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Anotace 

Předkládaná diplomová práce se zabývá rolí vybraných společností v oblasti harmonizace 

pracovního a osobního života zaměstnanců se zaměřením na koncept společenské 

odpovědnosti. Problematika slaďování obou složek života je tématem, kterému se zejména 

v posledních třech desetiletích dostává stále větší pozornosti v souvislosti s nárůstem počtu lidí 

potýkajících se s problémy v této oblasti. Diplomová práce tak v první části zasazuje 

harmonizaci pracovního a osobního života do společenského kontextu, následně do kontextu 

veřejné a sociální politiky a konečně také do konceptu společenské odpovědnosti firem, který 

představuje rámec, skrze nějž je na problematiku v práci nahlíženo.  

V životě jedince ovlivňuje možnosti harmonizace pracovního a osobního života mnoho aktérů, 

nicméně jedním z nejvýznamnějších jsou zaměstnavatelé. Diplomová práce se tak formou 

případové studie zaměřuje na dvě společnosti s odlišným rozsahem harmonizační politiky.  

Prvním cílem vlastního výzkumného šetření bylo podat ucelený pohled na pojetí problematiky 

harmonizace pracovního a osobního života vybraných společností skrze data získaná 

z polostrukturovaných rozhovorů s relevantními představiteli obou společností. Tato data byla 

následně analyzována optikou teorie institucionalismu zaměřeného na aktéry. Smyslem druhé 

fáze vlastního výzkumného šetření bylo naplnění dalšího cíle práce, tj. prokázat či vyvrátit vliv 

harmonizačních nástrojů na vyvažování nároků pracovního a osobního života zaměstnanců 

obou společností pomocí dat získaných z dotazníkového šetření realizovaného mezi 

zaměstnanci obou společností. Výchozím prvkem byl v tomto případě předpoklad tzv. Border 

theory (teorie hranic), na jehož základě lze usuzovat, že větší míra implementace 

harmonizačních nástrojů nemusí nutně vést k lepší harmonii mezi pracovním osobním životem 

zaměstnanců.   

 

Annotation 

The purpose of this thesis is to examine the role of selected companies in the area of work-life 

balance of employees, with a focus on the concept of corporate social responsibility. The issue 

of reconciliation both parts of life has recently become a topic that attracts more and more 

attention as there has been an incresed number of people facing struggles in this area. Therefore, 

in the first part of the thesis the topic of work-life balance was put into social context, 

subsequently into the context of public and social policy and finally also to the concept of 



 
 

corporate social responsibility which represents a framework through which the work-life 

balance issue is viewed.  

There are lots of actors influencing one´s possibilities regarding reconciliation of work and 

personal life, however, employers are one of the most significant ones. The thesis thus focuses 

on two companies with a different scope of work-life balance policy in a form of case study. 

The first aim of the research that was conducted within this thesis was to provide a 

comprehensive view of the approaches towards work-life balance policy of the selected 

companies through data obtained from semi-structure interviews with relevant representatives 

of both companies, these data were subsequently analyzed through optics of the actor-centered 

institutionalism theory. The purpose of the second part of the research was to prove or refute 

the influence of work-life balance measures on balancing demands of work and personal life of 

employees of both companies using data from a questionnaire research among employees of 

both companies, since according to Border theory assumption a greater implementation of 

harmonization instruments does not necessarily lead to a better work-life balance. 
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Úvod  

Harmonie mezi pracovním a osobním životem (dále také jako work-life balance1 či WLB) je 

v jisté části života aktuálním tématem pro téměř každého pracujícího člověka. Do určité míry 

je tato harmonie, popř. disharmonie, výsledkem nastavení životních priorit každého z nás. Není 

tomu však vždy a ve všech případech, existuje nepřeberné množství externích vlivů a aktérů, 

které slaďování obou složek činí komplikovanějším nebo jej naopak usnadňují. Jedním 

z takových vlivných aktérů v této oblasti jsou i společnosti v roli zaměstnavatelů. 

Role zaměstnavatele v procesu harmonizace pracovního a osobního života zaměstnanců je 

v základní podobě formálně upravena legislativním rámcem. Především od druhé poloviny 

20. století jsme však ve firmách svědky zavádění harmonizačních opatření, jejichž 

implementace je nad rámcem toho, co stanoví legislativa. V tomto chování zaměstnavatelů 

existuje návaznost na koncept společenské odpovědnosti, který vychází z předpokladu, že 

společnost generující zisk v určitém prostředí, by měla dbát na minimalizaci negativního 

dopadu na toto prostředí, který by svou činností mohla způsobovat. Součástí tohoto prostředí 

jsou i zaměstnanci a péče o ně ve všech ohledech je a měla by být integrálním prvkem 

společenské odpovědnosti každé firmy.  

Charakter dobrovolnosti zavádění harmonizačních opatření v rámci společenské odpovědnosti 

je příčinou toho, že se v současné době role různých zaměstnavatelů v harmonizaci pracovních 

a osobních životů zaměstnanců může lišit. A právě tyto různé podoby rolí zaměstnavatelů 

v oblasti WLB jsou předmětem předkládané diplomové práce.  

Jaký je přístup zaměstnavatelů k harmonizaci pracovního a osobního života zaměstnanců? Co 

stojí za jejich motivací implementace či naopak zdržení se zavádění rozsáhlého počtu 

harmonizačních nástrojů? A jak vypadal proces zavádění harmonizačních politik či jaká je 

jejich současná podoba? To vše určuje roli, kterou zaměstnavatel může zastávat v harmonizaci 

pracovního a osobního života zaměstnanců. Předkládaná diplomová práce pak představuje 

případovou studii, která se výše uvedeným zabývá u dvou vybraných společností, a to 

prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se zástupci relevantních osob a jejich následné 

interpretace skrze teorii institucionalismu zaměřeného na aktéry. Tímto způsobem je níže 

                                                           
1 Přesným překladem pojmu work-life balance je rovnováha či vyváženost mezi pracovním a osobním životem, 

nicméně vzhledem k tom, že pojem rovnováha i vyváženost (a vlastně i anglický pojem „balance“) referuje 

k poměru 50:50, je jeho užívání kritizováno a často nahrazováno pojmem harmonie. V současné době jsou tak 

užívány všechny tyto výrazy. Stejně tak tomu je i v této diplomové práci, avšak s vědomím skutečnosti, že 

vyvážený pracovní a osobní život se zdaleka nemusí přibližovat poměru 50:50.  
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v práci analyzována harmonizační politika obou společností a potažmo tak i role, kterou se 

snaží v této oblasti zastávat.  

Představy společností o tom, jaká by měla být jejich role v harmonizaci pracovního a osobního 

života svých zaměstnanců se však v konečném důsledku může lišit od reálných dopadů na 

zaměstnance. V praxi nemusí vždy nutně platit rovnice – čím rozsáhlejší harmonizační politika, 

tím větší šance zaměstnanců na dosažení harmonie. Tento předpoklad plynoucí z teorie hranic 

je ověřován v druhé fázi vlastního výzkumného šetření, a to formou kvantitativního výzkumu 

mezi zaměstnanci obou společností. 

Předkládaná diplomová práce tak podává ucelený pohled na politiku harmonizace pracovního 

a osobního života obou společností a zároveň ověřuje, zda odlišnosti harmonizačních politik 

společností mají reálný dopad na možnosti slaďování obou složek života jejich zaměstnanců.  

Výběr výše nastíněného tématu diplomové práce byl podnícen především jeho aktuálností. 

Vlivem celé řady společenských změn žijeme v době, kdy je více než kdy jindy obtížné 

udržovat rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Stále častěji dochází k prolínání obou 

sfér našich životů a snáze se tak dostáváme do situace, kdy není možné věnovat se pouze a jen 

osobním záležitostem, aniž by nás nerušily byť pouhé myšlenky na práci. Absence možnosti 

strávit kvalitní a nerušený čas s rodinou, přáteli a provozování různého druhu zábavy, koníčků 

či relaxace, může mít u řady jedinců negativní vliv na jejich duševní i fyzické zdraví 

a způsobovat tak další sekundární problémy. Důležitost a aktuálnost problematiky work-life 

balance reflektuje rovněž pozornost, které se jí dostává v oblasti výzkumné činnosti, tak i 

v mediálním prostoru.  

Silně určující byly pro výběr tématu diplomové práce rovněž osobní pohnutky autorky. Ty jsou 

založeny na vlastní zkušenosti s nesnázemi, které doprovázejí snahy o dosažení harmonie mezi 

pracovním a osobním životem, stejně tak jako na zkušenostech podobného druhu u osob 

z autorčina blízkého okolí. Tyto zkušenosti pak podnítily úvahu právě o těch faktorech, které 

jedinec nemá vždy možnost ovlivnit a které přesto mají dopad na jeho skutečné možnosti 

slaďování obou složek života.  
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1 Vymezení problematiky harmonizace pracovního a osobního 

života  

1.1 Vymezení problematiky harmonizace pracovního a osobního života ve 

společenském kontextu 

Harmonizace pracovního a osobního života jako taková je téma široké společnosti známé 

v zásadě již od 30. let minulého století. Významným centrem pozornosti výzkumné činnosti, 

strategií zaměstnavatelů, médií či jednotlivců je však až v posledních třech desetiletích. 

Odborná literatura uvádí nepřeberné množství faktorů, které jsou označovány za příčiny 

aktuálnosti tohoto fenoménu.  

Tato kapitola je proto věnována společenským změnám, ke kterým docházelo v průběhu druhé 

poloviny 20. století a které do značné míry byly a jsou původcem obtíží v rámci snah o zajištění 

harmonizace pracovního a osobního života zaměstnanců. Za jejich společného jmenovatele lze 

označit vliv na celou řadu aspektů života společnosti jako celku, ale i jednotlivců. Z určitého 

úhlu pohledu tak v zásadě díky jejich společnému působení došlo ve společnosti ke strukturální 

proměně, jež iniciovala zájem a zaměření pozornosti (mimo jiné) právě na koncept harmonizace 

pracovního a osobního života.  

Většina z těchto změn má globální rozměr, nicméně níže v textu je každá z nich vztažena 

k situaci v České republice. Kapitola je tak do jisté míry také určitým nastíněním aktuálních 

pracovních podmínek v České republice. Toto nastínění je pak zásadní pro představu toho, 

jakým způsobem na sebe působí pracovní a soukromé životy zaměstnanců právě v českém 

prostředí2. 

Vstup žen na trh práce 

Rapidní změnou, která měla a stále má na harmonizaci práce a osobního života nepopiratelný 

vliv, je vstup žen na trh práce. Ve všech vyspělých státech jsme byli v minulém století svědky 

toho, jak participace žen na trhu práce stoupá.  

Česká republika v tomto ohledu není výjimkou a od padesátých let minulého století zde byl 

zaznamenán stabilní růst vysoké úrovně zaměstnanosti žen. Tato skutečnost byla právě 

v minulém století dána především realitou komunistického režimu a nebyla vždy vnímána 

                                                           
2 DUDOVÁ, R. Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života. Praha: Sociologický 

ústav AV ČR, v.v.i, 2007, 166 s. ISBN 978-80-7330-119-4. S. 34. 
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jednoznačně kladně ani samotnými pracujícími ženami. I přesto se postupem času stala normou 

a ani po Sametové revoluci nedošlo k významnému snížení míry ženské zaměstnanosti.3 

Trend zvyšování zaměstnanosti žen však není pouze minulostí, i dnes meziročně 

zaznamenáváme nárůst počtu těch žen, které jsou ekonomicky aktivní. Konkrétně v České 

republice např. mezi lety 2016 a 2017 přibylo třikrát více pracujících žen než pracujících mužů4. 

Tempo růstu celkové zaměstnanosti se sice od druhé poloviny roku 2018 výrazně snižuje, žen 

zaměstnaných na hlavní pracovní poměr však stále přibývá mnohem více než mužů5.6  

Česko se tak řadí mezi země, které charakterizuje vysoká zaměstnanost žen7. I v našem 

prostředí se tedy setkáváme s tím, že se společnost odklonila od tradičního konceptu rozdělení 

rolí v rodině, kdy muž pracuje, stará se o obživu rodiny a žena výlučně pečuje o společné děti 

a domácnost. V konečném důsledku se tak zvýšil počet rodin, kde oba rodiče pracují8, oba jsou 

nuceni „pendlovat“ mezi prací a rodinou a je pro ně tak mnohem náročnější věnovat dostatek 

času ryze rodinným záležitostem a potažmo tak harmonizovat obě složky svých životů.  

Stárnutí populace, odkládání založení rodiny 

Důsledkem snížení natality ve vyspělých zemích společně s prodloužením délky života, roste 

podíl starších lidí v rámci celkové populace. Ve většině zemí EU se tak lidé průměrně dožívají 

až 80 let9. Tento fakt, společně s odkládáním založení rodiny do stále vyššího věku, zvyšuje 

pravděpodobnost, že řada lidí bude ve stejné době muset pracovat a starat se nejen o své děti, 

ale zároveň i o své rodiče,10 takové podmínky jsou pak označovány jako tzv. sendvičové 

konstelace.  

                                                           
3 KŘÍŽKOVÁ, A. (ed.); Dudová R.; Hašková, H.;  Maříková, H. Kombinace pracovního a rodinného života v ČR: politiky, 

čas, peníze a individuální, rodinné a firemní strategie. Sociologické studie 05:04. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2005, 91 

s. ISBN 80-7330-077-X. S. 36. 
4 MPSV. Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2017. [online]. 2017 [cit. 2019-03-1]. Dostupné z: 

https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace/rok2017/anal2017.pdf. 
5 Meziročně vzrostl počet mužů pracujících na hlavní pracovní poměr o 13,9 tis., u žen to bylo o 33,4 tis. 
6 PARLAMENTNÍ LISTY. ČSÚ: Zaměstnanost žen roste rychleji než zaměstnanost mužů. [online]. ČSÚ, 2019. [cit. 2019-05-

13]. Dostupné z: [online]. 2017 [cit. 2019-03-1]. Dostupné z: 

https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace/rok2017/anal2017.pdf. 
7 ČERMÁKOVÁ, M. Postavení žen na trhu práce. Sociologický Časopis. [online]. 2007,  33(4), 389 s. [cit. 2019-03-09]. 

Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/uploads/1815c8033438c841b2dca524e33aa4e7dfa234bd_248_389CERMA.pdf. 
8 JACOBS, J. A.; GERSON, K. Overworked individuals or overworked families? Explaining trends in work, leisure, and family 

time. Work and occupations. An International Sociological Journal [online]. 2001, 28(1), 40-63 s. [cit. 2019-03-01]. ISSN 

07308884. Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0730888401028001004. 
9 THE WORLD BANK. Life expectancy at birth, total (years) - European Union. [online]. 2017 [cit. 2019-03-1]. Dostupné z: 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=EU. 
10 BURKE, R. J.; JONES, F.; WESTMAN, M.. Work-life balance: A psychological perspective. Psychology Press, 2013, 320 s., 

ISBN 1841695297. S. 72. 
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Pokud se lidé fungující v těchto podmínkách rozhodnou pro neformální péči o své starší 

příbuzné, kterou budou vykonávat sami a zároveň chtějí být (a někdy i musí být) stále 

ekonomicky aktivní, zaznamenávají daleko větší problémy v souvislosti s harmonizací práce 

a osobních (v tomto případě především rodinných) záležitostí.11  

Tabulka 1: Konflikt mezi pracovní a osobní sférou - sendvičová generace 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ŠINDELÁŘ, M. Sendvičová konstelace a well-being člověka: vhled do českého terénu. Sociální 

studia [online]. 2016, 11(3) [cit. 2019-10-12]. 31 – 49 s. ISSN 1214813X. Dostupné z: 

https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/6033. S. 43. 

 

Tabulka č. 1 reflektuje korelaci mezi životem v podmínkách sendvičové konstelace 

a konfliktem mezi pracovní a osobní sférou života na pozadí dat výzkumu Zdraví a rodina – 

ISSP 2011 a 201212. Je z ní patrné, že absence konfliktu mezi pracovním a osobním životem 

byla zaznamenána u 44 % respondentů v sendvičové konstelaci, u ostatních respondentů mimo 

tuto konstelaci se však jednalo o číslo vyšší – 58 %. Lidé ze sendvičové generace tak zažívají 

vyšší míru nesouladu mezi pracovní a osobní složkou života.13  

                                                           
11 BURKE, R. J.; JONES, F.; WESTMAN, M.. Work-life balance: A psychological perspective. Psychology Press, 2013, 230 

s., ISBN 1841695297. S. 73. 
12 Respondenti měli za úkol odpovědět na otázku, jak často se jim během posledních třech měsíců stala níže uvedená situace: 

1. Přišel(a) jsem z práce domů tak unavený(á), že jsem nebyl(a) schopen(a) doma udělat věci, které byly potřeba. 

2. Kvůli množství času, které jsem strávil(a) v zaměstnání, pro mě bylo obtížné plnit rodinné povinnosti. 

3. Kvůli práci v domácnosti, kterou jsem musel(a) udělat, jsem přišel(a) do zaměstnání tak unavený(á), že jsem 

nebyl(a) schopen(a) dobře pracovat. 

4. Zjistil(a) jsem, že pro rodinné povinnosti je pro mne obtížné se soustředit na práci. 
13ŠINDELÁŘ, M. Sendvičová konstelace a well-being člověka: vhled do českého terénu. Sociální studia [online]. 2016, 11(3) 

[cit. 2019-10-12]. 31 – 49 s. ISSN 1214813X.  S. 43. Dostupné z: https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/6033. 
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Zvyšování počtu osob spadajících do sendvičové generace, na které mimo jiné upozornila 

i společnost Gender Studies14, tak často znamená také zvýšení pravděpodobnosti výskytu 

případů ohrožení konfliktem mezi pracovním a osobním životem. 

Globalizace  

Globalizační procesy se staly hybnou silou pro obchodní strategie, jejichž cílem je 

minimalizace nákladů ve snaze o dosažení úspěchu v prostředí globálního trhu. Společnosti, jež 

se rozhodly tyto strategie následovat, jsou nuceny se flexibilně přizpůsobovat dynamicky 

měnícím se tržním podmínkám, aby tak obstály v mezinárodní konkurenci.  

Jednou z takových strategií je např. „lean production“ neboli tzv. strategie štíhlé výroby, která 

je dle Womacka a Jonese15 „sdružením principů a metod, jež se zaměřují na identifikaci 

a eliminaci činností, které nepřinášejí žádnou hodnotu při vytváření výrobků nebo služeb, které 

mají sloužit zákazníkům procesu“. Nicméně dle odborníků z oblasti sociálních věd představuje 

právě strategie „lean production“ a jí podobné většinou pouze způsob, jak snížit počet 

pracovních míst bez náhrady, což se v praxi projeví jako nárůst intenzity práce u stávajících 

zaměstnanců. Důsledkem takové situace jsou obtíže v oblasti harmonizace pracovního a 

osobního života těchto jednotlivců. Zaměstnanci mohou být kvůli tlaku na výkon, simultánnímu 

výkonu nepřeberného množství činností, nutnosti pracovat přesčas či doma po večerech 

psychicky přetíženi, což se může negativně projevit na jejich duševním i fyzickém zdraví.16 

Právě intenzita práce je v Evropské unii měřena v rámci průzkumu pracovních podmínek, který 

je pravidelně realizován v rozmezí pěti let. Je měřena souhlasem s nutností pracovat velmi 

vysokou rychlostí. Dle této metriky byl ve většině evropských států zaregistrován rapidní růst 

v oblasti intenzity práce. Graf 1. dokumentuje největší nárůst takto subjektivně vnímané 

intenzity práce, jenž byl zaregistrován především v letech 1995 – 2005, kdy akceleroval počet 

jedinců, kteří v rámci výzkumu uvedli, že jsou nuceni pracovat velmi intenzivně minimálně 

polovinu pracovní doby17.  

 

                                                           
14 iROZHLAS. V Česku se rozrůstá ‚sendvičová generace‘, stará se o děti i staré rodiče. [online]. 2012 [cit. 2019-08-15]. 

Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/v-cesku-se-rozrusta-sendvicova-generace-stara-se-o-deti-i-stare-

rodice_201210191947_mvydrova. 
15 WOMACK, J. P.; JONES, D. T. Lean  Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. In: SVOZILOVÁ, 

A., Zlepšování podnikových procesů. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, 232 s. ISBN 9788024739380. S. 32. 
16 RASHMI, N. Globalization, work intensification and work-life balance. UJBM [online]. 2005, 4(1), 73 – 84 s. [cit. 2019-

08-15]. ISSN 0975-33. Dostupné z: http://journals.christuniversity.in/index.php/ushus/article/view/1350/1161. S. 73-76. 
17 EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING CONDITIONS WORKING 

CONDITIONS IN THE EUROPEAN UNION. Working time and work intensit. Luxembourg: Office for Official 

Publications of the European Communities [online]. 2009, 69 s. ISBN 978-92-897-0851-7. Dostupné z: 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef0927en.pdf. S. 28. 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/v-cesku-se-rozrusta-sendvicova-generace-stara-se-o-deti-i-stare-rodice_201210191947_mvydrova
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Graf 1: Nutnost pracovat velmi vysokou rychlostí alespoň polovinu pracovní doby (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING CONDITIONS 

WORKING CONDITIONS IN THE EUROPEAN UNION. Working time and work intensit. Luxembourg: Office 

for Official Publications of the European Communities [online]. 2009, 69 s. ISBN 978-92-897-0851-7. Dostupné 

z: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef0927en.pdf. S. 28. 

 

Česká republika byla zařazena až do čtvrté etapy tohoto výzkumu18, z měření z let 2001-2005 

zde byl, stejně jako v zemích jako je Slovinsko, Kypr nebo Maďarsko, zaznamenán oproti roku 

2001 zvýšený index intenzity práce, viz Graf  2. Podle závěrů výzkumu byly právě výše 

uvedené země považovány za oblasti se subjektivně nejvyšší intenzitou pracovního nasazení.19  

  

                                                           
18 Česká republika byla zařazena do výzkumu ještě jako kandidátská země před svým vstupem do Evropské unie. 
19 EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING CONDITIONS WORKING 

CONDITIONS IN THE EUROPEAN UNION. Working time and work intensity. Luxembourg: Office for Official Publications 

of the European Communities [online]. 2009, 69 s. ISBN 978-92-897-0851-7. Dostupné z: 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef0927en.pdf. S. 22. 
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Graf 2: Vývoj intenzity práce v letech 2001 – 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING CONDITIONS 

WORKING CONDITIONS IN THE EUROPEAN UNION. Fourth European Working Conditions Survey. 

Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. [online]. 2007, 134 s. ISBN 92-897-

0974-X. Dostupné z: http://www.morgenkommichspaeterrein.de/ressources/download/ef0698en.pdf. S. 59. 

 

Po tomto prudkém nárůstu však dle dat z let 2010 a 2015, kdy byly realizovány zatím poslední 

výzkumy pracovních podmínek v rámci EU, došlo ke stabilizaci situace.20 Konkrétně v roce 

2010 došlo k mírnému snížení indexu, ovšem v roce 2015 byl index opětovně naměřen vyšší.  

Aktuálně je situace v Evropě z hlediska procesu zintenzivňování placené práce poměrně 

stabilní, nicméně vzhledem k tomu, že nebyl zaznamenán žádný znatelný pokles, výše uvedený 

prudký nárůst z let minulých stále představuje ohrožení pro nezanedbatelnou část populace, a 

to především právě v souvislosti s případnými obtížemi v rámci harmonizace pracovního a 

osobního života. Tuto skutečnost reflektuje vizualizace (Obrázek 1) z prozatím posledního 

z výzkumů pracovních podmínek v rámci Evropské unie, kdy v České republice více jak 

polovina respondentů subjektivně vypověděla, že charakter jejich zaměstnání vyžaduje, aby 

pracovali velmi vysokou rychlostí minimálně v jedné čtvrtině pracovní doby. 

                                                           
20 EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING CONDITIONS WORKING 

CONDITIONS IN THE EUROPEAN UNION. Changes over time – First findings from the fifth European Working Conditions 

Survey [online]. 2010, 8 s. ISBN 978-92-897-0880-7. Dostupné z: 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1074en_0.pdf. S. 6. 
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Právě přílišný tlak na výkon ze strany zaměstnavatele je jednou z příčin vzniku problémů 

doprovázejících snahu o dosažení životní harmonie. 

 

Obrázek 1: Subjektivní vyjádření souhlasu s nutností pracovat velmi vysokou rychlostí, 2015 

 

Zdroj: EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING CONDITIONS 

WORKING CONDITIONS IN THE EUROPEAN UNION. Průzkum pracovních podmínek v Evropě (2015). 

[online]. 2015, [cit. 2019-04-01].  Dostupné z:  

https://www.eurofound.europa.eu/cs/data/european-working-conditions-survey. 

 

Rychle se měnící tržní podmínky kladou na zaměstnavatele nároky také v oblasti flexibility 

práce. Pokud chtějí zůstat ve styku s globálním trhem, je nutné, aby se efektivně přizpůsobovali 

požadavkům mezinárodních klientů, zákazníků či kolegů. U zaměstnanců společností, jež 

působí na těchto globálních trzích, tak bohužel dochází k problémům se snahou o harmonizaci 
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práce a osobního života v souvislosti s nutností pracovat v nestandardní pracovní dobu, aby tak 

např. pokryli požadavky, které přicházejí ze zemí v odlišném časovém pásmu.21 

Globální rozšíření pracovního trhu pro řadu zaměstnanců znamená rovněž nejistotu v podobě 

obavy ze ztráty zaměstnání22. Ve vyspělých průmyslových zemích je totiž globalizace na jedné 

straně zdrojem rostoucího množství pracovních příležitostí a vyšších příjmů, pro jiné však může 

představovat nejistotu v podobě obavy ze ztráty zaměstnání a s ní související chudoby či 

sociálního vyloučení23. Jejím vlivem totiž dochází k rapidnímu nárůstu konkurence na trhu 

práce, což souvisí především s neustálým přílivem zaměstnanců ze všech koutů světa a 

v důsledku tedy také s jejich snadnou nahraditelností24. S ohledem na tímto vyvolanou obavu 

ze ztráty zaměstnání, jsou někteří zaměstnanci ochotni strpět nadměrný nátlak na výkon či 

flexibilitu pracovní činnosti, což následně negativně ovlivňuje jejich možnosti harmonizace 

pracovního a osobního života. 

Miléniálové na trhu práce 

Aktuálně působí na trhu práce současně především dvě generace populace. S ohledem na to, že 

se v generačním vymezení literatura často rozchází, je jejich jasné definování poměrně obtížné. 

Tento fakt neusnadňuje ani to, že především kvůli politickému vývoji, nejsou obecná časová 

vymezení jednotlivých generací v souladu s vývojem v České republice.  

Dle mezinárodní klasifikace působí na trhu práce aktuálně především tzv. generace X 

(nejčastěji se uvádí narození v rozmezí let 1965 – 1982), které však v českém, respektive 

v československém, prostředí spíše odpovídá silná populační vlna tzv. Husákových dětí, která 

se zvedla na počátku 70. let minulého století a svého vrcholu dosáhla v roce 1974. V současné 

české populaci se jedná o nejpočetnější skupinu, jejím příslušníkům je kolem 40 let a jsou na 

vrcholu pracovní kariéry.25 Aktuálně je však na trhu práce stále více zastoupena také tzv. 

generace Y, neboli miléniálové. Zpravidla se jedná o osoby narozené v rozmezí let  

                                                           
21 JACOBS, J. A.; GERSON, K. Overworked individuals or overworked families? Explaining trends in work, leisure, and 

family time. Work and occupations. An International Sociological Journal [online]. 2001, 28(1), 40-63 s. [cit. 2019-03-01]. 

ISSN 07308884. Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0730888401028001004. 
22 NEKOLOVÁ, M. Flexicurity-hledání rovnováhy mezi flexibilitou a ochranou trhu práce v České republice. Výzkumný ústav 

práce a sociálních věcí. [online]. 2008, 72 s. [cit. 2019-03-09]. ISBN 978-80-87007-89-1. Dostupné z: http://flexicurity.cz/wp-

content/uploads/flexicurity_hledani_rovnovahy.pdf. 
23 Tamtéž. 
24 YU, S. Work-life balance -- work intensification and job insecurity as job stressors. Labour [online]. 2014, 24(3), 203-216 

[cit. 2019-10-12]. DOI: 10.1080/10301763.2014.961683. ISSN 10301763. Dostupné z: https://www-tandfonline-

com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/full/10.1080/10301763.2014.961683. 
25 STRAŠILOVÁ, G. „Husákovy“ versus „Havlovy děti“. In: Statistikaamy.cz [online]. 2013 [cit. 2019-04-01]. Dostupné z: 

http://www.statistikaamy.cz/2013/12/husakovy-versus-havlovy-deti/. 
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1980-199626, nicméně v České republice toto označení opět odkazuje spíše k populaci, která 

nese neoficiální název „Havlovy děti“. Příslušníci této části populace se narodili kolem roku 

1989 a po něm a aktuálně spadají do věkové kategorie kolem 20 až 30 let.27 

Každá z generací populace má vlastní hodnoty, odlišný pohled na svět a v souvislosti s tím také 

jinou představu o ideální podobě pracovního prostředí. 

Výše zmíněné hodnoty a pohled na svět byl v případě miléniálů, potažmo „Havlových dětí“ 

utvářen především v prostředí, ve kterém vyrůstali tj., (na rozdíl od Husákových dětí) 

v demokratickém prostředí, v období rozkvětu 90. let minulého století, z velké části obklopeni 

internetem a novými technologiemi. Častěji absolvovali vysoké školy, vyjížděli na studijní 

pobyty do zahraničí, řada z nich obstojně ovládá cizí jazyky. Všechny tyto a mnohé další 

faktory otevřely miléniálům dveře k možnostem, o kterých se předchozím generacím ani 

nesnilo. 

Členové této generace se od ostatních vyznačují odlišnými nároky na své zaměstnání. Podle 

dosavadních zjištění je pro ně od počátku pracovní kariéry kromě dobrého finančního 

ohodnocení a jiných benefitů důležité, aby měli dostatek příležitostí pro profesní růst, náplň 

práce jim musí dávat hlubší smysl a zároveň se chtějí v zaměstnání cítit jako respektovaní 

členové dané organizace, které záleží na jejich názoru, pocitech a osobních potřebách. 

V neposlední řadě je pro miléniály více než pro jiné generace klíčové udržet si harmonii mezi 

prací a osobním životem, aby tak mohli využívat výše zmíněných možností, které se jim 

naskytly v souvislosti s tím, v jaké době vyrůstali a žijí.28 Tuto skutečnost potvrzuje také 

výzkum realizovaný Caratherem, kdy zaměstnavatelé nezávisle na sobě několikrát uvedli, že 

miléniálové jsou v souvislosti s work-life balance jako zaměstnanci mnohem náročnější než 

příslušníci jiných generací. Zároveň uvedli, že jsou tito zaměstnanci ochotni změnit práci 

pouze na základě vidiny kvalitnějšího osobního života.29 

                                                           
26 KURON, L.; LYONS, S.; SCHWEITZER, L.; NG, E. S. W. Millennials’ work values: differences across the school to work 

transition. Personnel Review [online]. 2015, 44(6), 991-1009 s. [cit. 2019-04-12]. DOI: 10.1108/PR-01-2014-0024. ISSN 

00483486. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/profile/Eddy_Ng/publication/281783636_Millennials%27_work_values_differences_across_th

e_school_to_work_transition/links/55f8556b08aec948c47b2aee/Millennials-work-values-differences-across-the-school-to-

work-transition.pdf. 
27 STRAŠILOVÁ, G. „Husákovy“ versus „Havlovy děti“. In: Statistikaamy.cz [online]. 2013 [cit. 2019-04-01]. Dostupné z: 

http://www.statistikaamy.cz/2013/12/husakovy-versus-havlovy-deti/. 
28 SCHWEITZER, L. New Generation, Great Expectations: A Field Study of the Millennial Generation. Journal of Business 

and Psychology [online]. 2010, 25(2), 281 s. [cit. 2019-04-12]. ISSN 08893268. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/225617101_New_Generation_Great_Expectations_A_Field_Study_of_the_Millenn

ial_Generation, S. 282. 
29 DEVANEY, S. A. Understanding the millennial generation. Journal of Financial Service Professionals [online]. 2015, 69(6), 

11 – 14 s. 13. Dostupné z: 

https://www.academia.edu/26920545/2OB_DIAL1_Understanding_the_Millennial_Generation. S. 13. 
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S příchodem generace Y na trh práce se tak zvýšilo množství potřeb, které jsou zaměstnavatelé 

nuceni zajistit, aby tak jejich zaměstnanci (především z řad miléniálů) nečelili negativním 

důsledkům, jež plynou z absence možnosti naplnit veškeré důležité aspekty jejich života, 

přičemž možnost sladění soukromého a profesního života je jedním z nejdůležitějších. 

V současné době je právě generace Y jedním z klíčových faktorů ovlivňujících pracovní trh. 

Tvoří totiž až třetinu populace a předpokládá se, že v roce 2025 bude tvořit tři čtvrtiny pracovní 

síly30.  

Využívání internetu a nových technologií 

Ještě zhruba před dvaceti lety bylo z důvodu dnes již běžně dostupného internetu 

a komunikačních technologií většinou nemožné vykonávat pracovní povinnosti jinde než přímo 

v zaměstnání. Výdobytky moderní doby v podobě internetu, počítačů či chytrých telefonů a 

dalších komunikačních technologií umožnily lidem pracovat takřka odkudkoliv a kdykoliv. 

Většina zaměstnanců má tak možnost přístupu k pracovním záležitostem i po příchodu domů 

z práce a je pro ně obtížnější vymezit a udržet alespoň částečnou hranici mezi pracovním a 

osobním životem.31 Často si tzv. „nosí práci domů“ a reagují na požadavky zaměstnavatele i 

mimo svoji pracovní dobu, což dnes někteří zaměstnavatelé již (právě z důvodu nepřetržité 

možnosti dostupnosti svých zaměstnanců) považuji za standard.  

Rozvoj sektoru služeb 

Přibližně od roku 1980 jsme, stejně jako všude jinde na světě, i v českém prostředí svědky 

postupného rozvoje terciárního sektoru. Tato skutečnost měla vliv také na počet lidí, kteří jsou 

v tomto segmentu zaměstnaní, viz. Graf 3.  

 

 

 

 

                                                           
30 DELOITTE. Millennial Survey. [online]. 2014. [cit. 2019-03-11]. Dostupné z: 

https://www2.deloitte.com/mu/en/pages/about-deloitte/articles/2014-millennial-survey-positive-impact.html. 
31 DE WET, W.; KOEKEMOER, E. The increased use of information and communication technology (ICT) among employees: 

Implications for work-life interaction. South African Journal of Economic and Management Sciences [online]. 2016, 19(2), 

264-281 s. [cit. 2019-03-11]. DOI: 10.17159/2222-3436/2016/v19n2a7. ISSN 22223436. Dostupné z: 

https://www.semanticscholar.org/paper/The-increased-use-of-information-and-communication-Wet-

Koekemoer/748042740540874dc3be8569d806fa2632f2ebc. 
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Graf 3: Vývoj zaměstnanosti v primárním, sekundárním a terciárním sektoru v ČR 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle: THE WORLD BANK. World Bank Open Data. [online]. 2019 [cit. 2019-04-01]. 

Dostupné z: http: https://data.worldbank.org/?name_desc=false. 

 

Lidé si stále častěji najímají firmy či živnostníky, aby jim poskytli služby, které si v minulosti 

obstarávali svépomocí. Vytíženi svým zaměstnáním se řada z nás uchyluje k nákupu služeb, 

které ušetří čas, který pak lze věnovat důležitějším aktivitám.  

Pro firmy, které tyto služby poskytují, je klíčovou konkurenční výhodou pevný vztah se 

zákazníkem, proto je jejich cílem tohoto zákazníka ve všech směrech a vždy uspokojit. 

Společně se výše zmíněným technologickým pokrokem klade tento faktor na zaměstnance 

v sektoru služeb vysoké nároky, nejčastěji v podobě tzv. práce v nesociální době, které musí 

čelit dnes již nezanedbatelné procento lidí. A právě poskytování služeb zákazníkovi např. v noci 

či o víkendech, může mít u některých zaměstnanců skrze absenci možnosti dosažení harmonie 

mezi osobním a pracovním životem negativní dopad na jejich zdraví i přesto, že je práce 

v nesociální době v základní míře v zájmu ochrany zaměstnance legislativně upravena32.  

V České republice jsou zaměstnanci ohroženi nejvíce prací v noci. Český statistický úřad v roce 

2014 zveřejnil analýzu, ze které vyplývá, že v České republice pracuje každý šestý zaměstnanec 

v noci. Česko tak zaujímá deváté místo v evropské osmadvacítce co do podílu pracujících 

v noci 33. 

                                                           
32 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE. Flexibilní forma práce a jejich právní úprava [online]. 2007. 69 s. [cit. 

2019-03-11]. DOI: 10.17159/2222-3436/2016/v19n2a7. ISSN 22223436. Dostupné z: 

http://kvalitazivota.vubp.cz/prispevky/flexibilni_formy_prace_a_jejich_pravni_uprava-kucina.pdf. S. 29. 
33 ČSÚ. Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími [online]. 2014. [cit. 2019-03-11]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20568801/czam020314analyza.pdf/490ec78e-5d5c-49e4-bb14-

72e1157a0293?version=1.0. 
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Tabulka 2: Porovnání podílu pracujících v netypickou dobu v ČR a za průměr zemí EU28 podle pohlaví 

v roce 2012 

Zaměstnaní 

ve věku 15-64 let 

ČR EU28 

celkem muži ženy celkem muži ženy 

  Atypická práce:             

večer 30,8 34,1 26,5 37,1 41,0 32,5 

v noci 16,2 18,4 13,3 14,6 18,4 10,0 

v sobotu 39,5 43,3 34,5 45,5 48,5 41,9 

v neděli 26,1 27,8 23,8 26,8 28,1 25,3 

       
 

Zdroj: ČSÚ. Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími [online]. 2014. [cit. 2019-03-11]. 

Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/20568801/czam020314analyza.pdf/490ec78e-5d5c-49e4-bb14-

72e1157a0293?version=1.0. 

 

Ostatní formy atypické pracovní doby jsou v prostředí České republiky pod průměrem EU, 

popř. jsou s touto hodnotou srovnatelné, viz tabulka č. 2.  

Výše uvedené faktory či změny ve společnosti koncept WLB výrazně utvářely především 

v minulosti, nicméně vliv na jeho formování mají i dnes. Je nutno podotknout, že výčet těchto 

faktorů je v tomto případě spíše demonstrativní, nikoli plně vyčerpávající. Zcela jistě by bylo 

možné identifikovat i další doprovodné vlivy, nicméně pro pochopení existence a aktuálnosti 

problematiky harmonizace pracovního a osobního života je takový výčet dostačující.  
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1.2 Harmonizace pracovního a osobního života jako předmět zájmu 

sociální a veřejné politiky 

Předmětem předchozí kapitoly byly aspekty, které vzbuzují o harmonizaci pracovního 

a osobního života zájem celospolečenský, následující pasáž práce je věnována faktorům, které 

jsou příčinou toho, že je tato problematika předmětem zájmu také v oblasti sociální a veřejné 

politiky.  

Nejprve bude zaměřena pozornost na identifikaci toho, proč situaci, kdy jedinec není schopen 

sladit pracovní a osobní složku svého života (tedy čelí jejich nerovnováze či obtížím s jejich 

sladěním), považujeme za problém jak obecně, tak právě i na poli sociální a veřejné politiky.  

Druhá část kapitoly je věnována zodpovězení otázky, proč se sociální (potažmo veřejná) 

politika oblastí harmonizace pracovního a osobního života zabývá a v jakém smyslu je pro ni 

toto téma relevantní.  

1.2.1 Nerovnováha mezi pracovním a osobním životem jako sociální a veřejně politický 

problém 

1.2.1.1 WLB jako problém 

V obecné rovině je problém jako takový nejčastěji definován jako „rozpor mezi současným 

a požadovaným stavem, tedy mezi tím, kde jsme a kde bychom chtěli být34“. Určitou situaci či 

jev však za problém můžeme označit pouze v situaci, kdy jsou splněny i další tři níže uvedené 

podmínky:  

1. tento rozpor je obtížné překonat, 

2. daný rozpor musí být natolik důležitý, aby podněcoval úvahy o řešení, 

3. rozpor/problém musí být řešitelný35 

Co se týče podmínky existence určitého rozporu, dostupné studie (viz kapitola „2.1 Výzkumný 

problém“) dokazují, že u nezanedbatelné skupiny lidí jak globálně, tak i v České republice 

existuje v rámci harmonizace práce a osobního života rozpor mezi současným stavem, tj. 

konfliktem mezi oběma aspekty života, a stavem chtěným/ideálním, který chápeme jako soulad 

v této oblasti. 

(1) Problémy se sladěním pracovního a osobního života jsou pro daného jedince obtížně 

řešitelné, a to především z toho důvodu, že jeho situaci v této oblasti ovlivňuje chování 

                                                           
34 VESELÝ, A.; NEKOLA, M.; DRHOVÁ, Z. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: 

Sociologické nakladatelství (SLON), 2007. Studijní texty. ISBN 978-80-86429-75-5. S. 28. 
35 Tamtéž. 
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a jednání i celé řady dalších zainteresovaných aktérů, jejichž působení nedokáže vždy ovlivnit. 

Z pohledu zaměření předkládané diplomové práce je jedním z takových aktérů právě 

firma/společnost jakožto zaměstnavatel, který svým institucionálním nastavením harmonizační 

politiky může dosažení WLB svých zaměstnanců jak podpořit, tak i zcela znemožnit. 

Problematičnost řešitelnosti pak posiluje také výrazná subjektivita, která je pro vnímání 

vyváženosti/nevyváženosti mezi oběma složkami života velmi příznačná a je příčinou obtíží ve 

snaze o komplexní, jednoduchá a přímočará řešení v této oblasti.    

(2) Co se týče důležitosti rozporu v rámci této problematiky, je možné ji opět demonstrovat 

skrze empirická data sekundárního charakteru uvedená v kapitole „2.1 Výzkumný problém“, 

která reflektují důležitost existujícího rozporu vyčíslením poměrně velkého počtu osob, které 

pociťují určité nesnáze v rámci snah o harmonizaci pracovního a osobního života, popř. jsou 

těmito nesnázemi ohroženy. 

Signifikance rozporu mezi ideálním a reálným stavem je u harmonizace pracovního a osobního 

života podtržena také sekundárními důsledky nerovnováhy v této oblasti, protože nesnáze při 

slaďování obou složek života provází negativní dopady na fyzické i duševní zdraví lidí.                              

(3) Problém spojený s obtížemi se slaďováním všech aspektů života je jednoznačně řešitelný. 

Existuje nepřeberné množství nástrojů různého charakteru pro řešení rozporu mezi ideální 

představou o harmonii mezi prací a osobním životem a realitou. Diskuze je zaměřena spíše na 

problém efektivity a správného užívání těchto nástrojů v praxi, což souvisí i s výše 

zmiňovaným subjektivním vnímáním a potřebami v této oblasti.  

1.2.1.2 WLB jako sociální problém 

Mnohem specifičtěji, než problém v obecné rovině je pak definován problém sociální, a to 

zpravidla jako objektivní podmínky, které určitý počet lidí chápe jako problematické36. 

Z tohoto subjektivistického pojetí tak vyplývá, že sociální problémy neleží v objektivní realitě, 

ale spíše v subjektivním pohledu a vnímání lidí. Určité sociální podmínky mohou být reálné, 

ale problémy z nich dělá až individuální hodnocení, které není v těchto podmínkách samo 

přítomno.37  

Vnímání harmonie či konfliktního vztahu mezi pracovním a osobním životem je subjektivního 

rázu a neleží tak pouze v objektivní realitě. Za tuto objektivní realitu by v souvislosti s 

                                                           
36 POTŮČEK, M.; RUDOLFOVÁ. V.; VLČKOVÁ, K. Veřejná politika. V Praze: C.H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-591-

6. S. 92. 
37 VESELÝ, A.; NEKOLA, M.; DRHOVÁ, Z. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: 

Sociologické nakladatelství (SLON), 2007. Studijní texty. ISBN 978-80-86429-75-5. S. 37. 
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harmonizací bylo možné označit fakt, že určitá část naší populace pracuje více jak padesát hodin 

týdně,38 nicméně samotnou tuto skutečnost není možné pojmout jako sociální problém, ten je 

definován až subjektivním vnímáním zainteresovaných aktérů.  

V návaznosti na tematické zaměření diplomové práce, lze nerovnováhu mezi pracovním 

a osobním životem považovat za sociální problém z pohledu zaměstnanců společností/firem, 

dle výsledků dostupných studií (opět s odkazem na kapitolu „2.1 Výzkumný problém“), totiž 

řada z nich, jak v prostředí České republiky, tak globálně, označuje objektivní podmínky pro 

soulad svých pracovních a osobních rolí za problematické a nemalé procento rovněž čelí 

negativním projevům tohoto problematického vztahu obou rolí v podobě podlomeného 

duševního a fyzického zdraví. 

1.2.1.3 WLB jako veřejně politický problém 

To, že je určitý jev označen za sociální problém, však nutně neznamená, že jej můžeme 

automaticky považovat také za problém veřejně politický. Za problémy se ve veřejné politice 

totiž považují pouze ty konstrukce rozporu mezi ideálem a skutečnou situací, které lze řešit 

prostřednictvím nástrojů veřejné politiky39.  

V České republice je v rámci veřejné politiky ošetřena oblast harmonizace pracovního 

a osobního života především legislativním rámcem, který upravuje zejména tzv. povinnou péči 

o zaměstnance, do jejíhož rámce problematika harmonizace částečně spadá. Na nadnárodní 

úrovni je pak slaďování obou složek života upravováno různými směrnicemi a strategiemi40, 

jejichž přijetím se jednotlivé státy zavazují k plnění a provádění jejich obsahu.  

Nástroje na řešení problémů s harmonizací pracovních a osobních životů však existují rovněž 

na úrovni samotných společností, které mají k dispozici celou řadu harmonizačních nástrojů 

s tím rozdílem, že tyto jsou pak uplatňovány na základně zcela dobrovolného uvážení 

jednotlivých společností. 

Problém harmonizace pracovního a osobního života tak lze obecně označit i za problém veřejně 

politického charakteru. 

                                                           
38 OECD. Work-life balance. OECD Better life index. [online]. 2018. [cit. 2019-03-11]. Dostupné z: 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/.  
39 VESELÝ, A. Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1714-5. 

S. 79. 
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1.2.2 Harmonizace pracovního a osobního života jako předmět sociální a veřejné 

politiky 

Sociální politiku obecně lze vymezit dvojím způsobem. Pokud uvažujeme o sociální politice 

jako o praxi, je vnímána jako aktivita formující „vztah jedinců a sociálních podmínek jejich 

života. Každý je nějak účasten sociální politiky, nějakým způsobem ji spoluutváří, ať už jde 

o něj samého, o život jeho rodiny, o život společenství. Zároveň je však každý vystaven 

sociálním podmínkám, které nemá ve své moci, které jsou pro něj - až na další - jistou objektivní 

daností, něčím vnějším.“ 41 Jinými slovy, každý z nás je jak subjektem, tak i objektem sociální 

politiky. V tomto pojetí je hlavním cílem sociální politiky především čelit sociálním a 

ekonomickým ohrožením, s nimiž jsou lidé v průběhu života konfrontováni, popř. ve smyslu 

prevence je pak jejím cílem vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj jedinců a sociálních 

skupin.42  

Sociální politika je však také vědeckou disciplínou a jako taková je označována za „zkoumání 

sociální politiky jako praktické aktivity, tj. za analýzu procesů tvorby a realizace politik 

dotýkajících se vztahů občanů a sociálních podmínek“43. Jakožto systematická poznávací 

aktivita se vyznačuje tím, že se zabývá nerovnostmi (ve střední délce života, ve vzdělávacích 

šancích, ve zdrojích peněz a času…) a jejich rozdělením ve společnosti. Současně jsou tak 

předmětem jejího zájmu také politické procesy, instituce a činnosti, které tyto nerovnosti 

ovlivňují. 44 

Sociální politika se v obou dvou svých pojetích zabývá nepřeberným množstvím témat, mezi 

ně lze zařadit právě také problematiku harmonizace pracovního a osobního života. Jak uvádí 

Vošmik45 na otázku, proč se sociální politika slaďováním obou složek života zabývá, lze nalézt 

odpověď v argumentech z různých oblastí života společnosti. 

První z těchto argumentů se týká oblasti aktuálního demografického vývoje ve společnosti, kdy 

(již výše zmíněný) znatelný pokles porodnosti, odkládání založení rodiny či prodlužování délky 

života má za následek celkové stárnutí populace. V roce 2001 činil podíl seniorů na celkové 

populaci České republiky 13,9 %, do roku 2017 pak narostl na 19,2 % a v roce 2050 by měla 

tato skupina osob představovat 28,6 % populace. Naopak dětská složka populace přestavovala 

v roce 2017 necelých 16 % a dle predikce Českého statistického úřadu bude od roku 2022 

                                                           
41 POTŮČEK, M. Sociální politika. Praha: SLON, 1995. Studijní texty. ISBN 80-85850-01-X. S. 30. 
42 POTŮČEK, M. Sociální politika. Praha: SLON, 1995. Studijní texty. ISBN 80-85850-01-X. S. 30 – 31. 
43 POTŮČEK, M. Sociální politika. Praha: SLON, 1995. Studijní texty. ISBN 80-85850-01-X. S. 33. 
44 Tamtéž. 
45 VOŠMIK, Josef. Harmonizace rodinného a pracovního života - reflexe závazků práva EU v činnosti vlády ČR. Praha, 2010. 

Disertační práce. Univerzita Karlova. Fakulta filozofická. Vedoucí práce Igor Tomeš. S. 40.  
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absolutně i relativně klesat.46 Právě usnadnění možnosti sladění pracovního a osobního života, 

pak z tohoto demografického pohledu lze pojmout jako podporu natality a zároveň jako 

prevenci odkládání založení rodiny. V konečném důsledku tak sociální politika může touto 

cestou do jisté míry odvrátit negativní důsledky postihující právě demografickou strukturu či 

celkový poměr zaměstnaných a ekonomicky neaktivních občanů.47 

Se vstupem žen na trh práce a v souvislosti s odklonem od tradičního rozdělení rolí v rodině, 

nárůstem počtu neúplných rodin a individualizací společnosti jsme svědky oslabení principu 

rodinné solidarity, tj. vzájemné podpory a sounáležitosti v utváření a rozdělování životních 

podmínek a prostředků, v rámci rodiny48. Prakticky tak oslabuje také pečovatelská funkce 

rodiny, a to jak ve vztahu k dětem, tak i ke starším členům. Pokud se členové rodiny nedokážou 

vlivem přílišného pracovního vytížení a výše uvedených strukturálních změn forem rodiny 

starat o závislé členy, musí sociální politika tuto situaci řešit. V tomto ohledu má dvě možnosti, 

buď tyto rodinné „povinnosti“ suplovat, nebo naopak posilovat potenci samotných rodin dostát 

povinnostem svépomocí tím, že jim k tomu jsou poskytnuty finanční prostředky nebo dostatek 

času právě v podobě harmonizačních opatření v rámci vztahu práce vs. osobní život.49 

Sociální politika se však o oblast harmonizace pracovního a osobního života nezajímá pouze 

ve vztahu k rodinnému životu. Problémy se sladěním obou složek života již dávno nejsou 

záležitostí pouze rodin s dětmi, a tak se aktivní forma sociální politiky na oblast harmonizace 

pracovního a osobního života zaměřuje také v souvislosti s prevencí sekundárních sociálních 

problémů, které mohou být důsledkem dlouhodobé nemožnosti sladění obou složek života. 

Jedná se především o problémy týkající se fyzického i duševního zdraví a sociální izolace, 

případně o nadužívání návykových látek, především alkoholu50.  

Poslední argument do značné míry navazuje na ty výše zmíněné a souvisí s ekonomickou 

stránkou věci, tj. s nárůstem veřejných výdajů na příslušné systémy sociálního zabezpečení, což 

v důsledku vede ke schodku mezi příjmovou a výdajovou stránkou veřejných financí. Rezervy 

v souvislosti s harmonizací pracovního a osobního života může stát nalézt v nízké 

zaměstnanosti žen v době, kdy pečují o dítě, popř. právě v nutnosti zajištění péče, která by 

                                                           
46 ČSÚ. Věková struktura populace se výrazně mění. [online]. 2019. [cit. 2019-08-11]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/vekova-struktura-populace-se-vyrazne-meni. 
47 SIROVÁTKA, T. Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2006. ISBN 80-7326-104-9. 

S. 49. 
48 KREBS, V. Sociální politika. 5., přeprac. a aktual. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. ISBN 978-80-7357-585-4. S. 32. 
49 SIROVÁTKA, T. Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2006. ISBN 80-7326-104-9. 

S. 19. 
50 HÄMMIG, O.; BAUER, G. Work-life imbalance and mental health among male and female employees in Switzerland. 

International Journal of Public Health [online]. 2009, 54(2), 88-95 s. [cit. 2019-10-13]. DOI: 10.1007/s00038-009-8031-7. 

ISSN 16618556. Dostupné z: http://doc.rero.ch/record/319571/files/38_2009_Article_8031.pdf. 
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mohla být poskytována neformálně v rámci principu solidarity, ale i v dalších situacích. 

Umožněním lepšího propojení pracovní a osobní (potažmo rodinné) sféry, se tak posiluje 

aktivní složka populace, což má pozitivní vliv na příjmovou část státního rozpočtu.51 

V těchto ohledech je otázka slaďování zaměstnání a osobního života dnes v diskursu evropské 

sociální politiky považována za zájem současně individuální, respektive soukromý, 

i společenský, respektive veřejný. A z toho důvodu je považována i za legitimní předmět 

intervence jak sociální52, tak i veřejné politiky, která nabývá v určitém pojetí podobu sociální 

praxe, jejímž cílem je záměrná realizace činností aktérů, jímž jde o řešení určitého problému, 

popř. právě o sledování určitého veřejného zájmu53. 

1.3 Zaměstnavatelé jakožto subjekty sociální politiky ve vztahu 

k harmonizaci pracovního a osobního života 

Opatření sociální politiky jsou poskytována tzv. jejími subjekty, tedy „těmi, kteří mají zájem 

vůli, schopnosti, předpoklady, možnosti a prostředky k určité sociální činnosti či chování 

a těmi, kteří takové činnosti a chování mohou iniciovat“54. Subjekty sociální politiky lze 

rozčlenit na ty, které spadají do veřejného sektoru a na ty, které mají soukromý charakter. 

Soukromé subjekty lze pak dále členit dle způsobu nakládání s případným ziskem na ziskové a 

neziskové.  

Kromě samotného státu, který určuje pojetí, obsah a cíle sociální politiky, existuje tak celá řada 

dalších subjektů sociální politiky jiného charakteru. Jejich společným jmenovatelem je 

zpravidla fakt, že na rozdíl od státu nemají jejich opatření všeobecnou platnost.55 Mezi tyto 

subjekty mimo jiné56 patří také právě zaměstnavatelé a firmy, jejichž úkolem je zabezpečovat 

opatření stanovená státem a reflektovaná legislativním rámcem a představují zástupce tržních 

subjektů sociální politiky. Na druhou stranu však jako subjekty sociální politiky také 

vykonávají vlastní aktivity spadající do oblasti tzv. sociální politiky podniku, část z těchto 

                                                           
51 VOŠMIK, Josef. Harmonizace rodinného a pracovního života - reflexe závazků práva EU v činnosti vlády ČR. Praha, 2010. 

Disertační práce. Univerzita Karlova. Fakulta filozofická. Vedoucí práce Igor Tomeš. S. 41. 
52 SIROVÁTKA, T. Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2006. ISBN 80-7326-104-9. 

S. 12. 
53 ANDERSON, J. E. Public Policy Making. In: POTŮČEK, M.; RUDOLFOVÁ, V.; VLČKOVÁ, K. Veřejná politika. V 

Praze: C.H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-591-6. S. 9. 
54 KREBS, V. Sociální politika. 5., přeprac. a aktual. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. ISBN 978-80-7357-585-4. S. 51. 
55 KREBS, V. Sociální politika. 5., přeprac. a aktual. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. ISBN 978-80-7357-585-4. S. 51. 
56 K nestátním subjektům sociální politiky řadíme následující:  

1. samosprávu, tj. o obce a jejich orgány; 

2. zaměstnavatele a firmy; 

3. zaměstnavatelské, zaměstnanecké a odborové orgány; 

4. regiony, místní komunity, obce, jejich orgány a instituce; 

5. občanské organizace a iniciativy. 
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aktivit je často směřována ke zlepšení možnosti sladění životních a pracovních podmínek jejich 

zaměstnanců.57 

Sociální politika podniku  

Hála ve své publikaci Vnitropodniková sociální politika definuje sociální politiku podniku jako 

„soubor aktivit firem, které promyšleně směřují ke zlepšení životních a pracovních podmínek 

zaměstnanců, resp. určitých kategorií zaměstnanců a k zabezpečení či udržování jejich sociální 

suverenity (sociálního sebevědomí kolektivu zaměstnanců) a sociálního bezpečí (převaha 

sociálních jistot ve vztahu k sociálním rizikům zaměstnanců) v rámci daných ekonomických 

možností firmy)“58.  

Obecně platí, že aktivita sociální politiky státu v oblasti sociálního a pracovně-právního 

zákonodárství je východiskem pro sociální politiku podniku59. 

Pro podobu té které sociální politiky podniku, je tak klíčový také typ sociálního státu, který je 

v dané zemi aplikován. Následující tabulka je znázorněním klasických typologií sociálního 

státu dle Titmusse (1979) a Espinga-Anderssena (1990) ve vztahu k míře aktivity a důležitosti 

zaměstnavatelů jakožto subjektů sociální politiky, potažmo k podobě samotné sociální politiky 

podniku.  

Tabulka 3: Typologie sociálního státu ve vztahu k míře důležitosti sociální politiky podniku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

                                                           
57HÁLA, J. Vnitropodniková sociální politika. Praha: VUPSV, 2000. [online]. 2000, 61 s. [cit. 2019-08-21] Dostupné z: 

http://www.vupsv.cz/VnitSP.pdf. S. 6. 
58 HÁLA, J. Vnitropodniková sociální politika. Praha: VUPSV, 2000. [online]. 2000, 61 s. [cit. 2019-08-21] Dostupné z: 

http://www.vupsv.cz/VnitSP.pdf. S. 6. 
59 PRSKAVCOVÁ, M. Sociální politika podniku a její dopad na podnikovou praxi. Liberec, 2006. Technická univerzita 

v Liberci. Fakulta hospodářská. Vedoucí práce doc. Ing. Ivan Jáč. CSc. S. 47. 
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Nejvyšší stupeň důležitosti vnitropolitické sociální politiky lze předpokládat u liberálního 

(reziduálního) typu sociálního státu, neboť je zde rozsah státem zajišťovaného sociálního 

zabezpečení omezen. Celý systém v zásadě předpokládá vlastní iniciativu zaměstnavatelů. 

Takový model sociální politiky státu přikládá sociální politice podniku největší význam a klade 

důraz na maximální zodpovědnost zaměstnavatelů za jejich zaměstnance.60  

Konzervativní model fungující především na principu subsidiarity, ve smyslu státní intervence 

v případech selhání tradičních subjektů sociální politiky (tj. především rodiny a církve), již 

vnitropolitické sociální politice nepřikládá takový význam jako tomu je u prvně zmíněného 

typu sociálního státu. Ještě výrazněji je potlačení tohoto významu viditelné na příkladech států 

odpovídajících modelu sociálně demokratického typu sociálního státu, kdy se stát jako takový 

staví do role univerzalistického poskytovatele sociálního zabezpečení všeho druhu a pro 

intervence zaměstnavatelů v oblasti sociální politiky není prostor.  

Sociální politiku vůči zaměstnancům lze obecně klasifikovat dle subjektu, který ji iniciuje. 

Koubek61 v tomto smyslu upouští od obecných pojmů sociální politika a sociální politika 

podniku a hovoří pouze o péči o zaměstnance, kterou rozděluje na tři typy: 

1. Povinná péče o zaměstnance 

V rámci povinné péče o zaměstnance je hlavním iniciátorem stát, který definuje základní 

nástroje harmonizace práce a osobního života a prostřednictvím legislativního rámce ukládá 

zaměstnavatelům povinnost je implementovat. Tato forma péče je tedy dána především zákony, 

předpisy, ale i kolektivními smlouvami – tedy pokud se jedná o smlouvy uzavřené na vyšší, 

nadpodnikové úrovni62. Konkrétně je národní legislativa vztahující se k oblasti povinné péče o 

zaměstnance potažmo WLB centralizována především v zákoníku práce 63 (zákon č. 262/2006 

Sb., ve znění pozdějších předpisů).  Obecně zákoník práce obsahuje v souvislosti s harmonizací 

pracovního a osobního života ustanovení o pracovní době, kdy stanovuje její délku, rozvržení 

či práci přesčas apod., dále pak upravuje dovolenou. Pro oblast WLB je pak klíčová také desátá 

část zákoníku práce, jež je nazvána právě jako „Péče o zaměstnance“ a obsahuje ustanovení 

týkající se pracovních podmínek zaměstnanců, jejich odborného rozvoje, stravování či 

zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců.  

                                                           
60 HÁLA, J. Vnitropodniková sociální politika. Praha: VUPSV. [online]. 2000, 61 s. [cit. 2019-08-21] Dostupné z: 

http://www.vupsv.cz/VnitSP.pdf. S. 57. 
61 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5. rozšířené a doplněné vydání. Praha: Management 

Press, 2015. ISBN 978-80-7261-288-8. S. 343 – 344. 
62 Tamtéž. 
63 MPO. Metodika slaďování pracovního a rodinného života pro potřeby zaměstnavatelů ve státní správě a samosprávě. 

[online]. 2015, 130 s. [cit. 2019-08-21] Dostupné z: https://www.mpo.cz/dokument143064.html. 
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Z dalších předpisů, které upravují některý z aspektů oblasti WLB na národní úrovni, lze uvést 

zákon o dětské skupině (zákon č. 247/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zákon 

č. 127/2015 Sb., jímž se mění zákon o dětské skupině, a na něj navazující předpisy.64 

Výčet je nutné samozřejmě doplnit také o nadnárodní normativní akty. Z evropských předpisů 

lze v oblasti WLB zmínit například Směrnici Rady 97/81/ES o Rámcové dohodě o částečném 

pracovním úvazku a Směrnice Rady 1999/70/ES o pracovních poměrech na dobu určitou. 

2. Smluvní péče o zaměstnance 

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů upravuje podmínky ústavního práva občanů na 

svobodné sdružování. Občané tak na základě tohoto právního předpisu mohou zakládat 

odborové organizace a sdružovat se v nich. Tímto způsobem je jim umožněno obhajovat 

a prosazovat zájmy a potřeby zaměstnanců v podnicích či jiných zaměstnavatelských 

subjektech.65 

Kromě závazků, které pro zaměstnavatele vyplývají z legislativou stanovené povinné péče 

o zaměstnance, je tak daný zaměstnavatel také povinen dodržovat závazky plynoucí právě 

z kolektivních smluv, jež jsou uzavírány na podnikové úrovni a jež se právě uzavřením 

kolektivní smlouvy stanou pro zaměstnavatele rovněž závaznými. Tyto závazky mohou 

specifikovat ustanovení plynoucí z legislativního rámce, nicméně nemohou s nimi být rozporu.  

3. Dobrovolná péče o zaměstnance 

U řady zaměstnavatelů lze pozorovat, že do svých politik vůči vlastním zaměstnancům 

implementují i opatření nad rámec těch, která jsou pro ně v zásadě povinná. V rámci této formy 

péče zaměstnavatelé nejčastěji implementují opatření z Tabulky 4. 

 

 

 

 

 

                                                           
64 MPO. Metodika slaďování pracovního a rodinného života pro potřeby zaměstnavatelů ve státní správě a samosprávě. 

[online]. 2015, 130 s. [cit. 2019-08-21]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/dokument143064.html. 
65 DUDA, J. Řízení lidských zdrojů. Key Publishing, 2008. ISBN 978-80-87071-89-2. S. 11. 
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Tabulka 4: Nástroje sloužící k zajištění harmonizace pracovního a osobního života 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle: AINAPUR, P.; VIDYAVATHI, B.; KULKARNI, K.; MAMATA P. Work Life Balance Policies, 

Practices and Its Impacton Organizational Performance. International Journal of Latest Technology in Engineering, 

Management & Applied Science (IJLTEMAS). 2016, 5(7), 11 - 21 s. [cit. 2019-08-25]. Dostupné z: 

https://www.academia.edu/27432942/Work_Life_Balance_Policies_Practices_and_Its_Impact_on_Organizational_Perform

ance. 

 

Nástroje a opatření spadající do těchto různých kategorií péče o zaměstnance potažmo sociální 

politiky podniku se vzájemně doplňují a při jejich systematicky vzájemném působení tak lze 

zabránit negativním důsledkům, které plynou z nerovnováhy mezi osobním a pracovním 

životem.   

1.4 Harmonizace pracovního a osobního života ve vztahu ke konceptu 

společenské odpovědnosti firem 

Tato kapitola je věnována konceptu, skrze nějž je na problematiku harmonizace pracovního 

a osobního života nahlíženo v předkládané diplomové práci. Tímto konceptem je společenská 

odpovědnost firem, která zkoumanou problematiku úžeji vymezuje, díky čemuž bylo možné 

zkoumat tu dimenzi role firem v harmonizaci pracovního a osobního života zaměstnanců, 

kterou mohou tyto firmy reálně ovlivnit a která může být do určité míry variabilní a mít tak 

hypoteticky různé dopady na zaměstnance. V důsledku toho došlo k oproštění od role firem 

formálně stanovené legislativním rámcem, která je (za ideálních podmínek, kdy jsou formálně 

stanovené instituce vždy dodržovány) u všech firem podobná. 

1.4.1 Společenská odpovědnost firem 

Podobně jako tomu bylo u harmonizace pracovního a osobního života, také konceptu 

společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility, dále také jako „CSR“) se dostalo 

pozornosti především v 2. polovině 20. století. Právě v tomto období docházelo postupně ke 

změně v nazírání společnosti na chování podnikatelských subjektů. Od podniků se zhruba od 

této doby očekávalo, že přijmou aktivní roli a využijí svůj vliv a své vlastní finanční prostředky 
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k tomu, aby mimo uspokojování vlastních zájmů také ovlivnily život kolem sebe, především 

jeho kvalitu.66 

Harmonizaci pracovního a osobního života a CSR rovněž spojuje nejednoznačnost v oblasti 

základního pojmového vymezení, tj. v současné době neexistuje žádná všeobecně platná 

a jednotná celosvětová definice společenské odpovědnosti. Tato skutečnost je pravděpodobně 

zapříčiněna tím, že je společenská odpovědnost založena především na dobrovolnosti, nemá tak 

striktně vymezené hranice a tím poskytuje prostor jak pro širokou diskuzi, tak i pro velmi široké 

pochopení a interpretaci.67 

Podle jednoho z prvních teoretiků, který se oblasti CSR věnoval již v padesátých letech, 

Howarda R. Bowena, lze tento koncept definovat jako soubor „závazků podnikatele 

uskutečňovat takové postupy, přijímat taková rozhodnutí, nebo následovat takový směr jednání, 

který je žádoucí z hlediska cílů a hodnot naší společnosti.“68 Harold Johnson označil podnik za 

společensky odpovědný v okamžiku, kdy jsou jeho manažeři schopni zaměřit se na 

harmonizaci rozmanitých zájmů, tj. namísto pouhé honby za větším ziskem, je brán v potaz také 

dopad činnosti podniku na zaměstnance, dodavatele, místní komunitu a v neposlední řadě také 

na národ jako takový.69 Evropská komise se řídí premisou, že CSR je dobrovolné integrování 

sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními 

„stakeholders“70.  

Za české autory lze uvést definici Kuldové, tj. že podniky, které přijaly zásady CSR za své, si 

dobrovolně stanovují vysoké etické standardy, snaží se o minimalizaci negativních dopadů na 

životní prostředí, pečují o své zaměstnance, udržují s nimi dobré vztahy a přispívají na podporu 

regionu, ve kterém podnikají. Marková pak jako společenskou odpovědnost označuje činnosti, 

jejichž výkonem se podnik chová odpovědně nad rámec právních norem, přičemž toto chování 

není ojedinělé, ale trvalé a je přirozenou součástí jeho strategického řízení. Strategicky 

                                                           
66 KUNZ, V. Způsoby podpora work life balance v ČR. [online]. Ekonomická fakulta UBM. 2014, 8 s. [cit. 2019-08-21]. ISBN 

978-80-557-0696-2. Dostupné z: http://www.ef.umb.sk/konferencie/dvfp/pdf/prispevky/Kunz.pdf. 
67 KAŠPAROVÁ, K.; KUNZ, V. Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování. Grada Publishing 

a.s. 2013, 160 s. ISBN 9788024744803. S. 12. 
68 Tamtéž. 
69 RAHMAN, S. Evaluation of Definition: Ten Dimensions of Corporate Social Responsibility. [online]. World Review of 

Business Research. 2014, 1(1), 166 - 176 s. [cit. 2019-08-25]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/265666273_Evaluation_of_Definitions_Ten_Dimensions_of_Corporate_Social_Re

sponsibility. S. 168. 
70 PAVLÍK, M.; BĚLČÍK, M. Společenská odpovědnost organizace CSR v praxi a jak s ním dál.  Grada Publishing a.s, 2010. 

ISBN 9788024731575. S. 19. 
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odpovědné podnikání je pak podnikatelskou strategií, která je v souladu s hlavním 

podnikatelským záměrem a klíčovými kompetencemi podniku.71 

Z výše uvedených definic pak vyplývají základní charakteristiky konceptu společenské 

odpovědnosti. Prvním z těchto znaků je dobrovolnost. Firmy koncept do svých politik 

implementují dobrovolně a nemohou být k takovému kroku nikým a ničím nuceny. Je tak zcela 

v kompetenci dané firmy, do jaké míry bude tento koncept zohledňovat a zda tak vůbec učiní.  

Dále je nutno zdůraznit, že aktivity spadající do oblasti CSR, překračují zákonem stanovené 

povinnosti zaměstnavatele. Již od počátku vývoje odpovědného způsobu chování obchodních 

společností tak převládá názor, že společnost, která naplňuje pouze legislativní požadavky či 

požadavky vyplývající z obchodních smluv,72 nelze považovat za skutečně společensky 

odpovědnou.73 

Předposledním znakem CSR je zaměření na tzv. „stakeholders“, neboli zainteresované skupiny. 

Tento pojem v zásadě přináší odpověď na otázku, vůči komu má být společnost odpovědná. Za 

„stakeholders“ jsou označovány všechny osoby nebo skupiny, které mají vliv na chod podniku, 

popř. které jsou ovlivněny jeho činností, tedy např. akcionáři, obchodní partneři, dodavatelé, 

zákazníci, zaměstnanci, instituce státní správy, zájmové skupiny, média či odbory.74 

Jako poslední znak CSR lze označit tzv. tripple-bottom-line, neboli „Tři Pé“ (people, planet, 

profit), jinými slovy se jedná o obecné uplatnění CSR celkem ve třech rovinách – ekonomické, 

environmentální a sociální.  

Smysl implementace opatření společenské odpovědnosti do politik firem bývá nejčastěji 

vysvětlován dvěma pohledy. Tím prvním je pohled ekonomický, který vnímá CSR jako 

možnou konkurenční výhodu. Firmy, které se do těchto aktivit zapojí, jsou pak schopny 

mnohem lépe reagovat a sladit tak hodnoty a požadavky svých klíčových stakeholderů.  

Pokud se však na celou problematiku CSR podíváme z druhého pohledu, je možné ji vykládat 

také jako akt morálního hlediska, kdy jde především o odpovědnost či uvědomění si firem 

samotných, že zisk, kterého dosahují, jde mimo jiné na vrub prostředí, ve kterém se pohybují a 

                                                           
71 MARKOVÁ, V. Corporate Social Responsibility and Socially Responsible Entrepreneurship from TBL and some relation 

Concepts point of view. In: Economic, Social, Environmental and Legislative Aspects of the Corporate Social Responsibility 

I. Proceedings of Papers from international scientific Conference. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická 

fakulta, 2011, 15 s. ISBN 978-80-557-02681. 
72 AISIS. Napříč společenskou odpovědností firem. 2005. [cit. 2019-08-25]. ISBN 80-239-6111-X. Dostupné z: 

 http://www.proceweb.cz/files/Napric-SOF.pdf. S. 10. 
73 NEZHYBA, J. Co je to společenský odpovědnost korporací? In: FRANC, P.; NEZHYBA, J.; HEYDENREICH, C. Když se 

bere společenská odpovědnost vážně. [online]. Brno. Ekologický právní servis. 2006, 72 s. [cit. 2019-08-25]. ISBN: 80-86544-

08-7. Dostupné z: https://frankbold.org/sites/default/files/publikace/kdyz_se_bere_csr_vazne.pdf. S. 11. 
74 AISIS. Napříč společenskou odpovědností firem. [online]. 2005. [cit. 2019-08-25]. ISBN 80-239-6111-X. Dostupné z: 

http://www.proceweb.cz/files/Napric-SOF.pdf. S. 32. 
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které jim v zásadě ziskovost umožňují.75 Tato interpretace je pak v souladu s prvky teoretického 

zakotvení této diplomové práce, tj. institucionalismu zaměřeného na aktéry a bude dále 

elaborována v empirické části. 

1.4.2 Harmonizace pracovního a osobního života jako prvek společenské odpovědnosti 

firem 

Z hlediska konceptu společenské odpovědnosti spadá oblast harmonizace pracovního 

a osobního života do její sociální roviny, tedy do tzv. sociálního pilíře. V jeho rámci se 

společnosti aplikující zásady společenské odpovědnosti starají o vzdělávání vlastních 

zaměstnanců, rozvoj jejich potenciálu, zajišťují rovné příležitosti pro muže, ženy, popř. pro 

určité obecně znevýhodněné skupiny, věnují se firemní filantropii v podobě dárcovství či 

dobrovolnictví a v neposlední řadě také zajišťují zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců76. 

Právě posledně zmíněný aspekt sociálního pilíře CSR úzce souvisí s vytvářením podmínek 

k tomu, aby mohli zaměstnanci sladit svůj pracovní a osobní život. Je však nutno podotknout, 

že harmonizace pracovního a osobního života je součástí CSR pouze do určité míry – vzhledem 

k tomu, že jednou ze zásad CSR je dobrovolnost, můžeme za projevy tohoto konceptu označit 

pouze taková harmonizační opatření, která jsou implementována na bázi dobrovolnosti, nikoli 

jako výsledek působení formálních institucí v podobě legislativního rámce apod. 

K zajištění harmonizace obou složek života využívají zaměstnavatelé v souvislosti 

s implementací CSR především nástroje uvedené v kapitole „1.3 Zaměstnavatelé jakožto 

subjekty sociální politiky ve vztahu k harmonizaci pracovního a osobního života“ spadající do 

kategorie dobrovolné péče o zaměstnance. 

  

                                                           
75 ZADRAŽILOVÁ, D. Společenská odpovědnost podniků: transparentnost a etika podnikání. Praha: C.H. Beck, 2010. 

Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-192-5. S. 4. 
76 NÁROŽNÁ, R. Společenská odpovědnost asociální pilíř. Acta academica karviniensia [online].  2012, 12(4), 106-115 s. [cit. 

2019-08-27]. DOI: 10.25142/aak.2012.063. Dostupné z: https://aak.slu.cz/artkey/aak-201204-0011_SPOLECENSKA-

ODPOVEDNOST-FIREM-A-SOCIALNI-PILIR.php. S. 107 
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2 Výzkumný problém, otázky, cíle a hypotézy 

2.1 Výzkumný problém 

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na roli vybraných společností v oblasti harmonizace 

pracovního a osobního života zaměstnanců, a to se zaměřením na koncept společenské 

odpovědnosti, jehož je do jisté míry tato problematika součástí. 

V dnešní dynamické společnosti, která se vyznačuje prvky společenských změn, jímž byla 

věnována pozornost v úvodní kapitole, se zaměstnanci mohou setkávat s potížemi v souvislosti 

se snahou o dosažení harmonie mezi prací a osobním životem. Ti, kteří se ocitají v situaci, kdy 

plnění požadavků a povinností souvisejících s jedním aspektem jejich života, není kompatibilní 

s plněním povinností v aspektu jiném, tak čelí negativním důsledkům, které plynou 

z nerovnováhy mezi pracovním a osobním životem (anglicky „work-life imbalance“ nebo 

„work-life conflict“). Situace, kdy zaměstnaní lidé kvůli pracovním povinnostem nejsou 

schopni plnohodnotně prožívat osobní život, mají negativní dopad na jejich celkovou životní 

spokojenost. Pro řadu lidí je konflikt mezi pracovním a osobním životem jednou z hlavních 

příčin nepřiměřeného stresu, který se (především v dlouhodobém horizontu) může rozvinout 

v duševní onemocnění nejčastěji v podobě depresí, syndromu vyhoření či v onemocnění 

psychosomatického původu. Dosud provedené studie rovněž upozorňují, že tento konflikt také 

často stojí za nadužíváním různých typů návykových látek, a to především alkoholu.77 

Dalším empiricky doloženým negativním důsledkem konfliktu obou složek života je sociální 

izolace. Zaměstnanci, kteří jsou nadměrně pracovně vytíženi, jsou často nuceni omezovat 

sociální interakce se svými přáteli, známými a v některých případech dokonce i s rodinou.78 

Podle Průzkumu kvality života v Evropě (EQLS)79 se s určitou formou konfliktu mezi 

pracovním a osobním životem setkává více než polovina respondentů zařazených do tohoto 

průzkumu, 20 % pak potíže s harmonizací pociťuje několikrát do týdne a 5 % respondentů 

                                                           
77 HÄMMIG, O.; BAUER, G. Work-life imbalance and mental health among male and female employees in 

Switzerland. International Journal of Public Health [online]. 2009, 54(2), 88-95 s. [cit. 2019-9-01]. DOI: 10.1007/s00038-009-

8031-7. ISSN 16618556. Dostupné z: http://doc.rero.ch/record/319571/files/38_2009_Article_8031.pdf.  
78 BALTES, B. B.; CLARK, M. A.; CHAKRABARTI, M. Work-Life Balance: The Roles of Work-Family Conflict and Work-

Family Facilitation. In: Linley, P. A.; HARRINGTON, S.; GERCCA, N. (Eds.) Oxford handbook of positive psychology and 

work. Oxford university Press. [online]. 2010, 201 – 2012 s. [cit. 2019-9-01].  Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/profile/Boris_Baltes/publication/286798449_Work-Life_Balance_The_Roles_of_Work-

Family_Conflict_and_Work-Family_Facilitation/links/59eb42160f7e9bfdeb703f31/Work-Life-Balance-The-Roles-of-Work-

Family-Conflict-and-Work-Family-Facilitation.pdf 
79 Jedná se výzkum, který je realizován každé čtyři roky. Předmětem zkoumání jsou jak objektivní podmínky života evropských 

občanů, tak i to, co si myslí o těchto podmínkách a svých životech obecně. 
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uvedlo, že těmto obtížím čelí každý den. U všech třech skupin navíc dochází ke stabilnímu 

procentuálnímu růstu.80 

Z výsledků tohoto výzkumu rovněž vyplývá, že se právě Česká republika společně 

s Chorvatskem a Rumunskem řadí mezi země, kde od roku 2007 dochází k výraznému nárůstu 

reportovaných obtíží s harmonizací pracovního a osobního života.81 

Tabulka 5: Výsledky průzkumu EQLS dle klastru zemí z roku 2016 

  

Přílišná 

únava po 

práci 

způsobující 

nemožnost 

vykonávat 

domácí práce 

Problémy se 

zajišťováním 

rodinných 

záležitostí 

kvůli času 

stráveném v 

zaměstnání 

Problémy 

s koncentrací 

v zaměstnání 

kvůli 

rodinným 

záležitostem. 

Klastr zemí 

Skandinávie (Dánsko, Finsko, Švédsko) 53 26 13 

Kontinentální Evropa (Rakousko, Belgie, 

Francie, Německo, Lucembursko, 

Nizozemí) 55 33 15 

Západoevropské ostrovní státy (Irsko, Velká 

Británie) 66 37 17 

Středomoří (Kypr, Řecko, Itálie, Malta, 

Portugalsko, Španělsko) 60 39 21 

Východní Evropa (Česká republika, 

Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, 

Slovinsko) 63 50 28 

Pobaltské státy (Estonsko, Litva, Lotyšsko) 60 43 23 

Balkánské země (Bulharsko, Rumunsko) 67 51 31 
 

Zdroj: Vlastní pracování dle: Eurofound. European Quality of Life Survey 2016: Quality of life, quality of public services, and 

quality of society. Publications Office of the European Union, Luxembourg. [online]. 2017. [cit. 2019-09-13]. Dostupné z: 

https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-quality-of-life-surveys/european-quality-of-life-survey-2016 

 

V rámci výzkumu EQLS byla Česká republika zařazena do klastru zemí východní Evropy a jak 

je patrné z Tabulky 5, skupina těchto zemí vykazovala druhé nejhorší výsledky – 63 % 

respondentů z těchto zemí uvedlo, že se po pracovní době cítí příliš unaveni na to, aby 

vykonávali domácí práce, 50 % pociťuje kvůli pracovnímu vytížení obtíže s plněním rodinných 

povinností a celých 21 % má pak problém s koncentrací v zaměstnání kvůli rodinným 

záležitostem. 

OECD se na rozdíl od výše zmiňovaného výzkumu soustředí především na objektivní výzkum 

problematiky harmonizace práce a osobního života. V rámci tzv. „Better life index“ výzkumu 

                                                           
80 Eurofound. European Quality of Life Survey 2016: Quality of life, quality of public services, and quality of society. 

Publications Office of the European Union, Luxembourg. [online]. 2017. [cit. 2019-09-13]. Dostupné z: 

https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-quality-of-life-surveys/european-quality-of-life-survey-2016.  
81 Tamtéž. 
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zveřejňuje statistiky týkající se kvality života a jsou zde zařazeny také údaje týkající se 

harmonizace pracovního a osobního života. Podle aktuálně zveřejněných údajů věnuje jeden 

z osmi zaměstnanců (v rámci všech zemí OECD) svému zaměstnání více jak padesát hodin 

týdně. V celkovém průměru zemí OECD se tak jedná o 13 % zaměstnanců. V případě samotné 

České republiky se jedná o číslo nižší, celkem o 6 % zaměstnanců. U populace, která 

představuje výše zmiňovaná procentuální vyjádření, můžeme předpokládat určité ohrožení 

problémy v oblasti snahy o sladění pracovního a soukromého života. Reálné procentuální 

vyjádření osob, jež mohou tyto problémy zaznamenávat, však z těchto dat určit nelze. Je nutné 

totiž opět vycházet z faktu, že vnímání těchto obtíží a s tím spjaté určité nespokojenosti, je ryze 

subjektivní záležitostí. 

Česká odborná veřejnost rovněž věnovala fenoménu harmonizace pracovního a osobního života 

pozornost ve smyslu realizace výzkumných šetření různého druhu. Většina z nich se však datuje 

do prvního desetiletí 21. století, kdy byly v českém prostředí zaznamenány změny v charakteru 

trhu práce – nejvýznamněji pak především v podobě velké míry zintenzivnění práce a tlaku 

zaměstnavatelů na výkon.  

Jedním českých výzkumů jsou Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného 

a partnerského života z roku 2007. Dle údajů z šetření, které bylo v rámci tohoto projektu 

uskutečněno, se 65 % respondentů domnívalo, že své pracovní a soukromé povinnosti zvládají 

bez problémů, 16 % pak mělo pocit, že zvládají práci a osobní život „tak napůl“. Ve 13 % 

případů zvládají respondenti své pracovní povinnosti dobře, ale přiznali, že se tak děje na úkor 

soukromých aktivit. 3,2 % respondentů uvedlo, že dobře zvládá rodinu na úkor práce, a jen 

2,4 % respondentů má pocit, že nezvládá jak své pracovní, tak ani rodinné povinnosti (viz 

Tabulka 6). Z těchto poznatků lze vyvodit, že určitou formu napětí mezi soukromým a 

rodinným životem na jedné straně a výkonem zaměstnání a profesní kariérou na straně druhé 

reflektovala nezanedbatelná část české populace (tj. 34,4 % všech respondentů).82 

 

 

 

                                                           
82 DUDOVÁ, R. (ed.), HASTRMANOVÁ Š.; HAŠKOVÁ, H.; MAŘÍKOVÁ, H.; VÍZNEROVÁ, H.; VOHLÍDALOVÁ, 

M. Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 

v.v.i, [online].  2007, 07(3), 166 s. [cit. 2019-03-09].  ISBN 978-80-7330-119-4. Dostupné z: 

https://www.soc.cas.cz/publikace/souvislosti-promen-pracovniho-trhu-soukromeho-rodinneho-partnerskeho-zivota. S. 63-64. 
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Tabulka 6: Odpověď na otázku: „Jak zvládáte své pracovní a rodinné povinnosti?“ (%) 

 

Zdroj: Zdroj: DUDOVÁ, R. (ed.), HASTRMANOVÁ Š.; HAŠKOVÁ, H.; MAŘÍKOVÁ, H.; VÍZNEROVÁ, H.; VOHLÍDALOVÁ, 

M. Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 

v.v.i, [online].  2007, 07(3), 166 s. [cit. 2019-03-09].  ISBN 978-80-7330-119-4. Dostupné z: 

https://www.soc.cas.cz/publikace/souvislosti-promen-pracovniho-trhu-soukromeho-rodinneho-partnerskeho-zivota. S. 65. 

 

Celková spokojenost s aktuální možností slaďování práce, rodiny, osobního života a vztahů 

s přáteli mezi ekonomicky aktivním obyvatelstvem České republiky byla pak sledována 

v rámci výzkumu kvality pracovního života, jenž byl realizován v roce 2014 Centrem pro 

výzkum veřejného mínění. Byla zařazena jako dílčí oblast celkové spokojenosti s životem, 

vedle dalších aspektů. Základní výsledky výzkumu reflektuje Graf 3 – spokojenost s celkovým 

pracovním životem sice převažuje nad nespokojeností, nicméně se zároveň jedná o dílčí oblast, 

která v průměru zaostává za celkovou životní spokojeností. Z vizualizace výsledků výzkumu 

na témže grafu je rovněž patrné, že druhou nejméně uspokojivou dílčí oblastí dle průměru, byl 

právě aspekt sladění práce s rodinou, osobním životem a vztahy s přáteli či známými. To, že 

tyto dílčí oblasti dopadly v rámci zmiňovaného výzkumu nejhůře, není náhodným jevem, obě 

totiž pojí relativně silná provázanost.83  

 

 

 

 

                                                           
83 ČERVENKA, J. Spokojenost s celkovým pracovním životem: co představuje a s čím souvisí? Naše společnost. [online]. 2015, 

13(1), 34-43 s. [cit. 2019-09-09]. Dostupné z: 

https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c3/a1923/f28/NS151_Spokojenost%20s%20celkovym%20prac

ovnim%20zivotem.pdf. S. 36-37. 
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Graf 4: Spokojenost s životem celkově a s jeho vybranými aspekty (%, průměr)84 

 

 

Zdroj: ČERVENKA, J. Spokojenost s celkovým pracovním životem: co představuje a s čím souvisí? Naše společnost. [online]. 

2015, 13(1), 34-43 s. [cit. 2019-09-09]. Dostupné z: 

https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c3/a1923/f28/NS151_Spokojenost%20s%20celkovym%20praco

vnim%20zivotem.pdf. S. 36. 

 

Dostupná data tedy potvrzují, že jak na globální úrovni, tak v prostředí České republiky existuje 

skupina lidí, která je vystavena působení negativních důsledků souvisejících s harmonizací 

pracovního a osobního života. V současné době má společnost k dispozici celou řadu nástrojů, 

prostřednictvím kterých lze tento problém řešit. Velkou roli v tomto smyslu hrají samotní 

zaměstnavatelé, jejich zájem o problematiku work-life balance neustále stoupá a stále častěji 

tak do svých zaměstnaneckých politik implementují opatření sloužící k usnadnění sladění 

pracovních a osobních záležitostí zaměstnanců, a to i nad rámec legislativy.  

Předmětem této práce je tak na základě případové studie dvou (níže charakterizovaných) 

společností a jejich porovnání zjistit, jakou roli tyto společnosti hrají v harmonizací pracovního 

a osobního života svých zaměstnanců, jaké nástroje pro zajištění WLB využívají a proč a jaké 

mají tyto nástroje reálné dopady.   

                                                           
84 Položky reprezentující dílčí aspekty kvality života jsou v grafu řazeny sestupně podle výše průměru, jehož hodnota je u každé 

položky uvedena v závorce. V šetření použitá symetrická numerická jedenáctibodová škála od -5 do +5 se středem v 0 byla v 

souboru přečíslována na škálu od 1 do 11 se středem 6. 
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2.2 Výzkumné cíle, otázky a hypotézy 

Cíle diplomové práce  

V rámci výše vymezeného výzkumného problému, tj. jakou roli hrají vybrané společnosti 

v možnostech harmonizace pracovního a osobního života svých zaměstnanců, jsem si stanovila 

dva základní cíle.  

Prvním z nich je (VC1) podat ucelený pohled na pojetí problematiky harmonizace pracovního 

a osobního života vybraných společností, ve smyslu zjištění, jaké harmonizační nástroje obě 

společnosti používají, jaká je jejich motivace a přístup k využívání/nevyužívání těchto nástrojů 

a v konečném důsledku také ve smyslu identifikace faktorů odlišností politik harmonizace 

práce a osobního života obou společností. 

Druhou ambicí je pak (VC2) prokázat či vyvrátit pozitivní vliv uplatnění (uplatnění zjištěného 

v rámci VC1) harmonizačních nástrojů na vyvažování nároků pracovního a osobního života 

zaměstnanců vybraných společností. 

Výzkumné otázky a hypotézy 

Výše uvedených výzkumných cílů bude dosaženo zodpovězením následujících výzkumných  

otázek:  

VO1. Jaké nástroje dané společnosti využívají k tomu, aby svým zaměstnancům zajistily 

možnost harmonizace pracovního a osobního života? 

VO2. Jaká je motivace vybraných zaměstnavatelů k zařazení/nezařazení harmonizačních 

nástrojů do svých politik? 

VO3. Jaké jsou faktory odlišností politik harmonizace pracovního a osobního života obou 

společností? 

VO4. Má rozsah faktického uplatnění harmonizačních opatření vliv na pracovní vytíženost 

zaměstnanců vybraných společností? 

VO5: Má rozsah faktického uplatnění harmonizačních opatření vliv na výskyt problémů 

souvisejících s harmonizací pracovního a osobního života u zaměstnanců vybraných 

společností? 
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VO6: Ovlivňuje rozsah faktického uplatnění harmonizačních opatření spokojenost v osobním 

životě zaměstnanců vybraných společností? 

Vzhledem k tomu, že výzkumné otázky VO4, VO5 a VO6 vztahující se k druhému 

výzkumnému cíli (VC2) budou zodpovězeny pomocí kvantitativní metody výzkumného 

šetření, která je silně spojena s hypoteticko-deduktivním modelem vědy85 (podrobněji 

v kapitole „4 Metodologie“), byly na základě prostudování problematiky WLB a předpokladu 

teorie hranic, dle nějž se často může stát, že harmonizační nástroje nemají reálný dopad na 

zaměstnance a jsou pouze prostředkem k naplnění potřeb zaměstnavatele, k těmto otázkám 

stanoveny níže uvedené hypotézy: 

H4. Zaměstnanci pracující ve společnosti, jež uplatňuje harmonizační opatření ve větším 

rozsahu, jsou méně pracovně vytíženi. 

H5. Zaměstnanci pracující ve společnosti, jež uplatňuje harmonizační opatření ve větším 

rozsahu, zaznamenávají méně často výskyt problémů souvisejících s harmonizací pracovního a 

osobního života. 

H6. Zaměstnanci pracující pro společnost uplatňující větší rozsah harmonizační opatření, jsou 

v osobním životě spokojenější. 

Následující tabulka představuje znázornění korelací mezi jednotlivými výzkumnými cíli, 

otázkami, hypotézami a metodami, které budou využity. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-26209-82-9. S. 42. 
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Tabulka 7: Přehled výzkumných cílů, výzkumných otázek a metod 

Výzkumný problém 

Jaká je role vybraných společností v oblasti harmonizace pracovního a osobního života jejich zaměstnanců? 

Výzkumné cíle Výzkumné otázky Hypotézy Metody 

VC1. Podat ucelený 

pohled na pojetí 

problematiky 

harmonizace 

pracovního a osobního 

života vybraných 

společností 

VO1. Jaké nástroje dané 

společnosti využívají k tomu, 

aby svým zaměstnancům 

zajistily možnost 

harmonizace pracovního a 

osobního života? 

N/A 
Primární data: 

Polostrukturované rozhovory 

VO2.Jaká je motivace 

vybraných zaměstnavatelů 

k zařazení/nezařazení 

harmonizačních nástrojů do 

svých politik? 

N/A 
Primární data: 

Polostrukturované rozhovory 

VO3. Jaké jsou faktory 

odlišností politik 

harmonizace pracovního a 

osobního života obou 

společností? 

N/A 
Primární data: 

Polostrukturované rozhovory 

VC2. Prokázat či 

vyvrátit pozitivní vliv 

uplatnění 

harmonizačních 

nástrojů na vyvažování 

nároků pracovního a 

osobního života 

zaměstnanců vybraných 

společností. 

VO4. Má rozsah faktického 

uplatnění harmonizačních 

opatření vliv na pracovní 

vytíženost zaměstnanců 

vybraných společností? 

H4. Zaměstnanci pracující 

ve společnosti, jež uplatňuje 

harmonizační opatření ve 

větším rozsahu, jsou méně 

pracovně vytíženi. 

Primární data: 

Dotazníkové šetření 

VO5: Má rozsah faktického 

uplatnění harmonizačních 

opatření vliv na výskyt 

problémů souvisejících s 

harmonizací pracovního a 

osobního života u 

zaměstnanců vybraných 

společností 

H5. Zaměstnanci pracující 

ve společnosti, jež uplatňuje 

harmonizační opatření ve 

větším rozsahu, 

zaznamenávají méně často 

výskyt problémů 

souvisejících s harmonizací 

pracovního a osobního 

života. 

Primární data: 

Dotazníkové šetření 

VO6: Ovlivňuje rozsah 

faktického uplatnění 

harmonizačních opatření 

spokojenost v osobním 

životě zaměstnanců 

vybraných společností? 

H6. Zaměstnanci pracující 

pro společnost uplatňující 

větší rozsah harmonizačních 

opatření, jsou v osobním 

životě spokojenější. 

Primární data: 

Dotazníkové šetření 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3 Teoretická východiska práce 

V rámci této kapitoly se budu nejprve zabývat definováním základního pojmosloví, 

souvisejícího s konceptem harmonizace pracovního a osobního života tak, aby byl v tomto 

smyslu objasněn rámec, který je pro předkládanou práci relevantní a výchozí. 

Druhá část kapitoly je pak již věnována základním teoretickým východiskům, ze kterých celá 

práce vychází. Z obecného hlediska se tak jedná o teoretické přístupy ke vztahu mezi prací 

a osobním životem – především o teorii hranic, z oborového pohledu je pak téma diplomové 

práce, tj. role vybraných společností v oblasti harmonizace práce a osobního života, zasazeno 

do veřejně-politického teoretického rámce - institucionalismu zaměřeného na aktéry, který je 

zaměřen na chování aktérů, jež se odehrává v prostředí určitého institucionálního kontextu 

a jímž je do značné míry určováno.  

3.1 Vymezení konceptu harmonizace pracovního a osobního života/Work-

Life balance 

3.1.1 Pozadí vzniku pojmu 

Jak již bylo zmíněno výše, harmonizace práce a osobního života je téma, kterému se dostává 

pozornosti především v několika posledních desetiletích. Samotný pojem work-life balance, 

kterým je tato problematika označována v anglicky mluvících zemích, byl poprvé použit v roce 

1986, avšak po několik dalších let se v každodenní komunikaci používal pouze velmi 

sporadicky86. Jeho vznik je vázán na reakci v souvislosti s rostoucími obavami jednotlivců 

i společnosti jako celku ohledně tehdejší situace v USA, kdy tamní lidé stále častěji 

upřednostňovali své zaměstnání a zanedbávali tak postupně svou rodinu, přátele a volnočasové 

aktivity ve prospěch své profesní kariéry či cílů společnosti, pro kterou pracovali. Postupem 

času tak došlo k prudkému nárůstu pracovní doby, což mělo v konečném důsledku negativní 

dopad jak na zdraví těchto lidí, tak i na jejich (nejen) rodinné vztahy.87  

Přestože termín work-life balance tedy vznikl z historického hlediska poměrně nedávno, téma 

harmonizace pracovního a osobního života se do pozornosti určité části zaměstnavatelů dostalo 

již ve třicátých letech minulého století. Již v této době někteří zaměstnavatelé implementovali 

                                                           
86 LOCKWOOD, N. R. Work/life balance: Challenges and solutions. Benefits. SHRM Research. [online]. 2003. [cit. 2019-03-

16]. Dostupné z:  

https://search.proquest.com/openview/f977f8fd6c361763c55a761600a62d77/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4616. 
87 KANTHISREE, G.; SARADA DEVI, M. Work life balance of employees (A Study on Selected Public and Private Sector 

Undertakings). Department of commerce and management studies Andhra University. [online]. 2013. [cit. 2019-03-16]. 

Dostupné z: http://shodh.inflibnet.ac.in:8080/jspui/bitstream/123456789/1919/1/3534.pdf 
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do svých politik něco, co je možné označovat za work-life balance programy a nástroje.88 Jako 

příklad lze uvést opatření firmy W. K. Kellog, která zhruba v této době nahradila třísměnný 

provoz po osmi hodinách systémem směn třech po hodinách šesti. Vedení společnosti 

v poměrně krátké době následně zaznamenalo pozitivní důsledky této změny, které se 

projevovaly především v oblasti morálky zaměstnanců a ve zvýšení jejich efektivity při výkonu 

práce.89 

I přes nepopiratelné důkazy toho, že zvýšení možnosti zaměstnanců harmonizovat obě zásadní 

složky jejich života přináší benefity oběma stranám (zaměstnancům i samotným 

zaměstnavatelům), se téma WLB stalo významnějším středem pozornosti až ke konci 70. let 

minulého století. Významně tomu dopomohla Rosabeth Moss Kanter, americká socioložka, 

která se svým dílem „Work and Family in the United States“ vymezila vůči tehdy 

převládajícímu mýtu (jež nazvala „myth of separate worlds“), že pracovní složka života musí 

být striktně oddělena od rodinných záležitostí a konceptu work-life balance se věnovala 

i obecně.90 

Postupem času došlo na základě podrobnější výzkumné činnosti mnoha autorů k identifikaci 

určitých faktorů souvisejících s WLB, které více či méně ovlivňují životy zaměstnanců. Během 

let 1980 až 1990 tak začali zaměstnavatelé postupně a již plně vědomě zařazovat nástroje WLB 

do své politiky vůči vlastním zaměstnancům.  

Cílová skupina konceptu a nástrojů WLB byla však zpočátku velmi úzce vymezena. Zpravidla 

byla pozornost v této souvislosti zaměřena pouze na podporu pracujících žen s dětmi91, což 

souviselo zejména s jejich vstupem na trh práce. První výzkumné snahy se tak nejprve 

zaměřovaly spíše na oblast, která je označována anglickým pojmem work-family balance, tedy 

na harmonizaci pracovního a rodinného života, ve smyslu péče o nezletilé děti.92 

                                                           
88 RAMA SWATHI, R. S. V.; DAS MOHAPATRA, A. K. Work-life Balance: Evolution and Models – A Study in the Indian 

Contex. International Journal of Science and Research. [online]. 2015. 6(5), 1910-1914 s. [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: 

https://www.ijsr.net/archive/v6i5/ART20173768.pdf. 
89 LOCKWOOD, N. R. Work/life balance: Challenges and solutions. SHRM Research. [online]. 2003. [cit. 2019-03-16]. 

Dostupné z: 

https://search.proquest.com/openview/f977f8fd6c361763c55a761600a62d77/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4616. 
90 KAVITHA, M. Work life balance of medical professionals in corporate hospitals. Zenon Academic Publishing. [online]. 

2003. [cit. 2019-03-16]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/311364902_Work_Life_Balance_of_Medical_Professionals_in_Government_Hosp

itals_of_Himachal_Pradesh. 
91 LOCKWOOD, N. R. Work/life balance: Challenges and solutions. Benefits Quarterly. [online]. 2003. [cit. 2019-03-16]. 

Dostupné z: 

https://search.proquest.com/openview/f977f8fd6c361763c55a761600a62d77/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4616. 
92 SHANKAR, T.; BHATNAGAR, J. Work life balance, employee engagement, emotional consonance/dissonance & turnover 

intention. Indian Journal of Industrial Relations, [online]. 2010. [cit. 2019-03-17]. Dostupné z: 

https://www.jstor.org/stable/25741098?seq=1#page_scan_tab_contents 
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I v dnešní době je převážná část výzkumné činnosti věnována problematice slaďování 

pracovního a rodinného života, nicméně od devadesátých let minulého století jsme svědky 

určitého posunu, kdy cílovou skupinou konceptu WBL již nejsou pouze pracující rodiče 

s dětmi, ale v zásadě všichni jednotlivci a skupiny bez ohledu na to, zda mají děti či zda žijí 

v manželském nebo partnerském svazku93. Tato změna byla vyvolána řadou faktorů, které byly 

předmětem úvodní kapitoly a v posledních desetiletích poznamenaly život jednotlivce, 

společnosti jako celku i charakter placené práce či trhu práce jako takového. Z většiny těchto 

faktorů, jež byly a jsou spouštěčem strukturální změny v této oblasti, vyplývají totiž důsledky 

pro každého jednotlivce ve společnosti.  

3.1.2 Definice pojmu work-life balance  

Work-life balance jakožto termín se, jak již bylo zmíněno výše, používá v anglosaském 

prostředí více než třicet let. Jeho přesné vymezení však i dnes často působí mnoha autorům 

problémy, jež plynou z absence jednoznačné definice, kterých aktuálně existuje nepřeberné 

množství. Reiterová94 dokonce uvádí, že téměř každý článek zabývající se problematikou 

work- life balance užívá jinou definici toho, co se pod tímto termínem ukrývá.  

Obecně lze tak k definování tohoto pojmu konstatovat, že je zpravidla definován poměrně 

volně.95 Každá z definic tohoto pojmu může totiž zohledňovat jiné hledisko hodnot 

a v konečném důsledku tak určovat také jiné faktory vedoucí k dosažení rovnováhy mezi 

pracovním a osobním životem. Absence shody tak v tomto případě negativně ovlivňuje 

především výzkumnou činnost v oblasti harmonizace pracovního a osobního života, jelikož 

správné porozumění zkoumanému tématu a jeho hodnotové perspektivě je zásadní pro korektní 

uplatnění výzkumných závěrů. Řada autorů článků týkajících se této problematiky se dokonce 

hlubšímu vymezení a definování work-life balance ani příliš nevěnují a vycházejí 

z předpokladu, že jeho význam je adresátům zřejmý.  

V následující podkapitole tak uvádím přehled některých definic autorů, kteří se problematikou 

work-life balance dlouhodobě zabývají.  

                                                           
93 Tamtéž. 
94 REITER, N. Work Life Balance: What DO You Mean? Journal of Applied Behavioral Science. [online]. 2007, 43(2), 273-

294 s. [cit. 2019-04-01]. DOI: 10.1177/0021886306295639. ISSN 00218863. Dostupné z: http://dl.vatanfile.ir/en/Ethical-

Ideology.pdf.       
95 SHANKAR, T.; BHATNAGAR, J. Work life balance, employee engagement, emotional consonance/dissonance & turnover 

intention. Indian Journal of Industrial Relations. [online]. 2010. 46(1), 74-87 s. [cit. 2019-04-01].  Dostupné z: 

https://www.jstor.org/stable/25741098?seq=1#page_scan_tab_contents. 
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3.1.2.1 Subjektivní vs. objektivní hledisko definice 

Podle Guesta96 lze work-life balance velmi obecně definovat jako „dostatek času na plnění 

závazků a povinností plynoucích jak z osobního, tak i z pracovního života“. Tato definice 

v zásadě zaštiťuje pojem work-life balance jako celek, tj. veškerá jeho pojetí. Nicméně v rámci 

konceptu work-life balance hraje důležitou roli především subjektivní vnímání harmonizace 

obou složek života. Proto je mnohem výstižnější a přesnější definice, která toto hledisko 

zohledňuje. Dle Guesta97 tak lze work-life balance definovat jako „vnímanou rovnováhu mezi 

prací a zbytkem života“. Subjektivní vnímání této rovnováhy má pak další podoby. Někdo 

preferuje trávit více času v zaměstnání, ať už z kariérních důvodů či kvůli tomu, že nemá tolik 

aktivit v rámci osobního života, pro jiné je ideálem opak a práci podřizují svému osobnímu 

životu. Toto subjektivní vnímání rovnováhy mezi oběma složkami života je klíčové pro 

jakoukoli analýzu problematiky work-life balance.  

Vzhledem k tomu, že se postupem času stala harmonizace práce a osobního života také středem 

pozornosti veřejné politiky a v souvislosti s tím byla přijata určitá opatření zajišťující její snazší 

dosažení, objevila se také potřeba určité objektivní definice tohoto pojmu. Podle legislativy 

Evropské unie jsou členské státy povinny chránit bezpečnost a zdraví zaměstnaných osob mimo 

jiné i tím, že průměrná délka pracovní doby pro každé období sedmi dnů (včetně přesčasů) 

nepřesáhne 48 hodin98. Z této objektivní definice tedy v zásadě vyplývá, že ti, kteří dodržují 

maximální hranici odpracovaných hodin, by neměli pociťovat žádné závažné obtíže při snaze 

o harmonizaci osobního a pracovního života a naopak.99 Tato objektivní definice však může 

být pouze velmi orientační, protože subjektivní hledisko hraje stále roli nejzásadnější. 

A právě subjektivní hledisko pojmu WLB je pak jednou z příčin existence nepřeberného 

množství jeho definic a naprostá většina z nich onen subjektivní pohled bere v potaz.  

                                                           
96 GUEST, D. E. Perspectives on the study of work-life balance. Social Science Information. [online].  2002, 41(2), 255-279 s. 

[cit. 2019-04-01]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/profile/David_Guest2/publication/249732902_Perspectives_on_the_Study_of_Work-

Life_Balance/links/58e2474fa6fdcc41bf97e1b1/Perspectives-on-the-Study-of-Work-Life-Balance.pdf. 
97 Tamtéž. 
98 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE. Směrnice Evropského parlamentu a Rady  2003/88/ES ze dne 4. 

Listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby. In: Úřední věstník Evropské unie, L 299/9. 2003, svazek 4, 381 
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Clark100 tak definuje WLB jako „pocit spokojenosti a dobrého fungování jak v práci, tak i 

doma, s minimálním konfliktem rolí“. Podle Kirschmeyera zase jedinec dosáhne WLB 

v okamžiku, kdy pociťuje uspokojení ve všech oblastech svého života. K dosažení takového 

stavu je klíčové strategické rozvržení energie, času a plnění závazků napříč všemi oblastmi 

života.101  

A například Jim Bird102 pro explicitní definici work-life balance použil nejprve negativní 

vymezení - pokud hovoříme o WLB neznamená to, že se jedná o rovnoměrné rozdělení 

pozornosti, času a úsilí mezi prací a osobním životem v poměru 50:50. Navíc dodává, že snaha 

o nastolení takového ideálu je zbytečná, protože se jedná spíše jen o nerealistickou představu. 

V pozitivní verzi pak jeho definice zní následovně – „WLB je stav dosažení každodenního 

úspěchu a prožívání radosti ve čtyřech základních oblastech života jedince – v práci, v rodině, 

s přáteli a se sebou samým“.  

V českém prostředí se pak vymezení pojmu WLB věnuje Němec103, který jej definuje jako 

„situaci, kdy mají lidé kontrolu nad svým pracovním a osobním životem, tj. že mají určité 

možnosti rozhodovat kdy, kde a jak pracovat a žít“.  

3.2 Institucionalismus zaměřený na aktéry 

Autory teorie institucionalismu zaměřeného na aktéry (Actor-Centred Institutionalism, dále 

také jako „ACI“) jsou Renate Mayntzová a Fritz Scharpf. ACI je jednou z teorií104, která v sobě 

spojuje zaměření na chování a jednání samotných aktérů veřejných politik, ale také zaměření 

                                                           
100 CLARK, S. C. Work/family border theory: A new theory of work/family balance. Human Relations [online]. 2000, 53(6), 
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102 BIRD, J. Work-Life Balance Defined. In: WorkLifeBalance.com [online]. 2003 [cit. 2019-04-22]. Dostupné z: 
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institucionální analýzy a vývoje (IADF) 
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na instituce, oba tyto prvky se pak integrují v jednom rámci, jež je klíčovým prvkem celé 

teorie.105  

Obecně tento teoretický rámec pracuje s předpokladem, že veřejně politické fenomény lze 

vnímat jako výsledek interakce mezi aktéry, jejichž chování je specifické v souvislosti se 

snahou dosáhnout určitých cílů. Toto jejich chování, potažmo interakce s jinými aktéry a jejich 

výsledky jsou však formovány institucionálním prostředím, ve kterém se aktéři vyskytují.106 

Obrázek 2: Institucionalismus zaměřený na aktéry – schéma 

 

 

Zdroj: SCHARPF, F. W. Games real actors play: actor-centered institutionalism in policy research. Boulder: Westview Press, 

c1997. Theoretical lenses on public policy. ISBN 0-8133-9968-8. S. 44 

 

Obrázek 2 je zjednodušenou vizualizací vzájemného působení jednotlivých strukturálních 

prvků, s nimiž teorie ACI operuje. Stejně jako jiné teorie spadající do institucionálních rámců, 

pracuje ACI s pojmy aktéři a instituce, kdy aktéry vnímá jako jedince či kolektivy uplatňující 

ve svém jednání princip omezené racionality a své potřeby tak uspokojují pouze do určité míry 

(dochází tedy k popření předpokladu plynoucího z teorie racionální volby, kdy jednotliví aktéři 

za každé okolnosti maximalizují svůj užitek). Instituce jsou optikou ACI vnímány jako systémy 

pravidel, které omezují, iniciují či jinak ovlivňují chování a jednání aktérů – v tomto pojetí 

mohou mít instituce formální či neformální charakter.107 Pojmu institucionální nastavení ze 

schématu na Obrázku 2 pak tedy odpovídá set obou, formálních i neformálních pravidel 
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aplikovaných v rámci dané veřejně politické problematiky. Prvkem, který je na rozdíl od aktérů 

a institucí pro ACI specifický, jsou konstelace aktérů. Jsou tvořeny seskupením všech aktérů 

zainteresovaných v daném problému a v zásadě tak současně představuje také statický obraz 

vzájemných vztahů mezi těmito aktéry. Konstelace tak obsahuje veškeré informace ohledně 

daného souboru aktérů. S předchozím pojmem úzce souvisí pojem další, a to tzv. módy 

interakce, jež jsou na rozdíl od konstelací zaměřeny na dynamiku chování jednotlivých aktérů, 

jež vede k rozhodnutím v rámci veřejných politik. A konečně posledním prvkem je politické 

prostředí. Scharpf považuje za hlavní hybatele veřejné politiky především aktéry a instituce, 

nicméně politické prostředí v širším pojetí, tj. zahrnující politické, ekonomické, kulturní, 

technologické a další faktory, vnímá jako další prvek ovlivňující aktéry samotné i jejich 

preference. 

3.3 Teoretické přístupy ke vztahu mezi prací a osobním životem 

Pojmy práce/zaměstnání a osobní život lze obecně označit za dva základní aspekty lidského 

života, pro někoho výlučně oddělené, pro jiného fungující v neodmyslitelné symbióze 

a propojení. Pojetí a podoba vztahu mezi pracovními povinnostmi a záležitostmi, jež souvisí 

s osobním životem, je ryze subjektivní záležitostí, tudíž je tento vztah téměř u každého 

jednotlivce odlišný.   

Nicméně dle autorů Zedecka, Mosiera (1990) a později také na základě práce O´Driscolla lze 

obecně definovat čtyři základní modely vztahu mezi oběma výše zmíněnými složkami lidského 

života, jež jsou využívány především pro potřeby výzkumné činnosti.108  

Prvním z nich je tzv. model segmentace (segmentation model), který je založen na premise, že 

pracovní a osobní sféra života jsou dvě rozdílné složky, které fungují naprosto odděleně, a není 

mezi nimi žádná interakce.109  
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Model přenosu (spillover model) je další formou vztahu práce vs. osobní život. Je založen na 

předpokladu, že se obě výše zmíněné složky života navzájem ovlivňují, a to jak v negativním, 

tak také v pozitivním slova smyslu.110  

Třetí variantou vztahu je kompenzační model (compensation model), o kterém hovoříme 

v případech, kdy se zaměstnanci snaží kompenzovat nedostatky, jež pociťují v jedné sféře 

života tím, že svoji pozornost soustředí více na sféru druhou.111 

Posledním z výčtu je pak tzv. model konfliktu (conflict model). Tento druh vztahu mezi prací 

a osobním životem pociťují jedinci konfrontováni situací, kdy jsou pracovní (rodinné) 

povinnosti natolik vyčerpávající a časově náročné, že je pro ně velmi složité zastávat role 

v osobní (pracovní) sféře života. 

S ryzí formu těchto vztahů mezi prací a osobním životem se v praxi příliš často nesetkáváme, 

proto je nutné na ně pohlížet pouze jako na teoretické perspektivy vytvořené pro účely 

detailnějšího zkoumání problematiky WLB.112 

3.3.1 Teorie hranic (Border theory) 

Teorie hranic vznikla do určité míry právě jako reakce na výše uvedenou kritiku vesměs pouze 

teoretických modelů vztahu mezi pracovním a osobním životem. Je založena na předpokladu, 

že práce a osobní život představují samostatné sféry života, které se ale do jisté míry ovlivňují. 

Mezi těmito sférami existují hranice a lidé tyto hranice každý den překonávají. Toto přecházení 

hranic se pro jednotlivce liší v míře obtížnosti, která vyplývá ze stupně odlišnosti prostředí 

práce a osobního života a na pevnosti rigiditě/flexibilitě hranic.113 

Pojem „hranice“ je optikou teorie hranic vnímán ve třech pojetích – ve fyzickém, časovém 

a psychologickém. Fyzická hranice představuje vymezení prostoru pro výkon práce a prostoru, 

kde se zaměstnanec věnuje osobnímu, potažmo rodinnému životu. V časovém pojetí pak 

hranice představuje vymezený čas pro výkon práce a pro osobní život a konečně psychologická 
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hranice spočívá v zásadách pro užívání určitého způsobu přemýšlení, vzorců chování v jedné, 

druhé nebo obou doménách života. 114 

Všechny typy hranic se vyznačují určitou propustností, flexibilitou nebo naopak silnou 

rigiditou. Do určité míry si právě tyto vlastnosti hranic mezi pracovním a osobním životem 

zaměstnanci mohou nastavit sami. Na druhou stranu zde v tomto nastavování hraje silnou roli 

také zaměstnavatel, a to především v oblasti určení místa výkonu práce či formy pracovní doby 

apod. V souvislosti se zaváděním prvků sociálního pilíře společenské odpovědnosti směrem ke 

svým zaměstnancům, se zaměstnavatelé snaží zavádět nástroje, které by zaměstnancům měly 

umožnit vetší svobodu v nastavování podoby těchto hranic tak, aby byli schopni své životy lépe 

harmonizovat.115 

Campbell Clark však poukazuje nato, že harmonizační nástroje mohou v některých ohledech 

představovat spíše negativní flexibilitu, která v konečném důsledku slouží spíše k uspokojování 

zájmů zaměstnavatele namísto toho, aby bylo dosaženo „win-win“ situace, kdy flexibilita 

a harmonizační nástroje různého druhu budou zaměstnancům skutečně pomáhat i v dosažení 

harmonie.116 

  

                                                           
114 Tamtéž. 
115 Tamtéž. 
116 Tamtéž. 
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4 Metodologie 

Následující pasáže práce jsou věnovány metodologii vlastního výzkumného šetření, jehož 

předmětem byly dvě společnosti, jejich politika vůči harmonizaci pracovního a osobního života 

vlastních zaměstnanců, ale i osobní zkušenosti těchto zaměstnanců právě s harmonizací jejich 

pracovních a osobních životů. Data získaná od obou společností byla následně porovnávána 

s ohledem na rozdílnosti těchto společností, kdy jedna z nich se problematice harmonizace 

pracovního a osobního života i společenské odpovědnosti jako takové věnuje více a druhá 

naopak harmonizační nástroje využívá v menším měřítku. Právě tyto objektivní skutečnosti 

umožnily s ohledem na teoretické zakotvení práce porovnat chování obou společností v duchu 

teorie institucionalismu zaměřeného na aktéry a následně také porovnat reálný dopad 

harmonizačních nástrojů na možnosti slaďování obou složek života zaměstnanců těchto 

společností, tentokrát s ohledem na stanoviska plynoucí z teorie hranic.   

Za účelem naplnění stanovených výzkumných cílů a zodpovězení výzkumných otázek je práce 

z hlediska metodologického založena jak na kvalitativní formě výzkumu, tak také na 

kvantitativním výzkumném šetření. Ačkoli jsou obě formy výzkumu níže v textu oddělovány, v 

odborných kruzích bývá toto striktní rozdělení často kritizováno. Důvodem je skutečnost, že i 

přes odlišný charakter, existuje mezi oběma přístupy určité prolínání, které toto oddělení potírá. 

Autorka si je tohoto vědoma a rozdělení je využito především pro účely třídění užitých metod 

výzkumu.117  

4.1 Kvalitativní výzkumné šetření 

Kvalitativní výzkumné šetření bylo zvoleno především z důvodu toho, že jeho účelem je 

„pochopení fenoménů, jako jsou chování nebo instituce, na základě toho, jak tyto fenomény 

vnímají jednotliví lidé, popř. skupiny (jejich hodnoty, rituály, symboly, víry a emoce) ve svém 

přirozeném prostředí a v různých situacích“118. Tuto formu výzkumu jsem tak zvolila pro 

naplnění prvního z vytyčených cílů této diplomové práce, tj. (VC1) podat ucelený pohled na 

pojetí problematiky harmonizace pracovního a osobního života u vybraných společností, kdy 

byly provedeny rozhovory s osobami, které mají oblast CSR a harmonizaci ve vybraných 

                                                           
117 JONES, C. Quantitative and qualitative research: conflicting paradigms or perfect partners? In: BANKS, S.; GOODYEAR, 

P.; HODGSON, V.; JONES, C.; LALLY, V.; MCCONNELL, D.; STEEPLES, C. eds. Networked Learning 2004: A Research 

Based Conference on E-Learning in Higher Education and Lifelong Learning: Proceedings of the Fourth International 

Conference on Networked Learning. Lancaster: Lancaster University [online].  2004, 106-112 s. [cit. 2020-01-02]. Dostupné 

z: http://oro.open.ac.uk/17906/2/BE6CA22C.pdf 
118 NEKOLA, M., VESELÝ, A. a OCHRANA, F. Metody a metodologie v analýze a tvorbě veřejných politik. In: VESELÝ, 

A., NEKOLA, M. (eds.). Analýza a tvorba veřejných politik. Přístupy, metody, praxe. Praha: SLON. 2007. ISBN 978-80-

86429-75-5. S. 150. 
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společnostech na starosti. V souladu s výše uvedeným obecným účelem kvalitativního šetření 

je předmětem tohoto cíle (potažmo navazujících výzkumných otázek) pochopení chování 

aktérů a podoby institucionálního nastavení (ve smyslu nastavení pravidel) u vybraných 

společností v oblasti harmonizace pracovního a osobního života jejich zaměstnanců.  

Zásadní předností kvalitativního výzkumu je získání hloubkového a podrobného popisu 

zkoumaného jevu. Na rozdíl od kvantitativního výzkumu tak nezůstává pouze na povrchu, ale 

jde do hloubky a umožnil tak také kromě pouhého sledování fenoménu harmonizace 

pracovního a osobního života či zkoumání určitých procesů i komparaci případů obou 

vybraných společností.119  

Podle Hendla120 patří mezi základní metody kvalitativního přístupu pozorování, analýzy textů 

a dokumentů, rozhovory (interviews) či analýzy audio a videozáznamů. V rámci této 

diplomové práce byla z výše uvedených metod kvalitativního výzkumu využita metoda 

rozhovoru, a to konktrétně jeho polostrukturovaná verze. Pro tento typ rozhovoru je klíčový 

návod neboli scénář ve formě seznamu otázek nebo témat, jež je nutné v rámci rozhovoru 

probrat. Smyslem použití takového návodu je zajištění toho, že se v průběhu rozhovoru dostane 

na všechna témata, která jsou pro tazatele klíčová k dosažení předem stanovených výzkumných 

cílů.  

Metoda polostrukturovaného rozhovoru umožnila provést několik rozhovorů s různými lidmi 

z obou společností do jisté míry strukturovaně, čímž byla zajištěna snadnější porovnatelnost 

získaných výpovědí. I přes předem stanovená témata umožnila tato metoda jejich libovolné 

řazení a tím pádem také volnost ve smyslu přizpůsobování rozhovorů dle situací, ke kterým v 

jejich průběhu docházelo.121 

4.2 Kvantitativní výzkumné šetření 

V rámci vlastního výzkumného šetření byl však aplikován rovněž kvantitativní přístup. Ten byl 

zvolen s ohledem na druhý cíl této diplomové práce, tj. (VC2) prokázat či vyvrátit pozitivní 

vliv uplatnění harmonizačních nástrojů na vyvažování nároků pracovního a osobního života 

zaměstnanců vybraných společností. Výběr typu výzkumného šetření byl do jisté míry 

determinován charakterem tohoto cíle, kdy k jeho naplnění, tj. prokázání či vyvrácení onoho 

pozitivního vlivu, bylo nutné získat data od většího počtu zaměstnanců (tedy většího, než by 

umožňovalo kvalitativní šetření). Kvantitativní výzkumné šetření ze své podstaty rovněž 

                                                           
119 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál. 2016. ISBN 978-80-26209-82-9. S. 49. 
120 Tamtéž. 
121 Tamtéž. S. 178. 
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umožnilo získaná data následně analyzovat pomocí statistických metod, kdy je obecně 

záměrem ověření platnosti představ o výskytu určitých fenoménů, popř. o vztazích mezi nimi 

či k dalším objektům, jejich vlastnostem apod.122 

Kvantitativní výzkum je spojován především s hypoteticko-deduktivním modelem vědy, jenž 

se sestává z následujících komponent: 

1. Formálně se vyjádří určité obecné tvrzení, které má potenciál vysvětlit vztahy v reálném 

světě – teorie. 

2. Provede se dedukce. Za předpokladu, že teorie platí, budeme očekávat, že nalezneme 

vztah mezi minimálně dvěma proměnnými X a Y – hypotéza. 

3. Uvažujeme definici, co potřebujeme zjistit, abychom pozorovali X a Y – operační 

(operacionalizovaná) definice. 

4. Provedeme pozorování – měření. 

5. Provedeme závěry o platnosti hypotézy – testování hypotézy. 

6. Vztáhneme výsledek testování zpět k teorii – verifikace (falzifikace)123 

Tento obecný model procesu dedukce je až do třetího bodu popsán detailněji v následující 

podkapitole, a to již v návaznosti na vlastní výzkumné šetření.  

4.2.1 Operacionalizace proměnných a tvorba dotazníku 

Na základě výše uvedeného procesu dedukce bylo kvantitativní výzkumné šetření zasazeno do 

rámce tzv. border theory, v překladu teorie hranic. Dle autorky teorie Cambell Clark je možné 

podpořit snazší harmonizaci pracovního a osobního života jak aktivitou samotných 

zaměstnanců, tak i ze strany jejich zaměstnavatele. U zaměstnavatelů je však dle teorie hranic 

přístup k zavádění rozsáhlých harmonizačních opatření a strategií často nesprávný. V důsledku 

se tak mnohdy skrytě jedná pouze o naplňování zájmů jejich společností a reálný dopad na 

celkovou spokojenost s harmonií mezi prací a osobním životem zaměstnanců je přitom nulový, 

ačkoli je zde potenciál pro „win-win“ strategii pro obě strany124. Na základě tohoto předpokladu 

byly stanoveny hypotézy k výzkumným otázkám V04, V05 a V06 tak, aby bylo možné tento 

z teorie hranic vyplývající předpoklad otestovat, tj. k výše uvedeným výzkumným otázkám 

byly stanoveny hypotézy ve formě tvrzení předpokládající opak toho, co jako předpoklad 

vyplývá z teorie hranic.  

                                                           
122 REICHEL, J. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada. 2009. ISBN 978-80-24730-06-6. S. 40. 
123 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál. 2016. ISBN 978-80-26209-82-9. S. 42. 
124 SWARNALATHA, C.; RAJALAKSHMI, S. A hand book on work-life balance. Solapur: Lulu Publication. 2016. ISBN: 

978-1-365-41436-7. S. 30. 
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Poté, co byly stanoveny hypotézy, jsem přistoupila k operacionalizaci, jejímž cílem bylo učinit 

koncepty obsažené v hypotézách, jež během výzkumného šetření podléhají testování, 

měřitelné125. V rámci tohoto procesu jsem si nejprve ve všech třech výzkumných otázkách, 

které jsou předmětem kvantitativního šetření, vždy barevně vyznačila užité proměnné, kdy 

zelený text v níže uvedené Tabulce 8 odkazuje na nezávislou proměnnou a text modré barvy na 

proměnnou závislou. U hypotéz pak stejné barvy již označují konkrétní hodnoty těchto 

proměnných. Tyto proměnné představují ony teoretické koncepty, které bylo nutné pro potřeby 

kvantitativního výzkumu operacionalizovat.  

Tabulka 8: Nezávislé a závislé proměnné 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dále následovalo stanovení dimenzí těchto konceptů, což umožnilo jejich přesnější vymezení 

jak pro nominální definici, tak i pro definici operacionální Na základě nominální definice pak 

bylo možné identifikovat indikátory, které jsou pro onen koncept charakterizující. Tyto 

indikátory byly následně promítnuty již ve formě konkrétních otázek do dotazníku určeného 

zaměstnancům obou společností.  

Ve všech třech výzkumných otázkách se objevuje stejná nezávislá proměnná, tj. rozsah 

faktického uplatnění harmonizačních nástrojů. Z dimenzionálního hlediska byla pozornost 

                                                           
125 HENDL, J.; REMR, J. Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1192-1. S. 57. 

Výzkumné otázky Hypotézy 

VO4. Má rozsah faktického uplatnění 

harmonizačních opatření vliv na pracovní 

vytížení zaměstnanců vybraných 

společností? 

H4. Zaměstnanci pracující ve 

společnosti, jež uplatňuje harmonizační 

opatření ve větším rozsahu, jsou méně 

pracovně vytíženi. 

VO5: Má rozsah faktického uplatnění 

harmonizačních opatření vliv na výskyt 

problémů souvisejících s harmonizací 

pracovního a osobního života u zaměstnanců 

vybraných společností? 

H5. Zaměstnanci pracující ve 

společnosti, jež uplatňuje harmonizační 

opatření ve větším rozsahu, 

zaznamenávají méně často výskyt 

problémů souvisejících s harmonizací 

pracovního a osobního života. 

VO6: Ovlivňuje rozsah fakticky uplatněných 

harmonizačních opatření spokojenost 

v osobním životě zaměstnanců vybraných 

společností? 

H6. Zaměstnanci pracující pro 

společnost uplatňující větší rozsah 

harmonizačních opatření, jsou v 

osobním životě spokojenější. 
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zaměřena na  vetší rozsah dobrovolně uplatňovaných harmonizačních opatření, tj. rozsah těch, 

která zaměstnavatel zavádí na základě vlastní iniciativy nad rámec aktivit, které v této oblasti 

určuje stát svým legislativním rámcem – na základě této definice jsem si stanovila dva základní 

indikátory pro koncept rozsahu uplatnění harmonizačních opatření – jednalo se o počet 

opatření, která dané společnosti využívají a o počet oblastí126, které těmito nástroji pokrývají. 

Oba indikátory byly promítnuty do scénáře rozhovorů s vedením/osobami odpovědnými za 

oblast společenské odpovědnosti obou společností, který je Přílohou č. 5 této práce, a to 

konkrétně do otázky č. 4. a do tabulky nástrojů (Příloha č. 6), která byla respondentům 

poskytnuta v průběhu rozhovorů k vyplnění. Na základě rozhovory zjištěných hodnot obou 

indikátorů bylo možné identifikovat, která ze společností užívá harmonizační opatření ve 

větším rozsahu a která v menším. Nebylo tak nutné tyto identifikátory reflektovat přímo 

v dotazníkovém šetření, rozsah faktického uplatnění harmonizačních nástrojů byl určen 

příslušností zaměstnance k jedné či druhé z vybraných společností. 

Co se týče závislých proměnných, u výzkumné otázky VO4 se jedná o pracovní vytížení, u VO5 

pak o výskyt problémů souvisejících s harmonizací pracovního a osobního života a konečně u 

VO6 byla jako závislá proměnná stanovena spokojenost v osobním životě. U všech třech výše 

uvedených proměnných byla operacionalizace provedena podrobněji, než jak tomu bylo u 

nezávislé proměnné, a to z toho důvodu, že bylo na jejím základě nutno stanovit otázky do 

dotazníkového šetření tak, aby skrze ně bylo možné relevantně zodpovědět otázky výzkumné. 

To, jak probíhal tento podrobný postup operacionalizace je zachyceno v Přílohách č. 2, 3 a 4 

této práce. Výsledkem tohoto procesu je pak ¨tabulka č. 9, která uvádí přehled závislých 

proměnný, k nim stanovených indikátorů i otázek, které byly následně použity v dotazníkovém 

šetření.  

  

                                                           
126 Pozn: Jedná se následující oblasti, které jsou vymezené v Tabulce č. 3 této diplomové práce, tj. o flexibilní uspořádání 

pracovní doby, flexibilita místa výkonu práce, uvolnění ze zaměstnání, usnadnění péče, informační servis a školení, doplňková 

opatření. 
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Tabulka 9: Závislé proměnné, k nim vztahující se indikátory a otázky v dotazníku 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Závislá proměnná Indikátory Otázky v dotazníku 

pracovní vytížení  

počet odpracovaných hodin 

týdně 

2. Kolik hodin týdně v průměru 

odpracujete? 

jaký procentuální podíl dne 

zabírá práce 

3. Jaký procentuální podíl Vašeho 

všedního dne připadá na oblast práce?  

(např: 50 %, 70 %,… ) 

práce přesčas 
4. Jak často pracujete během týdne 

přesčas? 

intenzita práce 

5. Musíte ve svém zaměstnání pracovat 

velkou rychlostí tak, abyste splnil/a 

všechny pracovní povinnosti v rámci 

stanovené pracovní doby? 

výskyt problémů souvisejících s 

harmonizací pracovního a 

osobního života 

nedostatek spánku 

6. Kolikrát u Vás za uplynulý měsíc 

nastala níže uvedená situace? 

Ve všední den jsem pociťoval/a 

nedostatek spánku. 

pocit fyzické únavy 

7. Kolikrát u Vás za uplynulý měsíc 

nastala níže uvedená situace? 

Po pracovní době jsem byl/a natolik 

unavený/á, že jsem nebyl/a schopný/a 

věnovat se svým zálibám.  

pocit stresu 

8. Kolikrát u Vás za uplynulý měsíc 

nastala níže uvedená situace? 

Kvůli množství pracovních povinností 

jsem se cítil/a ve stresu. 

nemožnost věnovat se svým 

zájmům 

9. Kolikrát u Vás za uplynulý měsíc 

nastala níže uvedená situace? 

Měl/a jsem tolik práce, že jsem byl/a 

nucen/a zrušit nebo přesunout 

plánovanou osobní aktivitu. (např. 

sportovní aktivitu.) 

nemožnost věnovat se 

rodině/přátelům 

10. Uveďte míru souhlasu s následujícím 

výrokem: 

Kvůli množství práce nemám možnost se 

věnovat své rodině a přátelům tak, jak 

bych chtěl/a. 

spokojenost v osobním životě  

spokojenost s množstvím času, 

který je možné osobnímu životu 

věnovat 

11. Jste spokojen/a ve svém osobním 

životě z hlediska množství času, který mu 

věnujete? 

zanedbávání některé z oblastí 

osobního života 

12. Existuje ve Vašem osobním životě 

oblast, kterou z časových důvodů 

zanedbáváte? Pokud ano, vypište jaká. 

subjektivní vnímání harmonie 

mezi pracovním a osobním 

životem 

13. Máte pocit, že je Váš pracovní a 

osobní život v rovnováze?  



63 
 

4.3 Výzkumný design 

Ve vztahu k typu výzkumného designu je diplomová práce pojata jako případová studie, která 

je empirickým šetřením využívaným v situacích, kdy je výzkumníkovou snahou porozumět 

fenoménu reálného života do hloubky a kdy je pro toto porozumění klíčové zahrnout do 

předmětu výzkumu také kontextové podmínky, které daný fenomén ovlivňují a jsou pro něj 

relevantní. Na rozdíl od jiných metod tak případová studie nevytrhává onen fenomén 

z kontextu, ale zkoumá jej v určitých podmínkách, které do jisté míry definují jeho podobu.127 

Jinými slovy v případové studii je případem situace, jedinec, skupina organizace, program nebo 

v obecném smyslu v zásadě to, co nás zajímá a při osvětlování tohoto případu se vychází 

z hloubkové, v reálném čase či retrospektivně provedené analýzy. Výsledky, kterých se 

výzkumník dobere užitím právě této metody, není možné generalizovat, na druhou stranu 

mohou být podnětem k návrhu teorií a vést ke generování hypotéz o kauzálních vztazích.128 

Yin uvádí dva základní typy případové studie, a to studii zaměřenou pouze na jeden případ 

(single case study) a studie věnující se vícero případům (multiple case studies)129. Předkládaná 

diplomová práce spadá do druhé kategorie případových studií, jelikož se fenoménem 

harmonizace pracovního a osobního života zaobírá v prostředí dvou společností.  

Další klasifikaci případových studií uvádí Hendl130, který na základě sledovaného případu 

rozeznává: 

1. osobní případové studie,  

2. studie komunity,  

3. studium sociálních skupin,  

4. studium organizací a institucí,  

5. zkoumání programů událostí, rolí a vztahů. 

S ohledem na toto dělení pak tato diplomová práce představuje čistě studium organizací 

a institucí, kdy jsou sledovaným případem vybrané společnosti (firmy).  

Z hlediska volby metod sběru dat je u případových studií kladen důraz především na kvalitativní 

metody, na druhou stranu je však kvantitativní sběr dat rovněž cenným nástrojem pro utvoření 

                                                           
127YIN, R. K. Case study research: design and methods. Fifth edition. Los Angeles: Sage. 2014. ISBN 978-1-4522-4256-9. 

S. 18. 
128 HENDL, J. a REMR, J. Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-262-1192-1. S. 202. 
129 YIN, R. K. Case study research: design and methods. Fifth edition. Los Angeles: Sage. 2014. ISBN 978-1-4522-4256-9. 

S. 19. 
130 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál. 2016. ISBN 978-80-26209-82-9. 

S. 103- 104. 
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celistvého pohledu na předmět výzkumu, což je ostatně také podstatou případové studie.131 V 

předkládané diplomové práci kvalitativní část výzkumu slouží jako zdroj dat pro zjištění postoje 

a pohledu zaměstnavatelů, resp. relevantních osob, do jejichž kompetencí tato oblast spadá, na 

politiku harmonizace pracovního a osobního života. Naopak kvantitativní metoda je nástrojem 

pro získání dat od samotných zaměstnanců těchto firem, aby tak mohly být potvrzeny či 

vyvráceny hypotézy uvedené v kapitole „2.2. Výzkumné cíle, otázky a hypotézy“.  

Vícepřípadové studie jsou zpravidla z povahy věci zaměřeny na komparaci. V odborných 

kruzích neexistuje shoda ohledně toho, zda je komparace samostatným typem výzkumného 

designu či nikoli, nicméně je možné o komparativním přístupu hovořit jako o specifickém druhu 

případové studie, tj. o jakémsi subdesignu. Samotná komparativní případová studie pak 

„zkoumá dva nebo několik případů a provádí jejich srovnávací analýzu. Předmětem zkoumání 

je pozorování existující alespoň ve dvou různých případech.132“ Z tohoto pohledu je možné 

předkládanou diplomovou práci označit za právě za případovou studii komparativního typu. 

4.4 Sběr dat 

Primární data pro naplnění výzkumných cílů byla získána od dvou společností 

(zaměstnavatelů). Oslovené společnosti byly vybrány na základě úsudku s ohledem na 

vytyčené výzkumné cíle a navazující otázky. Pro objasnění toho, jakou roli mohou 

zaměstnavatelé hrát v oblasti harmonizace pracovního a osobního života zaměstnanců bylo 

klíčové vybrat společnosti v tomto ohledu rozdílné, tj. jak společnost, která se problematikou 

harmonizace zabývá komplexně a využívá velké množství harmonizačních opatření, která 

implementuje nad rámec zákonem stanovených povinností, tak na druhou stranu společnost, 

která se problematikou harmonizace pracovního a osobního života zabývá v menším rozsahu.  

Vzhledem k tomu, že jsou dále v texti obě společnosti porovnávány a v souvislosti s možnou 

citlivostí dat a výsledků výzkumného šetření, budou obě společnosti zachovány v anonymitě a 

dále specifikovány pouze obecně do míry nutné pro vyhodnocení dat. Společnost věnující se 

problematice harmonizace pracovního a osobního života hlouběji je tedy označována jako 

„Společnost XX“ a společnost uplatňující menší míru harmonizačních nástrojů pak jako 

„Společnost YY“. 

                                                           
131 NEKOLA, M.; GEISSLER, H.; MOURALOVÁ, M. Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum, 

2011. ISBN 978-80-246-1865-4. S. 205. 
132  KARLAS, J. Komparativní případová studie. In: DRULÁK, P. et al. Jak zkoumat politiku. Kvantitativní metodologie 

v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2008. ISBN978-80-7367-385-7. S. 62. 
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4.4.1 Kvalitativní data 

U obou společností byly provedeny polostrukturované rozhovory s osobami zodpovědnými za 

zavádění či implementaci harmonizačních nástrojů, popř. s osobami, do jejichž kompetence 

spadá oblast CSR, a to konkrétně pro účel naplnění prvního výzkumného cíle. První osoba pro 

rozhovor z každé společnosti byla vždy oslovena na základě úsudku, a to prostřednictvím  

e-mailu, který byl směřován na personální oddělení, pod nějž oblast harmonizace pracovního 

a osobního života, potažmo sociální aspekt CSR zpravidla spadá. Tyto osoby byly následně 

požádány o doporučení dalších relevantních osob, částečně tak byla využita také metoda 

„sněžné koule“ (snow ball sampling).  

Všechny rozhovory byly realizovány v období od 22. 10. 2019 do 2. 12. 2019 vždy v sídle 

příslušné společnosti. Každému z respondentů byl před začátkem rozhovoru předložen 

informovaný souhlas133, jehož podpisem respondenti stvrdili jak pořízení nahrávky rozhovoru, 

tak i jeho anonymizované využití v diplomové práci. Jak již bylo zmíněno výše – jednalo se o 

formu polostrukturovaných rozhovorů, během kterých byly respondentům poládány otázky 

z předem stanoveného scénáře134.  

Celkem byly pro účely kvalitativního výzkumného šetření diplomové práce realizovány čtyři 

polostrukturované rozhovory. Počet respondentů pro kvalitativní část výzkumu je oproti 

zvyklostem nízký, nicméně rozhovory byly v obou společnostech realizovány s každou 

relevantní osobou. Tabulka č. 10 je přehledem respondentů, kteří byli do šetření zařazeni.  

Tabulka 10: Seznam polostrukturovaných rozhovorů 

Respondent Společnost Pozice 
Datum 

rozhovoru 

Délka 

rozhovoru 

Respondent č. 1 XX provozní ředitelka, vedoucí personálního oddělení 22.10.2019 103 minut 

Respondent č. 2 XX výkonný ředitel 1.11.2019 42 minut 

Respondent č. 3 YY CEO (generální ředitel) 29.11.2019 89 minut 

Respondent č. 4 YY vedoucí oddělení PR a marketingu 2.12.2019 42 minut 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rozhovory probíhaly nejprve ve Společnosti XX, a to konkrétně s ředitelkou provozu 

a personálního oddělení v jedné osobě, jejíž náplní práce (v souvislosti se zkoumanou 

problematikou) je především implementace harmonizačních nástrojů, popř. iniciace jejich 

                                                           
133 Viz příloha č. 7. 
134 Viz příloha č. 5. 



66 
 

zavedení v případech, kdy u zaměstnanců zaznamená jejich potřebu. Na její doporučení byl 

následně proveden také rozhovor s jediným výkonným ředitelem společnosti, jakožto s hlavním 

iniciátorem a tvůrcem aktuální politiky harmonizace pracovního a osobního života 

zaměstnanců ve Společnosti XX.  

Rozhovory u společnosti YY pak započaly zpovídáním generálního ředitele české pobočky 

společnosti, které iniciovalo personální oddělení, jež bylo kontaktováno v první řadě, následně 

jsem se opět metodou sněžné koule dostala k osobě vedoucí oddělení PR a marketingu, která 

se oblastí CSR společnosti zabývá.  

4.4.2 Kvantitativní data 

Jak již bylo zmíněno výše, kvantitativní data byla zajištěna dotazníkovým šetřením, které 

proběhlo mezi zaměstnanci obou společností. Po operacionalizaci všech klíčových konceptů 

a zvolení vhodných otázek byl dotazník zaslán vedení obou společností k náhledu. Po diskuzi 

nad zvolenými otázkami a jejich následném schválení ze strany vedení byla verze dotazníku 

z textového editoru naimportována do volně dostupného nástroje pro online tvorbu dotazníků - 

Click4Survey. Následně byla provedena krátká pilotáž, kdy byl v dotazník v již v elektronické 

podobě vyplněn pěti nezávislými respondenty, na základě jejich zpětné vazby byly provedeny 

drobné úpravy ve znění některých otázek. Dále byl dotazník distribuován pomocí 

hypertextového odkazu, který byl společně s průvodním textem zaslán vedení obou společností, 

to poté zajistilo jejich následné rozeslání skrze interní emailové schránky či systémy.  

Zvolená metoda sběru kvantitativních dat tak odpovídá tzv. metodě CAWI (Computer Assisted 

Web Interviewing), jejíž hlavní výhodou je malá finanční nákladnost, která souvisí 

s odpadnutím produkce dotazníků v papírové formě a také velmi přívětivá časová náročnost, 

kdy se výzkumník nemusí zabývat následným přepisem získaných dat do elektronické podoby. 

Samotný sběr dat pak probíhal od 26. 11. 2019 do 17. 12. 2019. Během této doby se podařilo 

sesbírat data celkem od 50 respondentů ze Společnosti XX a od 139 respondentů pracujících ve 

společnosti YY, což je v relativním vyjádření u obou společností zhruba polovina všech 

zaměstnanců. 

4.5 Metody analýzy dat 

4.5.1 Metoda analýzy kvalitativních dat 

Data, která byla získána prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů byla následně 

zpracována prostřednictvím metody tematické analýzy, jež je jednou z nepoužívanějších metod 



67 
 

v analýze dat kvalitativního charakteru.135 Dle Hendla se jedná o “proces identifikace datových 

vzorců, datových konfigurací a témat v kvalitativních datech“136. Během tohoto procesu 

dochází k organizaci a detailnímu popisu získaných dat dle předem určených tematických 

okruhů.  

Celý proces realizace tematické analýzy spočívá v zpravidla celkem v šesti fázích137:  

1. Seznámení s daty 

a. V této fázi výzkumník opakovaně pročítá materiály, dělá si poznámky 

o objevech, popř. o předběžných kódech. Cílem je důkladné seznámení se 

s daty.138 

2. Generování počátečních kódů 

a. Druhá fáze slouží k redukci velkého množství dat do menších významových 

částí. Výsledkem je počáteční seznam kódů, které mají potenciál k identifikaci 

vlastností dat, jež mohou být klíčové při zodpovězení výzkumných otázek.139 

3. Vyhledávání témat 

a. Po vytvoření kódů začíná výzkumník hledat témata a v zásadě tak integruje více 

kódů do jednoho tématu, které následně vypovídá o předmětu dané výzkumné 

otázky.140 

4. Propracování témat a jejich revize 

a. Ve čtvrté fázi dochází k revizi témat, výzkumník se ujišťuje, že se zvolená 

témata141 vztahují k výzkumné otázce a následně je dle potřeby může různě 

štěpit či kombinovat.  

5. Vymezení a propracování témat 

a. Témata stanovená v předchozím kroku jsou následně podrobena detailnímu 

zkoumání. Dochází k určení jejich charakteristiky, rozsahu i zaměření.142 

6. Příprava zprávy 

                                                           
135 BRYMAN, A. Social Research Methods: 4th Edition. New York: Oxford University Press Inc., 2012. ISBN 978-0-19-

958805-3. S. 578. 
136 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál. 2016. ISBN 978-80-26209-82-9. S. 264. 
137 Tamtéž. S. 267. 
138 Tamtéž. S. 268. 
139 Tamtéž. S. 267-268. 
140 Tamtéž. S. 270. 
141 Tamtéž. S. 267. 
142 Tamtéž. S. 273. 
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a. Výzkumník přistupuje k vytvoření výzkumné zprávy, kdy vybírá témata, která 

nejvíce přispívají k zodpovězení výzkumných otázek a poskytuje tak popis 

výsledků.143 

Výše nastíněný lineární postup není u tematické analýzy nutné striktně dodržovat. Výzkumník 

se může mezi jednotlivými fázemi pohybovat dle potřeb. Toho bylo využito i v rámci této 

diplomové práce, kdy byl realizován tzv. deduktivní přístup a jednotlivá témata a kódy byly 

předurčeny teoretickým rámcem, do nějž je práce zasazena144, tj. teorií institucionalismu 

zaměřeného na aktéry. V konečném důsledku tak byla stanovena témata odpovídající 

strukturálním prvkům této teorie jako je identifikace aktérů, jejich přístupu a motivace 

k harmonizaci pracovního a osobního života, formálních a neformálních institucí 

a v neposlední řadě také případné konstelace aktérů a jejich režimy interakce. Mimo teoretické 

zakotvení práce byla vytvořena také dodatečná kategorie aktuální podoby politiky harmonizace 

pracovního a osobního života, jež referuje k první výzkumné otázce. 

Pro zjednodušení a urychlení provedení tematické analýzy byl využit počítačový program 

Atlas.ti. 

Hlavní výhodou této metody analýzy dat je její pružnost, což ji umožňuje využít při téměř 

jakémkoli teoretickém zakotvení výzkumného šetření. Za nejzásadnější nevýhodu je pak 

označována určitá subjektivita a v důsledku toho také snížená reliabilita, obojí plyne ze 

skutečnosti, že stanovení kódů i témat je vždy na samotném výzkumníkovi.145 

4.5.2 Metoda analýzy kvantitativních dat  

Data získaná dotazníkovým setřením budou statisticky zpracována prostřednictvím programu 

Excel. V tomto nástroji bylo využito především funkce kontingenčních tabulek, které jsou 

využívány pro přehlednnou vizualizaci určitého znaku, popř i vztahu znaků vícero. Tímto 

způsobem zpracovaná data z obou společností byla následně umístěna do přehledných grafů, 

aby tak bylo možné výsledky za jednotlivé otázky detailně porovnat. Výsledky takto provedené 

analýzy byly následně vztaženy k výše uvedeným hypotézám, aby tak mohlo dojit k jejich 

potvrzení či vyvrácení a sekundárně také k zodpovězení výzkumných otázek a naplnění 

druhého výzkumného cíle této diplomové práce (VC2). 

                                                           
143 Tamtéž. S. 275. 
144 Tamtéž. S. 265. 
145 Tamtéž. S. 275. 
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4.6 Etika a omezení výzkumného šetření 

4.6.1 Etika výzkumného šetření 

V rámci sběru primárních dat byly zjišťovány kompletní informace ohledně politiky obou 

společností vůči harmonizaci pracovních a osobních životů jejich zaměstnanců. Ze zásady 

probíhalo veškeré dotazování (jak v rámci polostrukturovaných rozhovorů, tak i během 

dotazníkového šetření) v naprosté anonymitě. Všichni účastníci šetření byli obeznámeni se 

skutečností, že data budou využita pouze pro studijní účely. Účast v dotazníkovém šetření pak 

byla dobrovolná a respondentům podléhajícím dotazování prostřednictvím rozhovorů bylo 

umožněno určité pasáže rozhovoru ze zveřejnění vyčlenit, čehož bylo ve dvou případech 

i využito.  

Vzhledem k tomu, že závěrečné práce jsou po obhajobě veřejně přístupné, setkala jsem se již 

v procesu oslovování společností, které by mohly být zařazeny do zkoumaného vzorku s tím, 

že si nepřejí, aby byly výsledky spojovány přímo s jejich jménem. To vyplývá mimo jiné 

i z typu zvoleného výzkumného designu – komparativní případové studie, v jejímž rámci 

probíhá srovnávání obou společností. Právě kvůli možnému poškození jedné nebo obou firem 

v případě, kdy by výsledky zejména dotazníkového šetření mezi zaměstnanci vykazovaly velmi 

negativní tendence, jsem se rozhodla vybrané společnosti zachovat (stejně jako respondenty) 

v anonymitě a pro potřeby práce pouze upřesnit jejich velikost (co do počtu zaměstnanců), typ 

a oborové zaměření. Podrobnější informace o společnostech zařazených do výzkumného šetření 

jsou u autorky k dispozici a je možné je na vyžádání doložit.  

4.6.2 Omezení výzkumu 

Slaďování pracovní a osobní složky života je velmi komplexní problematikou zahrnující celé 

spektrum aktérů jako jsou zaměstnavatelé, zaměstnanci, stát, odbory apod. Výzkumné šetření 

provedené v rámci této diplomové práce je však zúženo pouze na dva aktéry, a to konkrétně na 

zaměstnavatele a zaměstnance ve smyslu relace, tedy vlivu přístupu zaměstnavatele k politice 

harmonizace pracovního a soukromého života na vyvažování nároků těchto složek života u 

vlastních zaměstnanců. Výše uvedení ostatní aktéři harmonizaci pracovního a osobního života 

rovněž do jisté míry určují, nicméně v této práci jsou považovaní za externí vlivy, jejichž 

působení není předmětem zkoumání. 

Především z důvodu rozsahu práce je rovněž zaměřena pozornost pouze na negativní vliv 

přílišného pracovního vytížení na osobní život. V praxi však samozřejmě dochází také 

k situacím, kdy osobní život ztěžuje výkon práce. 
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Dále je z pohledu zkoumané problematiky do jisté míry limitující samotný fakt, že se jedná 

případovou studii, konkrétně o dvou případech, kdy již z podstaty tohoto typu výzkumného 

designu vyplývá, že výsledky (bez ohledu na množství sesbíraných dat) nelze v žádném případě 

paušalizovat a stavět na nich tak zobecňující závěry. Předkládaná diplomová práce však může 

být skrze porovnání dvou odlišných případů zdrojem hypotéz či závěrů, které ovlivňují CSR 

aplikované vůči zaměstnancům. 

Konkrétně u Společnosti YY jsem se setkala s problémem z hlediska návratnosti vyplněných 

dotazníků. Tuto skutečnost lze z části přisuzovat načasování samotného sběru dat. Při kontaktu 

s vedením obou společností, bylo avizováno, že menší návratnost může být zapříčiněna mimo 

jiné také větším pracovním vytížením způsobeným blížícím se koncem kalendářního roku. Tato 

skutečnost tak, mohla mít vliv nejen na menší návratnost dotazníků, ale také na určité zkreslení 

dat ve vyplněných dotaznících. U zaměstnanců zastávajících některé pozice totiž mohl tlak na 

dokončení projektu či jiné náplně práce do konce roku způsobit, že v dotazníkovém šetření 

hodnotili položené otázky více negativně, než jak by tomu bylo např. v prvním kvartálu nového 

kalendářního roku. Toto omezení však bylo částečně podchyceno výběrem společností. Jelikož 

se v obou případech jedná o agentury podléhající tlaku ze strany klientů, je rozložení množství 

práce v průběhu roku srovnatelné. 
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5 Analytická část práce 

V následující pasáži práce budou analyzována data získaná v rámci vlastního výzkumného 

šetření.  

Nejprve bude pozornost zaměřena na analýzu přístupu obou společností k politice harmonizace 

pracovního a osobního života vlastních zaměstnanců optikou teorie institucionalismu 

zaměřeného na aktéry, tj. budou představeny výsledky polostrukturovaných rozhovorů, které 

byly na toto téma realizovány. 

V druhé části pak budou statisticky analyzována kvantitativní data vzešlá z dotazníkového 

šetření realizovaného mezi zaměstnanci obou společností, jež by měla být odrazem onoho 

přístupu zaměstnavatele k problematice harmonizace pracovního a osobního života.  

5.1 Představení vybraných společností  

Jak již bylo zmíněno výše, do výzkumného šetření byly zařazeny dvě společnosti, jejichž přesná 

identita nebude v diplomové práci zveřejněna, a to především z důvodu předejití případného 

poškození jedné nebo obou společností, jež by mohlo z porovnání politik v oblasti harmonizace 

pracovního a osobního života vyplynout.  

Pro pochopení souvislostí, která jsou zásadní pro správnou interpretaci dat, však považuji za 

klíčové obě společnosti představit alespoň v rovině obecné.  

5.1.1 Společnost XX 

Společnost pracovně označená jako XX je agenturou poskytující služby v oblasti digitálního 

marketingu. Z hlediska klientely se společnost zaměřuje především na malé a střední podniky, 

kterým poskytuje komplexní služby v této oblasti. Aktuálně zaměstnává cca 110 zaměstnanců. 

Na trhu se pohybuje více než 16 let a jedná se o ryze českou firmu. 

Organizační struktura společnosti je cíleně velmi jednoduchá – jsou zde jednotlivá oddělení 

(oddělení vývoje, výroby, technické podpory, internetového marketingu, obchodu, provozní 

oddělení), za jejichž činnost a fungování odpovídá vždy jeden vedoucí. Jednotliví vedoucí jsou 

pak přímo odpovědni výkonnému řediteli. Implementace jakýchkoli změn je tak velmi snadná, 

jelikož k ní stačí schválení příslušným vedoucím a následně již pouze výkonným ředitelem.  

Společnost zastává teorii postupného a pomalého růstu s jasnou představou o hranici své 

velikosti, to má zajistit schopnost přizpůsobovat se tomuto růstu a možnost zachovat neformální 

atmosféru. Tato hranice je stanovena jak co do počtu produktů, které společnost svým klientům 
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nabízí, tak i z hlediska počtu zaměstnanců, kdy je limit nastaven na počet 130. Společnost se 

tak aktuálně snaží spíše pracovat na své efektivitě namísto zaměstnávání dalších lidí.  

5.1.2 Společnost YY 

Jako druhou společnost jsem na základě výběru úsudkem opět zvolila agenturu. Společnost YY 

se však orientuje především na oblast výzkumu trhu. Na českém trhu funguje cca 27 let 

a aktuálně zaměstnává necelé tři stovky lidí. Původně vznikla jako česká společnost, nicméně 

po 15 letech samostatné existence se spojila s jednou z největších mezinárodních výzkumných 

agentur. Tato globální agentura aktuálně působí v 90 zemích světa. Společnost YY působící na 

českém trhu si do velké míry zachovala samostatnost v čele se svým zakladatelem, dnes 

generálním ředitelem. Se zastřešující globální agenturou tak sdílí pouze jednotnou firemní 

kulturu a základní strategické cíle.  

Z hlediska organizační struktury je společnost YY rozdělena celkem do 9 divizí, z nichž každá 

se věnuje jiné formě výzkumu trhu a tvoří ji několik týmů. V čele těchto divizí stojí jejich 

ředitelé, kteří jsou podřízeni top managementu firmy. V čele top managementu je pak sám 

generální ředitel.  

5.2 Aktuální podoba politiky harmonizace pracovního a osobního života 

ve vybraných společnostech 

V průběhu vedení polostrukturovaných rozhovorů s osobami odpovědnými za oblast CSR 

a oblast harmonizace pracovního a osobního života byla věnována pozornost nástrojům, které 

obě společnosti v rámci svých politik využívají nebo naopak nevyužívají.  

Pro zjednodušení a zajištění toho, že v průběhu rozhovoru nebude žádný ze základních 

harmonizačních nástrojů opomenut, byla respondentům předložena tabulka, v níž měli zaznačit, 

jaké nástroje aktuálně využívají, které plánují implementovat, které by implementovat chtěli, 

ale není to z technických či jiných důvodů možné a na závěr ty, jež považují za zbytečné či pro 

své potřeby z jakýchkoli důvodů nerelevantní. 

Následující dvě podkapitoly tak reflektují aktuální podobu harmonizační politiky obou 

společností a zároveň poskytují odpověď na první ze stanovených výzkumných otázek (V01). 

5.2.1 Harmonizační politika ve Společnosti XX 

Společnost XX poskytuje svým zaměstnancům celou řadu nástrojů, které podporují jejich 

možnost slaďovat pracovní a osobní složku života.  
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Jak je patrné z Tabulky 11, Společnost XX využívá řadu opatření, jež spadají do kategorie 

opatření vztahující se k uspořádání pracovní doby a pracovního úvazku. Zaměstnanci však 

nemají možnost využívat nástroje sdílení pracovního místa, a to z toho důvodu, že vzhledem 

k organizaci práce (jednotlivé úkoly nejsou přiřazovány konkrétní osobě, ale tzv. frontě, odkud 

si pracovníci s volnou kapacitou úkoly odebírají dle svých možností a schopností takový úkol 

řešit) nemůže být zavedena, přesněji řečeno, systém front toto opatření do jisté míry nahrazuje. 

U opatření stlačeného pracovního týdne a konta pracovní doby vedení uvedlo, že jsou dle jejich 

názoru v rozporu se snahou o dosažení harmonie mezi pracovním a osobním životem. 

„…tady stlačený pracovní týden nechceme nikdy. To je hrozná kravina, to ten člověk 

pak není v harmonii.“ (Respondent č. 2) 

Na posledním místě ve výčtu první kategorie nástrojů jsou pak tzv. „sick days“ neboli zdravotní 

volno, jehož zavedení je pak v rozporu s hlavním posláním výkonného ředitele, tj. zaměřovat 

se opatřeními spíše na prevenci onemocnění.  

„My sick days nemáme a ani neplánujeme zavést, nikdy. Nechceme sick days, my 

chceme, aby byli lidi hlavně zdraví.“ (Respondent č.2) 

Z hlediska opatření souvisejících s péčí o děti, je tím nejvýznamnějším dětský koutek, který se 

nachází v zázemí společnosti a je rodičům a jejich dětem plně k dispozici. Společnost pro toto 

opatření používá termín „dětský koutek“ z toho důvodu, že zatím tato iniciativa není oficiálně 

registrována jako dětská skupina. Zaměstnanci Společnosti XX tak nemusí své děti vozit do 

školky mimo pracoviště, což jim ušetří čas, který pak mohou věnovat jiným aktivitám. Aktuálně 

je možné do dětského koutku děti vodit již od 6 měsíců věku. O děti se v době, kdy rodiče 

pracují, stará jedna pečovatelka. Služba dětského koutku je zaměstnancům společnosti 

poskytována zdarma, prozatím je financována z dotací EU, nicméně jeho existence není dle 

provozní ředitelky podmíněna touto skutečností. 

„Měli jsme taky období, kdy jsme na to nepobírali dotaci. Ono to fungování není vázáno 

na to, že pobíráme dotaci nebo ne. Ono by to tady fungovalo stejně, protože prostě chtějí 

naši ředitelé.“ (Respondentka č. 1) 

Iniciativou pro vytvoření dětského koutku byla snaha vyjít vstříc zaměstnancům, kteří mají, 

popř. plánují založit rodinu. 

Ze stejného důvodu je rovněž rodičům nevyužívajícím dětský koutek poskytován příspěvek na 

hlídání dětí. Společnost do budoucna plánuje také zavést prázdninové pobyty pro děti, aby tak 
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rodiče nemuseli řešit komplikace při zajišťování hlídání a náplňe dne pro děti během letních 

prázdnin.  

Z oblasti informačního servisu a školení je v souvislosti s problematikou harmonizace 

pracovního a osobního života zaměstnancům nabízeno také vzdělávání zaměřené na time 

management a na rozvoj tzv. „soft skills“, tj. dovedností v oblasti jednání s lidmi. Lidé 

s rozvinutými „soft skills“ jsou považováni za osoby s vysokou emocionální inteligencí 

a z hlediska zkoumané problematiky jsou rovněž častěji schopni dosahovat rovnováhy mezi 

pracovním a osobním životem. Tato korelace bývá odůvodňována rozvinutějšími schopnostmi 

těchto lidí zvládat stresové situace. Čím více zaměstnanců s vysokou emocionální inteligencí 

daná společnost zaměstnává, tím větší má jakožto celek všech zaměstnanců šanci, že se u ní 

nevyváženost mezi oběma složkami života a její negativní důsledky objevovat nebudou. 146 

Sama Společnost XX tento nástroj prezentuje jako harmonizační opatření, a to především 

z důvodu toho, že může mít a často i má přesah do osobního života.  

„No a taky dáváme právě důraz na ty „soft skilly“, že se snažíme naše lidi v těch „soft 

skillech“ hodně vzdělávat. Což potom použijí i v tom soukromém životě, velmi často, 

protože to se nedá nějak rozdělit. A to právě vždycky říkáme, když vzděláváme ty lidi 

na naše „soft skilly“, tak to ocení i jejich manželka třeba. Protože ti chlapi třeba 

zjistí, co je to empatie nebo se do toho postupně dostávají.“ (Respondentka č. 2.) 

Individuální koučování je dalším nástrojem, který na harmonizaci pracovního a osobního života 

působí podobně jako rozvoj „soft skills“, tedy díky nabytým zkušenostem v oblasti zvládání 

stresu či jiných komplikovaných situací může zaměstnanec ovlivnit svoji efektivitu v rámci 

snah o zastávání veškerých pracovních i osobních záležitostí147. Společnost XX toto propojení 

vnímá, a i když aktuálně tento harmonizační nástroj nepoužívá, připravuje se na jeho zavedení.  

V rámci strategií pro návrat zaměstnanců po rodičovské dovolené nabízí jejich postupné 

navracení do pracovního procesu skrze nabídku zkrácených úvazků, již zmíněným provozem 

dětského koutku (s možností hlídání dětí již od věku 6 měsíců) a v neposlední řadě také 

udržováním neformálního kontaktu s těmito zaměstnanci v průběhu rodičovské dovolené, kdy 

jsou součástí různých firemních událostí. 

                                                           
146 SHYLAJA, P.; PRASAD, CH. J.Emotional Intelligence and Work Life Balance.Journal of Business and Managament. 

[online].  2017, 19(5), 2278-487 s. [cit. 2019-12-05]. Dostupné z: 

https://pdfs.semanticscholar.org/bb63/4ff31c32e4cbafac82552d9ac691278347d4.pdf. 
147 WALES, S. Why coaching? Journal of Change Management. [online].  2011, 3(3), 275-282 s. [cit. 2019-012-05]. Dostupné 

z: http://contextcoaching.com.au/Suzy%20Wales%20(2002)%20Why%20Coaching%20EBC.pdf. 
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Kromě základních druhů harmonizačních opatření, se Společnost XX snaží své zaměstnance 

podporovat v oblasti harmonizace pracovního a osobního života i jinak. Zaměstnanci tak mají 

v sídle společnosti k dispozici rozlehlou tělocvičnu se zázemím, jako jsou sprchy a šatny, 

zdarma jsou jim poskytovány lekce jógy, za úhradu je zde pak možnost využití prostorů 

a externího personálu pro masáže a kosmetické ošetření. K dalšímu sportovnímu vyžití nabízí 

zřízení Multisport karty, v případech, kdy zaměstnanec vlastní psa, mu je umožněno jej vodit 

do práce. V souladu s výše uvedenou motivací společnosti starat se o zdraví svých 

zaměstnanců, probíhají přípravy na vybudování stravovacího zařízení přímo v sídle 

společnosti, jež by mělo poskytovat především vyváženou a nutričně bohatou stravu. 

V horizontu tří let by společnost ráda snížila pracovní dobu na šest hodin denně.  

Posledním a velmi zajímavým opatřením, které společnost (nejen ve snaze o usnadnění 

harmonizace) přijala, se týká vedení jednotlivých oddělení, kdy v jejich čele nestojí experti, 

nýbrž lidé, kteří s danou oblastí nemají co dočinění, nicméně jsou jinak manažersky schopní. 

Z hlediska harmonizace pracovního a osobního života je cílem tohoto opatření zabránění 

pracovnímu přetížení vedoucích pracovníků. 

„U nás vedoucí nejsou lidi, kteří by byli odborníky na tu oblast, kterou vedou. Takže 

u nás třeba vedoucí internetového marketingu, to byla vlastně moje bývalá nadřízená, 

která vedla personální oddělení a přešla na internetový marketing, aby to oddělení 

dala manažersky a personálně do kupy. … Když si přebíral vedení firmy (pozn. 

výkonný ředitel společnosti), tak mi říkal, hele uděláme z vedoucích tady ty lidi, kteří 

nebudou odborníci na tu věc, ale nebudou z toho důvodu, aby si po těch lidech 

nepřebírali práci, ale aby dokázali od těch lidí vyžadovat ty úkoly…a aby to po nich 

nedodělávali po pracovní době nebo večer. Prostě oni je mají správně vést, správně 

motivovat. … Nejsou to odborníci, jsou to manažeři.“ (Respondent č. 1) 
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Tabulka 11: Harmonizační nástroje a postoje k nim uplatňované ve Společnosti XX 

Druh 

opatření 
Opatření Implementujeme 

Plánováno 

zavést 

Z technických 

či jiných 

důvodů 

nemožné zavést 

Nerelevantní/ 

Neochota 

zavést 

Opatření 

vztahující se 

k uspořádání 

pracovní 

doby a 

pracovního 

úvazku 

Pružná pracovní doba X   
  

Možnost práce z domova/ 

na dálku 
X   

  

Nabídka/přechod na 

zkrácený úvazek 
X   

  

Sdílení pracovního místa    
X 

Stlačený pracovní týden    X 

Konto pracovní doby    X 

Sick days či jiné formy 

zdravotního/indispozičního 

volna 

   X 

Neplacené volno X     

Studijní volno X   
  

Opatření 

vztahující se 

k péči o děti 

Hlídání dětí na pracovišti X   
  

Finanční příspěvek na 

hlídání dětí 
X   

  

Prázdninové pobyty pro 

děti 
 X  

  

Informační 

servis a 

školení  

Nabídky vzdělávání v 

oblasti schopnosti sladit 

obě složky života, time 

management 

X   

  

Individuální koučování  X  
  

Strategie pro návrat 

zaměstnance po 

rodičovské dovolené 

X   

  

Jiné 

(doplňte) 

 Posilovna/sportovní 

zázemí na pracovišti 
X   

  

Možnost brát s sebou psa 

do práce 
X   

  

 Možnost objednání 

masáže/kosmetiky na 

pracovišti 

X   

  

 Multisport karta X     

 Stravování přímo na 

pracovišti 
 X  

  

„Neodborní“ vedoucí 

oddělení 
X   

 

 
Zkrácená denní pracovní 

doba 
 X  

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.2.2 Harmonizační politika ve Společnosti YY 

Společnost YY poskytuje svým zaměstnancům v oblasti opatření vztahujících se k uspořádání 

pracovní doby možnost pružné pracovní doby či v případě potřeby také přechod na jinou formu 

úvazku. Pracovat z domova je zaměstnancům umožněno omezeně.  

„Možnost práce z domova máme, ale tak jako lehce jenom. Omezeně. Nejsem příznivec 

práce z domova, ale umím to pochopit, jo. Jako třeba Péťa z HR, prostě vidím, že není 

úplně fit, říkám jí, běž dělat z domova, né? Prostě jako v klidu, máme všichni ty noťasy, 

tak to udělej. Ale jako aby dělala furt z domova, to ne.“ (Respondent č. 3) 

Pravidelná možnost pracovat z domova je pak umožněna (např. 2 dny v týdnu) po dohodě 

zpravidla dlouhodobým zaměstnancům, u kterých se v průběhu času objeví překážka 

v každodenním docházení do kanceláře (např. z důvodu přestěhování apod.). 

Sdíleného pracovního místa, stlačeného pracovního týdne a konta pracovní doby užíváno 

není148 a společnost využívání těchto nástrojů ani neplánuje, jelikož to neumožňuje povaha 

vykonávané práce a zavedení by rovněž kladlo přílišné nároky na definování koho se výše 

uvedená opatření mají týkat a za jakých podmínek. 

„Sick days“ neboli zdravotní volno bylo dosud zaměstnancům společnosti poskytováno 

neformálně, v případě potřeby. V nedávné době však bylo toto opatření formalizováno 

a zaměstnanci mají právo na 3 dny zdravotního volna za rok.  

Neplacené a studijní volno je v případě zájmu a domluvy zaměstnancům poskytováno 

standardně. 

Společnost YY nenabízí svým zaměstnancům žádné opatření sloužící k usnadnění péče o děti 

a jejich zavedení ani neplánuje. Částečně otevřená je pouze diskuzi o relevantnosti zřízení 

dětské skupiny. 

„My jsme o tom uvažovali, mít školku, hrozně se to řešilo a pak mi vyprávěl ředitel jedné 

společnosti, že to chtěl udělat a co ho to stálo za hrozný martýrium a říkal nám, ať to 

neděláme, tak jsme na to vykašlali. Jako chtěli bychom zavést, myslím si, že těch dětí 

tady máme teď mraky.“ (Respondent č. 3.) 

Ve společnosti funguje individuální koučování, nicméně pouze omezeně pro vybrané 

zaměstnance, kteří mají potenciál postupovat kariérně na vyšší manažerské pozice. Strategie 

                                                           
148 Společnost YY zaměstnává také poměrně velký počet brigádníků, u těch v některých případech funguje opatření sdílené 

pracovní místo, u řadových zaměstnanců s pracovní smlouvou nikoli. Brigádníci však do výzkumného šetření zahrnuti cíleně 

nebyli.  
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pro návrat zaměstnanců po rodičovské dovolené má podobu udržování kontaktu s těmito 

zaměstnanci po dobu jejich nepřítomnosti a umožnění výkonu práce na částečné úvazky, popř. 

na DPP či DPČ.  

Co se týče doplňujících oblastí, poskytuje Společnost YY možnost zřízení Multisport karty, 

která činí pro zaměstnance sport dostupnější, harmonizační funkci má také opatření plošného 

volna mezi vánočními svátky a Novým rokem. 

 

Tabulka 12: Harmonizační nástroje a postoje k nim ve Společnosti YY 

Druh 

opatření 
Opatření Implementujeme 

Plánováno 

zavést 

Z technických 

či jiných 

důvodů 

nemožné zavést 

Nerelevantní/ 

Neochota 

zavést 

Opatření 

vztahující se 

k uspořádání 

pracovní 

doby a 

pracovního 

úvazku 

Pružná pracovní doba X   
  

Možnost práce z domova/ 

na dálku 

X 

(omezeně) 
  

  

Nabídka/přechod na 

zkrácený úvazek 
X   

  

Sdílení pracovního místa    X 

Stlačený pracovní týden    X 

Konto pracovní doby    X 

Sick days či jiné formy 

zdravotního/indispozičního 

volna 

X    

Neplacené volno X    

Studijní volno X    

Opatření 

vztahující se 

k péči o děti 

Hlídání dětí na pracovišti   X X 

Finanční příspěvek na 

hlídání dětí 
   X 

Prázdninové pobyty pro 

děti 
   X 

Informační 

servis a 

školení  

Nabídky vzdělávání v 

oblasti schopnosti sladit 

obě složky života, time 

management 

   X 

Individuální koučování 

X 

(u vybraných 

zaměstnanců) 

  

  

Strategie pro návrat 

zaměstnance po 

rodičovské dovolené 

X   

  

Jiné 

(doplňte) 

 Multisport karta 
X   

  

Plošné volno mezi 

vánočními svátky a 

Novým rokem 

X   

  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.2.3 Dílčí shrnutí 

Z výše uvedených poznatků vyplývá, že Společnost XX využívá nástroje pro harmonizaci 

pracovního a osobního života ve větší míře, než jak tomu je u Společnosti YY. Co do počtu 

opatření Společnost XX v současné době implementovala 14 opatření usnadňujících 

harmonizaci pracovního a osobního života. Společnost YY poskytuje svým zaměstnancům 

možnost usnadňovat harmonizaci pracovního a osobního života pomocí 10 opatření.  

Co se týče oblastí, které těmito nástroji společnosti pokrývají, z Tabulky 11 je patrné, že i zde 

je určitá rozdílnost. Společnost XX je aktivní ve všech stanovených oblastech, tj. v oblasti 

uspořádání pracovního místa a pracovního úvazku, v oblasti opatření vztahujících se k péči o 

děti i v oblasti informačního servisu i školení. Dále pak iniciativně pokrývá další oblasti jako 

je sportovní vyžití zaměstnanců, možnost odpočinku a relaxace a usnadnění možnosti vlastnit 

psa. Společnost YY zaostává pak především v oblasti usnadnění péče o děti či sportovního a 

relaxačního vyžití.  

Z hlediska rozdílnosti přístupů obou firem k harmonizaci pracovního a osobního života je 

rovněž patrný rozdíl v počtu opatření, které respondenti označili za pro ně nerelevantní 

a nezvažují ani do budoucna jejich zavedení. V tomto ohledu je politika Společnosti XX 

otevřenější. 

Ačkoli se na první pohled může zdát, že rozdíl v rozsahu dobrovolně uplatňovaných 

harmonizačních opatření není signifikantní, je nutno podotknout, že vlivem rozvoje trendu 

implementace všech dimenzí CSR, je prakticky nemožné najít společnost, která by v tomto 

ohledu o své zaměstnance nepečovala vůbec. Některé výše uvedené harmonizační nástroje tak 

i samotné firmy a jejich zaměstnanci/uchazeči o zaměstnání považují v dnešní době za 

samozřejmost, takovým příkladem je třeba flexibilní uspořádání pracovní doby. 

„Máme to tady celý tak nějak flexibilní, i když já už to nepovažuju ani moc za nějakou výhodu pro ty 

zaměstnance, protože bych řekla, že už je to standardem ve firmách.“ (Respondentka č. 1) 

„My to máme tak, že oficiálně děláme od devíti do půl šestý, jo, tři čtvrtě hodiny na oběd a ty lidi ještě 

si můžou chodit jak do Sokola. …Ono takových drobných věcí, který ty lidi si ani neuvědomují je spousta, 

jo“. (Respondent č. 3) 
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5.3 Politika harmonizace pracovního a osobního života vybraných 

společností optikou institucionalismu zaměřeného na aktéry 

V první části této kapitoly jsem se pokusila z pohledu teorie institucionalismu zaměřeného na 

aktéry nejprve identifikovat klíčové aktéry v rámci nastolené agendy, v tomto případě tedy 

problematiky harmonizace pracovního a osobního života, a to jak aktéry individuální, tak 

případně kolektivní, kteří vstupují do procesů utváření politiky harmonizace pracovního 

a osobního života a v důsledku tak mají vliv na její výslednou podobu149. V této fázi analýzy 

bylo rovněž nutné se zabývat motivací a pohledem identifikovaných aktérů na problematiku 

a jejich přístupem k ní, což v konečném důsledku bylo rovněž určující pro podobu 

implementované harmonizační politiky.  

V dalším kroku jsem přistoupila k identifikaci dalšího z prvků ACI, tedy institucionálního 

nastavení, jež ovlivňuje a předurčuje chování aktérů a má potažmo rovněž vliv na výslednou 

podobu harmonizační politiky. Pozornost byla zaměřena jak na externě působící instituce, které 

určují jednání aktérů, tak i na ta pravidla vnitřní, která tvoří politiku harmonizace pracovního a 

osobního života společností a která mohou být těmi externími do určité míry ovlivněna.  

Kromě popisu statického obrazu v podobě identifikace aktérů a institucí jsem se v poslední části 

kapitoly zaměřila na dynamiku procesu zavádění politiky harmonizace pracovního a osobního 

života u obou společností, tj. na analýzu okolností, jež ovlivnily aktuální podobu této politiky, 

z pohledu ACI tedy především na prvek konstelace aktérů a na režimy jejich vzájemné 

interakce. 

5.3.1 Klíčoví aktéři politiky harmonizace pracovního a osobního života Společnosti XX 

Na základě výzkumného šetření bylo zjištěno, že v oblasti politiky harmonizace pracovního 

a osobního života ve Společnosti XX hraje důležitou roli vedení společnosti, což v tomto 

případě představuje především aktivitu jednotlivce – tj. výkonného ředitele společnosti. 

Aktuální podoba harmonizační politiky a zavedených opatření je silně ovlivňována osobními 

hodnotami a životním postojem výkonného ředitele, jedná se o specifické vnímání/pohled na 

danou problematiku, která je dle ACI aktérům obecně vlastní150. 

                                                           
149 SCHARPF, F. W. Games real actors play: actor-centered institutionalism in policy research. Boulder: Westview Press, 

c1997. Theoretical lenses on public policy. ISBN 0-8133-9968-8. S. 43. 
150 SCHARPF, F. W. Games real actors play: actor-centered institutionalism in policy research. Boulder: Westview Press, 

c1997. Theoretical lenses on public policy. ISBN 0-8133-9968-8. S. 38. 
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„Protože prostě chci, aby jim bylo hezky…Prostě já chci a na tom si trvám osobně, 

vnitřně, abych se prostě do práce těšil a těšil jsem se na ty lidi … a když člověk chce být 

užitečný pro svoje okolí, který tvoří lidi a zároveň klienti, tak mu u toho prostě musí být 

hezky.“ (Respondent č. 2.) 

„Spíš nás navádí k tomu (pozn. výkonný ředitel), abychom se nechlubili tím. Že pro nás 

není důležitý, že jsme měli ocenění odpovědná firma Vodafone, teď jsme vyhráli … teď 

budeme mít nějaký ocenění na tý Top odpovědný firmě, on říká, to je třeba jenom pro 

nás, ale nechlubte se s tím, třeba nějak explicitně navenek, ale spíš raďte těm firmám, 

co můžou dělat podobně jako my, aby byly taky užitečný. On má fakt to myšlení trošku 

jinak nasměrovaný…On i sám ze svých peněz podporuje všelijaký různý projekty, který 

mu jakoby dávají nějaký smysl.“ (Respondent č. 1)  

Je patrné, že postoj výkonného ředitele není motivován vnímáním problematiky WLB a CSR 

obecně pouze jako určité konkurenční výhody a v souvislosti s tím jako možného zdroje dalšího 

zisku. V praxi společnosti se tak uplatňuje jeden ze základních předpokladů, se kterým teorie 

institucionalismu zaměřeného na aktéry pracuje, tj. že aktéři zainteresovaní v dané 

problematice nemusí pouze maximalizovat svůj užitek, ale mohou projevovat tzv. „omezenou 

racionalitu“, kdy své potřeby uspokojují pouze do určité úrovně 151.  

„On právě říkal – dobrý až se dostaneme tady do té fáze (pozn. do další fáze 

ekonomického růstu), tak prostě přijdeme s tím, že budeme dávat polovinu peněz, prostě 

polovinu toho, co vyděláme na filantropický projekty, on je fakt hodně tady tím směrem 

orientovaný.“ (Respondent č. 1) 

Dalším aktérem do jisté míry podílejícím se na implementaci i podobě politiky harmonizace 

pracovního a osobního života jsou zaměstnanci společnosti, jakožto jednotlivci, kteří mohou 

navrhovat opatření, která by jim pomáhala sladit nároky obou složek jejich života. Svou 

iniciativu mohou vyjadřovat (díky velmi jednoduché organizační struktuře) přímo výkonnému 

řediteli, popř. vedoucí provozu, která představuje osobu zpravidla implementující tato opatření 

po jejich schválení výkonným ředitelem.  

„Hodně změn tady dělám já, ale zároveň vědí (pozn. zaměstnanci), že když něco vymyslí 

sami v tom duchu, tak tomu nekladu bariéry“ (Respondent č. 2) 

                                                           
151 Tamtéž. 
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„Hodně tady dáváme na lidi, že je necháváme vyjádřit svoje jednak názory a jednak když 

mají nápady… Napsala mi kolegyně, hele já tady mám známou masérku, druhá mám 

tady známou kosmetičku a třetí mám tady známou holčinu na jógu. Takže to já se vždycky 

od těch lidí snažím zjistit podměty a říkám já Vám s tou realizací pomůžu“ (Respondent 

č. 1) 

5.3.2 Klíčoví aktéři politiky harmonizace pracovního a osobního života Společnosti YY 

V rámci problematiky harmonizace pracovního a osobního života hraje i ve Společnosti YY 

nejdůležitější roli individuální aktér, konkrétně se jedná o osobu generálního ředitele 

společnosti. Jeho pojetí harmonizační politiky je užší, což je ostatně reflektováno i v její 

aktuální podobě, jež byla předmětem kapitoly uvedené výše. Generální ředitel společnosti 

vnímá harmonizační politiku jako prostředek k vytváření podmínek pro zaměstnance, aby 

mohli podávat kvalitní výkon a k vytváření prostředí důvěry umožňující zaměstnancům sdělit 

své problémy přímo generálnímu řediteli, aby mohly být řešeny individuálně.  

„Já si myslím, že ta úloha zaměstnavatele je vytvořit takový podmínky, aby ten člověk se 

cítil v práci relativně O.K. a aby mohl podávat výkony… myslím, že je i dobrý vytvořit 

podmínky důvěry, že když ten člověk má nějaké problémy, že může přijít, může se zeptat, 

může se s něčím poradit.“ (Respondent č. 3) 

„Já sázím na to, že se k těm lidem chováme slušně, když mají nějaký problém, vyjde se 

jim vstříc, a to si myslím, že je daleko důležitější pro work-life balance. Měl jsem tady 

případy, kdy byli nemocný, já nevím, měsíc, tak se taky nevědělo, tak si tam těch „sick 

dayů“ vyčerpal hnedka.“ (Respondent č. 3) 

Prvek omezené racionality se v přístupu generálního ředitele společnosti YY objevuje v menší 

míře. V praxi je toto reflektováno ve střídmějším přístupu k plošnému zavádění dalších 

harmonizačních opatření, jehož sekundárním důsledkem by mohlo být zvýšení nákladů 

společnosti a v důsledku toho také ceny produktu, který Společnost YY poskytuje svým 

klientům. Plošné zavádění většího (než dosavadního) počtu opatření by tak snižovalo 

konkurenceschopnost a ziskovost společnosti. 

„Všechny věci, které se tahle zavedou, tak se s nimi pak musí pracovat v účtárně, tak 

pak ty různý „sick daye“, příspěvky na děti, příspěvky na hlídání a tohle, tak na to 

potřebuješ dvě účetní. Není to úplně sranda. Ono se řekne jedna účetní, no ale ono potom 

najednou tady, tady, tady a najednou jsme trošku dražší než konkurence, protože ten 
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klient to neocení. Klient se podívá na cenu, na tu naši nabídku a neřekne si - dám jim to, 

jsou sice o pět procent dražší, ale dávají to hlídání těm zaměstnancům a tahle 

konkurenční firma je trochu levnější, ale ty nemají „sick daye“, nemají tohle, nemají 

tohle. Ne, tahle úvaha neexistuje. Kdyby to tam bylo, když by nezávislá agentura dávala 

nějaký certifikát a řeklo by se prostě - nabídka od nás, nabídka od konkurence - 

konkurence má rating v odpovědnosti tři a my jedna a ti klienti se podle toho 

rozhodovali, tak to dává smysl.“  (Respondent č. 3) 

Podobně jako v prvním případě, je i Společnost YY otevřená naslouchat návrhům z řad 

zaměstnanců. Ti se angažují především v navrhování CSR aktivit směrem ven z firmy, tj. účastí 

na různých projektech charitativní povahy. Nicméně některé iniciativy zaměstnanců se týkají 

interní angažovanosti v rámci CSR, většinou jsou však omezeny na zajištění sportovních aktivit 

jako např. organizace vlastních hodin jógy či společného běhání. 

„To je tady, někdo přijde a řekne – budeme sbírat starý oblečení? Já řeknu, že dobrý 

nápad, tak to udělej. To je stejné jako když někdo řekne, že zorganizujeme turnaj 

v badmintonu, tak řeknu jo nebo ne. Hotovo.“ (Respondent č. 3.) 

5.3.3 Instituce ovlivňující zavádění politiky harmonizace pracovního a osobního života 

u vybraných společností a aktuální institucionální nastavení těchto politik 

V této kapitole se budu věnovat institucím, které ovlivňují chování výše identifikovaných 

aktérů při rozhodování o zavádění politiky harmonizace pracovního a osobního života, v její 

druhé části pak bude pozornost zaměřena na aktuální institucionální nastavení již zavedených 

politik. 

5.3.3.1 Instituce ovlivňující zavádění politiky harmonizace pracovního a osobního života u 

vybraných společností  

Role společností v harmonizaci pracovních a osobních životů tak, jak byla vymezena v první části 

této práce, tj. jako součást projevu společenské odpovědnosti firem nebo také vnitropodnikové 

sociální politiky či jako dobrovolná péče o zaměstnance, v zásadě není nijak legislativně 

ukotvena. Při nastavování politiky harmonizace pracovního a osobního života se tak 

zaměstnavatelé musí povinně řídit pouze jedním formálním pravidlem, a to konkrétně tím, aby 

žádné z jimi zavedených opatření nebylo v rozporu se zákonem stanovenými zásadami povinné 

péče o zaměstnance.  



84 
 

Prokazatelná existence snah společností o zavádění harmonizačních opatření či opatření 

vztahujících se k CSR obecně však napovídá existenci i jiných vlivů určujících chování 

společností než jen snahy o maximalizaci zisku a formálních pravidel ve formě legislativního 

rámce, jejichž dodržování je státem vymáháno pod hrozbou sankcí. V rámci této diplomové práce 

bylo zjištěno, že u společností zařazených do výzkumného šetření je důvodem k zavádění prvků 

CSR určité vlastní morální přesvědčení vedení společností jakožto hlavních aktérů. 

„On (pozn. výkonný ředitel) i prostě sám říká…pokud firma dělá nějaký zisk, tak je 

povinna se o ten zisk rozdělit s někým, kdo to potřebuje…Je to prostě fakt jeho nastavení, 

on nás tady jako člověk velmi motivuje lidsky, jako osobnostně. (Respondent č. 1, 

Společnost XX) 

„Já to vnímám tak, že člověk přemýšlí nad tím, jestli by neměl být jako trochu 

odpovědnější vůči životnímu prostředí, jak se chovat k těm lidem a tak…příklad - třeba 

jsme řešili, že se vypije 100 flašek šťávy za měsíc…Tak říkám nic, vůči životnímu 

prostředí je to prostě neodpovědnost, zrušit. A zároveň jsem se na to podíval a zjistil 

jsem, že jsme kupovali nějakou šťávu, ale měla jen jedno procento ovocný šťávy, tak 

jsem řekl, že mojí odpovědností je, aby zaměstnanci nic takového nepili…takže takhle to 

cítím, že se máš o ty věci trochu zajímat.“ (Respondent č. 3, Společnost YY) 

V obecné rovině je tak toto neformální pravidlo odůvodňující chování vedení společností 

v rámci zavádění společensky odpovědných iniciativ v zásadě velmi podobné. Odlišnosti bylo 

možné pozorovat v okamžiku, kdy bylo téma rozhovoru specifikováno přímo na oblast politiky 

harmonizace pracovního a osobního života. Projevily se rozdíly, kdy u vedení Společnosti YY 

omezuje morální přesvědčení silnější ekonomická motivace, což ostatně částečně rovněž 

vysvětluje, proč harmonizační politika této společnosti není tak rozsáhlá. Výrazněji se zde totiž 

u vedení společnosti projevují smýšlení založené na méně omezené racionalitě. Uplatňování 

harmonizačních opatření ve větší, než dosavadní míře považuje vedení společnosti za 

neefektivní a v případě zeštíhlování výdajů v době ekonomické recese za problematické.   

 „…na jednu stranu vytvořit nějaké podmínky, ale na druhou stranu člověk musí dávat 

pozor, aby to nepřehnal. Protože zvlášť v současný době je obrovský problém, že vlastně 

ten ekonomický cyklus jde teďko nahoru a nikdo neví, kdy to zase půjde dolů, že jo…A 

vlastně nejhorší pro lidi je, když ty lidi na něco naučíš, tak se jim to špatně bere. Takže 

já třeba podporuju to, že tady máme ty kartičky na to cvičení (pozn. Multisport karta), 
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ale zase na druhou stranu nedělám to jako v jiných firmách, že bych to platil každému. 

Vždycky říkám, já jsem Vám to vyjednal, je tam super cena, ale plaťte si to sami, protože 

pak budete motivovaní chodit cvičit… takže se musí dávat pozor, no.“ (Respondent č. 3, 

Společnost YY) 

Společnost XX se právě např. v oblasti sportu (ale i v oblastech jiných) řídí tím pravidlem, že 

danou aktivitu zaměstnanci co nejvíce usnadňuje, přejímá iniciativu tak, aby zvýšila šance na to, 

že bude zaměstnanec tento benefit využívat a společnost tak dosáhne stanovených cílů v oblasti 

péče o zaměstnance, tj. mimo jiné v péči o jeho zdraví.  

„Jóga byla vlastně jediný kurz, na který si lidi dopláceli. Přispívali jakoby firmě. A on 

(pozn. výkonný ředitel) říká, hele mým cílem je, aby na tu jógu chodilo co nejvíc lidí, 

prostě udělejme to tak, zkusme se zamyslet a udělat to tak, že firma nebude tolik platit 

na jógu, tak prostě napiš těm holkám, že jim nedáme osm stovek, ale prostě šest stovek 

nebo prostě uděláme nějaký měsíční paušál…tak jsme to tak udělali a teď prostě 

chodí…Jde to prostě hodně od něj tím, jak má tu ucelenou představu, že chce pomáhat.“ 

(Respondentka č.1, Společnost XX) 

Fakt, že chování zaměstnavatele je u obou společností ve větší či menší míře determinováno 

osobním přístupem k problematice, tedy v zásadě institucemi neformálního charakteru, do značné 

míry rovněž ovlivňuje to, jakou podobu má institucionální rámec samotné politiky harmonizace 

pracovního a osobního života v kontextu CSR. Obecně lze říci, že u obou společností má tato 

politika rovněž neformální ukotvení. Tato skutečnost je předmětem níže uvedených dílčích 

kapitol, kdy je pozornost zaměřena nejprve na instituce v rámci přístupu k CSR obecně a následně 

k politice harmonizace pracovního a osobního života, a to kvůli skutečnosti, že harmonizace 

pracovního a osobního života je součástí CSR.  

5.3.3.2 Institucionální nastavení politiky harmonizace pracovního a osobního života 

v prostředí Společnosti XX 

Společenská odpovědnost je součástí základní vize Společnosti XX, tato vize však není nijak 

formálně ukotvená. Klíčovým aktérem je v tomto ohledu opět osoba výkonného ředitele 

společnosti, který tuto vizi utváří vlivem svých vnitřních přesvědčení o nutnosti být společensky 

odpovědný v regionu, kde působí a vůči svému okolí, s nímž je v přímém kontaktu a pro nějž se 

snaží být dobrým příkladem.  
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„Já nemůžu zachraňovat lidi v Africe. Podle mě daleko upřímnější společenská 

odpovědnost je, že tady pracuje nějakých 100 lidí, tak aby oni byli v pohodě, protože pak 

jsme odpovědní vůči společnosti čítající 100 lidí. A ty mají pak nějakou rodinu, rodinu 

nahoru, rodinu dolů, že jo, jako myšleno prarodiče a děti. A když 100 lidí začne tvrdit, 

že vlastně 8 hodin v práci nemusí být úplně mizerný čas, jako mizerná doba strávená 

stresováním, tak to vlastně předávají dál a najednou společensky ovlivňujete 500 lidí 

napřímo.  (Respondent č. 3) 

Společnost XX je odpovědná v sociálním aspektu směřujícím ven (nikoli vůči vlastním 

zaměstnancům) především v oblasti finanční podpory dětských sportovních skupit, oddílů 

a kroužků. Tato aktivita je iniciována přesvědčením, že sport jako takový může mít vliv na 

formování osobností dětí, které jsou díky tomu v dospělém věku celkově spokojenější, čímž 

pozitivně ovlivňují zbytek společnosti.  

„…jsem přesvědčený já a myslím si, že je tady víc lidí o tom přesvědčených…, že vlastně 

když člověk sportuje, získá si v mládí dobré návyky, tak pak je v dospělosti spokojenější. 

Ne jenom tím, že je výkonnější…, ale zároveň má dobrou náladu a když má dobrou 

náladu tak se zvládne víc usmívat a když se víc usmívá, tak prostě všem nám tady bude 

líp…Takže my směřujeme tu pozornost tam, protože čím víc dětí bude zapojených a 

vytvářet si sportovní návyky, tak tím se tady za pár desítek let budeme mít dobře. Protože 

kdo sportuje, tak mám pocit, že má úplně jiný přístup…myslím si že i k životu.“ 

(Respondent č. 3) 

Projekty, na nichž se v rámci CSR bude společnost podílet jsou tak vybírány tak, aby byly s touto 

neformální vizí alespoň co do hlediska regionálního vlivu a působení v souladu.  

K ukotvení vlastní politiky harmonizace pracovního a osobního života má společnost přístup 

podobný. Formálně je ukotvena pouze v tzv. účelu firmy, v jehož rámci se společnost obecně 

zavazuje k „vytvoření stabilního a příjemného prostředí pro všechny pracovníky, umožnit jim, 

aby se stávali kompetentnějšími v práci i osobním životě“152. Reálná implementace tohoto účelu 

však již probíhá pouze velmi neformálně, což ostatně souvisí také s velmi jednoduchou 

a horizontálně i vertikálně snadno prostupnou organizační strukturou.  

                                                           
152 Interní dokument Společnosti XX. K dispozici u autorky. 
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„Je to součástí naší vize, ale nemáme žádnou směrnici, žádný koncept, je to prostě…jak 

říkám, jak se tady prostě rozhodujeme velmi intuitivně a rychle a snadno.“ (Respondent 

č. 1) 

Plnění výše uvedeného účelu firmy mají v kompetenci především vedoucí jednotlivých oddělení, 

jejichž úkolem je (kromě organizačního vedení) se zajímat o zaměstnance i s ohledem na jejich 

osobní život. Výkonný ředitel společnosti tak vede vedoucí oddělení k tomu, aby se snažili býti 

informovanými o osobním životě zaměstnanců za účelem efektivní reakce na potřeby každého 

jednotlivce.  

 „Ten vedoucí by měl znát i ten osobní život toho člověka a není to jenom z toho důvodu, 

že kolik potřebuje volného času, že potřebuje odejít ve tři kvůli dětem, ale prostě mezi 

těmi lidmi se buduje velmi úzká důvěra…ten člověk nikdy nebude úplně vytržený 

z osobního života, musí se na něj koukat jakoby s nadhledem. Pak je ten vedoucí schopný 

i pracovat s motivací toho člověka, někdo potřebuje čas na sport, někdo být s rodinou…“ 

(Respondent č. 1) 

„Všichni vedoucí tak pracují, jsou k tomu ode mě vedení.“ (Respondent č. 2) 

Velmi neformálně - bez jakýchkoli směrnic a unifikujících pravidel - rovněž probíhá využívání 

harmonizačních nástrojů, které Společnost XX svým zaměstnancům poskytuje. Příkladem je 

využívání opatření flexibilní pracovní doby, kdy zaměstnanec sdělí svému vedoucímu své 

potřeby a ten se poté snaží najít možnosti, jak zaměstnanci maximálně vyhovět i ve velmi 

nestandardních časových nárocích a zároveň zajistit to, aby toto pracovní uspořádání nemělo 

negativní vliv na chod oddělení potažmo na spokojenost klientů. 

5.3.3.3 Institucionální nastavení politiky harmonizace pracovního a osobního života 

v prostředí Společnosti YY 

Jak bylo zmíněno již ve stručném představení Společnosti YY výše, nejedná se na rozdíl od 

první společnosti o ryze českou firmu. S tím souvisí i oblast institucionálního nastavení 

společenské odpovědnosti, které je zakotveno již v zásadách oné globální výzkumné agentury, 

která Společnost YY vlastní. V interním dokumentu s názvem „Book of policies and 

Procedures“ lze nalézt informaci o tom, že globální agentura je součástí UN Global Compact 

(iniciativa spadající pod OSN, jejímž cílem je iniciovat a podporovat globální hnutí v oblasti 
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udržitelného podnikání153), což je skutečnost, která Společnost YY formálně zavazuje 

k odpovědnému chování. Společnost YY je tak každoročně rovněž povinna vytvářet zprávu 

o svých CSR aktivitách. Toto globální ukotvení formálního charakteru je však velmi obecné 

a společnost není nucena k žádné konkrétní aktivitě, tato iniciativa je ponechána jejímu 

lokálnímu vedení.  

„Je to tak, že nám nikdo jako nepředepisuje, co máme dělat, ale globál chce, aby se 

dělaly CSR aktivity lokálně, to určitě jo…ta podpora jde určitě i z globálu…ty konkrétní 

aktivity, které tady uděláme, to už je na nás…ale je zájem, aby ve všech zemích (pozn. 

kde globální společnost působí) nějaký CSR aktivity probíhaly“ (Respondent č. 4.) 

Jasné zaměření svých CSR aktivit firma nemá stanovené ani na neformální úrovni a věnuje se tak 

aktivitám napříč pilíři tohoto konceptu. V současné době tak poskytuje služby realizace 

výzkumných šetření pro vybrané organizace zdarma, rozvíjí spolupráci s vysokými školami, 

účastní se národní potravinové sbírky, účastní se sbírky oblečení pro charitativní účely a projektu 

Ježíškova vnoučata a zároveň se zabývá snahou o minimalizaci odpadu. Proces schvalování CSR 

projektů a aktivit, kterým společnost bude věnovat svou pozornost tak nepodléhá žádnému 

formálnímu pravidlu či vizi. Návrhy řadových zaměstnanců či top managementu schvaluje a 

případně implementuje generální ředitel přímo bez nutnosti formalit.  

„To je tak, že to nahlásíme jako do centrály a ok. Ta iniciativa je tady, někdo přijde a 

řekne budeme sbírat starý oblečení, já řeknu výborný nápad, tak to udělej.“ (Respondent 

č. 3) 

„…ale zase na druhou stranu já jsem zase takový ten typ, kterého když něco napadne, 

tak to udělám hned, nepotřebuju na to program, teď to řešit, radit se a tak.“ (Respondent 

č. 3.) 

Užívání harmonizačních nástrojů funguje obdobně jako u předchozí společnosti, tj. neexistují zde 

žádná paušalizující pravidla a vše často stojí na dohodě, popř. individuálních potřebách. 

Donedávna bylo tímto způsobem řešeno i např. opatření tzv. „sick days“, kdy společnost nárok 

na tento typ zdravotního volna nikterak negarantovala, nicméně jej ve zjevných případech nemoci 

zaměstnanců využíváno bylo.  

                                                           
153 UNITED NATION GLOBAL COMPACT. Who we are. [online]. [cit. 2019-12-11]. Dostupné z: 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission. 
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„Prostě jiný firmy to udělají tak, aby si to zjednodušili, paušalizovali, tak třeba řeknou 

– každý zaměstnanec má pět „sick days“…ale my to máme jinak, my to máme tak, že 

máme v brožurce, která se jmenuje „Kuchařka pro vedoucí týmu“ – jak se chovat 

v situaci, když je zaměstnance nemocný a tam je napsáno, že prostě podle situace, že 

když ten člověk má, já nevím, za rok tři až pět „sick days“ a zcela viditelně mu něco je, 

tak o.k. Ale pokud mu nic není, tak proč by si bral „sick days“. Takže v ostatních firmách 

to je vlastně tak, že ty lidi mají dny dovolený navíc. Takže u nás to je taky, ale nechci, 

aby toho ty lidi zneužívali.“154 (Respondent č. 3.) 

Kromě formalizace „sick days“ také došlo v souvislosti s nárůstem počtu zaměstnanců 

k vytvoření již výše zmíněného dokumentu „Kuchařka pro vedoucí týmu“, která je 

návodem pro vedoucí pro veškeré jejich činnosti. Některá ustanovení se týkají také 

harmonizace pracovního a osobního života, vesměs jsou ale veškeré problémy v této oblasti 

řešeny individuálně na základě dohody. 

5.3.4 Okolnosti procesu implementace aktuální podoby politik harmonizace pracovního 

a osobního života obou společností 

5.3.4.1 Proces implementace ve Společnosti XX 

Proces zavádění politiky harmonizace pracovního a osobního života Společnosti XX má silnou 

vazbu na vznik samotné společnosti. Jak bylo zmíněno již ve stručném představení společnosti, 

jedná se o ryze českou firmu, která byla založena před 16 lety dvěma studenty technických 

oborů. Jejich spolupráce byla úspěšná a oba zakladatelé k sobě postupem času přibírali další 

zaměstnance, především z řad známých a kamarádů. Společnost tak postupem času rostla, 

v silách zakladatelů již nebylo přijímat pouze zaměstnance ze svého blízkého okolí, nicméně 

v procesu náboru je stále brán zřetel především na to, aby potenciální zaměstnanci byli 

v souladu se základní vizí společnosti, díky čemuž z její kultury nezmizela ona původní velmi 

neformální atmosféra. 

Společnost XX „vznikala jako taková rodinná firma, kde si jako hraješ, baví tě to … oni 

(zakladatelé společnosti) to měli jako zábavu, jako hračku. Takhle to vznikalo, už je nás 

tady přes sto a snažíme se to držet tady tou tendencí“ (Respondentka č. 1) 

                                                           
154 Poznámka: Od doby, kdy byl realizován rozhovor, došlo ke změně a nástroj „sick days“ byl formalizován. 
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Prvek určité neformálnosti, na němž je harmonizační politika založena, je tak se společností 

spojen již od samého začátku jejího působení stejně tak jako celá řada harmonizačních nástrojů 

(např. flexibilní pracovní doba). 

Zakladatelé společnosti sdíleli stejné hodnoty v oblasti přístupu ke svým zaměstnancům, kdy 

se zajímali o jejich potřeby a následně se snažili vytvořit prostředí, ve kterém budou tyto 

potřeby zajištěny. Další harmonizační nástroje tak byly v průběhu času implementovány 

nahodile, právě např. dle aktuálních potřeb zaměstnanců. 

 

„Oni byly oba mladí, na vejšce když zakládali firmu. Potom přicházeli jako třicítky a 

začalo tady spoustu lidí řešit děti a oni přišli s tím, hele udělejme tady dětský koutek.“ 

(Respondent č. 1) 

Vedení společnosti sdílelo také názor na postavení zaměstnanců při nastavování politiky 

harmonizace pracovního a osobního života. Zaměstnanci byli postaveni do role umožňující 

aktivní podílení se na chodu společnosti, a tudíž i na utváření harmonizační politiky. 

„Oni sice měli třeba jiný názor na to vedení té firmy, ale ve vztahu k těm zaměstnancům 

… já ráda používám to, že měli ten Baťovský přístup, že chtěli, aby se i ty lidi podíleli 

na růstu té firmy“ (Respondentka č. 1) 

Oba zakladatelé se později rozhodli, že pro firmu bude přínosnější, pokud ji povede pouze jeden 

z nich. Vzhledem k tomu, že ale oba sdíleli stejný názor na to, kam se má harmonizační politika 

dále ubírat, nedošlo v tomto ohledu k výrazné změně.  

Jak už bylo zmíněno, aktuálně tedy dochází k implementaci harmonizačních opatření na 

základě rozhodnutí výkonného ředitele (to pramení z jeho specifického přístupu 

k zaměstnancům, lidem kolem sebe i ke způsobu žití obecně), která z hlediska ACI, konkrétně 

z hlediska režimu interakce, probíhají formou jednostranné akce. U řadových zaměstnanců 

jakožto aktérů naopak režim interakce nabývá charakteru hierarchického vedení. Jinými slovy 

toto znamená, že strategie řadových zaměstnanců je určována rozhodnutím aktéra 

v hierarchicky vyšší pozici, v případě Společnosti XX tedy rozhodnutím výkonného ředitele. 

I přes altruistické hodnoty vedení společnosti, které jsou nejsilnějším faktorem pro zavádění 

harmonizačních nástrojů a podobu harmonizační plitiky, se společnost řídí rovněž mírou 

ekonomické stability. V současné době je harmonizační politika nastavena tak, aby pokryla 

potřeby zaměstnanců, vizi výkonného ředitele ohledně role zaměstnavatele v životě 

zaměstnanců, ale zároveň také tak, aby byla finančně únosná. Společnost je otevřena zavádění 
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dalších opatření (např. zavedení zkráceného pracovního týdne či jídelny poskytující zdravou 

stravu přímo na pracovišti), jejich implementace je však již vázána na další ekonomický rozvoj 

společnosti. Toto odpovědné plánování (nejen implementace harmonizačních opatření) tak 

Společnost XX vnímá mimo jiné jako součást své péče o zaměstnance.  

„My si tady hodně plánujeme, to právě souvisí s konceptem té odpovědné firmy … 

protože všichni lidi ve firmě potřebují vědět, že mají nějakou jistotu, stabilitu a že ta 

firma je vedená odpovědně. Takže víme, že se třeba nepustíme do rekonstrukce zadního 

křídla, pokud nebudeme mít obrat x milionů měsíčně.“ (Respondent č. 1) 

Ačkoli je politika harmonizace pracovního a osobního života společnosti zakotvena v jejím 

účelu a společnost se této oblasti péče o zaměstnance aktivně věnuje, v celém procesu její 

aplikace chybí evaluace efektivity a reálného dopadu na zaměstnance. Společnost sice mezi 

zaměstnanci realizuje průzkum spokojenosti, nicméně otázky v jeho rámci položené nejsou 

zaměřeny na výše uvedenou efektivitu a reálný dopad implementovaných harmonizačních 

nástrojů. Konkrétně se harmonizační politiky týkají pouze dvě otázky v tomto průzkumu, 

v prvním případě se jedná o otázku na nejčastěji využívaný benefit (ve smyslu harmonizačního 

opatření), druhá má pak podobu otevřené otázky, kde mohou zaměstnanci vyjádřit své návrhy 

na implementaci dalších nástrojů (benefitů). Z tohoto pohledu tak lze konstatovat, že ačkoli 

politika harmonizace pracovního a osobního života Společnosti XX nabývá významného 

rozsahu, není její zavedení komplexní, jelikož chybí explicitní zpětná vazba od zaměstnanců.   

5.3.4.2 Proces implementace ve Společnosti YY 

Společnost YY vnikla před 27 lety a její tehdejší zakladatel je stále v jejím čele, a to v roli 

generálního ředitele. Stejně jako tomu bylo v předchozím případě, i Společnost YY vznikala 

v České republice, na svém počátku měla pouze jednotky zaměstnanců a na pracovišti panovala 

podobná neformální atmosféra. Díky této skutečnosti byla řada harmonizačních opatření, která 

společnost implementuje dnes, součástí neformální harmonizační politiky již od počátku její 

existence.  

Vliv na podobu harmonizační politiky, především na oblast CSR obecně, mělo až spojení 

Společnosti YY s globální agenturou, pod níž v současné době spadá. Především oblast CSR 

byla zakotvena v interních dokumentech globální společnosti, které Společnost YY musí ze své 

pozice dodržovat. Toto zakotvení však bylo a stále je velmi obecné. Výsledkem tedy je pouze 

to, že Společnost YY je vlivem této skutečnosti dnes povinna CSR aktivity obecně i vůči svým 

zaměstnancům v podobě zajištění WLB vykonávat. Rozsah těchto aktivit však nebyl nikdy 
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stanoven a jejich implementace tak vychází spíše ze skutečnosti, že CSR je obecně v současné 

době v oblasti podnikání určitým trendem.  

„… Je to dáno i tím, že to CSR celkově je teď v poslední době docela velkým trendem. 

Takže počet těch aktivit se rozšířil.“ (Respondent č. 4) 

Konkrétně podoba harmonizační politiky pak byla, a stále až na výjimky je, udržována 

v neformální podobě. V době spojení s globální agenturou se Společnost YY rozrostla o cca 

100 zaměstnanců. Tato skutečnost měla vliv na to, že v silách generálního ředitele již nebylo 

mít o všech zaměstnancích přehled. Došlo tedy k vytvoření dokumentu s názvem „Kuchařka 

pro vedoucí týmu“, který odpovědnost mít přehled o pracovním i osobním životě zaměstnanců 

deleguje na vedoucí jednotlivých týmů. Rozsah harmonizačních nástrojů tak již rozšířen nebyl, 

pouze bylo tímto krokem zajištěno, aby byl zaměstnavatel schopen reagovat na potřeby 

zaměstnanců v případě nutnosti individuálně. 

V současné době společnost změnu podoby aktuálního nastavení politiky harmonizace 

pracovního života neplánuje. Dle výpovědi generálního ředitele jakožto hlavního aktéra, je 

společnost aktuálně aktivní v oblasti harmonizace dostatečně. V úvaze je pouze vytvoření 

dětské skupiny, popř. navázání spolupráce s mateřskou školkou v blízkosti společnosti. Tento 

krok je však podmíněn další skutečností, a to větším podílem zaměstnanců, kteří již založili 

rodinu a o tento nástroj by projevili zájem. 

„Takže si myslím, že toho máme dost…u toho dětského koutku, my jsme to zatím zas 

tak moc nepotřebovali. Nám se vlastně teď vrací taková ta první generace těch holek, 

které odešly na mateřskou, takže nás to tak jako trochu čeká.“ (Respondent č. 3) 

Implementace jednotlivých opatření pak probíhá stejně jako u Společnosti XX, tj. 

jednostrannou akcí ze strany vedení, tedy generálního ředitele společnosti. U zaměstnanců, 

jejichž návrhy jsou rovněž vítány, je reálné zavedení nástrojů předmětem rozhodnutí výše 

postavené osoby, tj, generálního ředitele.  

Stejně jako tomu bylo v předchozím případě, také Společnost YY od zaměstnanců explicitně 

nezjišťuje, zda má její podoba harmonizační politiky zamýšlené důsledky. V rámci společnosti 

sice probíhá výzkum spokojenosti zaměstnanců iniciovaný globální agenturou, ten však otázky 

týkající se přímo WLB neobsahuje. Dále po určité době probíhají s nově příchozími 

zaměstnanci diskuze ohledně jejich spokojenosti a generální ředitel se rovněž, se stejným cílem, 

snaží s těmito zaměstnanci vždy neformálně skupinově poobědvat. V tomto případě však musí 

zaměstnanci svou případnou nespokojenost či přání ohledně WLB vyslovit sami. Politika 
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harmonizace pracovního a osobního života je v tomto ohledu neúplná podobně jako u 

Společnost XX. 

5.3.4.3 Dílčí shrnutí 

U obou společností byly identifikovány dva stejné typy aktérů. Jednalo se vždy především 

o osobu výkonného či generálního ředitele, dále pak o zaměstnance, kteří jsou v obou 

společnostech v pozici, kdy jsou vítány a brány v potaz jejich návrhy harmonizačních opatření 

i vyslovené potřeby.  

Z hlediska institucionálního ukotvení, je existence harmonizačních politik důsledkem působení 

neformálních institucí, kdy jejich zavedení bylo vždy iniciováno vnitřním přesvědčením vedení 

společností. Toto vnitřní přesvědčení má hranice dále u vedení Společnosti XX, což se rovněž 

promítlo v podobě harmonizační politiky, která je oproti Společnosti YY rozsáhlejší. Výkonný 

ředitel vykazuje větší známky omezené racionality. Generální ředitel Společnosti YY přistupuje 

k problematice více pragmaticky a jeho omezená racionalita dosáhla svých hranic. Společnost 

tak nepřebírá tolik zodpovědnosti za dosažení harmonie mezi osobním a pracovním životem a 

tuto záležitost více ponechává na zaměstnancích samotných. Fakt, že se při zavádění 

harmonizačních opatření společnosti, aktéři řídí především neformálními institucemi, se 

promítá i do institucionální podoby samotných harmonizačních politik. U společnosti XX má 

harmonizační politika (kromě velmi obecného zakotvení v účelu společnosti) velmi neformální 

podobu. Společnost YY je na tom v tomto ohledu podobně. Vzhledem k tomu, že však 

zaměstnává větší počet lidí, určité letmé snahy o unifikaci pravidel se zde objevily, a to ve 

formě využívání „sick days“, či vytvoření dokumentu pro vedoucí pracovníky týmů. Jinak se 

ale společnost plošnému a formálnímu zavádění opatření brání a preferuje individuální přístup 

v případech potřeby.  

Proces implementace harmonizačních politik byl již od samotného počátku (tedy vzniku 

společností) velmi neformální a u Společnosti XX je tomu tak nadále. U společnosti YY se 

projevil mírný odklon od tohoto přístupu, a to především vlivem spojení s globální agenturou, 

které bylo doprovázeno přílivem velkého počtu zaměstnanců. V reakci na to došlo 

k formalizaci několika málo pravidel, počet harmonizačních opatření je v tuto chvíli pro 

společnost z ekonomických i administrativních důvodů maximální. 
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5.4 Výsledky dotazníkového šetření 

V této části práce budou prezentovány výsledky realizovaného dotazníkového šetření. Data 

získaná od obou společností budou porovnávána tak, aby bylo možné potvrdit či vyvrátit 

stanovené hypotézy a zároveň tak zodpovědět výzkumné otázky. Kapitola je rozdělena na 

dalších šest podkapitol, z nichž první se zabývá charakteristikou výzkumného vzorku, další tři 

pak porovnáním výsledků v rámci každé z pozorovaných závislých proměnných, pátá 

analyzuje zaměstnanci navržené změny harmonizačních politik a konečně poslední částí je dílčí 

shrnutí závěrů z provedené analýzy kvantitativních dat. 

5.4.1 Charakteristika výzkumného vzorku 

Výzkumný vzorek Společnosti XX 

Ve Společnosti XX se do průzkumu zapojilo celkem 50 respondentů, jejich věkový průměr je 

29 let. Podíl mezi muži a ženami není nijak zvlášť rozdílný a blíží se polovině. 72 % 

respondentů je svobodných, polovina z nich však žije s partnerem, 37 % pak žije samo, popř. 

na koleji nebo v rámci spolubydlení. V manželství žije z celkového vzorku pouhých 28 % 

respondentů. 

Z hlediska vzdělání ve vzorku dominují osoby s ukončeným magisterským/inženýrským 

stupněm vysokoškolského vzdělání, konkrétně se jedná o 40 % respondentů, 34 % pak dosáhlo 

bakalářského stupně (z toho 7 respondentů se věnuje dalšímu studiu) a 24 % respondentů má 

ukončené středoškolské vzdělání (5 z nich dále studuje). Pouze jeden (2 %) zaměstnanec je 

vyučen s maturitou.  

Socioekonomické údaje o respondentech pak v absolutních i relativních číslech znázorňuje 

Tabulka 13. 
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Tabulka 13: Výzkumný vzorek Společnosti XX 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výzkumný vzorek Společnosti YY 

Dotazníkového šetření se ve Společnosti YY zúčastnilo 139 respondentů. Jejich věkový průměr 

je 31 let, z toho se průzkumu zúčastnilo 83 žen a 56 mužů, což představuje v relativním 

vyjádření podíl 60 % žen a 40 % mužů. Z hlediska rodinného stavu se ve 32 % případů jednalo 

o respondenty žijící v manželském svazku, ve zbývajících 68 % se jednalo o osoby svobodné, 

nicméně 49 % zaměstnanců z této skupiny žije s partnerem, 46 % žije samostatně, na koleji či 

v rámci spolubydlení a pouhých 5 % pak u rodičů.  

Co se týče dosaženého vzdělání, 65 % respondentů má ukončené magisterské či inženýrské 

vzdělání, popř. vzdělání vyšší, 18 % respondentů dosáhlo bakalářského stupně studia  

(6 z nich ve svém studiu pokračuje). Ve 14 % případů se jednalo o respondenty s ukončeným 

středoškolským vzděláním (4 pokračují ve studiu) a konečně 3 %, tj. 4 respondenti jsou vyučeni 

s maturitní zkouškou.  

Detailní údaje jsou znázorněny v Tabulce 14. 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Tabulka 14: Výzkumný vzorek Společnosti YY 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.4.2 Pracovní vytížení 

Míra pracovního vytížení byla v rámci dotazníkového šetření měřena pomocí celkem čtyř 

indikátorů. Prvním z nich byl počet odpracovaných hodin. Níže uvedený graf č. 5 je 

procentuálním vyjádřením odpovědí na tuto otázku. Aby nebyla data zkreslena, graf vyjadřuje 

pouze počet odpracovaných hodin za týden u zaměstnanců, jež uvedli, že pracují na plný 

pracovní úvazek. 
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Graf 5: Odpověď na otázku: Kolik hodin týdně v průměru odpracujete? 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Respondenti pracující na plný úvazek nejčastěji u obou společností pracují týdně 

v rozmezí 41 – 45 hodin. V rámci plného úvazku tak většina respondentů pracuje alespoň část 

pracovního týdne přesčas. Při pohledu na graf je zjevné, že v relativních počtech se ve 

Společnosti XX objevovalo více případů, kdy zaměstnanci pracují buďto stanovených 40 hodin, 

popř. méně. Pracovní vytížení je více znatelné u Společnosti YY, a to především v relativním 

počtu osob, které odpověděly, že pracují 46 – 50 hodin týdně. 

Větší pracovní vytížení zaměstnanců Společnosti YY se projevilo také u částečných úvazků, 

kdy 12 ze 13 respondentů s polovičním úvazkem uvedlo, že pracují více než smluvně 

stanovených 20 hodin týdně. U tříčtvrtečních úvazků dodržují stanovenou pracovní dobu 30 

hodin pouze 2 respondenti z 8. U Společnosti XX nedodržuje svoji 20 hodinovou pracovní dobu 

pouze 6 respondentů z 15. 

Druhým indikátorem pracovního vytížení bylo procentuální vyjádření času, který zabere 

respondentům výkon jejich placené práce. U tohoto indikátoru bylo opět nutné očistit vzorek o 

osoby pracující na částečný úvazek. 
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Graf 6: Odpověď na otázku: Jaký procentuální podíl Vašeho všedního dne připadá na oblast práce? 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při operacionalizaci (viz. příloha č. 2) bylo stanoveno, že o pracovně vytíženém člověku, 

v rámci tohoto výzkumného šetření mluvíme v okamžiku, kdy tomuto člověku zabírá výkon 

placené práce více jak 70 % dne. Z Grafu 6 je patrné, že z řad zaměstnanců pracujících na plný 

pracovní úvazek pro Společnost YY jich 18 % uvedlo, že jim práce zabírá právě více než 70 % 

všedního dne, tři respondenti (3 %) uvedli, že se jedná dokonce o více jak 80 %. U respondentů 

z řad zaměstnanců Společnosti XX je toto číslo menší a zároveň poměrně velké procento (26 

%) zaměstnanců uvedlo, že jim práce zabírá pouze 41 – 50 % dne. 

V oblasti práce přesčas bylo v průběhu operacionalizace stanoveno, že pracovně vytížený 

člověk pracuje přesčas dvakrát až třikrát do týdne a více. V první hodnotě (odpověď - dvakrát 

až třikrát týdně) dosáhly obě společnosti podobného výsledku – 29 a 30 %. Rozdíl je patrný u 

procentuálního vyjádření respondentů, kteří uvedli, že pracují přes čas téměř každý den, kdy u 

Společnosti XX je to 6 % a u Společnosti YY 14 %.  
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Graf 7: Odpověď na otázku: Jak často pracujete přesčas? 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Intenzita práce byla měřena dotazem na časové vyjádření toho, jak často musí respondenti 

pracovat velmi vysokou rychlostí, aby stihli vykonat veškeré pracovní povinnosti v rámci své 

pracovní doby.  

Graf 8: Odpověď na otázku: Musíte ve svém zaměstnání pracovat velmi vysokou rychlostí, abyste splnil/a 

všechny povinnosti v rámci stanovené pracovní doby? 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V operacionální definici proměnné „pracovní vytížení“ bylo stanoveno, že pracovně vytížený 

člověk musí pracovat velmi vysokou rychlostí asi ¾ pracovní doby a více. Pokud se podíváme 

na výše uvedený graf, je patrné, že v obou společnostech pracuje téměř neustále velmi 

intenzivně stejné procento zaměstnanců. Rozdíl je zřetelný až u procentuálního vyjádření osob, 

které uvedly, že musí pracovat intenzivně ¾ pracovní doby, kdy u Společnosti YY vyjádřilo 

tuto skutečnost o 18 % zaměstnanců více.  
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5.4.3 Výskyt problémů souvisejících s harmonizací pracovního a osobního života 

Závislá proměnná v podobě výskytu problémů souvisejících s harmonizací pracovního 

a osobního života byla měřena skrze pět různých indikátorů.  

Prvním z nich by pocit nedostatku spánku, který může být jedním z projevů nesnází v oblasti 

harmonizace pracovního a osobního života. U respondentů z obou společností tak bylo 

zjišťováno, jak často v uplynulém měsíci pociťovali během všedního dne nedostatek spánku. 

I zde jsou výsledky pozitivnější pro Společnost XX. Rozhodující z hlediska operacionalizace 

byla především hodnota odpovědi „Skoro každý den“ a tu zvolilo celkem 32 % respondentů 

Společnosti YY. U Společnosti XX byla frekvence této odpovědi sice nižší, nicméně 18 % 

respondentů není (vzhledem k nezbytnosti kvalitního spánku) zanedbatelným číslem.  

Graf 9: Odpověď na otázku: Kolikrát u Vás za uplynulý měsíc nastala níže uvedená situace? Ve všední den 

jsem pociťoval/a nedostatek spánku. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Kromě nedostatku spánku jako takového byla proměnná výskytu problémů souvisejících 

s harmonizací pracovního a osobního života zjišťována také prostřednictvím pocitu celkové 

fyzické únavy.  

Výsledky ukazují, že 62 % respondentů Společnosti XX se za uplynulý měsíc nemuselo vůbec, 

popř. muselo ovšem nanejvýše jednou, potýkat se situací, kdy byli po pracovní době natolik 

unaveni, že nebyli schopni věnovat se svým zálibám. U respondentů Společnosti YY byla 

incidence těchto hodnot odpovědí výrazně nižší, tedy celkem 33 % případů. U odpovědí 

vyjadřujících častější výskyt výše uvedené situace jsou pak čísla vyšší u Společnosti YY. Tato 

skutečnost je patrná nejvíce u procentuálního vyjádření osob (29 %), které nejsou schopny 

věnovat se zálibám kvůli únavě po práci vícekrát do měsíce. Toto číslo je o 9 % vyšší než 

u Společnosti XX. 
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Graf 10: Odpověď na otázku: Kolikrát u Vás za uplynulý měsíc nastala níže uvedená situace? Po pracovní 

době jsem byl/a natolik unavený/á, že jsem nebyl/a schopný/a věnovat se svým zálibám. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Stres je jedním z faktorů, který nemožnost dosažení harmonie mezi pracovním a osobním 

životem provází i způsobuje. Prostřednictvím snížení míry stresu je tak možné mezi 

zaměstnanci posílit subjektivní dojem dosažení tohoto stavu.  

Reálné ohrožení stresem, ať už v podobě důsledku konfliktu mezi pracovním a osobním 

životem, či v podobě příčiny této disharmonie, je možné předpokládat u respondentů 

pociťujících stres kvůli množství pracovních povinností vícekrát než dvakrát až třikrát do 

měsíce a skoro pořád. U Společnosti XX se tedy jedná o 20 % respondentů z celkového vzorku, 

u Společnosti YY je tímto způsobem ohrožena necelá polovina, tj. 46 % zaměstnanců 

zapojených do průzkumu. 

Graf 11: Odpověď na otázku: Kolikrát u Vás za uplynulý měsíc nastala níže uvedená situace? Kvůli 

množství pracovních povinností jsem se cítil/a ve stresu. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Dalším indikátorem pro proměnnou výskyt problémů souvisejících s harmonizací pracovního 

a osobního života je nemožnost věnovat se osobním zájmům a koníčkům.  

U obou společností se téměř nevyskytly případy, kdy by respondenti uvedli, že by jim pracovní 

povinnosti neustále bránily ve věnování se různým osobním zájmům a aktivitám. Za to se 

objevily případy, kdy k výše uvedené situaci došlo vícekrát než dvakrát až třikrát za měsíc. 

Konkrétně u Společnosti XX tuto skutečnost reportovalo 20 % zaměstnanců, naopak 

u Společnosti YY byla míra incidence této odpovědi nižší - 14 %. V rámci porovnání ostatních 

odpovědí však zaměstnancům Společnosti YY brání výkon zaměstnání v osobních aktivitách 

častěji. 

Graf 12: Odpověď na otázku: Kolikrát u Vás za uplynulý měsíc nastala níže uvedená situace? Měl/a jsem 

tolik práce, že jsem byl/a nucen/a zrušit nebo přesunout plánovanou osobní aktivitu (např. sportovní 

aktivitu). 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rodina a přátelé jsou neodmyslitelnou součástí osobního života každého člověka, proto byla 

v rámci dotazníkového šetření pozornost zaměřena také na tento aspekt.  

Graf 13 je vizualizací míry souhlasu respondentů s výrokem ohledně nedostatku času na rodinu 

a přátele z důvodu pracovního vytížení. V rámci Společnosti XX má 20 % zaměstnanců 

zapojených do výzkumu pocit, že jejich práce má větší či menší podíl na tom, že nemají 

možnost věnovat se rodině a přátelům, u Společnosti YY je toto číslo vyšší – 48 % a blíží se 

tedy polovině všech respondentů. 
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Graf 13: Odpověď na otázku: Uveďte míru souhlasu s následujícím výrokem: Kvůli množství práce nemám 

možnost se věnovat své rodině a přátelům tak, jak bych chtěl/a. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.4.4 Spokojenost v osobním životě 

Na spokojenost v osobním životě je v této práci nahlíženo z hlediska času, který mu 

zaměstnanci mohou věnovat a zároveň z hlediska subjektivního vnímání toho, zda je jejich 

osobní život také v harmonii s tím pracovním.  

Prvním indikátorem této sekce byla spokojenost s množstvím času, který mohou zaměstnanci 

věnovat svému osobnímu životu. V případě tohoto indikátoru respondenti Společnosti YY, tj. 

společnosti využívající harmonizační nástroje v menším rozsahu, ve více něž polovině případů 

(55 %) uvedli buď, že rozhodně nejsou v tomto ohledu spokojeni, popř. že spíše nejsou 

spokojeni. U společnosti XX se jednalo o 30 %. Tendence je tedy podobná jako u předchozích 

indikátorů, kdy Společnost YY vykazuje horší výsledky.  

Graf 14: Odpověď na otázku: Jste spokojen/a ve svém osobním životě z hlediska množství času, který mu 

věnujete? 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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U osob potýkajících se s problémy v oblasti harmonizace pracovního a osobního života může 

docházet vlivem nedostatečných časových možností také k zanedbávání některých oblastí 

jejich osobního života. Jak je patrné z níže uvedeného grafu, k tomuto dochází v poměrně velké 

míře také u zaměstnanců z obou (pro tento výzkum vybraných) společností.  

V případě Společnosti YY zanedbává nějakou oblast svého osobního života asi ¾ respondentů, 

ti nejčastěji uváděli, že touto oblastí je sport (38 %) a rodina a přátelé (30 %). V jednotkách 

procent se pak jednalo o relaxaci a odpočinek, osobní rozvoj, popř. o starost o domácnost a 

zdravý životní styl. 

U Společnosti XX reportovalo alespoň jednu zanedbávanou oblast 54 % zaměstnanců, 

nejčastěji uváděli rovněž sport (30 %), záliby obecně (17 %) a poté také přátele, odpočinek 

a relaxaci. 

Graf 15: Odpověď na otázku: Existuje ve Vašem osobním životě oblast, kterou z časových důvodů 

zanedbáváte? Pokud ano, vypište jaká. 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 16: Odpověď na otázku: Máte pocit, že je Váš pracovní a osobní život v rovnováze? 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 17: Odpověď na otázku: Co by podle Vás měl Váš zaměstnavatel udělat pro to, abyste mohl/a slaďovat 

své pracovní a osobní záležitosti? (zakódované odpovědi) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

U společnosti XX má 62 % zaměstnanců pocit, že jejich zaměstnavatel nemusí ve své 

harmonizační politice nic měnit. 16 % pak podobně jako někteří respondenti ze Společnosti YY 

uvedlo, že by jejich zaměstnavatel měl zapracovat na rozložení práce mezi zaměstnance ve 

smyslu posílení kapacit či zajištění menší vytíženosti pracovníků obecně. Zbylé odpovědi se 

opět objevovaly v jednotkách procent, jejich výčet uvádí Graf 18. 
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Graf 18: Odpověď na otázku: Co by podle Vás měl Váš zaměstnavatel udělat pro to, abyste mohl/a slaďovat 

své pracovní a osobní záležitosti? (zakódované odpovědi) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.4.6 Dílčí shrnutí 

Na základě shrnutí výsledků provedené analýzy lze poukázat na to, že zaměstnanci Společnosti 
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harmonizačních opatření vliv na pracovní vytíženost zaměstnanců vybraných společností. Mezi 
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pozitivní vztah. 
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XX vykazovali lepší výsledky u všech měřených indikátorů v rámci této oblasti. Méně často 

pociťují nedostatek spánku, fyzikou únavu či stres a nestává se u nich tak často, že by jim práce 

zasahovala do možností věnovat se svým koníčkům nebo rodině a přátelům. Odpověď na 

výzkumnou otázku H5, zda má rozsah faktického uplatnění harmonizačních opatření vliv na 

výskyt problémů souvisejících s harmonizací pracovního a osobního života u zaměstnanců 

vybraných společností, tak zní ano. Větší rozsah harmonizačních opatření v tomto ohledu 

působí pozitivně.  

Oproti respondentům z řad Společnosti YY, jsou ti ze Společnosti XX více spokojeni 

s množstvím času, který mohou věnovat osobnímu životu, což se v návaznosti projevilo i na 

skutečnosti, že se u menšího procenta z nich objevovala oblast osobního života, kterou by 

zanedbávali. V souvislosti s tím, že vykazovali lepších výsledků ve všech měřených 

indikátorech, nebyl ten poslední výjimkou a subjektivně vnímaná harmonie mezi pracovním a 

osobním životem byla zaznamenána u většího procenta případů než u Společnosti YY. Výše 

uvedené tedy opět vyústilo v potvrzení i poslední hypotézy H6, tj., že zaměstnanci pracující 

pro společnost uplatňující větší rozsah harmonizačních opatření, jsou v osobním životě 

spokojenější. V rámci zkoumaných případů (vybraných společností) tak byl prokázán pozitivní 

vliv rozsahu uplatnění harmonizačních opatření i na spokojenost v osobním životě 

zaměstnanců, tato skutečnost je odpovědí na poslední výzkumnou otázku VO6. 

Obecně tak bylo provedeným dotazníkovým šetřením potvrzeno, že se odlišný přístup 

vybraných společností k harmonizační politice reálně odráží na možnostech slaďování obou 

složek života a harmonizační nástroje mají pozitivní vliv na vyvažování nároků pracovního a 

osobního života jejich zaměstnanců.  

Předpoklad plynoucí z teorie hranic o tom, že flexibilita a větší množství implementovaných 

nástrojů nemusí mít reálný pozitivní dopad na samotné zaměstnance, se tak v prostředí 

zkoumaných společností nepotvrdil. Zaměstnanci Společnosti XX mají hranici mezi pracovním 

a osobním životem díky značnému množství harmonizačních nástrojů poměrně tenkou a díky 

tomu, že se vedení společnosti podařilo udržet velmi neformální firemní kulturu, nepředstavuje 

tato skutečnost pro její zaměstnance velký problém. Nedochází totiž ke konfliktu rolí, který by 

nastal dle teorie hranic v okamžiku, kdy by pracovní prostředí bylo velmi formální. V takovém 

případě by velké množství harmonizačních nástrojů stírající hranici mezi oběma životy bylo 

kontraproduktivní.155 Společnost YY sice vykazuje díky přístupu generální ředitele a většímu 

                                                           
155 CLARK, S. C. Work/family border theory: A new theory of work/family balance. Human relations.[online].  2010, 53(6), 

747-770 s. [cit. 2019-12-25]. Dostupné z: 

https://www.academia.edu/3259995/Work_Family_Border_Theory_A_New_Theory_of_Work_Family_Balance. 
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počtu zaměstnanců lehce omezenější neformální kulturu, nicméně ta není omezená natolik, aby 

bylo nutné vyvářet silné hranice mezi pracovním a osobním životem. Lze tak předpokládat, že 

větší množství harmonizačních nástrojů by tak zaměstnancům Společnosti YY pomohlo 

vykazovat v oblasti WLB lepších výsledků. 
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Závěr 

Předkládaná diplomová práce byla zaměřena na roli vybraných společností v oblasti 

harmonizace pracovního a osobního života zaměstnanců se zaměřením na koncept společenské 

odpovědnosti.  

Pro uchopení tématu problematiky se práce v úvodu zabývá jejím vymezením, a to nejprve ve 

společenském kontextu. Harmonizace pracovního a osobního života se totiž těší významné 

pozornosti až v několika posledních desetiletích, a to především z důvodu proměn ve 

společnosti jako je vstup žen na trh práce, stárnutí populace a odkládání založení rodiny, 

globalizace, působení miléniálů na trhu práce, využívání internetu a nových technologií či 

rozvoj sektoru služeb. Jinými slovy tyto (a jistě mnohé další) proměny do jisté míry slaďování 

nároků pracovního a osobního života v určitém ohledu ztížily či dokonce znemožnily.  

Problém nerovnováhy mezi oběma složkami života se tedy postupem času týkal stále většího 

počtu lidí a v tu chvíli se z něj stal problém také na poli sociální politiky. V návaznosti na 

existenci sociálního problému se vzápětí objevily snahy o jeho řešení i nepřeberné množství 

nástrojů různého charakteru (od legislativních opatření po prvky CSR), které tomuto řešení 

měly napomoci. V konečném důsledku se tak problém obtížného slaďování obou složek života 

stal také problémem veřejně politickým.  

Jako na předmět sociální (a potažmo i veřejné) politiky lze na harmonizaci pracovního 

a osobního života působit skrze různé její subjekty. Kromě tradičního působení státu 

a samotného jednotlivce, je zde také nezanedbatelná síla působení společností/firem jakožto 

zaměstnavatelů. Ti na možnosti slaďování pracovní a osobní složky životů svých zaměstnanců 

mohou působit mimo jiné tzv. dobrovolnou péčí o zaměstnance neboli vnitropodnikovou 

sociální politikou, která však spadá také do sociálního pilíře CSR a jejíž podoba je plně v rukou 

těchto zaměstnavatelů. U společností ve smyslu podnikatelských subjektů tak často vznikají (ať 

už koncepčně či nahodile) politiky pro harmonizaci pracovního a osobního života zaměstnanců, 

a to vlivem různé motivace a s různým účelem. Právě díky této různorodé motivaci a účelu 

nabývá harmonizační politika jednotlivých společností různých podob a v souvislosti s tím 

může hrát také odlišné role v harmonizaci pracovních a osobních životů zaměstnanců. 

A právě podoba harmonizační politiky byla předmětem vlastního výzkumného šetření, jež je 

součástí této práce a které bylo realizované ve dvou vybraných společnostech. Cílem tohoto 

šetření, potažmo práce jako celku, bylo podat ucelený pohled na pojetí problematiky 

harmonizace pracovního a osobního života těchto společností. V rámci tohoto cíle byla nejprve 

zaměřena pozornost na nástroje, které obě společnosti v rámci harmonizační politiky využívají. 
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Na základě provedení polostrukturovaných rozhovorů s relevantními osobami z obou 

společností bylo potvrzeno, že společnosti skutečně harmonizační nástroje poskytují v odlišné 

míře. Konkrétně společnost označená z důvodu zachování anonymity jako Společnost XX 

využívá harmonizačních nástrojů ve větší míře, naopak druhá společnost označená jako 

Společnost YY doposud implementovala menší počet těchto opatření.  

Dále byla v rámci prvního cíle práce a k němu stanovených výzkumných otázek věnována 

pozornost motivaci zaměstnavatelů k zavádění, popř. nezavádění daných harmonizačních 

opatření a faktorům odlišností harmonizačních politik obou společností, které mohou 

ovlivňovat jejich roli v možnostech slaďování obou složek života zaměstnanců. K získání 

odpovědí na tyto dvě výzkumné otázky bylo opět využito informací z provedených 

polostrukturovaných rozhovorů. Tato data byla následně zpracována a analyzována za užití 

veřejně politické teorie institucionalismu zaměřeného na aktéry. Tento proces odhalil, že 

hlavními aktéry harmonizační politiky jsou v obou případech ředitelé společností a do určité 

míry také jejich samotní zaměstnanci. Zavádění harmonizačních opatření pak je motivováno 

především morálním přesvědčením vedení společností jakožto hlavních aktérů. Toto 

přesvědčení nabývalo konkrétně u vedení Společnosti XX většího rozsahu, naopak 

u Společnosti YY bylo jeho promítnutí do harmonizační politiky více limitováno 

ekonomickými hledisky. A právě tato odlišná podoba motivace a přístupu byla identifkována 

jako hlavní faktor odlišnosti harmonizačních politik obou společností.  

Vnitřní motivace jako taková představuje neformální instituci, která ovlivňuje chování vedení 

obou společností. A díky její neformální povaze má (až na výjimky u Společnosti YY) 

neformální povahu také samotná podoba harmonizační politiky obou společností. Neexistují 

zde (kromě obecných formulací v interních dokumentech) žádné ucelené koncepce a pravidla, 

která by vytvářela určitý rámec. Vlivem této skutečnosti je harmonizační politika obou 

společností také neúplná, jelikož si ani jeden ze zaměstnavatelů u zaměstnanců přímo 

neověřuje, zdali jsou jimi zavedená opatření účinná do té míry, do které zamýšleli. Může být 

předmětem diskuze, zdali by kompletní formalizace harmonizační politiky, tj. nástrojů, pravidel 

pro její užívání a jejího účelu, harmonizačním politikám obou společností neprospěla. Mohlo 

by tak dojít k podnícení k systematičtějšího přístupu (samozřejmě stále se zřetelem na možnosti 

individuálního přístupu v případě nutnosti) v podobě ukotvení harmonizační politiky ve 

strategii společnosti, jež by vyžadovalo alespoň určitou míru evaluace vedoucí k ověření 

naplňování účelu takové politiky i ke stanovení změny její podoby v případě nutnosti. 

Vzhledem k tomu, že institucionalismus zaměřený na aktéry je teorií zaměřující se na dynamiku 

utváření politik, byly v rámci interpretace kvalitativních dat z rozhovorů analyzovány rovněž 
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okolnosti, jež byly pro aktuální podobu harmonizačních politik společností určující. Neformální 

podoba harmonizačních politik je z tohoto pohledu dána rovněž velmi neformální firemní 

kulturou, jež byla pro obě společnosti příznačná v době jejich založení. Společnosti XX se 

povedlo tuto neformální kulturu zachovat v téměř nezměněné podobě, u Společnosti YY toto 

ztížila jiná důležitá okolnost, a to její spojení s jinou globální agenturou. Prudký nárůst počtu 

zaměstnanců Společnosti YY inicioval náznaky formalizace některých institucí v oblasti 

harmonizace pracovního a osobního života, zároveň však učinil implementaci dalších opatření 

administrativně i finančně náročnější. A právě odlišný počet zaměstnanců byl rovněž 

identifikován jako faktor odlišnosti politik harmonizace pracovního a osobního života.  

V první části výzkumného šetření tak byly identifikovány faktory odlišností v přístupu 

k harmonizačním politikám obou společností, které vyústily v odlišný rozsah 

implementovaných harmonizačních nástrojů. Cílem druhé části pak bylo prokázat či vyvrátit 

pozitivní vliv uplatnění těchto nástrojů na vyvažování nároků pracovního a osobního života 

zaměstnanců vybraných společností. V praxi se totiž představy společností o tom, jaká by měla 

být jejich role v harmonizaci pracovního a osobního života zaměstnanců mohou lišit od 

reálných dopadů jejich harmonizační politiky. Na základě předpokladu teorie hranic, totiž 

nemusí vždy platit pravidlo - čím rozsáhlejší harmonizační politika, tím větší šance 

zaměstnanců na dosažení harmonie. Výše uvedené tak bylo zjišťováno dotazníkovým šetřením 

realizovaným mezi zaměstnanci obou společností. Na jeho základě bylo prokázáno, že u 

vybraných společností má míra využívání harmonizačních nástrojů vliv na možnosti 

zaměstnanců slaďovat obě složky životů. Jinými slovy, u zaměstnanců společnosti využívající 

větší množství harmonizačních nástrojů bylo zaznamenáno, že se méně potýkají s problémy 

souvisejícími s nemožností harmonizovat obě složky svých životů a že větší procento z nich 

vnímá, že je jejich život v rovnováze. Výše uvedený předpoklad teorie hranic se tedy nepotvrdil 

a tenké hranice mezi pracovním a osobním životem zaměstnanců Společnosti XX, které 

zapříčinila právě rozsáhlá harmonizační politika, nejsou pro slaďování obou složek života 

překážkou. Z hlediska teorie hranic je tomu tak především díky neformálnímu prostředí, které 

se ve společnosti podařilo zachovat. Svět práce i osobního života se může v takto neformálních 

podmínkách prolínat a zároveň je toto prolínání pro zaměstnance přínosné. Vzhledem k tomu, 

že u Společnosti YY byla identifikovaná podobná kultura (pouze v omezenější verzi), je 

střídmější postoj k zavádění harmonizačních opatření s ohledem na teorii hranic spíše 

kontraproduktivní.  
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Summary 

The thesis is focused on the role of selected companies in the area of work-life balance of 

employees with a focus on the concept of corporate social responsibility. 

To grasp the issue of work-life balance, it was put into a social context at the beginning. 

Reconciliation of work and personal life has attracted significant amount of attention in the last 

few decades, mainly due to changes in society such as increased women's labor force 

participation, ageing of population and postponing parenthood, globalization, the presence of 

millennials in the labor market, the rise of new technologies or the development of service 

sector. In other words, the above-mentioned changes (and certainly many others) have made it 

more difficult or even impossible for many people to reconcile the demands of work and 

personal life. 

Over time, the problem of work-life conflict has therefore affected an increasing number of 

people, and at that moment, it has become a problem in the field of social policy. In the wake 

of the existence of this social problem, efforts to solve it and a plethora of instruments of various 

kinds (from legislative to CSR measures) have emerged. In the end, the problem of difficulties 

regarding the reconciliation of both components of one's life has also become a public policy 

problem. 

As a matter of attention of social policy, it is possible to affect the work-life balance of 

employees through various social policy subjects. Besides the state and people themselves, 

there is also a considerable power of companies. They can influence the possibilities of 

reconciliation of the work and personal components of their employees lives and they do so by 

the so-called voluntary employee benefits or corporate social policy, which may also be 

identified as a part of the CSR social pillar and its form is fully in the hands of these employers. 

Companies, therefore, often develop (either conceptually or randomly) work-life balance 

policies as a result of different motives and purposes. It is through this diverse motivation and 

purposes that the WLB policy of different companies takes different forms and, in connection 

with this, it can also play different roles in the work-life balance of employees. 

It is the form of work-life balance policy that was the subject of the research which is part of 

this thesis and was carried out in two selected companies. This research aimed to provide a 

comprehensive view of the concept of work-life balance policy of these companies. Under this 

objective, attention was initially focused on the WLB measures used by both companies. Based 

on the primary data which came from semi-structured interviews with relevant people from 

both companies, it was confirmed that companies actually do provide work-life balance 
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measures to a different extent. Specifically, the company designated as Company XX (to protect 

its anonymity) uses the work-life balance measures to a greater extent, while the other company 

designated as Company YY has so far implemented a smaller number of these measures. 

Within the first aim of the thesis and the two subsequent research questions, attention was also 

paid to the motivation of employers to implement WLB measures and to differences in the 

work-life balance policies of both companies, which may influence their role in the facilitation 

of reconciliation both components of employees' lives. Again, the data from the semi-structured 

interviews were used to answer these two research questions. These data were then processed 

and analyzed using the public policy theory of actor-centered institutionalism. This whole 

process revealed that the work-life balance policy actors were in both cases directors of those 

companies and, to some extent, their employees as well. Implementation of WLB measures is 

above all initiated by the moral conviction of the companies management. This conviction is 

more present in Company XX management, while for Company YY its impact on the WLB 

policy was more limited by economic considerations. It is this different form of motivation and 

approach that was identified as the main factor of the difference in the WLB policies of the two 

companies.  

This internal motivation represents an informal institution that affects the behavior of the 

management of both companies. And due to its informal nature, the very form of the WLB 

policy of both companies is also informal. There are no comprehensive concepts and rules that 

would create a framework of WLB policy of the two companies. Due to this fact, the WLB 

policy of both companies is incomplete, since neither employer verifies whether the measures 

they have implemented are effective to the extent that they intended. It may be discussed 

whether a formalization of the WLB policy would benefit. It could lead to a more systematic 

approach (of course still taking into account the possibility of an individual approach if 

necessary) by anchoring WLB policy in the company's strategy, requiring at least a certain level 

of evaluation to verify the fulfillment of the purpose of such a policy. 

Given that actor-centered institutionalism is a theory focusing on the dynamics of the policy-

making process, circumstances that were decisive for the current form of WLB policies of the 

two companies were also analyzed. From this point of view, the informal form of WLB policies 

is also due to the very informal corporate culture that was characteristic for both companies at 

the time of their establishment. Company XX managed to preserve this informal culture in an 

almost unchanged form. Company YY´s informal culture was hampered by its connection with 

another global agency. This caused a sharp increase in the number of YY employees which 

initiated some formalization of some institutions in the area of work-life balance policy. At the 
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same time, it made the implementation of other WLB measures more demanding in terms of 

administration and finance. Based on this fact, a different number of employees has also been 

identified as a factor of a diversity of work-life balance policies of the two companies. 

In the first part of the research, factors of differences in approach towards WLB policies of both 

companies were identified, these resulted in a different scope of WLB policies of the selected 

companies. The second part aimed to prove or refute the positive impact of the implementation 

of these tools on balancing the demands of work and personal life of employees of the selected 

companies. In practice, companies ideas of what should be their role in the reconciliation of 

work and personal lives of their employees may differ from the real impact of their WLB policy. 

Based on the assumption of border theory – that a wider the scope of WLB policy does not 

necessarily means a greater chances for employees to achieve balance in their work and 

personal lives. The above mentioned was thus ascertained by a questionnaire survey carried out 

among employees of both companies. Based on that, it has been proven that the different scope 

of use of WLB measures in the selected companies actually has an impact on employees' ability 

to reconcile both components of their lives. In other words, employees of a company with a 

greater scope of implemented WLB measures reported to have fewer difficulties dealing with 

WLB and that a greater percentage of them perceive their lives to be in balance in this sense. 

Thus, the above-mentioned border theory assumption has not been confirmed, and the thin 

boundaries between the work and personal lives of Company XX employees, caused by the 

extensive WLB policy, are not an obstacle to reconciliation both components of their life. In 

terms of border theory, this is may be due to the informal environment that has been preserved 

in the company. The world of work and personal life can blend in such informal conditions, and 

at the same time, this blending can be beneficial for employees. Given that in case of Company 

YY a similar informal culture (only in a little bit limited version) has been identified, a more 

sober attitude towards introducing WLB measures with regard to border theory is rather 

counterproductive.  
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Harmonizaci pracovního a osobního života lze definovat jako schopnost a možnost plnit jak 

pracovní povinnosti, tak i ty rodinné, či se zároveň věnovat aktivitám, jež se týkají volného 

času, případně závazkům jiného charakteru. 156 Jinými slovy se jedná o celkovou spokojenost 

                                                           
156 DELECTA, P. Work life balance. International Journal of Current Research [online]. 2011, 3(4), 186-189 [cit. 2018-05-

05]. ISSN 0975-833X. Dostupné z: http://www.gmferd.com/journalcra.com/sites/default/files/Download%20579.pdf. 
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v životě, která je výsledkem minimálního konfliktu rolí, které souvisí se zaměstnáním, 

rodinným životem a volným časem.157 

Problematika harmonizace pracovního a osobního života se v současné dynamické společnosti 

stala jedním z hojně diskutovaných témat. Nemožnost sladění pracovního a osobního života je 

problém, který se vyznačuje celou řadou negativních důsledků. Nerovnováha mezi pracovním 

a osobním životem totiž z velké části ovlivňuje celkovou spokojenost v životě. V případech, 

kdy jsou zaměstnanci konfrontováni se situací, kdy kvůli pracovním povinnostem nejsou 

schopni žít plnohodnotný osobní život, zaznamenávají pocit frustrace a stresu, který 

v dlouhodobém horizontu dále zapříčiňuje problémy, jako jsou například onemocnění 

duševního charakteru či nadměrné užívání alkoholu a jiných návykových látek.158 

Výše zmíněné negativní důsledky nerovnováhy mezi osobním a pracovním životem jsou tak 

jedním z důvodů, proč se této problematice věnuje řada výzkumů a projektů. Organizace OECD 

tak například pravidelně zveřejňuje statistiky týkající se kvality života, tzv. „Better Life Index“, 

do jehož rámce jsou zařazeny také údaje týkající se harmonizace pracovního a osobního života. 

Podle aktuálně zveřejněných údajů věnuje každý osmý zaměstnanec (v rámci populace všech 

zemí OECD) svému zaměstnání více jak padesát hodin týdně. V celkovém průměru zemí 

OECD se tak jedná o 13 % zaměstnanců. V případě samotné České republiky se jedná o číslo 

nižší, celkem o 6 % zaměstnanců.159 Lze tedy předpokládat, že u populace, která představuje 

výše zmiňovaná procentuální vyjádření, můžeme předpokládat problémy v oblasti snahy o 

sladění pracovního a soukromého života.  

Reálné procentuální vyjádření osob, jež mohou zaznamenávat obtíže v rámci harmonizace obou 

sfér života, je však pravděpodobně mnohem vyšší. Je nutné totiž vycházet z předpokladu, že 

vnímání těchto obtíží a s tím spjaté určité nespokojenosti, je subjektivní záležitostí. Tento fakt 

dokládá průzkum pracovních podmínek v Evropě realizovaný Evropskou nadací pro zlepšování 

životních podmínek (Eurofound) na vzorku pracující populace Evropské unie. V rámci tohoto 

výzkumu zhruba 21 % dotázaných uvedlo, že se po návratu ze zaměstnání cítí příliš unaveni na 

                                                           
157 GREENHAUS, J. H., COLLINS, K. M., SHAWC, J. D. The relation between work–family balance and quality of 

life. Journal of Vocational Behavior [online]. 2003, 63(3), 510-531 [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001879102000428. 
158 DELECTA, P. Work life balance. International Journal of Current Research [online]. 2011, 3(4), 186-189 [cit. 2018-05-

05]. ISSN 0975-833X. Dostupné z: http://www.gmferd.com/journalcra.com/sites/default/files/Download%20579.pdf. 
159 OECD. Work-life balance. OECD Better life index. [online]. 2018. [cit. 2019-03-11]. Dostupné z: 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/. 
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to, aby byli schopni vykonávat některé domácí práce, 11 % respondentů pak také uvedlo, že 

jim zaměstnání brání v tom, aby věnovali dostatek času své rodině. 160 

Důležitost vyvážení pracovního a osobního života si uvědomují i zaměstnavatelé a jejich zájem 

o tuto problematiku dokonce sílí,161 což mimo jiné dokládá výzkum Work-Life Balance Survey 

of Employers realizovaný výzkumnou agenturou IFF Research na území Velké Británie u 

tamních zaměstnavatelů. Důvodem zvýšené pozornosti vůči work-life balance ze strany 

samotných společností je zapříčiněna tím, že celková spokojenost s kvalitou života 

zaměstnance má pozitivní vliv na jeho pracovní výkon, zároveň jsou pak zaměstnanci vůči 

svému zaměstnavateli loajálnější a nemají důvod odcházet za jiným zaměstnáním, což je pro 

zaměstnavatele klíčové z hlediska snížení fluktuace zaměstnanců a s tím spojených nákladů. 

Na druhou stranu jsou zde také důvody spjaté s etickými normami, které rovněž do jisté míry 

ovlivňují chování ekonomických subjektů.  

Efektivní zajištění možnosti harmonizace pracovního a osobního života zaměstnanců je tak 

„win-win“ situací, které se podniky snaží dosáhnout implementací mnoha nástrojů. Tyto 

nástroje jsou zpravidla různého charakteru. Ty nejelementárnější vyplývají z tzv. povinné péče 

o zaměstnance, která je určována legislativním rámcem. Dále se pak může jednat o nástroje 

v rámci smluvní péče, která je zpravidla stanovena na základě kolektivní smlouvy. Poslední 

oblastí je dobrovolná péče o zaměstnance, v jejímž rámci je často uplatňován sociální pilíř 

konceptu společenské odpovědnosti.  

Předmětem této diplomové práce je role vybraných společností právě v oblasti  harmonizace 

pracovního a osobního života zaměstnanců se zaměřením na koncept společenské 

odpovědnosti. V její první části bude vymezena povaha problematiky slaďování pracovního a 

osobního života, včetně způsobů, kterými lze tento koncept podporovat. Zároveň zde bude 

vymezen rozdíl mezi tím, co společnosti vykonávají v souvislosti s výše zmiňovanou 

problematikou v rámci konceptu CSR, na nějž je práce zaměřena, a tím, co vykonávají v rámci 

ostatní péče o zaměstnance.  

Praktická část práce bude pojata jako případová studie dvou vybraných společností, z nichž 

jedna je nadnárodního charakteru s dceřinou společností působící na českém trhu a druhá ryze 

                                                           
160Eurofound, Developments in working life in Europe 2016: EurWORK annual review, Publications Office of the European 

Union, Luxembourg. Dostupné z: 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1727en.pdf 
161 The Fourth Work-Life Balance Employer Survey: Bis Research Paper No. 184. Department of Business, Inovation and 

Skills, 2013. Dostupné z: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/398557/bis-14-1027-

fourth-work-life-balance-employer-survey-2013.pdf 
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česká. Důvodem zvolení tohoto typu výzkumného projektu je rozsáhlost plánovaného 

výzkumu, který je detailněji popsán níže v textu. Jeho předmětem bude pohled zaměstnanců 

dvou výše zmíněných společností na harmonizaci pracovního a osobního života, jejich 

zkušenosti s touto problematikou, stejně tak jako analýza nástrojů, které dané společnosti v této 

oblasti využívají, se zaměřením na nástroje společenské aktivity. Na základě tohoto výzkumu 

pak bude přistoupeno ke komparativní analýze výsledků obou společností se záměrem odhalit 

případné odlišnosti a jejich opodstatnění, z nichž je pak možné odvodit náměty na zlepšení 

agendy harmonizace pracovního a osobního života či společenské odpovědnosti v souvislosti 

s touto agendou, a to jak v obecné rovině, tak i specificky v jedné, druhé či obou společnostech.   

B. Cíle diplomové práce  

1. zjistit a analyzovat problémy, se kterými se zaměstnanci vybraných společností 

setkávají při harmonizaci pracovního a osobního života  

2. zjistit, jakým způsobem vybrané společnosti cílí na harmonizaci pracovního a osobního 

života svých zaměstnanců včetně toho, jakým způsobem tak činí v souvislosti se 

společenskou odpovědností  

3. na základě provedeného výzkumu podat ucelený pohled na problematiku harmonizace 

pracovního a osobního života zaměstnanců obou společností, včetně hodnocení jejich 

dosavadní politiky v této oblasti jejími zaměstnanci 

4.  Odhalení odlišností politik obou společností ve vztahu k harmonizaci pracovního a 

osobního života, jež mohou vyplývat z jejich odlišného charakteru a odhalení 

opodstatnění těchto odlišností.  

C. Výzkumné otázky 

1. S jakými problémy se zaměstnanci vybraných společností setkávají v souvislosti se 

snahou o harmonizaci pracovního a osobního života? 

2. Jaké nástroje dané společnosti využívají k tomu, aby svým zaměstnancům zajistily 

možnost harmonizace pracovního a osobního života? 

a. Jaké nástroje společenské odpovědnosti dané společnosti využívají k zajištění 

harmonizace pracovního a osobního života? 

3. Jak vnímají zaměstnanci obou společností politiku svých zaměstnavatelů vůči 

harmonizaci pracovního a osobního života?  
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a. Jsou společnostmi zavedené nástroje vůči harmonizaci pracovního a osobního 

života efektivní? 

b. Jsou nástroje harmonizace různého charakteru/druhu uplatňovány ve 

vzájemném souladu nebo působí v některých aspektech i protichůdně?   

c. Jaké nástroje by měli zaměstnavatelé zavést, aby tak svým zaměstnancům 

harmonizaci pracovního a osobního života více usnadnili? 

4. Jak se odlišují politiky harmonizace pracovního a osobního života obou společností a 

jaké je opodstatnění těchto rozdílů?  

D. Teoretická východiska 

V rámci této diplomové práce budu vycházet z teorie institucionalismu zaměřeného na aktéry, 

jež je založena na předpokladu, že jednání aktérů je často výrazně předurčeno existujícími 

formalizovanými či neformalizovanými institucemi. Jednotliví aktéři angažující se v určité 

oblasti či politice tak nemusí jen striktně maximalizovat své potřeby, jak tvrdí teorie racionální 

volby, ale je pro ně dostačující je uspokojovat jen do určité úrovně a jejich další chování může 

být determinováno jinými aspekty. 162 

V oblasti harmonizace pracovního a osobního života působí celá řada důležitých aktérů jako je 

na příklad Vláda ČR prostřednictvím Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného 

života či Ministerstva průmyslu a obchodu, zaměstnavatelé (společnosti), zaměstnanci nebo 

odbory. Chování jednotlivých aktérů v souvislosti s politikou harmonizace pracovního a 

osobního života je pak na základě výše zmiňované teorie determinováno ústavně právním 

systémem jakožto formalizovanou institucí, ale zároveň institucemi neformalizovanými jako 

jsou etické a sociální normy především v případě společností, které cílí na harmonizaci 

pracovního a osobního života i v rámci dobrovolné péče o zaměstnance, například 

prostřednictvím nástrojů společenské odpovědnosti firem.  

E. Předpokládaný výzkumný plán, metody výzkumu 

Ráda bych tuto diplomovou práci pojala jako případovou studii dvou velkých společností, a to 

konkrétně jedné velké nadnárodní společnosti s dceřinou firmou působící na českém trhu a 

jedné ryze české velké společnosti. Základním kritériem pro výběr obou těchto společností bude 

jejich velikost. Vzhledem k tomu, že předmětem práce je role vybraných společností v 

                                                           
162 POTŮČEK, M. Veřejná politika / Martin Potůček a kol. 2016. ISBN 9788074005916. 
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harmonizaci pracovního a osobního života se zaměřením na koncept společenské odpovědnosti 

firem, rozhodla jsem se pro výběr velkých společností, u nichž předpokládám komplexní 

přístup k mnou zkoumané problematice a dostatek respondentů. Termín „velká společnost“ 

jsem se pro potřeby práce rozhodla vymezit podle pravidel Evropské unie, kdy je za velkou 

společnost označena ta, která splňuje alespoň jedno z následujících kritérií163: 

1. zaměstnává více jak 250 osob, 

2. její roční obrat přesahuje 50 milionů EUR, 

3. její bilanční suma rozvahy přesahuje 43 milionů EUR 

Druhým kritériem je pak rozvinutá koncepce společenské odpovědnosti a aktivní využívání 

jejích nástrojů v politice daného podniku. V ideálním případě by se tak mělo jednat o 

společnosti, které mají v oblasti společenské odpovědnosti již určitou tradici a v souvislosti 

s tím také speciální oddělení či CSR tým. 

Třetí a poslední podmínka výběru je pro obě společnosti odlišná. První společnost bude 

vybírána na základě toho, že její charakter je nadnárodní povahy a vlastní dceřinou společnost, 

která působí v České republice. U druhé společnosti je klíčovým kritériem ryze český původ.   

Vzhledem k výše zmíněným kritériím a faktu, že je práce pojata jako případová studie, tedy 

výběrový vzorek bude čítat pouze dvě společnosti, jsem se rozhodla pro výběr úsudkem, který 

se řadí mezi tzv. systematické výběry. Systematický výběr je pak významným typem 

nepravděpodobnostního výběru, který je založen na zásadě výběru jednotek podle pevně 

zvoleného kroku164 (v tomto případě tedy na základě výše popsaných kritérií).  

V první výzkumné fázi bude provedeno kvantitativní výběrové šetření pomocí 

polostrukturovaného dotazníku. V rámci toho kroku bych ráda shromáždila co možná největší 

objem dat od zaměstnanců obou společností týkající se jejich subjektivního pohledu na 

problematiku harmonizace pracovního a osobního života. 

Pro druhou fázi výzkumného šetření jsem zvolila formu kvalitativního výzkumu. Jeho první 

část bude opět zaměřena na zaměstnance společností s cílem získat podrobnější informace o 

vnímání efektivity nástrojů, které dané společnosti využívají k usnadnění harmonizace 

pracovního a osobního života a případně také informace o návrzích samotných zaměstnanců, 

                                                           
163 Operační program Praha - Adaptibilita: Pro příjemce [online]. [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: 

http://prahafondy.ami.cz/cz/oppa/pro-prijemce/325_pomucka-pro-urceni-velikosti-podniku.html 
164 JEŘÁBEK, H. Úvod do sociologického výzkumu. [elektronický zdroj]. Úvod do sociologického výzkumu [elektronický 

zdroj] / Hynek Jeřábek [online]. 1992 [cit. 2018-05-16]. 



132 
 

jež by mohly zmiňovanou efektivitu podpořit. S určitým procentem zaměstnanců tak bude pro 

tyto účely proveden polostrukturovaný rozhovor.  

V druhé části kvalitativního výzkumu bych ráda provedla opět polostrukturované rozhovory, a 

to konkrétně s vedením obou společností, jejich personálním oddělením, CSR týmem či 

oddělením, které se zabývá společenskou odpovědností daného podniku, odbory a případně 

s dalšími aktéry, kteří budou hrát určitou roli v politice daných podniků vůči harmonizaci 

pracovního a osobního života. Záměrem této části výzkumu je získat kompletní informace o 

tom, jakým způsobem obě společnosti vnímají problematiku harmonizace pracovního a 

osobního života svých zaměstnanců a informace o nástrojích, kterými na tuto problematiku cílí. 

Pozornost bude zaměřena na nástroje společenské odpovědnosti.   

Na základě výsledků výzkumu u obou společností pak bude provedena komparativní analýza 

s cílem odhalit případné odlišnosti a jejich opodstatnění, jež mohou vyplývat z odlišného 

charakteru společností. Z nich pak bude případně možné odvodit náměty na zlepšení agendy 

harmonizace pracovního a osobního života či společenské odpovědnosti v souvislosti s touto 

agendou, a to jak v obecné rovině, tak i specificky v jedné, druhé či obou společnostech.   
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G. Předběžná náplň práce v anglickém jazyce 

The purpose of this master thesis is to examine the role of selected companies in the area of 

work-life balance of employees, focusing on the concept of corporate social responsibility. In 

the first part I am going to focus on description of the work-life balance concept and on 

specification of different ways which can be used in promotion of this concept. At the same 

time, the difference between the tools of CSR and the other types of tools of different forms of 

care used by employers, related to the concept of work-life balance, will be mentioned. 

Within the second part of this master thesis I am going to conduct a research, more precisely a 

case study of two selected companies. One of them will have an international background and 

will also own subsidiary company which operates in the Czech market, the other one will be of 

pure Czech origin. The purpose of this research is to examine experience and the point of view 

of the employees regarding the work-life balance in general, but also the analyses of tools which 

are used by the two selected companies within the above mentioned topic, focusing on the tools 

of CSR. Based on the outcomes of the first part of the research, I am going to carry out a 

comparative analysis aiming to recognise differences between the two companies and the 

justification in order to discover potential suggestions related to improvement of the agenda of 

work-life balance either in general or in a relation to the first, second or both companies.  
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Příloha č. 2. Detail operacionalizace závislé proměnné „pracovní vytížení“ 

Hypotéza: H4. Zaměstnanci pracující ve společnosti, jež uplatňuje harmonizační opatření ve 

větším rozsahu, jsou méně pracovně vytížení. 

Koncept: Pracovní vytížení 

Dimenze: Nárazové pracovní vytížení, dlouhodobé pracovní vytížení 

Nominální definice: O dlouhodobém pracovním vytížení mluvíme v okamžiku, kdy 

zaměstnanec odpracuje v průměru týdně více hodin, než stanoví jeho pracovní úvazek, výkon 

práce mu zabere velkou část dne, pracuje přesčas a musí pracovat velmi rychle, aby stíhal 

všechny pracovní povinnosti v rámci své pracovní doby 

Indikátory: průměr odpracovaných hodin týdně, procentuální podíl dne, který připadá na 

oblast výkonu práce, práce přesčas, intenzita práce – nutnost pracovat velmi vysokou rychlostí 

Konkrétní proměnné: průměr odpracovaných hodin týdně (méně než 20, 20-25, 26-30, 31-

35, 36-40, 41-45, 46-50, 51 a více), procentuální podíl dne připadající na oblast výkonu práce 

(10-20 %, 21-30 %, 31-40 %, 41-50 %, 51-60 %, 61-70 %, 71-80 %, 81 a více), práce přesčas 

(skoro každý den, dvakrát až třikrát do týdne, jednou týdně, maximálně třikrát do měsíce, téměř 

nikdy), intenzita práce – nutnost pracovat velmi vysokou rychlostí (téměř stále, asi ¾ času, asi 

½ času, asi ¼ času, téměř nikdy) 

Operacionální definice: O dlouhodobém pracovním vytížení mluvíme v okamžiku, kdy 

zaměstnanec pracuje déle, než stanoví jeho pracovní úvazek, tj. více jak 40 hodin v případě 

plného úvazku, práce mu zabírá více jak 70 % dne, pracuje přesčas dvakrát až třikrát do týdne 

a častěji a musí pracovat velmi vysokou rychlostí asi ¾ pracovní doby a více. 
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Příloha č. 3. Detail operacionalizace proměnné „výskyt problémů souvisejících 

s harmonizací pracovního a osobního života“  

Hypotéza: H5. Zaměstnanci pracující ve společnosti, jež uplatňuje harmonizační opatření ve 

větším rozsahu, zaznamenávají méně často výskyt problémů souvisejících s harmonizací 

pracovního a osobního života 

Koncept: častý výskyt problémů souvisejících s harmonizací pracovního a osobního života 

Dimenze: častý výskyt problémů souvisejících s harmonizací pracovního a osobního života 

fyzického projevu, častý výskyt problémů souvisejících s harmonizací pracovního a osobního 

života psychického/duševního projevu 

Nominální definice:  

1. O častém výskytu problémů souvisejících s harmonizací pracovního a osobního života 

fyzického projevu lze hovořit, pokud zaměstnanec pociťuje nedostatek spánku a 

fyzickou únavu. 

2. O častém výskytu problémů souvisejících s harmonizací pracovního a osobního života 

psychického/duševního projevu, lze hovořit, pokud zaměstnanec pociťuje stres, nemá 

možnost uspokojovat své socializační aktivity (nemožnost věnovat se rodině a 

přátelům) a nemá možnost věnovat se svým zájmům. 

Indikátory:  

1. nedostatek spánku, pocit fyzické únavy 

2. pocit stresu, nemožnost věnovat se svým zájmům, nemožnost věnovat se 

rodině/přátelům 

Konkrétní proměnné:  

1. nedostatek spánku (incidence v posledním měsíci - ani jednou, jednou, dvakrát až 

třikrát, vícekrát, skoro pořád), pocit fyzické únavy (incidence v posledním měsíci - ani 

jednou, jednou, dvakrát až třikrát, vícekrát, skoro pořád)  

2. pocit stresu (incidence v posledním měsíci - ani jednou, jednou, dvakrát až třikrát, 

vícekrát, skoro pořád), nemožnost věnovat se svým zájmům (incidence v posledním 

měsíci – ani jednou, jednou, dvakrát až třikrát, vícekrát, skoro pořád), nemožnost 

věnovat se rodině/přátelům (incidence v posledním měsíci - souhlasím, spíše souhlasím, 

spíše nesouhlasím, nesouhlasím) 
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Operacionální definice:  

1. O častém výskytu problémů souvisejících s harmonizací pracovního a osobního života 

fyzického projevu lze hovořit, pokud zaměstnanec pociťuje téměř neustále nedostatek 

spánku či mu v posledním měsíci překazila plánovanou aktivitu fyzická únava 

2. O častém výskytu problémů souvisejících s harmonizací pracovního a osobního života 

duševního/psychického projevu lze hovořit, pokud zaměstnanec pociťoval v uplynulém 

měsíci vícekrát, popř. téměř stále, stres, a nemohl se více než jednou věnovat zálibám 

či rodině a přátelům 
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Příloha č. 4. Detail operacionalizace závislé proměnné „spokojenost v osobním 

životě“ 

Hypotéza: H6 Zaměstnanci pracující pro společnost uplatňující větší rozsah harmonizačních 

opatření, jsou v osobním životě spokojenější. 

Koncept: Spokojenost v osobním životě 

Dimenze: celková spokojenost v osobním životě, spokojenost v osobním životě z 

časového hlediska  

Nominální definice: O spokojenosti v osobním životě z časového hlediska lze hovořit 

v okamžiku, kdy je zaměstnanec spokojen s množstvím času, který může svému osobnímu 

životu věnovat, zároveň v jeho osobním životě neexistuje oblast, kterou by časově 

zanedbával/opomíjel úplně a v neposlední řadě také nedochází k tomu, že by byl jeho osobní 

život v konfliktu s tím pracovním. 

Indikátory: spokojenost s množstvím času, který je možné osobnímu životu věnovat, 

zanedbávání některé z oblastí osobního života, subjektivní vnímání harmonie mezi pracovním 

a osobním životem 

Konkrétní proměnné: spokojenost s množstvím času, který je možné osobnímu životu 

věnovat (určitě ano, spíše ano, spíše ne, ne), zanedbávání některé z oblastí osobního života (ano, 

ne), subjektivní vnímání harmonie mezi pracovním a osobním životem (určitě ano, spíše ano, 

spíše ne, určitě ne) 

Operacionální definice: O spokojenost v osobním životě z časového hlediska lze hovořit 

v případech, kdy je zaměstnanec alespoň částečně (určitě ano, spíše ano) spokojen s množstvím 

času, který může osobnímu životu věnovat, nezanedbává žádnou oblast svého osobního života 

a alespoň částečně (určitě ano, spíše ano) vnímá, že je jeho pracovní a osobní život v rovnováze. 

  



140 
 

Příloha č. 5. Scénář polostrukturovaných rozhovorů  

Obecně o problematice CSR 

1) Mohl/a byste stručně představit Vaši společnost? 

2) Jaká je Vaše pozice ve společnosti YX? 

3) Co si představíte pod pojmem společenská odpovědnost firem? (dále jen jako „CSR“) 

4) Jaké jsou strategické cíle Vaší společnosti?  

5) Vnímáte CSR jako neodmyslitelnou součást vaší strategie? 

a. Pokud ano – Proč? 

b. Pokud ne – Proč? 

6) Do jaké míry Vaše společnost implementuje do své politiky prvky CSR? 

a. V rovině environmentální  

b. V rovině ekonomické  

c. V rovině sociální 

Přístup k harmonizaci pracovního a osobního života zaměstnanců 

1) Jaká je podle Vás role zaměstnavatele v oblasti harmonizace pracovního a osobního 

života zaměstnanců? 

2) Jakým jste v tomto ohledu zaměstnavatelem? 

3) Má Vaše společnost politiku harmonizace pracovního a osobního života nějak formálně 

či neformálně definovanou? 

a. Pokud ano, jak? 

b. Pokud ne, proč a jak tedy k harmonizaci pracovního a osobního života 

zaměstnanců přistupujete? 

4) Jaké možnosti harmonizace pracovního a osobního života svým zaměstnancům 

nabízíte?  

5) Je pro všechny Vaše zaměstnance reálné těchto harmonizačních nástrojů využít bez 

ohledu na náplň práce/pozici? 

6) Jakým způsobem implementujete harmonizační opatření (jak víte, zda o ně zaměstnanci 

stojí)? Jak vybíráte ty, které budete implementovat? 

7) Jsou nějaká opatření, která plánujete do své politiky péče o zaměstnance do budoucna 

zařadit? 

8) Co od implementace těchto harmonizačních nástrojů očekáváte? 

9) Realizujete nějaký průzkum, abyste si naplnění těchto očekávání ověřili? 
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10) Myslíte si, že harmonizační opatření mají reálný vliv na celkovou spokojenost 

zaměstnanců v jejich životě? 

11) Kdo je iniciátorem implementace harmonizačních opatření ve Vaší společnosti? 

a. Jaká je motivace k implementaci harmonizačních opatření?  

b. Od koho pochází tato iniciativa? 

12) Kdo/jaké oddělení má na starosti implementaci harmonizačních opatření? 

13) Myslíte si, že mají Vaši zaměstnanci problém s harmonizací pracovního a osobního 

života? 

a. Zdůvodněte odpověď 

14) Je něco, co jsme v souvislosti s harmonizací pracovního a osobního života Vašich 

zaměstnanců neprobrali? 
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Příloha č. 6. Tabulka s přehledem harmonizačních nástrojů 

V následující tabulce prosím zaznačte ty z harmonizačních nástrojů, které ve Vaší společnosti 

používáte v současné době, následně ty, které plánujete v nejbližší době zavést, ty, které byste 

zavést chtěli, ale zatím to není z technických či jiných důvodů možné a konečně také nástroje, 

jejichž zavedení pro Vás není relevantní. Pokud ve výčtu některý z nástrojů nenaleznete, 

doplňte jej do prostoru na konci tabulky.  

 

Druh 

opatření 
Opatření Implementujeme 

Plánováno 

zavést 

Z technických 

či jiných 

důvodů 

nemožné zavést 

Nerelevantní/ 

Neochota 

zavést 

Opatření 

vztahující se 

k uspořádání 

pracovní 

doby a 

pracovního 

úvazku 

Pružná pracovní doba 

pracovní doba 
   

  

Možnost práce z domova/ 

na dálku 
   

  

Nabídka/přechod na 

zkrácený úvazek 
   

  

Sdílení pracovního místa     

Stlačený pracovní týden     

Konto pracovní doby     

Sick days či jiné formy 

zdravotního/indispozičního 

volna volna 

    

Neplacené volno     

Studijní volno     

Opatření 

vztahující se 

k péči o děti 

Hlídání dětí na pracovišti     

Finanční příspěvek na 

hlídání dětí 
    

Prázdninové pobyty pro 

děti 
    

Informační 

servis a 

školení  

Nabídky vzdělávání v 

oblasti schopnosti sladit 

obě složky života, time 

management 

    

Individuální koučování      

Strategie pro návrat 

zaměstnance po 

rodičovské dovolené 

   

  

Jiné 

(doplňte) 

 Multisport karta 
   

  

Plošné volno mezi 

vánočními svátky a 

Novým rokem 

   

  
 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 



143 
 

Příloha č. 7. Informovaný souhlas s poskytnutím rozhovoru a jeho využitím  

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS S ROZHOVOREM A JEHO UŽITÍM 

 

Výzkum na téma Role vybraných společností v oblasti harmonizace pracovního a osobního 

života zaměstnanců se zaměřením na koncept společenské odpovědnosti 

  

Rozhovor je anonymní, což znamená, že nikde nebude uvedeno mé jméno. Moje účast na 

rozhovoru je zcela dobrovolná a kdykoli během rozhovoru mohu odmítnout odpovědět na 

otázky, na které odpovědět nechci. Mám také právo rozhovor kdykoli ukončit. Jsem si vědom/a 

toho, že rozhovor bude zaznamenáván na diktafon a přepsán do písemné formy. Přepis 

rozhovoru bude důvěrný a v diplomové práci Bc. Anety Kavalové, ani v případných dalších 

výstupech z tohoto výzkumu nebudou uvedeny údaje, podle kterých by bylo možné moji osobu 

identifikovat.   

  

Souhlasím s účastí ve výzkumu a provedením rozhovoru   ano   ne   

Přeji si být informován/a o výsledcích výzkumu    ano  ne   

  

Dne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Po skončení rozhovoru jsem se rozhodl/a, že si nepřeji, aby byly pro účely výzkumu použity 

následující pasáže: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Zároveň jsem si vědom/a toho, že pokud v budoucnu změním svůj názor a nebudu si přát využití 

některých pasáží formou přímé citace, mohu se obrátit na výzkumnici Bc. Anetu Kavalovou, 

která se zavazuje mé přání respektovat.       ano      ne   

  

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Příloha č. 8. Dotazník  

Dobrý den, 

Mé jméno je Aneta Kavalová a jsem studentkou Univerzity Karlovy, fakulty sociálních věd a 

touto cestou bych Vás chtěla požádat o vyplnění krátkého dotazníku s otázkami zaměřenými 

na Vaše možnosti slaďování pracovních a osobních záležitostí i na Vaše pracovní vytížení.  

Sesbíraná data budou sloužit k dokončení mé diplomové práce, zároveň však budou poskytnuta 

Vašemu zaměstnavateli a mohou Vám tak sloužit také jako nástroj k vyjádření Vašeho názoru 

v problematice harmonizace pracovního a osobního života směrem k Vašemu zaměstnavateli. 

Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 10 minut a je samozřejmě naprosto anonymní. 

Dotazník naleznete pod tímto odkazem:  

Předem děkuji za Váš čas i pro mne cenné odpovědi. 

Aneta Kavalová 

1. Jaký máte typ pracovního úvazku? 

• Plný  

• Poloviční  

• Tříčtvrteční 

• Jiný – vypište 

2. Kolik hodin týdně v průměru odpracujete? 

• Méně než 20 

• 20 - 25 

• 26 - 30 

• 31 – 35 

• 36 – 40 

• 41 - 45 

• 46 – 50 

• 51 a více 

3. Jaký procentuální podíl Vašeho všedního dne připadá na oblast práce?  

V potaz berte, prosím, pouze bdělou část pracovního dne, tj. od doby, kdy se ráno 

probudíte do doby, kdy jdete spát. 

• 10 % - 20 % 
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• 21 % - 30 % 

• 31 % - 40 % 

• 41 % - 50 % 

• 51 % - 60 % 

• 61 % - 70 % 

• 71 % - 80 % 

• 81 %  a více 

4. Jak často pracujete během týdne přesčas? 

• Skoro každý den 

• Dvakrát až třikrát do týdne 

• Jednou týdně  

• Maximálně třikrát do měsíce 

• Nikdy 

5. Musíte ve svém zaměstnání pracovat velkou rychlostí tak, abyste splnil/a všechny 

pracovní povinnosti v rámci stanovené pracovní doby? 

• Téměř stále 

• Asi ¾ času 

• Asi ½ času 

• Asi ¼ času 

• Téměř nikdy 

6. Kolikrát u Vás za uplynulý měsíc nastala níže uvedená situace? 

Ve všední den jsem pociťoval/a nedostatek spánku. 

• Ani jednou 

• Jednou 

• Dvakrát až třikrát 

• Vícekrát 

• Skoro pořád 

7. Kolikrát u Vás za uplynulý měsíc nastala níže uvedená situace? 

Po pracovní době jsem byl/a natolik unavený/á, že jsem nebyl/a schopný/a věnovat se 

svým zálibám.  

• Ani jednou 

• Jednou  

• Dvakrát až třikrát 
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• Vícekrát 

• Skoro pořád 

8. Kolikrát u Vás za uplynulý měsíc nastala níže uvedená situace? 

Kvůli množství pracovních povinností jsem se cítil/a ve stresu. 

• Ani jednou 

• Jednou 

• Dvakrát až třikrát 

• Vícekrát 

• Skoro pořád 

9. Kolikrát u Vás za uplynulý měsíc nastala níže uvedená situace? 

Měl/a jsem tolik práce, že jsem byl/a nucen/a zrušit nebo přesunout plánovanou osobní 

aktivitu. (např. sportovní aktivitu) 

• Ani jednou 

• Jednou  

• Dvakrát až třikrát 

• Vícekrát 

• Skoro pořád 

10. Uveďte míru souhlasu s následujícím výrokem: 

Kvůli množství práce nemám možnost se věnovat své rodině a přátelům tak, jak bych 

chtěl/a. 

• Souhlasím  

• Spíše souhlasím 

• Spíše nesouhlasím 

• Nesouhlasím 

11. Jste spokojen/a ve svém osobním životě z hlediska množství času, který mu 

věnujete? 

• Určitě ano 

• Spíše ano 

• Spíše ne 

• Určitě ne 

12. Existuje ve Vašem osobním životě oblast, kterou z časových důvodů zanedbáváte? 

Pokud ano, vypište jaká. 

• Ano (Vypište) 
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• Ne 

13. Máte pocit, že je Váš pracovní a osobní život v rovnováze?  

• Určitě ano 

• Spíše ano 

• Spíše ne 

• Určitě ne 

14. Co by podle Vás měl Váš zaměstnavatel udělat pro to, abyste mohl/a lépe slaďovat 

své pracovní a osobní záležitosti? 

Pohlaví 

• Žena 

• Muž  

Věk 

• vypište 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

• Základní 

• Vyučen/a bez maturity 

• Vyučen/a s maturitou 

• Ukončené středoškolské vzdělání  - a jen pracuji 

• Ukončené středoškolské vzdělání  - studuji a zároveň pracuji 

• Ukončené bakalářské vysokoškolské vzdělání – a jen pracuji 

• Ukončené bakalářské vysokoškolské vzdělání – studuji a zároveň pracuji 

• Ukončené magisterské/inženýrské vysokoškolské vzdělání a více 

Jaký je Váš rodinný stav? 

• Vdaná/Ženatý 

• Svobodný/á 

o Žiji u rodičů 

o Žiji sám/na koleji/ sdílím bydlení 

o Žiji s partnerem 
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