztahy, člověk odmítá jakoukoliv 

odpovědnost, nechce podstupovat za své rozhodování žádné riziko a chce být pouze 

veden. Jedná se především o autoritativní styl řízení, který je založen na výhružce 

trestu. (Martínková, 2017) 

 

Na rozdíl od teorie X popsal McGregor i alternativní přístup, který popisuje Gannon a 

Boguszak (2013) a který je založený na adekvátnějších předpokladech o lidské pova-

ze, nazval jí Teorie Y. V tomto přístupu již nejsou lidé pasivní a to díky přístupu orga-

nizace poskytnout příležitosti svým zaměstnancům pro jejich osobní rozvoj, potenci-

ál a vytvořit tak podmínky, díky kterým budou zaměstnanci využívat svého úsilí 

k dosažení cílů celé organizace. 

 

Teorie Y tedy předpokládá, že člověka práce těší, rád pracuje. Nechodí do práce pou-

ze pro mzdu, ale uplatňuje zde své znalosti, schopnosti a dovednosti, má možnost se 

seberealizovat. Má kladný vztah vůči organizaci, je loajální, zastává stejné poslání a 

cíle firmy. Zaměstnanec tak vyhledává odpovědnost za své rozhodnutí či činy, má při-

rozenou ctižádost i ambice. Vedení je v liberálním stylu, motivací je tvůrčí práce. 

(Martínková, 2017) 

 

1.4.3 Herzbergova teorie 

Vodáček a Vodáčková (2013) popisují teorii dvou faktorů od amerického psychologa 

Fredericka Herzeberga, která vznikla na přelomu 50. a 60. let 19. století. Jedná se o 

jednu z nejpoužívanějších teorií v moderním managementu. Tato teorie vznikla na 

základě empirických rozborů, které zahrnovaly více než dvě stovky technických a 

ekonomických pracovníků v Pittsburgu. Na základě odpovědí těchto pracovníků, které 

se týkaly především příčin ovlivňování a úrovně uspokojení potřeb, rozdělil Herzberg 

faktory do dvou významných skupin. První označil jako motivátory a druhou jako hy-

gienické vlivy.  
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„K motivátorům patří činitele, které uspokojují lidské potřeby a zároveň se při jejich 

uplatnění aktivuje zájem a úsilí pracovníků o zlepšení jimi vykonávaných činností. Jde 

např. o motivaci k vyššímu výkonu, vyšší kvalitě práce, tvůrčí aktivitě, vnitřní podnika-

telské činnosti. Zatímco motivace je odrazem potřeb, motivátory jsou prostředky pro 

jejich satisfakce„ (Vodáček a Vodáčková, 2013, s. 128). Motivátory jsou obvykle ty čini-

tele, které se spojují s výkonem vlastní práce, podmínkami a výsledky, jedná se tedy 

např. o radost z různorodé a zajímavé práce, pocit úspěchu nebo i hmotné, morální 

ocenění za kvalitní práci, svědomitost či odbornost. 

 

„K hygienickým vlivům patří činitele či podmínky, v nichž pracovník pracuje a které 

ovlivňují jeho spokojenost nebo nespokojenost. Při jejich přiměřeném splnění je pra-

covníci příliš nesledují. Jen nevýrazně se odrážejí v motivaci k práci. Ovšem při nespl-

nění mezní (minimální, resp. prahové) úrovně jejich uspokojení dochází k výrazné ne-

spokojenosti a možnému konfliktu se zaměstnavatelem“ (Vodáček a Vodáčková, 

2013, s. 128-129). Mezi hygienické vlivy patří například chování managementu, styl 

kontroly, vybavení pracovního prostředí, pracovní podmínky (hluk, osvětlení, zápach 

apod.). K významnému poznatku patří i fakt, že hygienickým vlivem se stává již i jed-

nou přiznaná mzda či plat, pouze v krátkém období po změně se projevuje motivač-

ně.  

 

Jednoznačná hranice mezi motivátory a hygienickými vlivy neexistuje. Na každého 

zaměstnance působí jiné vlivy různě. Velkou roli také hrají osobní vlastnosti každého 

zaměstnance. Je pravidlem používání motivátorů především na jednotlivce, přičemž 

hygienické vlivy lze použít u dílčích kolektivů. (Vodáček a Vodáčková, 2013) 

 

Herzbergova teorie lze uplatnit i v praktické části. Pokud si vezmeme motivátory, mů-

žeme je přiřadit k nabízeným benefitům, nebo k tomu, jak zaměstnavatel přistupuje 

ke svým zaměstnancům. Co se týká hygienických vlivů, mezi které spadá především 

chování managementu, jedná se například o podporu work-life balance, o přístup 

zaměstnavatele k zaměstnanci. Pokud má zaměstnavatel kladný vztah ke svým za-

městnancům, bude mít i důvěru ohledně výkonu jejich práce a tak pro něj bude jed-

nodušší dovolit zaměstnanci např. práci z domova, kde ho nemůže přímo kontrolo-

vat.  
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2  Work-life balance 

V dnešní době se pojem work-life balance dostává více do povědomí jak zaměstnan-

ců, tak zaměstnavatelů. Vohralíková (2019) uvádí, že se jedná o termín, který popisuje 

rovnováhu mezi osobním a pracovním životem každého člověka. Rovnováhu mezi 

těmito dvěma složkami nelze změřit nebo přesně definovat, jelikož každý člověk má 

jiná kritéria a jiné potřeby. Rovnováha tedy neznamená trávení stejného času doma i 

v práci, ale vyjadřuje, jak tyto dvě oblasti sladit, aby byl člověk spokojený. Již delší 

dobu není trendem věnovat se plně kariéře a zanedbávat sebe i svůj osobní život. Li-

dé si více a více uvědomují, že je důležité se věnovat nejen kariéře a práci, ale také 

rozmanitosti svého osobního života. Tento koncept zároveň přispívá i k duševnímu 

zdraví, zlepšuje výkonnost ve všech oblastech života a přispívá k vyrovnanosti.  

 

Jak již bylo řečeno, každý člověk vyžaduje jiný poměr trávení času v práci a osobním 

životě. Lidé, kteří nemají závazky (rodinu) a navíc mají práci, která je baví, naplňuje, 

budou v práci trávit více času než člověk, který má doma již rodinu a po práci musí 

zastat i pozici rodiče, partnera. Žádná z variant není ani dobře ani špatně, každému 

vyhovuje něco jiného. (Vohralíková, 2019) 

 

Vohralíková (2019) také uvádí, že se tento koncept dostává i do podvědomí zaměst-

navatelů, kteří si uvědomují, že zaměstnanci nežijí jen prací, ale mají i své osobní po-

třeby a nároky na soukromý život. Do oblasti personalistiky ho začleňují především 

zaměstnavatelé, kteří si jsou vědomi kvality osobního života, která se může odrážet 

v motivaci či pracovním nasazení. Aktuálnost konceptu work-life balance je způso-

bena i novými „chytrými“ technologiemi, které dnes a denně používá snad každý za-

městnanec. Díky těmto technologiím lze tak mnohem jednodušeji sloučit pracovní a 

soukromý život, lze tak v práci řešit i soukromé záležitosti skrz online prostředí. Často 

ale může vést k prokrastinaci v pracovní době, která naopak pracovní nasazení snižu-

je. Tomuto konceptu se věnují především mladí lidé spadající do generace Y, kteří od 

svých zaměstnavatelů vyžadují především časovou flexibilitu a volnost, na druhou 

stranu jsou ochotni pracovat pilně a obětavě a plnit tak svou práci velmi dobře. 

 

Díky optimální vyrovnanosti osobního a pracovního života, tedy i pracovní zátěže, 

kompenzaci stresu, času na koníčky, rodinu i osobní potřeby vyrovnanosti, tak může 

sloužit i jako prevence syndromu vyhoření.  Člověk má právo na svůj volný čas a 

osobní prostor je stejně důležitý jako práce. (Hájková, 2018) 

 

Harmonizací mezi pracovním i soukromým životem se zabývá i směrnice Evropské 

unie z června roku 2019. Směrnice, která byla vytvořena za účelem zvýšení účasti žen 

na trhu práce, se zabývá především životem rodičů a pečujících osob. „Tato směrnice 

dále umožňuje čerpat pracovní volno na péči o rodinné příslušníky, kteří tak budou 

mít možnosti lépe sladit pracovní i osobní život. Tato směrnice představuje další krok 

v prosazování rovnosti žen a mužů v celé EU. V současné době jsou pobídky pro mu-
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že, aby čerpali rodičovskou či otcovskou dovolenou nebo přijímali pečovatelské po-

vinnosti, omezené. Směrnice jim k využívání těchto možností poskytne nové příleži-

tosti. Tím se sníží objem neplacené práce vykonávané ženami, což ženám zajistí více 

času na placené zaměstnání. Směrnice přispěje také k odstraňování genderových 

rozdílů,“ (Rada EU, 2019) řekl Marius-Constantin Budai, rumunský ministr práce a soci-

ální spravedlnosti. (Rada EU, 2019) 

2.1 Podpora státu 

Stát je hlavním finančním kompenzátorem nákladů, které jsou spojené s rodinnými 

povinnostmi. Křížková a kolektiv (2005, s. 28) uvádějí, že skloubit práci a rodinu je zá-

vislé na právním rámci, který umožňuje zaměstnancům například flexibilitu při péči o 

dítě. Mnoho těchto právních opatření již existuje a opravňuje muže i ženy využívat 

mateřskou či rodičovskou dovolenou nebo volno při ošetřování člena rodiny. Legisla-

tivní úpravy, které pomáhají při spojování pracovního a soukromého (rodinného živo-

ta) jsou zejména: 

- mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství 

- rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek (pro muže i ženy) 

- přestávky na kojení 

- možnost zkrácené pracovní doby pro ženy s dětmi mladšími 15 let a těhotné ženy 

(v § 156/2 ZP) 

- nárok na čerpání placeného volna při ošetřování člena rodiny 

- zákaz výpovědi (s výjimkou některých případů) pro ženu čerpající mateřskou dovo-

lenou a pro ženu/muže čerpající rodičovskou dovolenou a trvale pečující o dítě 

mladší 3 let apod. Možnost podpory konceptu work-life balance lze například mateř-

skou, otcovskou, rodičovskou či pečovatelskou dovolenou.  

 

2.1.1 Mateřská a otcovská dovolená 

Mateřská dovolená neboli peněžitá pomoc v mateřství je peněžitá pomoc, na kterou 

lze mít nárok po splnění zákonných podmínek, a kterou vyplácí Okresní správa soci-

álního zabezpečení. Tento příspěvek se pobírá 28 týdnů (při vícečetném porodu 37 

týdnů). Primární podmínkou získání tohoto příspěvku je získání doby nemocenského 

pojištění v rozsahu minimálně 270 kalendářních dní v posledních dvou letech. (Česká 

správa sociálního zabezpečení) 

 

Účast na platbě nemocenského pojištění mají i zaměstnanci na zkrácený úvazek, i 

pro ty platí nárok na čerpání mateřské dovolené. OSVČ musí platit dobrovolné nemo-

censké pojištění minimálně v délce 180 dní pod dobu jednoho roku před porodem. 

Studenti, kteří nemají příjem a nejsou tak plátci nemocenského pojištění, na tento 

příspěvek nárok nemají. (Česká správa sociálního zabezpečení) 
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Výpočet tohoto příspěvku vychází z vyměřovacího základu za poslední rok (12 měsí-

ců), který je upravený o redukci denního vyměřovacího základu. V roce 2020 byla prv-

ní redukční hranice do 1162 Kč (100 %), druhá hranice byla od 1162 Kč do 1742 korun 

(60 %) a třetí hranice byla od 1742 Kč do 3484 Kč (30 %). Z tohoto redukovaného den-

ního vyměřovacího základu se následně spočítá 70 % a vznikne denní mateřská. (On-

dráčková a Gola, 2020) 

 

V některých případech uvedených v zákoně může tento příspěvek pobírat i otec, stále 

se však jedná o mateřskou dovolenou. Otec může o tuto dávku zažádat nejdříve šest 

týdnů po porodu (na prvních 6 týdnů má nárok výhradně matka) a musí splňovat 

stejné podmínky pojištění, tedy 270 dní. Otec navíc musí mít písemný souhlas matky 

dítěte o převzetí péče. (Česká správa sociálního zabezpečení) 

  

Otcovská dovolená (otcovská poporodní péče) není ekvivalentem k mateřské dovo-

lené. Lze ji čerpat maximálně po dobu sedmi dnů a měla by umožnit otcům, aby 

mohli strávit čas se svým dítětem. Nově ji upravuje i směrnice evropského parlamen-

tu: „Právo na otcovskou dovolenou nesmí být podmíněno splněním požadavku na 

odpracovanou dobu nebo na dobu trvání pracovního poměru. Právo na otcovskou 

dovolenou se přiznává bez ohledu na osobní nebo rodinný stav pracovníka, jak je 

vymezuje vnitrostátní právo“ (Úřední věstník Evropské unie, 2019, s. 86). 

 

Tato dávka by měla nahradit příjem, o který otec přijde, pokud se rozhodne zůstat s 

novorozencem doma. Primární podmínkou je účast na nemocenském pojištění, které 

v běžném pracovním poměru hradí zaměstnavatel. O čerpání tohoto příspěvku je 

třeba zažádat prostřednictvím formuláře Žádost o dávku otcovské péče. Ze zákona 

mají otcové právo na pracovní volno při narození dítěte. (Hovorka a Veselíková, 2021) 

 

2.1.2 Rodičovská dovolená 

V roce 2019 vydal Evropský parlament směrnici, která upravuje rovnováhu mezi sou-

kromým a pracovním životem, zahrnuje i rodičovskou dovolenou. „Členské státy při-

jmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby každý pracovník měl individuální právo 

na rodičovskou dovolenou v délce nejméně čtyř měsíců, kterou může čerpat do doby, 

než dítě dosáhne určitého věku, který není vyšší než osm let a který stanoví každý 

členský stát nebo kolektivní smlouva. Tento věk se určí tak, aby bylo zajištěno, že 

každý rodič může skutečně využít své právo na rodičovskou dovolenou na rovno-

právném základě“ (Úřední věstník Evropské unie, 2019, s. 86). 

 

V České republice má ze zákona právo na rodičovskou dovolenou matka i otec. Po 

tuto dobu čerpají rodičovský příspěvek, zároveň k tomu si mohou i neomezeně fi-

nančně vydělávat. Rodičovskou dovolenou mohou čerpat oba partneři souběžně, ale 

pouze jeden z nich obdrží rodičovský příspěvek. Míra, ve které se rodičovská dovolená 

využívá, je z 99 % tvořena ženami, které navazují na čerpání mateřské dovolené (Kříž-
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ková a kolektiv, 2005, s. 292). Lze ji čerpat po dobu maximálně 3 let. Křížková a kolek-

tiv (2005, s. 292) uvádějí, že většina žen tuto dobu zůstává s dětmi doma, jen 1-2 % 

žen jsou doma minimální dobu (půl roku), následně se vrací do zaměstnání.  

 

Rodičovský příspěvek je na rozdíl od mateřského příspěvku dávkou státní podpory, 

na tento příspěvek má nárok každý. Procházková a Matějková (2020) poukazují na to, 

že v lednu roku 2020 odsouhlasila vláda zvýšení rodičovského příspěvku z původních 

220 000 Kč na 300 000 Kč, tato výše se nezměnila ani pro rok 2021. Ten z rodičů, který 

tento příspěvek čerpá, si může vybrat i délku a výši, jednou za tři měsíce. Tento pří-

spěvek nelze vyčerpat najednou a zároveň měsíční příspěvek nesmí být vyšší než 70 

% vyměřovacího základu. Lidé, u kterých nelze vyměřovací základ zjistit (studenti, ne-

zaměstnaní), dostávají pevně stanovené částky.  

 

Rodičovskou dovolenou lze čerpat i v případě pobytu dětí ve školce. Děti do 2 let 

mohou pobývat ve školce 92 hodin měsíčně a rodina má stále nárok na čerpání rodi-

čovského příspěvku. Pro srovnání do roku 2019 se jednalo o 46 hodin měsíčně, uvádí 

Procházková a Matějková (2020). Tato změna napomáhá v podpoře work-life balance, 

aby se rodič mohl vrátit dříve do práce, alespoň částečně a zároveň nepřišel o příspě-

vek. Běžně se počítá s pobíráním rodičovské dovolené do 3 let věku dítěte, po tuto 

dobu je zaměstnavatel ze zákona povinen držet pracovní místo zaměstnanci na rodi-

čovské dovolené. Dřívější či pozdější nástup do práce je již na dohodě se zaměstna-

vatelem. 

 

2.1.3 Pečovatelská dovolená a ošetřovné 

Součástí Směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a 

soukromým životem je i část o pečovatelské dovolené. Mělo by se jednat o volno pro 

zaměstnance, který poskytuje osobní péči, pomoc příbuzné osobě nebo osobě, se 

kterou sdílí domácnost a která ji z vážného zdravotního stavu vyžaduje. Členské státy 

musí zajistit, aby zaměstnanci měli nárok na minimálně 5 dní této dovolené. Dle čes-

kého sociálního systému má zaměstnanec v této době nárok na ošetřovné. (Kaletová, 

2019) 

 

Dle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) patří ošetřovné mezi jednu ze šesti 

dávek českého systému nemocenského pojištění (vedle mateřského nebo otcovské-

ho příspěvku). Nárok na tento druh podpory má zaměstnanec, který nemůže pracovat 

z důvodu starosti o člena domácnosti ze závažných zdravotních důvodů nebo o 

zdravé dítě mladší 10 let z důvodu uzavření škol nebo dětských zařízení nebo naříze-

ní karantény.  
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2.2 Podpora z hlediska zaměstnavatele 

V rámci novely, kterou přijal Parlament ČR v roce 2000, došlo ke snížení pracovní doby 

ze 42,5 hodin týdně na 40 hodin. Do této doby se nepočítají přestávky na jídlo.  Čer-

máková a kolektiv (2002, s. 29), zdůrazňují, že někteří odborníci se vyslovují i pro zkrá-

cení pracovní doby na 35 hodin, aby došlo k zlepšení pracovních podmínek zaměst-

nanců a mohlo se uvolnit i více pracovních pozic. Na druhou stranu by toto snížení 

pracovní doby mohlo vstoupit do výše mzdy. Z průzkumů vyplývá, že na manažer-

ských pozicích lidé pracují i více než 45 hodin týdně, což je průměrem ve srovnání 

s ostatními evropskými zeměmi.  

 

Prvním krokem ke kompenzaci doby strávené v práci navíc a přispění k podpoře rov-

nováhy dle Čermákové a kolektivu (2002, s. 31-32) je proplácení přesčasů. Je však 

nutné zmínit, že ne každý zaměstnavatel nabízí tuto možnost a často tak zaměstnan-

ci pracují na úkor již svého volného času. Dle výzkumů až polovina zaměstnanců není 

nijak ohodnocena za svůj přesčas. V ČR je možné přesčasy kompenzovat finančně 

nebo ve formě náhradního volna. Firmy většinou upřednostňují kompenzaci přesčasů 

náhradním volnem, zaměstnanci by naopak upřednostnili finanční ohodnocení.  

 

Další podporou může být i flexibilní doba. Flexibilní (pružná) pracovní doba existuje 

v České republice již řadu let a nově je upravená i v zákoníku práce. Nejvíce se vysky-

tuje v administrativních oborech a dle průzkumu ji využívá více než 1/3 firem. Flexi-

bilní pracovní doba je často spojována i s nerovnoměrnou pracovní dobou, kde vy-

hodnocování pracovní doby probíhá po delším časovém intervalu, např. měsíčně. Zá-

leží tedy pouze na zaměstnanci, jestli bude pracovat každý den stejně, nebo některé 

dny méně a jiné naopak více, ale na konci měsíce musí mít splněn daný fond odpra-

covaných hodin. (Čermáková a kolektiv, 2002 s. 33-34) 

 

Flexibilní (pružná) pracovní doba je nově upravena i v Úředním věstníku Evropské 

unie (2019, s. 88), a to zejména pro osoby s dětmi do určitého věku a pečující osoby. 

V tomto případě musí zaměstnavatelé žádost o pružném uspořádání pracovní doby 

zvážit a odpovědět na ní s přihlédnutím ke svým potřebám. Pokud se zaměstnavatel 

rozhodne žádosti nevyhovět nebo odložit, musí své rozhodnutí odůvodnit.  

 

Zkrácená pracovní doba je další z možných benefitů ze strany zaměstnavatele, které 

uvádí Rybová (2019). Jedná se o zkrácení pracovní doby o několik hodin týdně při za-

chování stejné měsíční mzdy. V praxi to znamená, že místo 40 hodin týdně pracuje 

zaměstnanec například 37 hodin a na výši jeho mzdy se to nijak neprojeví. Zkrácenou 

pracovní dobu by uvítalo 60 % lidí pracujících především ve směnném provozu. Dle 

ředitele Nunzia Totara z poradenské společnosti Déhora mění firmy svůj postoj 

k délce a rozvržení pracovní doby svých zaměstnanců. Ta má vliv na produktivitu i 

spokojenost a může se jednat o jednu z cest, jak zlepšit pracovní podmínky (Rybová, 

2019). Zkrácená pracovní doba není v ČR příliš rozšířená, ale již několik málo firem ji 
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zavedlo a zjistilo její přínos jak pro firmu, tak pro zaměstnance. „U Trinity Bank je 

zkrácený pracovní týden součástí motivačního programu. Můžeme za tím tedy hledat 

motivaci. I u společnosti Vašečočky.cz jde o zaměstnanecký benefit. Většina zaměst-

nanců je ze zkrácení pracovní doby nadšená a díky tomu ani pracovní výsledky ne-

klesly, zaměstnanci jsou spokojení a do práce chodí odpočatí. Podle slov Jiřího Urba-

na jsou zaměstnanci pyšní na to, že právě jejich firma s něčím takovým přišla“ (Rybo-

vá, 2019). 

 

Flexibilitu lze docílit i prací z domova, jak uvádí Čermáková a kolektiv (2002, s. 37). Ta-

to forma zaměstnávání souvisí zejména s rychlým rozvojem výpočetní techniky a 

větší gramotností lidí v tomto směru. Možnost tohoto typu zaměstnávání lze realizo-

vat především u administrativních prací (právníci, překladatelé, účetní), ale i u někte-

rých jednoduchých dělnických profesí jako balení či výroba jednoduchých předmětů. 

Částečná práce z domova může tedy zaměstnancům přinést větší flexibilitu, volnost i 

obohacení běžné pracovní doby. Při plánování práce z domova je nutné zohlednit dů-

ležitost sociálních kontaktů, které práce v nedomácím pracovním prostředí poskytu-

je. Jedná se zejména o ženy, které více vyhledávají sociální kontakt než muži.   

 

Práce z domova nabrala trochu jiný směr v roce 2020 během koronavirové pandemie, 

kdy se z často vyhledávaného benefitu stalo nařízení a denní rutina, která ne vždy 

pozitivně ovlivnila rovnováhu mezi prací a soukromým životem. Ukázala tak, že oblast  

work-life balance může být v tomto směru trochu obtížná.  

 

Neplacené volno může být dalším možným směrem, jak využít pracovní den mimo 

čerpání dovolené a zařídit si osobní záležitosti. Lze ho čerpat dohodou nebo i povin-

ně bez schválení nařízeného, ale pouze za podmínek, které jsou popsány v zákoníku 

práce. Neplacené volno dohodou se zaměstnavatelem lze využít například na delší 

zahraniční nebo studijní pobyty, při vyčerpání placené dovolené, k studijním účelům 

a přípravám na zkoušky, při hlídaní dítěte, které již oslavilo 3. narozeniny. V těchto 

případech je nutný souhlas zaměstnavatele. Ten může, ale nemusí s návrhem na ne-

placené volno souhlasit. (Jobs.cz, 2016) 

 

Dle pracovního portálu Jobs.cz mohou zaměstnanci využívat neplaceného volna 

v případech určených zákonem i bez souhlasu zaměstnavatele, respektive toto volno 

zaměstnavatel musí schválit. Jedná se o případy uvedené v zákoníku práce, jako jsou 

například: vlastní svatba (nárok na 2 dny volna; jeden placený, druhý neplacený), do-

provod partnerky k porodu, stěhování (až 2 dny), ve výpovědní lhůtě při shánění nové 

práce (1/2 dne týdně), obecný zájem (např. zvolení do místního zastupitelstva a nut-

ná účast na schůzi). Je nutné brát na vědomí, že v případě uplatňování neplaceného 

volna má v této době zaměstnanec nulový příjem, tím pádem se neplacené volno 

nezapočítává do důchodu. Dále je také nutné zohlednit zdravotní pojištění dle délky 

neplaceného volna. Pokud se jedná o neplacené volno na celý měsíc, zdravotní pojiš-

tění se počítá z minimální mzdy, pokud zaměstnanec čerpá neplacené volno jen ně-
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kolik dní v měsíci, pojištění se vypočítá podle skutečného měsíčního výdělku (část 

odvádí zaměstnanec, část zaměstnavatel). (Jobs.cz) 

 

Pokud zaměstnavatelé dbají na spokojenost a sportovní vyžití svých zaměstnanců je 

častým benefitem multisport karta, či flexi pass. Tyto benefity jsou dobrovolné a zři-

zují je zaměstnavatelé pro své zaměstnance buď zcela zdarma, nebo za částečný 

doplatek.  Multisport karty nabízejí široké možnosti k pohybu po celý rok jak v létě, 

tak v zimě a dají se využívat ve vnitřních i venkovních prostorech. Tato karta se dá vy-

užít vždy na jednu aktivitu denně, v některých fitness centrech je tato aktivita ome-

zena i časově (90 minut denně). Velkým pozitivem je, že ji může využívat jak zaměst-

nanec, tak jeho rodina, jelikož lze pořídit i doprovodnou kartu a až 3 dětské karty. 

(Multisport) 

 

Flexi pass, je moderní platební karta či poukázka, se kterou lze platit v oblasti služeb 

či volného času. Tyto poukázky se dají využít nejen k sportovním aktivitám, ale také 

ke kultuře, cestování či nákupu zdravotních potřeb, vitamínů nebo i na lázeňské po-

byty. Tyto poukázky (či karty) jsou osvobozeny od odvodů sociálního a zdravotního 

pojištění i daně. Zaměstnanec získá o 45 % větší hodnotu v porovnání se mzdou a 

zaměstnavatelé ušetří 35 % nákladů v porovnání se mzdou. (Moje Sodexo) 

 

Dalším rozvíjejícím se benefitem jsou dog-friendly nebo pet-friendly pracoviště. Čes-

ky řečeno možnost vzít si psa nebo domácího mazlíčka do práce. Tento benefit nabízí 

více uvolněnou pracovní atmosféru a Češi patří mezi milovníky psů a domácích maz-

líčků obecně. Firmy mají možnost nabízet nejen pojištění domácích mazlíčků v rámci 

zaměstnaneckých benefitů, ale možnost vzít zvíře přímo do pracovního prostředí 

(Lifespeak). Tento novodobý benefit pro své zaměstnance využívají i světové značky 

jako Google, Proctor and Gamble nebo Amazon. Dle portálu Lifespeak se objevují ne-

ustálé výzkumy o pozitivních účincích mazlíčků na pracovišti. Bylo například prokázá-

no, že přítomnost domácích mazlíčků snižuje úzkosti, stres či krevní tlak, mazlení 

s nimi uvolňuje hormony, které nás činí šťastnějšími a zaměstnanci se cítí v práci více 

uvolnění. S možností vzít svého domácího mazlíčka do práce je spojena i zvýšená 

produktivita, zaměstnanec nemusí spěchat domů, aby se o zvíře musel postarat, a 

může se více soustředit na svou práci. Na druhou stranu má tento benefit pozitivní 

vliv i na zaměstnavatele – tvoří lepší image společnosti a zároveň spokojení zaměst-

nanci, kteří se cítí v pracovním prostředí spokojeně a uvolněně, nemají potřebu měnit 

zaměstnání. Samozřejmě je nutné brát v potaz i zaměstnance bez domácích mazlíč-

ků s možnými alergiemi.  

 

I přesto, že v roce 2019 proběhla novela práce, sick days jsou stále dobrovolným be-

nefitem nikoli povinností zaměstnavatele. Kubešová (2019) popisuje, že se jedná o 

možnost, aby si zaměstnanec mohl vzít ročně několik dní volna, pokud se necítí 

dobře, ale zároveň se jedná o několikadenní nevolnost, se kterou je zbytečné chodit 

pro neschopenku k lékaři. Sám zaměstnavatel si může určit, zda sick days zahrne 
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mezi své benefity či nikoli, eventuálně kolik dní. Důvody čerpání sick days některé 

firmy nestanovují, pokud tomu tak je, lze tyto dny využít i v momentě, kdy si zaměst-

nanec potřebuje něco zařídit během pracovního dne.  

 

Oblíbeným benefitem jsou firemní auta i k soukromým účelům. Jde o proces, kdy 

zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci auto, které zaměstnanec využívá nejen pro 

práci a pracovní účely, ale i ve svém volnu. Zaměstnanci musejí vést knihu jízd a evi-

dovat ujeté kilometry (jak pracovní, tak soukromé). Zaměstnavatel se dále může roz-

hodnout, zda bude plně hradit pohonné hmoty, či si je bude zaměstnanec hradit 

sám. Většinou se tento problém řeší tankovacími kartami (CCS) s následným vyúčto-

váním soukromých kilometrů na konci měsíce. (Schaffer & Partner, 2019) 

 

Méně rozšířeným benefitem zejména v českém prostředí jsou firemní mateřské školy. 

Portál firemní školky.cz dávají vinu především složité legislativě. S množstvím norem, 

nařízení i vyhlášek je tento benefit pro firmu během na dlouhou trať. Existují progra-

my, které se tímto benefitem zabývají a pomáhají realizaci tohoto benefitu. (Firemní 

školky.cz) 

 

Dalšími benefity mohou být například akce pro zaměstnance a jejich rodiny nebo 

placená dovolená navíc. Je na zvážení každého zaměstnavatele jaké benefity přine-

sou jeho firmě a zaměstnancům pocit největší péče. 

2.3 Česká republika 

V celosvětovém žebříčku dle OECD Better Life Index (2019) je Česká republika 

v porovnání s ostatními zeměmi průměrem, co se work-life balance týká. Dle tohoto 

výzkumu pracuje necelých 6 % obyvatel déle než by muselo a v průměru trávíme po-

dobné množství času v práci i volnočasovými (soukromými) aktivitami. V délce pra-

covní doby jsme tedy 21. ze 40 zemí, které jsou v žebříčku zahrnuty, 16. v trávení času 

osobní péči a volnočasovými aktivitami. 

 

Ženy jsou především ty, které se v České republice starají o výchovu a péči dětí, na 

druhé straně muži jsou ti, na kterých závisí finanční funkčnost rodiny. Jedním 

z důvodů je stálá sociální nerovnováha mezi ženami a muži, zejména pak ve finanč-

ním odměňování v práci. Tato nerovnováha byla zmírněna přijetím nové směrnice 

Evropského parlamentu, která jak již bylo uvedeno výše, popisuje nárok na otcovskou 

či pečovatelskou dovolenou. V České republice existuje i řada příspěvků, která pomá-

há slaďování pracovního a osobního života. Jak již bylo uvedeno, jedná se o příspěvky 

při mateřské dovolené, pečovatelské dovolené, ošetřovné nebo při otcovské či rodi-

čovské dovolené. (Rodiny v krajích) 

 

Tomuto trendu se snaží přispívat i Ministerstvo práce a sociálních věcí České republi-

ky (MPSV). Problematice slaďování rodinného a pracovního života se věnuje projekt, 

který je spolufinancovaný ze státního rozpočtu a Operačního programu Zaměstna-
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nosti (ESF) s názvem „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinné-

ho života na úrovni krajů“ (DotaceEU), který byl zahájen na začátku roku 2017 a ukon-

čen by měl být na konci roku 2021. 

Mezi prioritní cíle tohoto projektu dle portálu Rodiny v krajích patří například: 

- zlepšení nabídky služeb v daných regionech pro zlepšení rodinného života 

- lepší spolupráce MPSV a krajů při přípravě opatřeních, která budou lépe pomáhat 

potřebám rodin 

- zbourání rozdílů v nabídce, kvalitě či dostupnosti služeb pro rodiny 

- zvýšení informovanosti o možnostech regionální podpory (Rodiny v krajích) 

 

Z pracovního hlediska jsou již legislativní úpravy zaměřené na rodiče, matky, či tě-

hotné ženy. Zaměstnavatel musí brát ohledy při přípravě směn zaměstnanců, kteří 

pečují o děti nebo mít na paměti, že těhotné ženy nemohou pracovat přesčas. Pra-

covní podmínky těchto zaměstnanců upravuje § 238 až 242 zákoníku práce. Navíc 

musí zaměstnavatel vyhovět všem zaměstnancům pečující o dítě, které ještě nedo-

sáhlo 15 let a kteří požádají o kratší pracovní dobu nebo o úpravu pracovní doby. Vý-

jimkou jsou závažné důvody nebo narušení provozu. (Rodiny v krajích) 

 

I přes vyspělost České republiky se zde stále setkáváme s diskriminací žen 

v pracovním prostředí. Genderovou nerovnoprávnost potvrzuje i průzkum Randstad 

Workmonitor (2017), kde až třetina dotazovaných uvedla, že jejich zaměstnavatel 

nemá stejný přístup k oběma pohlavím a až 28 % dotazovaných si je jisto, že ženy a 

muži na stejných pozicích v jejich zaměstnání mají jiné platové ohodnocení. I přes 

neustálé zrovnoprávňování žen a mužů, lidé neberou jako samozřejmost mít výraz-

nější podíl žen ve vedení. „V kolektivu jsou ženy vítány, jakmile ale dojde na povyšo-

vání a vedoucí role, české manažerky stále naráží. Jako svého přímého nadřízeného 

upřednostňuje 73 % pracujících Čechů muže a 62 % ho opravdu má. Pouze 23 % 

mužů a 32 % žen raději pracuje pod ženským vedením“ (Randstad, 2017). 

 

Pozitivní stránka work-balance v České republice je, že čím dál tím více Čechů si oblí-

bilo flexibilní pracovní dobu. Z průzkumu Randstad Workmonitor (2017) vyplynulo, že 

až 58 % dotazovaných Čechů reaguje na telefonáty či emaily i mimo jejich pracovní 

dobu, 44 % je ochotných během dovolené řešit pracovní záležitosti, protože tak zů-

stávají v obraze a až 77 % dotazovaných řeší soukromé záležitosti během pracovní 

doby, což je ve srovnání s ostatními zeměmi nadprůměr. Je tak pozorované postupné 

stírání hranic mezi pracovním a soukromým životem, spíše tedy u pozic, které to 

umožňují, často tomu pomáhá i práce z domu. Tyto zkušenosti se projevují i jako po-

zitivní aspekt při dosahovaní vyšší efektivity zaměstnavatele i zaměstnance, který má 

tak pocit svobody.  
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2.4 Zahraničí 

Za hranicemi České republiky se žebříčky zemí s úrovní work-life balance poněkud 

liší. Země jsou často srovnávány na základě délky pracovní doby a délky mateřské 

(rodičovské) dovolené. Často chybí srovnání benefitů podporující tento koncept. 

Přední příčky však stále obsazuje Dánsko, Nizozemsko nebo Itálie. 

 

Dle statistiky OECD Better Life Index (2019) je na prvním místě Nizozemsko, primárně 

díky délce pracovní doby a to 30,3 hodin týdně. V Nizozemsku pouze 0,4 % lidí pracu-

je 50 a více hodin týdně (ve srovnání s Amerikou, kde 50 a více hodin týdně pracuje až 

11,1 % zaměstnanců). Lidé z Nizozemska mají také velmi nízkou nezaměstnanost 

mladých lidí, vysokou úroveň gramotnosti ve čtení a vysokou míru spokojenosti 

v dětství. Bohužel i v této zemi se setkávají s diskriminací žen v zaměstnání. 

V Nizozemsku až 61 % zaměstnaných žen pracuje pouze na částečný úvazek. Dle 

žebříčku portálu CN Taveller (2018) se Nizozemsko umístilo až na 3. pozici za stejných 

podmínek a délkou týdenní pracovní doby. 

 

Podle OECD Better Life Index (2019) si Itálie své druhé místo vysloužila především pro 

přístup jejich ministerstva hospodářství a financí, který poskytuje bezplatné pečova-

telské a zábavní služby pro děti od 4 do 12 pro všechny své zaměstnance. Tento 

aspekt zlepšuje život Italů, až 76 % ohodnotilo tuto službu jako “vynikající“, přičemž 

pouze 4,1 % zaměstnanců pracují více jak 50 hodin týdně. 

 

Graf 1: Státy s nejlepším work-life balance; zdroj: Buchholz, 2019 
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Dle portálu CN Traveller (2018) se na první příčce umístilo Dánsko (v OECD Better Life 

Index (2019) žebříčku je Dánsko na 3. místě). Dánsko si tento titul zasloužilo přede-

vším dobrým platem a průměrnou denní pracovní dobou, která je 6,6 hodin denně. 

Dále k tomu přispěl i vyznávaný styl hygge1. Jedná se i o stát s nejlepší výchovou dětí 

dle US News & World Report, kde mají rodiče (matky i otcové) nárok na 23 týdnů rodi-

čovské dovolené (Morton, 2018). Dle OECD Better Life Index (2019) se jedná přede-

vším o flexibilitu, kterou dánští zaměstnavatelé nabízejí. V Dánsku je také možné, že 

zaměstnanci starší 58 let si mohou zažádat o zkrácení pracovní doby a pobírají stejné 

penzijní příspěvky. Dánsko zároveň finančně podporuje rodiny s malými dětmi ve 

velkém rozsahu. Cílem je poskytnout rodinné služby i péči o děti, zároveň jsou za-

městnavatelé vstřícní k zaměstnancům, kteří se starají o své děti. Dánové pracují 37 

hodin týdně a jejich pracovní a soukromé životy jsou lépe slučitelné. Zároveň patří ke 

státům s nejnižší diskriminací mezi ženami a muži v zaměstnání.  

 

Pokud se podíváme na státy mimo Evropskou unii, tak v neochotě pracovat delší pra-

covní dobu vede Rusko, kde pouze 0,1 % zaměstnanců pracuje déle než 50 hodin 

týdně. Na druhé straně v Americe pracuje déle jak 50 hodin týdne až 11,1 % zaměst-

nanců. To je pravděpodobně dáno i vysokými výdaji na péči o děti a vzdělávání do 18 

let, tyto výdaje jsou nadprůměrem OECD Better Life Index. USA je jednou ze zemí bez 

vnitrostátní politiky placené rodičovské dovolené (tyto platby poskytují pouze 3 stá-

ty), je zde možná pouze neplacená dovolená v délce 12 týdnů, ale nárok mají pouze 

někteří zaměstnanci. V USA je důležitost v návratu matek do práce, tyto rodiny pak 

mají nárok na daňovou úlevu. (OECD Better Life Index, 2019) 

                                                      

 

 
1 Hygge je styl života, který vede k uznání pocitu nebo okamžiku, jedná se pohodový přístup 

k životu (Hygge House) 

Graf 2: Státy s nejhorším work-life balance; zdroj: Buchholz, 2019 
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Pokud se podíváme na graf výše, můžeme vidět státy s nejhorší úrovní work-life ba-

lance. Mezi nejhorší se řadí například Columbie nebo Mexiko, kde je mimo Izraele a 

Turecka nevyšší míra dětské chudoby. Až čtvrtina dětí zde žije nebo žilo v chudých 

domácnostech. Zároveň i možnosti dovolené v oblasti péče o dítě jsou omezené, ma-

teřská dovolená trvá pouhých 12 týdnů a právo na ní mají pouze ženy z formálního 

zaměstnání. Zároveň i míra zaměstnanosti žen patří mezi nejnižší v OECD. (OECD Bet-

ter Life Index, 2019) 
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3 Cíl a výzkumné otázky 

Cílem praktické části je zjistit, zda zaměstnavatelé podporují u svých zaměstnanců 

rozvíjející se koncept work-life balance. Zda zaměstnatelé respektují i osobní záleži-

tosti zaměstnanců, ať už osobním přístupem nebo nabízenými firemními work-life 

balance benefity. Dále by toto šetření mělo potvrdit nebo vyvrátit vliv nabízených 

work-life balance benefitů a vliv celkového přístupu zaměstnavatelů ke konceptu 

work-life balance na spokojenost či motivaci zaměstnanců. 

 

Na základě určených cílů byly stanoveny tři výzkumné otázky, které by na problema-

tiku benefitů work-life balance měly lépe odpovědět. 

1. Jakým způsobem podporují zaměstnavatelé u svých zaměstnanců rovnováhu 

osobního a pracovního života? 

2. Jakým způsobem využívají zaměstnanci nabízené benefity k podpoře WLB? 

3. Jak jsou zaměstnanci spokojeni s podporou WLB? 

 

3.1 Popis vzorku 

Šetření bylo provedeno online formou dotazníku. Úvodní část dotazníku je zaměřena 

na otázky, které slouží k identifikaci respondenta. Jedná se o otázky jako věk, pohlaví, 

druh pracovního úvazku, druh práce a zda respondenti mají či nemají děti. Další otáz-

ky se zabývají konceptem work-life balance a jeho využíváním v praxi. 

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 148 respondentů. Respondenti byli ze 

široké veřejnosti různého věku, z různých firem a různých pracovních úvazků. Z celko-

vých 148 respondentů bylo 72 mužů a 76 žen, dá se říci, že pohlaví respondentů bylo 

vyvážené. Věkové složení respondentů můžeme vidět na grafu na další straně. Ve vě-

ku 18-25 let se zúčastnilo 34 % respondentů, jedná se o největší zastoupení. Násled-

ně 30 % respondentů bylo ve věku 26-35 let, 25 % respondentů mělo věk mezi 36 a 

50 lety a 11 % bylo starších 51 let. V každém věkovém rozmezí byl poměr mužů a žen 

přibližně vyrovnaný, nejsou zde velké odlišnosti. 
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Pracovní úvazky byly rozdělené na brigádu (DPP, DPČ), částečný úvazek, hlavní pra-

covní poměr a OSVČ. Přičemž OSVČ se myslí lidé, kteří i přesto, že pracují jako samo-

statně výdělečné osoby, pracují v rámci nějaké společnosti, tedy mají nadřízeného, 

který jim může nabízet některé firemní benefity. OSVČ se v tomto případě nemyslí 

osoba, která pracuje pouze sama na sebe. Složení pracovních úvazků bylo následují-

cí:  

 

 

Graf 4: Složení pracovních úvazků, zdroj: vlastní práce 

Jak můžeme vidět z grafu, největší zastoupení měli lidé, kteří pracují na hlavní pra-

covní poměr. Muži a ženy byli v tomto ohledu vyvážení. Šetření ukázalo, že brigádně 

pracují více ženy, jako samostatně výdělečné osoby spíše muži. 
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Graf 3: Věkové složení respondentů, zdroj: vlastní práce 
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Další výzkumná otázka se zabývala druhem práce. V nabídce bylo několik variant, 

které si mohli respondenti vybrat. Mezi „jiné“ patří, např. zaměstnání v zemědělství, 

v sociálních službách nebo v právním prostředí. 

 

 

Graf 5: Druh práce, zdroj: vlastní práce 

Jak můžeme v grafu vidět, nejvíce respondentů pracuje ve službách, kde pracuje 

obecně nejvíce lidí. Následně velké množství respondentů pracuje na obchodních 

pozicích, v logistice, dále pak ve zdravotnictví, financích atd. Šetření ukázalo, že 

zejména v logistice a obchodních pozicích pracují více muži, přičemž ženy mají vý-

razně vyšší zastoupení ve službách či zdravotnictví. Ve službách zároveň pracují pře-
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elektrikář) 

Zdravotnictví (např. lékař/ka, 
sestra, bratr, sanitář/ka…) 
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devším respondenti ve věku 18-25 let, zároveň se jedná především o brigádnické 

úvazky. 

 

Na otázku, zda mají respondenti děti, odpovědělo více lidí, že je bezdětných a to 

přesně 84 respondentů (více než polovina). Zbylých 64 respondentů odpovědělo, že 

minimálně jedno dítě mají. Respondenti, kteří mají děti, jsou především 

z logistických, obchodních či zdravotnických zaměstnání, ve velké míře ve věku 26-50 

let. 

3.2 Sběr a analýza dat 

Dostáváme se do oblasti work-life balance. V této části byla první z otázek zaměřena 

na vyrovnanost pracovního a soukromého života. Více než polovina respondentů 

uvedla, že cítí, že jsou jejich životy po pracovní a osobní stránce v rovnováze, přičemž 

více vyrovnaný život pociťují muži. Druhá nejčastější odpověď byla převaha práce 

nad soukromím, kde tuto odpověď uváděly spíše ženy ve věku 36-50 let. Můžeme 

předpokládat, že se jedná o ženy po mateřské dovolené, které mají ambice se ná-

sledně věnovat kariéře. Pocit převahy soukromého života nad prací má nejmenší za-

stoupení, ale pociťují to především ženy ve věku 18-35 let.  To je dáno především tím, 

že v rozmezí těchto let ženy většinou zakládají rodinu a jsou na mateřské dovolené. 

Zaměstnání, kde podle respondentů převažuje práce nad soukromím, jsou přede-

vším obchodní pozice, následně práce v logistice, kde převahu práce pociťují přede-

vším muži ve věku 26-35 let. Další zaměstnání, kde převažuje práce nad soukromím 

je zdravotnictví, což je vzhledem k momentální koronavirové situaci pochopitelné, 

jelikož zdravotního personálu je málo a lékaři i sestřičky pracují často na úkor svého 

vlastního času. 

 

 

Graf 6: Pracovní a osobní rovnováha, zdroj: vlastní práce 
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Dále byl dotazník zaměřen na benefity, ke kterým se vztahovaly celkově čtyři otázky: 

1. Nabízí Váš zaměstnavatel některé z těchto benefitů k podpoře work-life ba-

lance? 

2. Pokud Váš zaměstnavatel nabízí některé z benefitů, které konkrétně využíváte 

vy? 

3. Pokud Váš zaměstnavatel nabízí některé z benefitů, jak často je využíváte? 

4. Jaké benefity k podpoře work-life balance byste od svého zaměstnavatele uví-

tali? 

Pokud se podíváme na tabulku nabídky níže, můžeme vidět benefity, které nabízejí 

zaměstnavatelé svým zaměstnancům. V první řadě se jedná o možnost využívání 

Multisport karet a Flexi pasů, které slouží k platbě volnočasových aktivit. Pro zaměst-

navatele to může být preferovaným benefitem z důvodu, že většinou část dotuje 

zaměstnavatel a část si zaměstnanec platí sám. Dále se jedná o práci z domova, což 

může mít na svědomí již několikrát zmíněná koronavirová krize, kvůli které se dopo-

ručuje právě práce z domu. Vliv na rozšíření práce z domova má samozřejmě i rozvoj 

výpočetní techniky, díky které můžeme pracovat vzdáleně a mnohem snadněji než 

dříve. Dalším častým benefitem je flexibilní pracovní doba či využití sick days, násle-

duje možnost neplaceného volna a využívání firemních vozů i k soukromým účelům. 

Důležité je zmínit, že respondenti mohli zvolit i více odpovědí najednou, proto celko-

vý počet odpovědí neodpovídá počtu respondentů. Mezi „jiné“ uvedli respondenti, 

např. finanční příplatky či stravenky. 

 

Tabulka 1:Nabízené benefity zaměstnavatelem, zdroj: vlastní práce 

 

Druhá otázka byla ohledně využívání nabízených benefitů zaměstnancem. Jak mů-

žeme vidět v tabulce níže, zaměstnanci ve velké míře rádi využívají flexibilní pracovní 

dobu, která může pomoci zaměstnancům lépe si zorganizovat svůj pracovní i sou-

kromý život. Následně využívané benefity jsou např. práce z domova, Multisport karty 

Druh benefitu 
Počet  

odpovědí 

Multisport karta, Flexi pass 57 

Home office (práce z domova) 51 
Flexibilní pracovní dobu 48 
Sick days 38 
Neplacené volno 31 

Firemní auto k soukromým účelům. 29 

Placená dovolená navíc. 28 
Nabízí, ale u jiných pracovních pozic / jiný druh pracovního úvazku 22 
Zkrácenou pracovní dobu 21 
Nenabízí žádné benefity 15 
Dog friendly (možnost mít psa v práci) 15 

Firemní akce s účastí rodiny 14 
Jiná... 7 
Firemní mateřské školy 4 
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či Flexi pasy. Benefity, které naopak využívají zaměstnanci málo, jsou např. firemní 

mateřské školy nebo možnost si vzít domácího mazlíčka do práce. 

 

Třetí otázkou zaměřenou na využívání benefitů byla frekvence. Jak často zaměstnanci 

nabízené benefity využívají. V šetření uvedlo 39 % respondentů, že zaměstnavatelem 

nabízené benefity využívá jen občas, dalších 34 % je využívá velmi často a zbytek re-

spondentů benefity buď nevyužívá, nebo je jejich zaměstnavatel nenabízí. Benefity 

využívají především respondenti, kteří mají děti. Respondenty nelze kategorizovat 

z hlediska věku či pohlaví, jelikož využívání benefitů je genderově i věkově vyvážené. 

V tomto šetření využívají benefity nejvíce lidé na obchodních pozicích. 

 

Tabulka 2: Využívání benefitů zaměstnanci, zdroj: vlastní práce 

Druh benefitu Počet odpovědí 

Flexibilní pracovní dobu 45 
Home office (práce z domova) 43 

Multisport karta, Flexi pass 41 

Žádné nevyužívám 27 

Sick days 19 

Placená dovolená navíc. 18 

Firemní auto k soukromým účelům. 18 

Žádné nenabízí.  14 

Zkrácenou pracovní dobu 12 

Neplacené volno 9 

Firemní akce s účastí rodiny 9 

Jiná... 4 

Firemní mateřské školy 1 

Dog friendly (možnost mít psa v práci) 1 

39% 

34% 

16% 

11% 

Jak často využíváte nabízené benefity 

Ano, ale jen občas. 

Ano, skoro pořád. 

Ne, nevyužívám. 

Ne, nic takového nenabízí. 

Graf 7: Frekvence využívání benefitů, zdroj: vlastní práce 
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Poslední otázka ohledně této části se týkala work-life balance benefitů, které by 

zaměstnanci od svých zaměstnavatelů uvítali. Z níže uvedené tabulky můžeme vidět, 

že žádaným benefitem je placená dovolená nad rámec, která by zaměstnancům po-

mohla si užít více volného času bez ztráty platového ohodnocení a kterou by prefero-

vali především muži. Dále sick days, které i přes novelizaci zákoníku práce jsou stále 

jen benefitem, nikoli povinností zaměstnavatele. Kromě oblíbených benefitů by 

zaměstnanci uvítali např. možnost mít domácího mazlíčka v práci, jelikož tento 

benefit je nabízený stále malým počtem firem a Češi patří mezi milovníky domácích 

mazlíčků. Dále by respondenti uvítali firemní mateřské školy, které jsou náročné na 

zřízení nebo více firemních akcí s účastí rodinných příslušníků. Tento benefit by 

uvítaly především ženy s dětmi. 

 

 

Další otázka byla zaměřena na ochotu a vstřícnost zaměstnavatelů ohledně řešení 

soukromých záležitostí nebo osobních problémů. Zaměstnavatelé 96 zaměstnancům 

ze 148 neměli problém vyjít vstříc, když potřebovali pomoc nebo žádali o pochopení 

při řešení soukromých záležitostí. Bohužel 5 zaměstnancům vyhověno nebylo. Po 

bližším prozkoumání se jednalo o ženy pracující ve službách a výrobě. Můžeme 

předpokládat, že v těchto zaměstnáních je často nedostatek zaměstnanců, a tak za-

městnavatel může mít problém najít za zaměstnance náhradu, pokud potřebuje vol-

no na vyřízení osobních problémů. Naopak nejvíce respondentů, kteří odpověděli, že 

jejich zaměstnavatel neměl problém ve vyhovění, pracuje na obchodních či logistic-

kých pozicích. Můžeme předpokládat, že je to právě z důvodu možnosti pracovat 

vzdáleně (z domova) a nebránit tak plynulému chodu oddělení. 

 

 

Tabulka 3: Benefity, které by zaměstnanci uvítali, zdroj: vlastní práce 

Druh benefitu Počet odpovědí 

Placená dovolená navíc 43 
Sick days 34 
Multisport karta, Flexi pass 33 
Firemní auto k soukromým účelům. 29 
Flexibilní pracovní dobu 26 
Žádné 24 
Zkrácenou pracovní dobu 20 
Home office (práce z domova) 19 
Dog friendly (možnost mít psa v práci) 16 
Firemní akce s účastí rodiny 10 
Firemní mateřské školy 9 
Neplacené volno 7 
Jiná... 3 
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Na otázku, zda zaměstnanci mohou vzít své dítě nebo mazlíčka do práce, odpovědě-

lo nejvíce respondentů záporně, a to z bezpečnostních důvodů. Jedná se především 

o pozice v logistice, službách nebo zdravotnictví. Z grafu můžeme vidět, že možnost 

využití tohoto benefitu má polovina respondentů. Tato otázka má i souvislost 

s otázkou předchozí, a to v ochotě zaměstnavatele vyjít zaměstnancům vstříc. 

Z průzkumu vyplynulo, že zaměstnavatelé, kteří povolují domácího mazlíčka či dítě 

v práci, často neměli problém vyjít zaměstnancům vstříc i při řešení soukromých pro-

blémů. Naopak zaměstnavatelé, kteří mazlíčka či dítě nepovolují ze svého rozhodnutí 

(nikoli z bezpečnostního hlediska), svým zaměstnancům vstříc nevyšli. 
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Ne. Ano, ale po dlouhém 
debatování. 
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Graf 8: Ochota zaměstnavatele při řešení soukromých záležitostí, zdroj: vlastní práce 
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Graf 9: Ochota zaměstnavatele povolit dítě či zvíře v práci, zdroj: vlastní práce 
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Z následující otázky poté vyplynulo, že ze zbylých 74 respondentů, kteří mají tu mož-

nost si vzít psa nebo dítě do práce, tuto možnost využívá často pouze 5 respondentů. 

Dalších 23 ji využívá jen ve výjimečných případech a zbylých 46 respondentů tuto 

možnost nevyužívá vůbec (jedná se i o respondenty, kteří nemají dítě ani mazlíčka). 

 

Firemní mateřské školky se kvůli legislativní složitosti v České republice vyskytují 

zřídka i přesto, že by to většina zaměstnanců uvítala. Potvrdilo to i šetření, kde 

z celkových 148 respondentů, má tuto možnost pouhých 6, což jsou zhruba 4 %. Jed-

ná se o zaměstnance především v oblasti zdravotnictví, obchodních pozic a sociální 

podpory. Ostatní zaměstnavatelé tuto možnost pro své zaměstnance nemají.  

 

Zaměstnanec má právo na čerpání mateřské či rodičovské dovolené a v prvních 3 le-

tech by zaměstnanec neměl být omezen při návratu do práce. V dotazníkovém šet-

ření čerpalo mateřskou dovolenou méně než polovina respondentů, přesněji 37. 

Z toho bylo 31 žen a 6 mužů. 30 zaměstnanců nemělo následně problém s návratem 

do práce, do této skupiny patřilo i všech 6 mužů. Následně 7 žen, tento problém zaži-

lo a nebylo jiné východisko, než změna zaměstnavatele. Bohužel nejde identifikovat, 

zda tento problém nastal během prvních 3 let, nebo až např. po prodloužené mateř-

ské dovolené, či narození dalšího potomka. Po tomto období je návrat do práce na 

domluvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

 

Dostáváme se do oblasti spokojenosti a motivace. Tyto otázky byly respondentům 

položeny na závěr. Měli tak shrnout celkovou spokojenost v oblasti work-life balance 

a oblasti motivace.  

 

První otázka z této části se vztahovala k možnosti využívání benefitu práce z domova. 

Rovnou z této části můžeme vyškrtnout 97 respondentů, kteří z domova nepracují, 

zaměstnavatel jim tento benefit neumožňuje, viz první tabulka. Následně bude pra-

cováno se zbylými respondenty, kteří mají tuto možnost posoudit (tedy 51 zaměst-

nanců). Z této části si 28 respondentů, tedy více jak 50 %, myslí, že tento benefit je 

vede k větší spokojenosti a zároveň během práce mají dostatek času na zařízení i 

soukromých záležitostí. Největší procento z této skupiny zároveň cítí, že jejich život je 

pracovně i soukromě vyvážený. Tento fakt můžeme přiřadit k již výše zmíněné teorii 

Y, která pracuje s pozitivními aspekty. Pokud je tedy zaměstnanci svěřena důvěra a 

odpovědnost za odvedenou práci (např. díky práci z domova, kde zaměstnavatel za-

městnance nemůže přímo kontrolovat), vede to zaměstnance k větší motivaci tuto 

odpovědnost přijmout a následně i k větší spokojenosti.  

 

Na druhou stranu je potřeba zmínit skupinu lidí, kterou ke spokojenosti nevede přímo 

práce, ale prostředí, ve kterém pracují, především pak kolektiv. Až 14 respondentů 

(přibližně třetina z 51 respondentů) odpovědělo, že kontakt s kolegy je činí spokoje-

nější. Zbylých 9 respondentů pociťuje stejnou spokojenost, jako by práci vykonávali 

přímo v zaměstnání.  
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Poslední otázka z celého dotazníku se zaměřovala na hodnocení spokojenosti jed-

notlivých benefitů v oblasti work-life balance. Respondenti měli každé oblasti přiřadit 

body 0 - 5 (0 - nejhorší hodnocení; 5 - nejlepší hodnocení).  Na níže uvedeném grafu 

můžeme vidět, jak zaměstnanci hodnotili jednotlivé oblasti. 

 

Největší spokojenost vede v oblasti přístupu zaměstnavatele k osobním záležitos-

tem. Pokud vezmeme hodnocení 4 a 5 dohromady, můžeme vidět, že většina re-

spondentů je s touto oblastí spokojena nadprůměrně. Respondenti, kteří jsou s touto 

oblastí nejvíce spokojeni, jsou především ve věku 18-25 let z obchodních a logistic-

kých pozic či služeb. Na druhém místě se umístila oblast řešení připomínek zaměst-

nanců. Do této oblasti se počítá především to, zda je zaměstnanec vyslyšen, pokud 

má nějakou připomínku ohledně chodu práce, zázemí, či k ostatním kolegům. Necelá 

polovina respondentů tuto oblast ohodnotila body 4 a 5. Na předních příčkách se 

opět umístily především finanční a obchodní pozice, nespokojenost s řešením při-

pomínek je zejména ve službách. 

 

 

Oblasti, ve kterých je spokojenost nízká, jsou nabízené benefity a motivace ze strany 

zaměstnavatele, především ve službách a zdravotnictví. Po bližším zkoumání může-

me vidět spojitost mezi nabízenými benefity a motivací, viz tabulka níže. Z této ta-

bulky lze vyčíst, že respondenti, kteří uvedli, že cítí nulovou motivaci ze strany svého 

zaměstnavatele, mají i nízké hodnocení u nabízených benefitů, ale i nízké hodnocení 

Graf 10: Spokojenost s jednotlivými složkami work-life balance, zdroj: vlastní práce 
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u ostatních oblastí. Můžeme usoudit, že nízká spokojenost s podporou work-life ba-

lance vede následně k nízké až nulové motivaci. 

 

 

Další souvislost mají mezi sebou motivace, přístup zaměstnavatele k osobním záleži-

tostem zaměstnance a ochota řešit zaměstnancovy připomínky. Z níže uvedené ta-

bulky můžeme vidět, že respondenti, kteří uvedli, že jejich spokojenost s přístupem 

zaměstnavatele k osobním věcem a řešením připomínek je nízká, mají zároveň i níz-

kou motivaci. Nabízené benefity mají také poměrně malé ohodnocení. 

Tabulka 5: Souvislost work-life balance přístupem s motivací, zdroj: vlastní práce 

Spokojenost s… 

 
Nabízenými  

benefity 

Přístupem 
zaměstnavatele k 

osobním záležitostem 

Řešením  
připomínek 

Motivací 

 
0 2 2 0 

 
0 2 2 0 

 
0 3 1 0 

 
2 4 2 0 

 
0 5 3 0 

 
0 2 1 0 

 
0 1 0 0 

 
2 0 0 0 

 
3 3 0 0 

 
4 1 1 0 

 
1 0 0 0 

 
0 2 2 0 

 
1 3 0 0 

 
0 0 0 0 

 
2 2 0 0 

Průměrné hodnoty 
při nulové motivaci 

1,0 2,0 0,9 0,0 

Tabulka 4: Souvislost mezi motivací a ostatními oblastmi, zdroj: vlastní práce 

Spokojenost s… 

 
Nabízenými 

 benefity 

Přístupem  
zaměstnavatele k 

 osobním záležitostem 

Řešením 
 připomínek 

Motivací 

 1 1 0 1 

 3 1 1 1 

 2 1 2 2 

 1 1 1 1 

 3 0 2 1 

 0 1 0 0 

 2 0 0 0 

 2 1 1 2 

 4 1 1 0 

 1 0 0 0 

 3 0 0 2 

 0 0 0 0 

Průměr 1,83 0,58 0,67 0,83 
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3.3 Vyhodnocení 

1. Jakým způsobem podporují zaměstnavatelé u svých zaměstnanců rovnováhu 

osobního a pracovního života? 

 

Šetření ukázalo, že většina zaměstnavatelů tento koncept podporuje. Zaměstnavate-

lé nabízejí především benefity ve formě volnočasových Multisport karet a Flexi pasů. 

Dále ve velké míře nabízejí zaměstnancům práci z domova, flexibilní pracovní dobu, 

která zaměstnancům dává více časové volnosti a možnosti si tak lépe zorganizovat 

svůj den, následně musí zaměstnanec splnit měsíční časový fond odpracovaných 

hodin. Podpora je dále významná v ochotě vyhovět zaměstnanci při řešení soukro-

mých problémů nebo záležitostí. S tím souvisí i pozitivní hodnocení ochoty řešit při-

pomínky zaměstnanců. Work-life balance podpora je nejvíce patrná u kancelářských 

pozic (obchodní, logistické či finanční). 

 

2. Jakým způsobem využívají zaměstnanci nabízené benefity k podpoře WLB? 

 

Zaměstnanci ve velké míře využívají právě flexibilní pracovní dobu, která zaměstnan-

cům dává více volnosti. Jedná se především o respondenty ve věku 18-25 let. Dále 

využívají home office, volnočasové karty nebo možnosti sick days. Z šetření vyplynu-

lo, že tyto benefity zaměstnanci nejvíce využívají příležitostně a především při hlav-

ních pracovních úvazcích. Není tedy pravidlem, že by nabízené benefity využívali 

vždy, když se jim nabídky dostane. Zároveň 51 respondentů uvedlo, že nabízené be-

nefity využívají stále. 

 

3. Jak jsou zaměstnanci spokojeni s podporou WLB? 

 

Většina respondentů tohoto šetření pociťuje vyrovnanost soukromého a pracovního 

života. Pokud vezmeme celkovou podporu zaměstnavatelů tohoto konceptu, jak již 

bylo zmíněno, převažuje především spokojenost s přístupem zaměstnavatelů 

k osobním záležitostem či s řešením připomínek. Na druhé straně zaostává motivace. 

Většina respondentů se necítí svým zaměstnavatelem motivována a největší část 

nespokojenosti je právě s nabízenými benefity. Z celkového hlediska jsou zaměst-

nanci s podporou work-life balance spokojeni. 
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Závěr 

Práce byla věnována konceptu work-life balance, který se dostává do povědomí 

nejen zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům, kteří se snaží o vyrovnaný přístup ke 

svému osobnímu a pracovnímu životu. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že re-

spondenti cítí rovnováhu mezi osobním a pracovním životem, především muži. Za-

městnavatelé z velké části podporují své zaměstnance v tomto konceptu především 

poskytnutím volnočasových karet, flexibilní pracovní doby či práce z domova. Tyto 

benefity také zaměstnanci nejvíce využívají, ale zároveň by uvítali rozšíření i méně 

častých benefitů, jako jsou firemní mateřské školky nebo možnosti domácích mazlíč-

ků v práci. 

 

Největší podpora je v přístupu zaměstnavatele k osobním záležitostem zaměstnan-

ce. Většina respondentů potvrdila, že jim zaměstnavatel vyšel vstříc, pokud potřebo-

vali řešit osobní záležitosti. Více než polovina respondentů je s touto oblastí spokoje-

ná nadprůměrně. Z šetření vyplynulo, že tito zaměstnanci jsou více spokojeni i s mo-

tivací, než zaměstnanci, kteří tuto oblast ohodnotili podprůměrně. Ke zvýšení motiva-

ce a spokojenosti můžeme tedy doporučit zlepšení přístupu samotného zaměstna-

vatele k osobním záležitostem zaměstnance. Zaměstnanci jsou dále spokojeni 

s řešením vlastních připomínek ze strany zaměstnavatelů. Více než třetina respon-

dentů tuto oblast ohodnotila nadprůměrně, druhá třetina průměrně. Můžeme proto 

potvrdit souvislost mezi spokojeností a podporou work-life balance. 

 

Nespokojenost zaměstnanců je nejvíce v oblasti motivace a nabízených benefitů. Až 

32 respondentů (cca 1/5) není s benefity spokojeno vůbec, největší část jsou za-

městnanci ze zdravotnictví a služeb. S motivací je to obdobné, 30 respondentů ji 

ohodnotilo podprůměrně a na obdobných pracovních místech. Doporučením je zvá-

žit rozšíření nabídky benefitů, např. placená dovolená navíc, firemní vůz k soukromým 

účelům, zkrácená pracovní doba či firemní akce s účastí rodiny, které by mohly zlepšit 

spokojenost v oblasti work-life balance. 

 

Z celkového hlediska můžeme potvrdit, že zaměstnavatelé podporují koncept work-

life balance především svým přístupem a zaměstnanci využívají nabízené work-life 

balance benefity k zlepšení vlastní pracovně-osobní rovnováhy. Zároveň lze potvrdit 

souvislost mezi podporou work-life balance a spokojeností či motivací. 
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