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Abstrakt:

Práce  se  zabývá  problamatikou  flexibilizace  práce,  jejími  různými 

podobami a hlavními dopady na povahu pracovních trhů. Na teoretické úrovni 

se zde zabývám technologickými a institucionálními proměnami, jež umožnily 

rozšíření atypických forem práce jako například práce na částečný úvazek, na 

dobu určitou a různé nepravidelné pracovní režimy. V další části práce jsou 

zkoumány strukturální změny ekonomiky, především v jejich vazbě na oblast 

práce.  Nejsou  zmiňovány  pouze  procesy  globalizace  nebo  přechodu  k 

postindustriální  ekonomice,  ale  rovněž  instituticionální  změny  v  bývalých 

komunistických zemích, zejména institucionální vazby k dřívějšímu období v 

rámci  České  republiky.  Na základě  dat  z  výzkumného projektu  ISSP 2005 

jsem  zkoumal  celkový  rozsah  jednotlivých  forem  flexibility  práce.  Hlavní 

závěr  analýzy  potvrzuje  dřívější  předpoklad  malého  rozsahu  jednotlivých 

flexibilních  forem  práce  v  České  republice.  Tuto  skutečnost  lze  vysvětlit 

převládajícím  pojetí  práce  jako  standrardního  pracovního  poměru  a  také 

slabými strukturálními tlaky působícími ve směru prosazení flexibilních forem 

práce. I když je rozsah flexibilních forem práce v České republice poměrně 

malý,  závěrečná  část  je  věnována  ocenění  možností  a  principů  evropského 

modelu flexibilizace pracovních trhů, který je nazýván jako flexicurity. 
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Abstract:

This  work discusses  the subject  of  work flexibilisation,  its  different 

forms and its main impacts on the labour markets nature. From a theoretical 

point of view I try to examined technological and institutional changes, which 

facilitate development of atypical forms of labour contracts such as part- time, 

temporary and irregular work. In the following section of this work the main 

structural  changes  of  economy,  especially  in  their  impact  on  labour,  are 

tracked.  Not only the subject  of globalisation or transition  to  postindustrial 

economy  are  being  paid  atttention  to  in  this  work,  but  also  institutional 

changes of post-communist countries, especially the Czech republic, and their 

institutional „path dependency“ are presented here. Using data of ISSP project 

I have evaluated the current range of different forms of work flexibility. The 

main conclusion from this analysis refers to previous idea of low level of work 

flexibility  in the Czech republic.  This  fact  can be explained  by prevailling 

concept of standard, full time work in this country and weak pressures leading 

to  flexibilisation  of labour  market.  Even if  the range of work flexibility  is 

negligable  in  the  Czech  republic,  last  section  of  the  work  is  dedicated  to 

evaluation of particular european model of work flexibility called flexicurity 

and its possibilities. It is focused on common principles of the flexicurity and 

some typical means of secure work flexibility. 
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Úvodem

Když se v období 90. let 20. století země střední a východní Evropy 

otevíraly  kulturnímu,  ekonomickému  a  sociálnímu  vlivu  západních 

společností,  bylo jejich cílem transformovat nejen své hospodářské, ale také 

společenské  instituce  do  podoby  standardních,  liberálně  demokratických 

společností. Samotný přechod byl vnímán jako velmi náročný a budil velkou 

pozornost  u  zahraničních  politiků,  společenských  vědců  i  širší  veřejnosti. 

Cesta  reorganizace  „reálně  socialistických“  společností  ke  standardním, 

liberálně  demokratickým  zemím,  se  však  odehrávala  v  období,  v  němž 

samotné  západní  společnosti  řešily  obtíže,  v  nichž  se  ocitly  v  důsledku 

výrazných strukturálních proměn jejich společenského a hospodářského života. 

Transformující  se společnosti  nejen prožívaly rozchod s institucemi státního 

plánování,  ale zapojily se do výstavby institucí,  jejichž zrání a dospělost  si 

byly  nuceny  prožít  v časově  zhuštěném  období.  Mimo  tuto  skutečnost 

transformující se země absorbovaly širší strukturální změny hospodářského a 

společenského života.  Uvedené  procesy se  odehrávaly v časově zhuštěné a 

dynamizované  podobě.1 Země  bývalého  tzv.  “východního  bloku”  byly 

postaveny před mnohé výzvy. Zdaleka se tak nejednalo pouze o strukturální 

přechod státně plánované ekonomiky na model řízeného tržního hospodářství, 

ani o více méně úspěšné rozvázání institucionálních pout s institucemi státně 

řízené  společnosti.  Pomyslné  „otevírání  hranic”  přinášelo  nejen  širokou 

nabídku příležitostí, které se tyto země učily využívat, vnášelo sem ovšem také 

rizika, na která se již od osmdesátých let 20. století snažily reagovat vyspělé 

země Evropy a Severní Ameriky.

Dopady  hospodářské  recese  osmdesátých  let  20.  století  odhalily  v 

rozvinutých zemích nepříjemnou skutečnost, že problém nezaměstnanosti není 

možné  dále  považovat  pouze  za  jev  dočasný,  přechodný,  ale  že  se  stává 

1 Těmito procesy začátku devadesátých  let 20. století byly výrazný růst nezaměstnanosti, 
zavádění moderních  technologií  do  výroby,  modernizace  výroby,  restrukturalizace 
průmyslových odvětví a rozvoj sektoru služeb [Wallace 2002: 9].  
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poměrně  stabilním,  strukturálním  rysem  jejich  společností.  Vysoká  míra 

nezaměstnanosti2 nebyla  ovšem jediným závažným problémem.  Vlády byly 

také  znepokojeny  zjištěním,  že  nemalá  část  nezaměstnaných  ulpívá  v této 

životní  situaci  dlouhodobě,  a  naplno  se  tak  projevil  problém  dlouhodobé 

nezaměstnanosti.

Nástrojem možného  řešení  nejen  vysoké  míry  nezaměstnanosti  bylo 

mezinárodními institucemi doporučováno zpružnění institucí pracovního trhu a 

pracovně  právní  oblasti.  Flexibilizace  práce,  jak  jsou  institucionální  změny 

pracovního trhu označovány, se ukázala být efektivní strategií snižování míry 

evidované nezaměstnanosti,3 řešením pro podniky pohybující se ve stále více 

konkurenčním  a  dynamickém  hospodářském  prostředí,  stejně  tak  jako 

vstřícnou  odpovědí  na  proměny  životních  forem  individualizujících  se 

pracovníků a specifických sociálních kategorií  [Beck 2004; Wallace 2002].4 

V souladu  s tradicí,  a  v kontextech  stávajících  pracovně  právních  zvyklostí 

daných zemí, se flexibilizace pracovních trhů rozvíjela - co do přínosů i rizik - 

ve  dvou  poměrně  odlišných  formách.  Jedná  se  tak  o  angloamerický 

(deregulovaný)  koncept  zpružnění  trhu práce a  kontinentální  (solidarizující) 

koncept  flexibilizace  pracovních  podmínek.  Výhody  a  úskalí  uvedených 

koncepcí  flexibility  práce  zaměřují  pozornost  svých  kritiků  a  příznivců 

k diferencovaným  charakteristikám.  Co  lze  však  z reflexí  konceptů 

flexibilizace vyčíst zřetelně je skutečnost, že proměny v oblasti práce, k nimž 

také  v důsledku  flexibilizace  pracovní  činnosti  dochází,  zasahují  podobu  a 

2 Srovnávat  míry nezaměstnanosti  mezi  jednotlivými  zeměmi  zahrnuje  metodologické 
obtíže.  Nesrovnatelnost  se  týká  především odlišností,  vycházejících  z  administrativního 
pojetí kategorie “nezaměstnaný”. Jak uvadí Rifkin [2004], oproti evropským zemím nízká 
míra  nezaměstnanosti  ve  Spojených  státech  by  po  zahrnutí  srovnatelných  kategorií 
ekonomicky aktivní populace, stojících vně pracovního trhu, dosahovala na konci 90. let 
přibližně stejné úrovně [Rifkin 2004: xii].  

3 Snížení míry nezaměstnanosti po uplatnění nástrojů zpružnění trhu práce mělo v tomto 
ohledu  výrazné  efekty  především  v  Nizozemí,  Velké  Británii  a  Švédsku  [Jager  2002; 
Cousins a Tang 2002; Strandh a Boje 2002].  

4 Nejedná  se  v  této  souvislosti  pouze  o  matky  s  dětmi,  kterým  flexibilní  formy  práce 
umožňují sladit požadavky pracovního a rodinného života, ale také o pracující studenty 
nebo pracovníky v důchodovém věku, pozvolně přecházejícími do ekonomické neaktivity. 
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fungování  tradičních  institucí  rodiny,  povolání,  kariéry,  zaměstnaneckých 

vztahů a sociální struktury jako celku. Nelze se tak následně podivovat tomu, 

kolik  pozornosti  je  problematice  věnováno,  jaké  naděje  jsou  mnohými  do 

flexibilizace  práce  vkládány a  jaké  obavy naopak u  jiných další  zpružnění 

práce vyvolává. 

Dlouhodobá  tradice  často  celoživotního,  plného  pracovního  poměru 

v české společnosti je jednou z příčin toho, proč česká veřejnost není dosud 

plně  nakloněna  alternativním  formám  uspořádání  pracovního  života,  což 

společně  s nedostatečnou  naléhavostí  reagovat  na  otázku  nezaměstnanosti 

nevedlo  k intenzivnějšímu  prosazení  flexibilnějších  forem  práce  [Wallace 

2002;  Večerník  a  Štěpánková  2002]. V souvislosti  s probíhajícími  procesy 

ovšem nelze  předpokládat,  že  by  se  v určitém časovém horizontu  uvedené 

požadavky na zpružnění práce v nějaké míře neprosadily. Lze totiž v nedaleké 

budoucnosti očekávat, že s rostoucí životní úrovní zaměstnaneckých skupin se 

v  řadě  průmyslových  odvětví,  využívajících  převážně  polokvalifikovanou 

pracovní  sílu,  plně  projeví  „normalizující“  tlaky,  které  se  rozvinuly  ve 

vyspělých zemích a které stály za rozsáhlejším prosazením pružných forem 

pracovního života.

Cílem  mé  diplomové  práce  je  proto  snaha  o  porozumění  formám, 

procesům  a  kontextu  flexibilizace  práce,  tak  jak  se  ve  vyspělých  zemích 

prosadila a rozsahu, v jakém se rozvíjí v prostředí České republiky. Rozsahu a 

možnostem rozvoje flexibilních  forem práce v českém pracovním prostředí 

bude věnován prostor  v empirické části  práce.  Pozornost bude v závěrečné 

části  věnována  i  hledání  možností,  jak  -  obrazně  řečeno  -  proplout  mezi 

Skyllou  přínosů flexibilních  forem práce  a  Charybdou  negativních  dopadů. 

Jádrem  tohoto  kompromisního  řešení  bude  posouzení  možností  a  principů 

zajištěných, pružných forem práce (flexicurity).5 

5 Pojem  flexicurity  vzniká  jako  novotvar  z  anglických  výrazů  flexibility (zpružnění)  a 
security (zajištění,  zabezpečení).  Dosud chybí  český ekvivalent  tohoto výrazu,  proto se 
prozatím omezím na opisný tvar “zajištěné flexibilní práce”. 
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1. Teoretické vymezení flexibility práce

1.1 Definice a formy flexibility práce

Práce v podobě placeného zaměstnání  stále představuje pro většinu 

populace dominantní prostředek zajištění své existence. Přiznat však placené 

práci  pouze  roli  nástroje  zajištění  obživy  a  udržení  si  určitého  životního 

standardu, by však poněkud pomíjelo její úlohu při strukturaci společností a 

jejich institucí.  Stejně tak,  jako se práce podílí  na utváření  podoby sociální 

reality,  vlastní  dynamika  společnosti  se  do  samotného  charakteru  pracovní 

činnosti zpětně promítá. 

Instituce  zaměstnání  se  svými  typickými  rysy  stálého  pracovního 

místa,  vzniklého  na  základě  sjednané  pracovní  smlouvy,  jasně  vymezené 

organizace času a přiznanými sociálními právy, je institucí spjatou především s 

určitou  etapou  vývoje  moderní  společnosti  a  s  určitou  fází  organizace 

hospodářského  života.  Je  charakteristické,  že  poté,  co  byla  rozpoznána 

specifická povaha placeného zaměstnání, se objevují hlasy ohlašující přerod, 

nebo přímo úsvit jeho existence [Rifkin 2004; Beck 2004]. Charakter pracovní 

činnosti,  předznamenávající  instituci  placeného  zaměstnání  a  představující 

základ  pozdější  podoby  standardizované  práce,  se  pojí  především s  „první 

velkou transformací  práce“,  k níž  došlo v důsledku průmyslové  revoluce  v 

průběhu 19.  století.  [Accornero 2005:134] Jestliže  první velká transformace 

práce spočívala  v přesunu pracovní činnosti  do prostředí továrních budov a 

manufaktur,  a  tedy  oddělením  místa  výkonu  práce  od  prostor  vlastního 

domova, „druhá transformace práce“ je spjata především s pásovou výrobou 

umožňující  masovou  produkci  a  úzkou  specializaci  práce.  Pro  tento  typ 

produkce se vžilo označení „taylor-fordistická organizace výroby“ [Accornero 

2005:134]. Tento způsob organizace výroby vyžadoval určitý typ lidské práce, 

který by odpovídal jejím potřebám. Lidská práce zde podléhala rytmu pásové 

výroby s jednoznačnou a  uniformní  organizací  pracovního času,  jednotným 

výkonem práce a především stálou a spolehlivou pracovní silou. Orientace na 
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výkon  jednotlivých  a  specializovaných  pracovních  úkonů  nepředstavovala 

žádné  dodatečné  nároky  na  pracovníka,  což  umožňovalo  jejich  libovolnou 

zaměnitelnost.  Na  základech  standardizované,  specializované  práce  se  po 

odeznění dopadů Velké hospodářské krize vytváří instituce trvalého placeného 

zaměstnání  s  jasně  definovanou  (a  tudíž  předvídatelnou)  pracovní  dobou a 

místem  výkonu  práce  [Keller  2005].  Tato  forma  placené  práce  se  stala 

převládající formou pracovního kontraktu v průběhu poválečného období ve 

většině rozvinutých zemí. Dlouhodobá (často celoživotní) celodenní práce se v 

tomto  období  ustavuje  jako  standardizovaná  norma  pracovních  kontraktů. 

Post-fordistickou organizací  výroby však poté  dochází  k „třetí  transformaci 

práce“  [Accornero  2005:134],  která  v  mnoha  ohledech  představuje 

přehodnocení  nebo  úplnou  rezignaci  na  základní  charakteristiky 

standardizované  práce  v  placeném  zaměstnání  fází  předchozích.  Právě  na 

základě  charakteristik  standardizovaného,  trvalého  pracovního  kontraktu  se 

velmi často vymezují flexibilizované formy práce, které jsou často považovány 

jen za nestandardní pracovní kontrakty (nonstandard contracts). Přestože se 

během několika posledních desítek let objevila rozmanitá škála různých typů a 

forem  flexibilní  práce  a  je  prakticky  nemožné  podat  obecnější  klasifikaci 

forem  flexibilních  pracovních  kontraktů,  na  pozadí  charakteristik 

standardizované  práce  se  zřetelně  vydělují  klíčové  rysy  flexibilních  forem 

práce,  k  nimž  patří  především  časová,  prostorová  a  smluvní  dimenze 

pracovních kontraktů. 

1.1.1 Časová, prostorová a smluvní flexibilita

V různých odvětvích,  a také v rámci  jednotlivých zemí,  se dnes lze 

setkat  s  velkým  množstvím  úprav  pracovních  podmínek,  které  souhrnně 

označujeme jako flexibilní  formy práce.  Rozmanitost  těchto  úprav kopíruje 

stávající legislativní možnosti, váže se na vyjednávací potenciály jednotlivých 

stran,  a  v  neposlední  řadě se pohybuje  po trajektorii  institucionalizovaných 
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zvyklostí úpravy pracovně právních vztahů dané země. Značný rozsah forem 

práce  je  možné  popsat  pomocí  zobecňujících  dimenzí.  Dimenze  pak 

představují pouze určitý způsob náhledu, který má zpřístupnit šíři flexibilních 

forem práce  následné  analýze.  Dominantními  osami,  které  popisují  širokou 

škálu  forem  flexibilní  práce,  jsou  časové,  prostorové  a  smluvní  podmínky 

práce. Uvedené základní rozčlenění bylo rovněž využito v rámci výzkumného 

projektu Household, work and flexibility vedeného Claire Wallace.6

Časová dimenze flexibility

Časovou dimenzi flexibilních forem práce není možné redukovat pouze 

na  práci  na  částečný  úvazek.  V současnosti  se  lze  setkat  s  širokou škálou 

časově rozmanitých  forem organizace  práce.  Z hlediska  časově flexibilních 

forem  práce  jsou  však  klíčové  především  dvě  roviny  –  množství  

odpracovaného času7 (celodenní práce, částečný úvazek, přesčasová práce) a 

specifická  organizace  pracovní  doby  (pružná  pracovní  doba,  nepravidelná 

pracovní doba, konta pracovní doby, noční práce). Význam částečných úvazků 

vzrostl  v  devadesátých  letech  20.  století  v  důsledku požadavku na  zvýšení 

zaměstnanosti  [Cousins  a  Tang  2002].  Například  ve  Velké  Británii  se 

poloviční úvazky podílely na růstu zaměstnanosti z celých dvou pětin [Cousins 

a Tang 2002: 34]. Zkrácené pracovní úvazky poskytly především matkám s 

dětmi příležitost  přijmout placenou práci a zároveň zajistit  dostatečnou péči 

pro svou rodinu.  Zároveň s redukcí  nezaměstnanosti  se ovšem flexibilizace 

množství  odpracovaných  hodin  stala  odpovědí  na  potřebu  okamžitého 

přizpůsobování  výroby  aktuálním  požadavkům  trhů.  Produkční  horizont 

podniků  se  v  globalizované  ekonomice  podstatně  zkrátil,  proto  na  tuto 

6 Výzkumný projekt  Household, Work and Flexibility se uskutečnil v letech 2000-2003 s 
podporou Evropské komise jako součást 5. rámcového programu. Blíže o projektu ve sérii 
stejnojmenných  publikací  [Wallace  2002,  2003,  2004],  nebo  na  internetové  adrese 
http://www.hwf.at

7 Kategorie  “množství  odpracované  doby”  se  z  velké  části  překrývá  s  “numerickou 
flexibilitou práce” (viz dále), nicnémě ji významově zcela nevyčerpává.  
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skutečnost musela zareagovat organizace výroby. Využívání přesčasové práce 

tak umožňuje výrobcům lépe reagovat na proměnlivost trhů. Přesčasová práce 

tak  dnes  patří  k  jedněm  z  hlavních  bodů  jednání  mezi  zaměstnavateli  a 

zaměstnanci v rámci tripartity.  Placená přesčasová práce se rovněž stala pro 

málo placené,  především manuální profese, vítanou možností  zvýšení svých 

příjmů.  Ukazuje  se  však,  že  naproti  tomu  pro  vyšší  odborníky  ve  Velké 

Británii platí větší pravděpodobnost neproplácení přesčasové práce [Cousins a 

Tang 2002: 34].

Poněkud jiné strukturální tlaky stály v pozadí rozšíření alternativních 

forem organizace pracovní doby. Rozšíření terciálního sektoru, v němž jsou 

klientům  poskytovány  služby  často  v  průběhu  celého  dne,  mnohdy  také  s 

využitím  moderních  informačních  technologií,  vedl  k  prosazování 

specifických forem organizace pracovní doby. Forma pružné pracovní doby8 se 

začala  prosazovat  především  u  administrativních  pracovníků  velkých 

organizací.  Volnější pojetí začátku pracovní doby u těchto pracovních pozic 

bylo  umožněno  povahou  jejich  práce  a  často  si  jej  vyžádaly  pragmatické 

důvody, jako například řešení problémů nedochvilnosti pracovníků související 

s dopravní situací ve velkých městech. Časově volnější pojetí pracovní doby se 

pak  zde  stalo  i  určitým  prestižním,  diferencujícím  sociálním  znakem 

[Accornero  2005:137].  Flexibilizace  pracovní  doby vedla  k  dalším formám 

časově  pružné  organizace  práce,  například  stanovení  množství  pracovních 

hodin - kont pracovní doby (bank hours) - a především individualizovaných 

rozvrhů  pracovní  činnosti.  Tyto  formy  se  týkaly  především  nemanuálních, 

kvalifikovaných  pracovníků.  Rozšíření  terciálního  sektoru  dále  rovněž 

napomohlo k většímu podílů práce, která se odehrává v tzv. „nesociální době“ 

(unsocial  hours).  Britské  výzkumy  dokládají,  že  čtvrtina  zaměstnanců 

vykonává  svou  práci  v  době  mezi  šestou  hodinou  ranní  a  šestou  hodinou 

večerní.  Dokonce  15  %  pracovníků  ve  Velké  Británie  pracuje  celou  noc 

8 Pracovní doba s pevně stanoveným počtem pracovních hodin, ale s volnějším hranicemi 
začátku a konce pracovní doby.
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[Cousins a Tang 2002: 34]. Jedná se především o pracovní místa v hotelech, 

restauracích nebo zdravotnických zařízeních.  

Zavedení flexibilních forem pracovní doby (individualizované režimy 

práce, pružná pracovní doba apod.) je dnes převážně motivováno snahou vyjít 

vstříc  požadavkům  a  potřebám  zaměstnanců.  Jedná  se  tak  o  odpověď  na 

zvyšující se nároky na organizaci pracovního a mimopracovního času. Některé 

studie uvádějí,  že čas patří  dnes k hlavním nedostatkovým zdrojům v jinak 

blahobytných  společnostech  [Robinson  a  Godbey  1997]9,  což  je  příčinou 

rostoucí tendence pracovníků individualizovaněji si organizovat svou pracovní 

dobu  [Hörning,  Gerhard  a  Michailow  1995].10 Určité  formy 

individualizovaných  časových  rozvrhů  práce  však  mohou  právě  sladění 

pracovního a soukromého života znesnadňovat.  Různící  se časové rozvržení 

pracovní  doby  mezi  členy  domácnosti  může  narušovat  průběh  a  realizaci 

společných aktivit.  Nepravidelnost flexibilizovaných časových rozvrhů tak v 

sociálním životě může být zdrojem napětí a konfliktů. Rovněž nepředvídaná 

přesčasová  práce  se  může  u  zaměstnanců  stát  zdrojem  nespokojenosti  a 

negativních  dopadů  na  jejich  zdravotní  stav  (stres).  Ukazuje  se  také,  že 

částečné úvazky vytvářejí na trhu práce specifický segment špatně placených, 

málo kvalifikovaných a kariérně neperspektivních pracovních míst [Cousins a 

Tang 2002: 35]. Oproti pracovníkům na plný úvazek přicházejí tito pracovníci 

o zaměstnanecké výhody, produktová školení a další vzdělávání. Přesto jsou 

právě  časově  flexibilizované  formy  práce  považovány  za  odpověď  na 

požadavek  pracovníků,  volajících  po  autonomnějším  přístupu  k  vlastní 

organizaci  práce.  Časová flexibilita  tak představuje jednu z hlavních složek 

flexibility prosazované zaměstnanci (employee-lead flexibilisation)11. 

9 In: Wallace [2002:13]
10 Tamtéž
11 Tamtéž
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Prostorová dimenze flexibility

Prostorově flexibilní  formy práce ruší  jednotu místa  výkonu práce a 

místa provozovny zaměstnavatele. Prostorová flexibilizace práce představuje 

proces  opačný  tomu,  ke  kterému  docházelo  v průběhu  19.  století,  kdy  se 

přesunem  pracovníků  do  centralizovaných  manufaktur  a  továren  oddělilo 

místo  výkonu  práce  od  vlastního  domova.  U  prostorově  flexibilizovaných 

forem  práce  se  lze  tedy  setkat  s trendem  opačným.  Rozvoj  a  dostupnost 

moderních informačních a komunikačních technologií vytvořily podmínky k 

tomu,  aby  specifické  skupiny  pracovníků  nebyly  při  své  pracovní  činnosti 

fixovány  na  sídlo  zaměstnavatele.  S  rozvojem služeb  a  profesí,  které  jsou 

orientovány na zpracování dat a symbolickou produkci, se začínají rozšiřovat 

možnosti  práce  v  místě  bydliště  pracovníka,  střídavě  v místě  bydliště  a 

prostorách  zaměstnavatele,  nebo  pro  pracovníky  bez  pevného  pracovního 

místa (hotdesking). 

Nejrozšířenější  formou  práce  na  dálku  je  dnes  práce  v  prostředí 

domova  (homework)  a  práce  s  využitím  informačních  technologií 

(teleworking).  Podle  některých  údajů  téměř  čtvrtina  pracovníků  ve  Velké 

Británii vykonává část své práce doma [Cousins a Tang 2002: 34]. Podněty 

k rozvoji  těchto  forem  uspořádání  práce  lze  nalézt  jak  na  straně 

zaměstnavatelů,  tak  i  zaměstnanců.  Zaměstnavatelé  při  volbě  prostorově 

flexibilních forem práce posuzují především ekonomické přínosy, jako např. 

redukci nákladů na zajištění a provoz centralizovaných prostor. Kromě úspor 

za  provoz  kanceláří  spojují  zaměstnavatelé  s  prací  na  dálku  (work  at  a  

distance) také vyšší  produktivitu  práce zaměstnanců.12 Práce mimo prostory 

zaměstnavatele  ovšem  přináší  i  rizikové  momenty.  Diskutovanou  se  staly 

především nedostatky v rovině řízení a kontroly pracovníků. Obtížný dohled 

na činnost pracovníků pracujících mimo kanceláře zaměstnavatele vyvolává u 

12 Byla  provedena  řada  výzkumů,  které  testovaly  hypotézu  vyšší  produktivity 
decentralizované  práce.  V  nich  se  uvádí  20-40  %  vyšší  produktivita  u  telefonistů 
(teleworkers), ale i vyšší spolehlivost, loajalita a kvalita práce [blíže Hamblin 1995:479].
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řídících pracovníků podezíravost a probouzí u nich pocit nejistoty.  Jak však 

uvádí  Sennett  [1998:59],  tuto nejistotu se  mohou vedoucí  pracovníci  snažit 

redukovat pomocí zavádění nových, elektronických systémů kontroly. Tímto 

se  ale  oslabuje  požadavek zaměstnanců  na  vyšší  míru  pracovní  autonomie. 

Nejistota vedoucích je tak spíše tlumena změnou jejich uvažování. Požaduje se 

po  nich,  aby  se  neomezovali  na  úvahy  o  efektivnosti  využití  prostředků 

spjatých s náklady na práci těchto zaměstnanců, ale spíše na efektivitu plnění 

zadaných úkolů.  Právě autonomie  pracovníků organizovat  si  svou pracovní 

činnost patří k hlavním pozitivům, které zaměstnanci s prací na dálku spojují. 

Atraktivita  prostorově  decentralizovaných  forem  výkonu  práce  pro 

zaměstnance spočívá dále v možnosti časových a finančních úspor z cest do 

zaměstnání a možnosti sladit požadavky práce a domácnosti [Hamblin 1995]. 

Domácí placená práce (homeworking) nicméně může pro zaměstnance vést k 

pocitu nedostatečné identifikace s pracovním kolektivem,  k pocitu  izolace a 

nakonec  i  informačnímu  deficitu,  který  podněcuje  pocity  ohrožení  vlastní 

pracovní pozice [Sennett 1998]. Neschopnost oddělovat práci a ne-práci může 

rovněž  vést  k  stresovým  situacím  a  také  k  situaci  pracovního  pohlcení 

(workoholism).  Na  základě  identifikace  negativních  projevů  se  diskutují 

možnosti místních kanceláří (local neighbourhood office) nebo střídavé práce 

doma a u zaměstnavatele [Hamblin 1995:486]. Prostorová flexibilita tak má i 

své  širší,  společenské  dopady.  Práce  z  domova  nejen,  že  umožňuje  menší 

zatížení dopravní infrastruktury, napomáhá rovněž rozvíjet komunitní život a 

sladit soukromou a pracovní oblast. Je možné také čas strávený každodenním 

cestováním  do  zaměstnání  přeměnit  na  produktivní  čas,  čas  pracovní. 

Výraznější  přínosy  však  lze  od  těchto  forem  práce  očekávat  v  případě 

odpovídajících smluvních podmínek flexibilizovaných forem práce. 
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Smluvní (pracovně právní) rovina flexibility

Od  osmdesátých  let  20.  století  se  ve  vyspělých  zemích  začínají 

intenzivně  využívat  časově  omezené  pracovní  kontrakty  (temporary  work). 

Dominance  dlouhodobého  pracovního  poměru  sice  i  nadále  přetrvává, 

nicméně v důsledku potřeby zvýšení zaměstnanosti a konkurenceschopnosti se 

stále  více  prosazují  alternativní,  nestandardní  pracovní  poměry.  Růst 

nezaměstnanosti  si vyžadoval  realizaci  opatření,  která měla vzniklou situaci 

řešit. Destandardizace pracovních kontraktů se rovněž začíná v tomto období 

prosazovat jako prostředek napomáhající větší konkurenceschopnosti podniků 

v  zostřující  se  mezinárodní  hospodářské  soutěži.  Výkyvy  poptávky  po 

produkci firem a nestabilita hospodářského prostředí, které v daleko vyšší míře 

podléhají celosvětovým hospodářským (a především kapitálovým) procesům, 

mají být vyrovnávány pružným využíváním najímané pracovní síly. 

Objevují-li  se  kritické  hlasy  směřující  k  negativním  konsekvencím 

flexibilizace práce, pak směřují především směrem ke smluvní destandardizaci 

práce.  Stejně  jako  částečné  pracovní  úvazky,  tak  i  časově  omezená  práce 

napomáhá segmentaci pracovních trhů. Jak uvádí Cousins a Tang, nejtypičtější 

skupinou s časově omezenými pracovními smlouvami jsou ve Velké Británii 

vyšší odborníci ve veřejném sektoru [2002: 34]. V průběhu devadesátých let 

vzrostl  počet  dočasné  práce  (práce  na  dobu  určitou)  o  třetinu,  na  7  % 

pracujících s dočasnými smlouvami, 10 % v rámci veřejného sektoru [Cousins 

a Tang 2002: 37]. Vedle skupiny těchto vyšších odborníků s dobrou životní 

úrovní se však zde vyskytuje skupina obsazující málo placená místa, s nízkými 

kvalifikačními  požadavky  a  se  smlouvami  uzavíranými  na  dobu kratší  než 

jeden rok. Tato skupina má malé příležitosti ke zlepšení své pozice. Určitá část 

z  nich  přešla  od  série  neperspektivních  dočasných  pracovních  kontraktů  k 

samostatné  pracovní  činnosti.  Podíl  samostatně  pracujících  (self-employed) 

vzrost ve Velké Británii ze 7,4 % v roce 1979 na 13,5 % v roce 1990. Podle 

kritiků  však  vede  smluvní  destandardizace  k  přenášení  tržní  nejistoty 
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zaměstnavatelů  na  zaměstnance  [Beck  2004;  Keller  2005].  Diskutuje  se 

otázka,  jestli  zvýšení  zaměstnanosti  dočasnými  pracovními  kontrakty 

představuje  sociálně  inkluzívní  mechanismus,  nebo  zdali  spíše  není  cestou 

sociální  exkluze.  Nestandardní  pracovní  smlouvy  nicméně  znamenají  často 

jediný  způsob,  jak  zvýšit  zaměstnatelnost  skupin,  které  v  prostředí 

standardních  pracovních  kontraktů  nacházely  jen  omezené  možnosti 

pracovního uplatnění. Skupiny nízko kvalifikovaných zaměstnanců, etnických 

menšin  nebo  mladých  uchazečů  o  práci  by  v  takové  situaci  tvořily  jádro 

dlouhodobě  nezaměstnaných,  respektive  dlouhodobě  nezaměstnatelných. 

Druhým směrem kritických  výtek  k  dočasným pracovním kontraktům jsou 

předpokládané negativní dopady na osobnost pracovníků. Nejistota plynoucí z 

nestabilních  pracovních  kontraktů  tak  ohrožuje  stav  psychické  pohody 

zaměstnanců  a  zvyšuje  riziko  stresu  [Sennett  1998].  Nestabilita  časově 

omezených pracovních kontraktů neumožňuje realizaci  střednědobých plánů 

těchto pracovníků, nemají  možnost splnit požadavky na úvěrování vlastního 

bydlení a možnost tak zakládat rodiny. 

Smluvní  flexibilita  tak  není  redukovatelná  jen  na  aspekt  zvyšující 

zaměstnatelnost pracovníků, ale napomáhá rovněž segmentaci pracovních trhů, 

což  může  zvyšovat  nejistotu  u  určitých  skupin.  Je  proto  důležité  zvažovat 

podporu sociálně inkluzívních mechanismů, neboť jak uvádí Ralf Dahrendorf, 

společnost si nemůže dovolit přijít  o takové množství svých životních šancí 

[Dahrendorf  2007].  Společně  s  časovými  a  prostorovými  parametry 

zaměstnání  představuje  smluvní  flexibilita  základní  analytické  rozdělení 

flexibilní  práce.  Diskuse  tématu  pracovní  flexibility  však  rozvíjí  další, 

problematiku flexibility doplňující pohledy. 

1.1.2 Funkční a numerická flexibilita

Na počátku diskusí, které se týkaly flexibilizace pracovní činnosti, se 

objevily teoretické reflexe organizační flexibility podniků a proměn moderního 
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kapitalismu [blíže např. Wallace 2002: 11]. Úvahy o flexibilitě, vznikající na 

pozadí transformace organizací, se ještě sice explicitně nevztahovaly k tématu 

flexibility práce, nicméně reflektovaly povahu změn, které jsou jejím obsahem. 

Z  praktické  potřeby  přizpůsobit  strukturu  organizací  měnícím  se  vnějším 

okolnostem tak vzešel podnět i k rozvíjení tématu flexibility práce. Zpočátku 

se zaměřoval především na flexibilitu v rámci organizací,  později se tématy 

staly  zpružnění  pracovních  trhů,  pracovních  podmínek  a  samotné  povahy 

práce.  Funkční  (functional  flexibility)  a  numerická  flexibilita  (numeric 

flexibility)  představují  základní  klasifikační  schéma,  na  základě  něhož  se 

posuzovala a prosazovala flexibilita organizací. 

Funkční flexibilita

Postupný  přechod  organizace  výroby,  z  dřívějšího  fordistického 

modelu  organizace  výroby  na  postfordistický,  znamenal  také  změnu 

požadavků  na  výkon  pracovní  činnosti.  Mechanizovaná  velkovýroba 

fordistického modelu vyžadovala monoúkolovou specializaci pracovní činnosti 

a  umožňovala  volnou  zaměnitelnost  pracovníků.  Na  pracovní  sílu  kladla 

požadavky  pouze  v  rovině  osobnostních  vlastností,  zejména  vytrvalosti, 

spolehlivosti a hbitosti [Friedmann 1970]. Zavádění automatizace ve výrobě 

vyvolávalo  však  již  větší  nároky  na  dovednosti  a  schopnosti  pracovníků, 

kterým nestačilo ovládnout omezený okruh převážně fyzických úkonů, nýbrž 

obsáhnout  širší  škálu  dovedností  spjatých  s  jejich  pracovním  místem. 

Víceúkolová pracovní činnost tak vedla k zvládnutí celých úseků výrobního 

procesu,  což  si  našlo  svůj  výraz  v  koncepci  funkční  flexibility.  V  rámci 

modelů  organizace  výroby  se  v  tomto  ohledu  zvláště  výrazně  prosadil 

japonský  model.  Funkční  flexibilita  tak  představuje  schopnost  zvládnout 

širokou  škálu  pracovních  úkolů  v  rámci  celých  úseků  pracovní  činnosti. 

Nemění se tím pouze možnosti organizace výroby, ale také pojetí samotného 

pracovníka.  Status  dříve  volně  zaměnitelných  pracovníků  se  v  důsledku 

20



osvojení  širšího  spektra  pracovních  dovedností  výrazně  mění,  takže  jsou 

posuzováni daleko častěji jako autonomní osobnosti s konkrétní pozicí v rámci 

organizace. Rozvoj funkční flexibility vede k přehodnocení roviny mocenské 

asymetrie:  vedoucí  (manažer)  -  pracovník,  neboť  zvětšující  se  rozsah 

ovládaného pracovního procesu činí z pracovníků natolik kompetentní osoby, 

že se stávají spíše partnery než podřízenými.

 Prosazující  se  funkční  flexibilita  práce  se  týká  určitých  skupin 

pracovníků. Vzhledem ke skutečnosti, že předpokládá širší rozsah pracovních 

dovedností (multi-skilled), jež jsou v čase dále rozvíjeny, vztahuje se funkční 

flexibilita  především  na  dlouhodobě  zaměstnané  pracovníky  [Jager  2002]. 

Funkční  flexibilitu  je  tak  možné z  tohoto pohledu vnímat  jako vnitřní  část 

numerické flexibility organizace,  v níž se jedná o pružnost reakcí vnitřního 

prostředí  organizace.  Oproti  externí  části  numerické  flexibility,  kterou 

představují  na  určité  úkoly  najímaní  pracovníci  (sub-contracting)  nebo 

agenturní  práce  (manpower  leasing  agencies),  je  spojována  s  flexibilním 

využíváním vlastních pracovníků.  Zvyšování  funkční  flexibility  pracovníků, 

tedy  osvojování  si  dalších  a  dalších  pracovních  dovedností13,  rozšiřuje 

možnosti jejich budoucího pracovního uplatnění [Accornero 2005: 139].

Numerická flexibilita

Jestliže  se  funkční  flexibilita  vztahovala  k  možnostem  pracovníků 

obsáhnout širší rozsah úkolové nebo dovednostní pracovní kompetence, potom 

se numerická flexibilita týká možnosti pružně využít právě požadovaný objem 

práce.  Jinak  řečeno,  numericky  flexibilní  organizace  je  aktuálně  schopna 

využít požadované množství práce, v požadované kvalifikační a dovednostní 

struktuře.  Možnost  využít  k  realizaci  zadaných  projektů  konkrétního  počtu 

pracovníků,  s požadovanými schopnostmi a odpovídajícími dovednostmi,  je 

13 Ve Švédsku byla např. funkční flexibilita prosazována nátlakem odborových organizací, 
jakožto instrument zvyšující další zaměstnatelnost pracovníků. 
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právě  rysem  numericky  flexibilních  organizací.  K  tomuto  vymezení  se  již 

tradičně připojuje doplnění numerické dimenze flexibility o rovinu interní a 

externí flexibility, která představuje rozsah využitelné práce v rámci vnitřních 

zdrojů  organizace,  respektive  z  okolního  prostředí  organizace.  Přesčasová 

práce,  práce  na  zavolání,  dočasné  pracovní  kontrakty  a  agenturní  práce 

představují v rámci plánování v organizacích právě tuto formu flexibilní práce. 

Požadavek  na  dostatečnou  numerickou  flexibilitu  organizací  je 

výsledkem  tlaku  na  efektivitu  využívání  vstupních  zdrojů  (pracovní  síly 

najímané jen na aktuální projekty), ale také nepředvídatelností dynamického 

vývoje na trzích, tedy měnících se preferencí zákazníků a rostoucí konkurence. 

V prostředí proměnlivých trhů se organizace musí dostatečně rychle adaptovat, 

což  se  vztahuje  ke  všem  částem  jejího  systému.  Pro  personální  oblast 

organizací značnou pozornost vzbudila Atkinsonova koncepce duální struktury 

zaměstnanců.14 Pracovníci  jádrového  segmentu  (core  segment)  organizace 

představují  v  Atkinsonově  koncepci  zaměstnance  s  časově  neomezenou 

pracovní smlouvou, se kterými organizace počítá v dlouhodobějším horizontu. 

Poskytuje jim řadu výhod, školení a především jistotu práce, se kterou naopak 

pracovníci  okrajového  segmentu  (periphery  segment)  počítat  nemohou. 

Pracovníci  tohoto  segmentu  obsazují  málo  placená  místa,  s  nízkými 

kvalifikačními  požadavky  a  minimem  možností  k  nějakému  pracovnímu 

postupu. Přicházejí rovněž o výhody dalšího vzdělávání v rámci organizace, 

přestože  vzhledem ke  svému  prekérnímu  postavení  by  právě  oni  měli  být 

cílem  dalšího  rozvíjení  schopností  a  osvojování  dovedností.  Přestože  se 

Atkinsonovo pojetí  stalo terčem kritiky a zpochybnění,  Purcell  identifikoval 

nikoli sice záměrný plán personální strategie zaměstnavatelů, ale určitý vzorec, 

který k těmto důsledkům vedl [Cousins a Tang 2002: 30]. Purcell dále uvádí, 

že  takový  přístup  k  najímání  pracovníků  se  vyskytuje  v  oblastech,  kde  to 

nemůže mít dopad na poskytovanou kvalitu. Naopak u těch typů pracovních 

14 In: Cousins a Tang [2002]
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pozic, kde se vyžaduje intenzivnější zapojení pracovníků do procesu produkce 

nebo  poskytování  služeb,  k  rozdílnému  přístupu  k  pracovníkům  nedochází 

[Cousins a Tang 2002: 30].  

Problematičnost takové personální praxe, jak o ní pojednává Atkinson, 

spočívá právě v tom, že v periferním postavení se s větší pravděpodobností 

ocitají  určité  sociální  kategorie.  Jedná  se  o  skupiny  i  jinak  na  trhu  práce 

znevýhodněné, jejichž pozice má tendenci se v důsledku této selektivní praxe 

dále prohlubovat. V této souvislosti si poté lze v daném případě klást otázku, 

jestli  se  skutečně  spíše  flexibilizací  práce  nevytváří  „ghetta  znevýhodněné 

zaměstnanosti“ [Cousins a Tang 2002: 30].

1.1.3 Strukturované a nestrukturované formy flexibility

Rozmanité  formy flexibilizovaných  pracovních  podmínek  se  rovněž 

vztahují k různé úrovni nejistoty. Nejistota týkající se práce je často spojena s 

neschopností  odhadnout  celkové  pracovní  podmínky.15 Předvídatelnost  nebo 

nepředvídatelnost pracovních podmínek je smyslem rozlišení na strukturované, 

resp. nestrukturované formy flexibility [Wallace 2002: 10]. 

Nedostatečně předvídatelné pracovní podmínky vytvářejí potenciál pro 

vznik problémů a konfliktů. Nejen, že zvyšují obecnou úroveň nejistoty, která 

se může promítat do produktivity práce a loajality k zaměstnavateli,  ale má 

vliv  také  na privátní  sféru pracovníků.  Sociální  život  je  založen  do značné 

míry na záměrnosti a tedy i plánovitosti jednání. Nepředvídatelnost pracovních 

podmínek tak může narušovat plánovitost akcí v privátní oblasti pracovníků a i 

zde tak vytvářet potenciály konfliktů a stresu. Jedním z typů nestrukturované 

flexibility je práce přesčas. Přestože je přesčasová práce využívána pracovníky 

(pokud je proplácena)  k zvýšení jejich příjmů,  může její  využívání  vést  ke 

15 Fevre [2007: 521] uvádí, že pro zaměstnance je zdrojem daleko větší nejistoty nikoli určitý 
typ pracovního kontraktu (dočasná práce), ale nemožnost odhadnout stabilitu pracovního 
místa (rušení pracovních míst z důvodu uzavření továrny nebo přesunutí výroby). 
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konfliktům  v  rodinném  nebo  partnerském  životě.  S  růstem  využívání 

projektové práce je zde tento problém stále intenzivněji pociťován. Stává se 

dnes proto v praxi samostatným a závažným úkolem dokázat sladit pružnost 

reakcí s alespoň rámcovou strukturací pracovní činnosti. Přestože je koncepce 

strukturovaných forem flexibility spíše analytickým nástrojem, vyskytuje se v 

ní již i prvek hodnotící. Nepředvídatelnost flexibilizované práce je totiž jedním 

z rysů takzvané „špatné“ flexibility [Wallace 2002]. Dobrá a špatná flexibilita 

jsou  již  jednoznačně  hodnotící  kategorie,  které  vyjmenovávají  prospěšné  a 

naopak nežádoucí projevy flexibility. Dobrá flexibilita práce by tak měla být 

strukturovaná  pracovníkem,  tedy  strukturu  a  podmínky  nestanovuje 

zaměstnavatel,  ale  organizace  práce  je  z  větší  části  autonomní  aktivitou 

pracovníka. Dobrá flexibilita by měla odpovídat pracovně právním normám, 

které by měly redukovat možnosti exploatace pracovní síly. V neposlední řadě 

by  měla  být  obsahem  dobré  flexibility  vysoká  míra  jistoty  pracovních 

podmínek.

Bylo  by možné  uvést  další  používané  klasifikace16 a  typy  flexibilní 

práce,  nicméně  by  se  z  větší  části  již  jednalo  o  různé  kombinace  forem 

základních, které byly zmíněny. Za základními dimenzemi flexibilních forem 

práce, o kterých bylo na předchozích stránkách pojednáno, však nutně nemusí 

stát společné příčiny.  Rozmanitost možných zdrojů vzniku flexibilizovaných 

forem práce je tématem následující kapitoly.  

1.2 Příčiny flexibilizace práce

Pojmenovat  konkrétní  institucionální,  hospodářské  nebo  sociální 

příčiny  konkrétních  forem  flexibilní  práce  se  jeví  jako  problematické 

přinejmenším ze dvou důvodů. Zaprvé se postupné proměny organizace práce 

16 Další uváděné klasifikace flexibilních forem práce jsou např. typický-atypický (flexibilní)  
pracovní  kontrakt,  dobrá-špatná flexibilita,  flexibilita  prosazovaná  zaměstnancem-
prosazovaná zaměstnavatelem, kvantitativní a kvalitativní flexibilita atd.
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odehrávají na pozadí řady rozsáhlých strukturálních změn, a je tudíž obtížné 

vymezit jejich konkrétní dopad na určitou formu flexibilizované práce. Zdali 

klíčovou roli při prosazování částečných úvazků sehrála obtížná hospodářská 

situace, na kterou se úprava sociální politiky snažila jen reagovat, nebo zdali k 

zavedení  spíše  napomohlo  omezení  rozsahu veřejných služeb (předškolních 

institucí),  je  často  velmi  obtížné  jednoznačně  určit.  Zadruhé  se  příklon  k 

atypickým  formám  práce  prosazuje  v  rozdílných  stádiích  strukturálních 

proměn  společnosti.  Mohou  být  takto  zaváděna  opatření  ke  zvýšení 

konkurence, v pozdějších etapách však spíše k podpoře zaměstnanosti. Jinak 

řečeno,  identifikace  příčiny  konkrétních  forem  flexibilizované  práce  je 

vzhledem k množství strukturálních posunů a vzhledem k nestejnorodostem 

institucionálních rámců jednotlivých společností velmi obtížná. Z uvedených 

důvodů  bude  v  této  kapitole  pojednáno  spíše  o  určitých  technologických, 

strukturálních a institucionálních proměnách, s jejichž přispěním se flexibilní 

formy práce prosazují, nebo jsou prosazovány. 

1.2.1 Rozvoj moderních technologií

Kanadský teoretik  médií  Marshall  McLuhan  obohatil  sociálně-vědní 

teorii  o  několik  podnětných koncepcí.  V rámci  svého pojetí  médií  odkrývá 

důležitý  aspekt  všech  technologií,  když  uvádí,  že  „médium je  poselstvím“ 

[McLuhan 1991: 19]. Každá technologie tak podle McLuhana člověku vytváří 

zcela nové prostředí [1991: 10], v němž se poté snaží jednat. Objev kola nově 

definoval  význam vzdálenosti,  přispěl  k  rozvoji  směny statků  na  lokálních 

trzích.  Stejně  významné  sociální  dopady  způsobil  objev  parního  stroje, 

elektrické žárovky anebo počítačového čipu. Právě vědecké objevy a technické 

vynálezy,  nacházející  svůj  dosavadní  vrchol  ve  vývoji  informačních, 

komunikačních,  nano-  a  bio-technologií,  se  staly  zdrojem mnoha  změn  ve 

výroby a organizace lidské práce. 
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Bouřlivý vývoj  moderních  technologií  vedl k intenzivnímu zavádění 

inovací  do  výrobního  procesu,  měnil  tak  význam a  charakter  jednotlivých 

výrobních odvětví.  Intenzivní  robotizace a automatizace druhé poloviny 20. 

století  znamenaly  ústup  od  málo  kvalifikované  práce  ve  zpracovatelském 

průmyslu  a  naopak  rozvoj  na  informačních  a  komunikačních  technologiích 

závislém  sektoru  služeb.  Následný  vývoj  v  oblasti  moderních  technologií 

umožnil  jejich  široké  zpřístupnění  ve  formě  osobních  počítačů,  notebooků, 

telekomunikačních zařízení,  internetu.  Masové rozšíření a dostupnost těchto 

technologií  vytvořily předpoklady pro hlubokou decentralizaci určitých typů 

pracovních  činností.  Možnost  decentralizace  určitých  pracovních  pozic  tak 

umožnila  zavádění  prostorově  flexibilních  forem  práce.  Informační  a 

komunikační  dostupnost  napomohla  rozvolnit  a  restrukturovat  dříve  rigidní 

podobu pracovního místa. 

S růstem významu a rozsahu používání moderních technologií vznikly 

nové  pracovní  pozice,  výrobní  i  vědecké  obory.  Stejně  tak  však  zanikaly 

některé dřívější profese a také s nimi spojená pracovní místa.  Tyto procesy 

však  znamenají  reálné  ohrožení  některých  typů  profesí  a  do značné  míry i 

samotné  instituce  „profese“.  Nároky  a  náplň  profesí  se  zaváděním 

technologických inovací  neustále  mění.  Dlouhodobý horizont  kvalifikačních 

předpokladů  a  perspektiv  profesí  se  mění,  její  stabilita  je  tak  poměrně 

omezená. Proto se současné pracovní požadavky v daleko větší míře orientují 

na  úroveň  dovedností  a  schopností  pracovníků.  Zavádění  nejnovějších 

technologií  do  výrobního  procesu  však  odhalilo  i  jinou  skutečnost.  Stále 

rostoucí  produktivita,  vycházející  z  technologických inovací  zaváděných do 

výroby, se podle Jeremy Rifkina [2004] odpoutala od lidské práce a stala se na 

ní  v  podstatě  nezávislou.  Důsledky  jsou  dle  Rifkina  evidentní.  Klesající 

zaměstnanost ve všech sektorech hospodářství vyspělých zemí je důsledkem 

zanikání  pracovních  míst,  které  jsou  nahrazovány  zaváděním  moderních 

technologií [Rifkin 2004]. Produktivní technologické inovace redukují potřebu 
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využívání  lidské  práce  a  jsou  zodpovědné  za  snižování  zaměstnanosti  ve 

vyspělých společnostech. 

Využívání  moderních  informačních  technologií  umožnilo  zejména  v 

terciálním sektoru decentralizovat pracovní místa. Pro mnoho profesí znamená 

zavádění produktivních technologií změnu jejich kvalifikačních a především 

dovednostních  předpokladů.  Množství  některých  pracovních  míst  je  však  v 

důsledku zavádění technických inovací do výroby značně redukováno.

1.2.2 Strukturální proměny

Vedle rozvoje moderních informačních  a komunikačních  technologií 

jsou  poslední  desetiletí  20.  století  pozoruhodná  strukturálními  proměnami 

společenského a  hospodářského života.  Modernizační  procesy se  vtiskly do 

reliéfu naší  současnosti  způsobem, který vyvolal  urychlené hledání  nových, 

charakteru  společnosti  daleko  více  odpovídajících  definice  a  přiléhavějších 

pojmenování.  Strukturální  proměny,  které  vytvořily  podmínky  pro  vznik  a 

rozvoj  flexibilních  forem  práce,  je  možné  hledat  především  v  oblasti 

hospodářské, společenské a v demografickém vývoji vyspělých společností. 

K dominantním  podnětům,  které  vedly  k  rozvoji  flexibilních  forem 

práce v ekonomikách vyspělých zemí, patří rostoucí mezinárodní konkurence. 

Dřívější  rozmach  vyspělých  industriálních  ekonomik,  které  si  udržovaly 

technologickou dominanci  ve většině odvětví,  se v současnosti  dostává pod 

konkurenční  tlak  celosvětové  produkce.  Vyspělé  ekonomiky  tak  musí  čelit 

produkci zemí, které mají často velmi odlišnou pracovně právní legislativu i 

životní  úroveň  svých  obyvatel,  a  je  proto  obtížné,  především  v  tradičních 

průmyslových  odvětvích,  jim  tradičními  cestami  konkurovat.  Globalizace  

hospodářského  systému tak  činí  jednotlivé  sektory  hospodářství  vyspělých 

zemí  zranitelnější.  Možnosti  přesunu  výrobních  jednotek  do  nákladově 

příznivějších  oblastí  zvyšuje  tlak  na  pracovní  sílu  vyspělých  ekonomik. 

Přestože rozsah přesídlení výroby z vyspělých ekonomik nemusí být tak velký, 
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lze  jej  zručně  využívat  při  vyjednávání  se  zástupci  zaměstnanců.  Růst 

mezinárodní  konkurence,  stejně  jako  globalizace  světového  hospodářství  a 

dopady hospodářských cyklů, vnesly do mnoha společností otázky na zvládání 

nezaměstnanosti.  Vysoké  podíly  nezaměstnaných  v  některých  evropských 

zemích vyvolaly nutnost zavádění efektivních vládních opatření, majících za 

cíl  zpružnění  trhu práce a zvýšení zaměstnatelnosti  obyvatel.  Ve vyspělých 

zemích dochází  také k restrukturalizaci  hospodářských odvětví ve prospěch 

terciálního a kvarciálního sektoru. Místa v mechanizovaném prostředí továren 

zpracovatelského  průmyslu  byla  postupně  nahrazována  rozvíjejícím  se 

sektorem  služeb,17 často  využívající  moderní  informační  technologie.  Za 

hlavní  výrobní  faktory  současnosti  jsou  považovány  znalosti  a  inovace 

[srovnej Reich 1995; Drucker 1995], proto je ve vyspělých zemích pozornost 

věnována rozvoji vědy a technologických inovací. Jak sektor služeb, tak sektor 

produkující  znalosti,  je ve značné míře závislý na moderních technologiích. 

Vytváří  se  tak  prostor  pro  individualizovanější  přístup  k  organizaci  práce. 

Volba  pracovních  režimů  odpovídá  preferencím  zaměstnanců,  pracovní 

činnost  se  však  musí  přizpůsobovat  preferencím  zákazníků.  Rozmanitost  a 

proměnlivost  spotřebitelských  preferencí vytváří  větší  potřebu  reagovat  na 

proměnlivosti  trhu a to  jak přechodem na jiné typy výroby,  tak zaváděním 

inovativních  technologií.  Na  tyto  požadavky  již  velkokapacitní  výroby 

nedokážou  dostatečně  rychle  odpovídat,  proto  se  produkce  stále  častěji 

uspořádává  do  sítí  subdodávek  spolupracujících  menších  podniků  [Reich 

1995].  Síťové  uspořádání  produkčních  jednotek umožňuje  flexibilitu  právě 

tím, že při změně orientace výroby nedochází k redukcím jednotlivých části 

podniků,  ale  pouze  k  vypovídání  kontraktů  spolupracujících  firem.  Síťové 

uspořádání spolupracujících subjektů může vést i k řešením sdílení pracovní 

síly,  která  je  mezi  jednotlivými  produkčními  jednotkami  přesouvána  na 

základě jejích aktuálních potřeb.  Decentralizované organizace vyžadují také 

17 Reich  [1995:  236]  nicméně  v  této  souvislosti  uvádí,  že  nejen  v  rámci  sektoru 
zpracovatelského průmyslu, ale i v rámci sektoru služeb v součastnosti dochází k přesunu 
práce do oblastí s nižšími mzdovými náklady (např. zpracování dat, účetní služby, apod.).  
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inovativní formy organizace práce. Uplatňuje se metoda pracovních kolektivů, 

daleko  více  projektů  je  orientováno  jen  na  splnění  dílčích  úkolů,  které 

podporují  ad-hoc  pracovní  kontrakty.  Požadavky  dodavatelů,  odběratelů  a 

snahy o redukci dodatečných provozních nákladů podniků posilují organizaci 

výroby podle principu okamžitého dodání (Just-In-Time).

Rostoucí  emancipace žen v sedmdesátých letech 20.  století,  a jejich 

vstup  na  trh  práce  ve  vyspělých  západních  zemích,  znamenal  jednu  z 

ústředních  strukturálních  změn,  které  napomohly  rostoucímu  zájmu  o 

prosazení  flexibilních  forem práce.18 Tradiční  model  zaměstnaného  muže,19 

jako  výhradního  živitele  rodiny,  byl  přehodnocován  vlivem emancipačních 

tendencí,  rostoucím  vzděláním  žen  a  změnami  struktury  hospodářství.20 

Komplementárním  procesem  zaměstnávání  žen  byla  rovněž  klesající 

ekonomická  aktivita  mužů.  Širší  společenské  změny  umožnily  rovněž  růst 

individualizace  lidských  životů. Stejně  jako  se  státem poskytované  sociální 

zajištění  podílelo  na  emancipaci  žen,  systémy  sociálního  zabezpečení 

umožnily lidem vyvázat se ze sociálních sítí podpory rodinných a komunitních 

vazeb [Beck 2004]. Následná individualizace životních osudů našla svůj výraz 

i v pracovních orientacích. Flexibilní formy práce pak nejsou těmto orientacím 

bariérou,  ale  naopak  je  umožňují.  Společně  s  rozvojem  typu 

individualizovaného  spotřebitele,  který  je  spotřebně  orientován  ve  směru 

svých preferencí, se vyvíjí i individualizované (a tedy rozmanité) životní styly. 

Individualizace  života  jedinců  a  jejich  životních  způsobů  tak  nachází  svůj 

výraz v individualizaci pracovních podmínek.

Výrazné  změny  demografického  vývoje  západních  zemí,  spočívající 

především v rostoucím podílu starších lidí a nízké míře porodnosti, vedou k 

následujícím efektům. Rostoucí střední délka života mužů a žen, společně se 

18 In Keller [2005:24]
19 Ve východoevropských zemích se však celodenní pracovní kontrakty žen prosazovaly již 

od 50. let 20. století. Tato skutečnost se rovněž podílí  na vysvětlení  stabilní preference 
plnohodnotných pracovních kontraktů v těchto zemích i v současnosti.

20 Především růst sektoru služeb, který nabídl ženám širokou paletu pracovního uplatnění.
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zlepšující se kvalitou zdravotní péče, umožňuje pracovníkům i ve vyšším věku 

plně  se  podílet  na  pracovním  procesu.  Pracovníkům  v  předdůchodovém  a 

důchodovém věku tak flexibilizované  formy práce  poskytují  někdy jedinou 

možnost, jak i nadále využívat svých pracovních zkušeností [Drucker 1994]. 

Zejména  pro  vysoce  kvalifikované  pracovníky  jsou  za  předpokladu  jejich 

dobrého zdravotního  stavu nestandardní  pracovní  úvazky vítanou možností, 

jak  se  do  pozice  ekonomicky  neaktivních  důchodců  pozvolna  přesunout. 

Demokratizací vzdělání a  klesající porodností dochází rovněž k tomu, že ve 

vyspělých zemích roste podíl vysoce kvalifikované populace, která ve značné 

míře nachází možnosti svého pracovní uplatnění v terciálním nebo kvarciálním 

sektoru [Drucker 1994: 17].

1.2.3 Institucionální podmínky rozvoje flexibility

Hospodářská krize osmdesátých let 20. století vyvolala ve vyspělých 

zemích  růst  nezaměstnanosti.  Výrazný  problém  představoval  růst  podílu 

dlouhodobě  nezaměstnaných.  Zvýšené  požadavky  na  krytí  sociálních  rizik 

zatěžovaly  v  těchto  zemích  veřejné  rozpočty.  V  této  době  se  nástupem 

pravicových  vlád  ve  Spojených  státech  a  Velké  Británii  začíná  prosazovat 

neoliberální  politika.  V poválečném období budovaný sociální  stát  začíná v 

nových podmínkách selhávat, proto neoliberální přístup přichází s celou řadou 

radikálních  změn  hospodářského  a  sociálního  života.  Snižování  veřejných 

výdajů, privatizace a redukce veřejných služeb doprovodila liberalizaci nejen  

trhů práce, ale také zaměstnaneckých vztahů. Přijímané politiky těchto vlád 

byly  plně  v souladu s  doporučeními  mezinárodních  institucí  (OECD,  IMF, 

WB),21 které  v  rámci  ozdravění  ekonomik  západních  zemí  doporučovaly 

zpružnění  trhů  práce  a  celkovou  liberalizaci  hospodářského  života.  Tato 

21 Od roku 1997 se téma flexibility stalo  rovněž  součástí  Evropské  stragie  zaměstnanosti 
(European Employment  Strategy)  jako oficiálního dokumentu,  vytyčujícího  požadovaný 
směr modernizace pracovních trhů evropských zemí  [Wallace 2002: 16].
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opatření byla považována za zásadní pro zajištění konkurenceschopnosti zemí 

v rámci světového trhu.

V  nových  podmínkách  se  ocitá  instituce  sociální  státu.  Globalizace 

hospodářského  života  zmenšila  prostor  pro  uplatnění  účinné  hospodářské 

politiky  státu.  Rostoucí  potřebu  krýt  sociální  rizika,  společně  s  nutností 

restrukturalizovat systém výběru daní, se ocitá tradiční pojetí sociálního státu 

na  rizikové  trajektorii.  Instituce  sociálního  státu  se  v  nových  podmínkách 

nemůže  nadále  opírat  o  dřívější  instituce  zaměstnání  a  rodiny,  na  jejichž 

základech vznikla a o něž zároveň pečovala [blíže Keller 2005]. S krizí pojetí  

sociálního státu se dostává do nové situace i instituce zaměstnání, jako trvalé, 

standardizované a zajištěné pracovní činnosti.  Uvedené změny tak vytvářejí 

široký prostor pro prosazení a uplatnění různých forem flexibilizované práce.

V odlišné situaci  se ocitly transformující  se postkomunistické  země. 

Potíže při  ustavení  tradičních  institucí  trhů práce,  společně s  nedostatečnou 

hospodářskou  výkonností,  vedly  v  některých  zemích  k  rozvoji  flexibilních 

forem práce, které se však vyskytovaly v rámci nejen neformální ekonomiky 

(informal economy),  ale také v nelegální  části  ekonomické aktivity (hidden 

and black economy) [Kovacheva 2002: 167].22 Jak ukazují příklady Rumunska 

nebo  Bulharska,  nedostatečný  institucionální  rámec23 hospodářského  života 

vytvořil  podhoubí  pro  rozvoj  flexibilních  forem  práce,  které  jsou  ovšem 

vytlačovány zcela mimo rámec pravidel a norem standardní pracovně právní 

legislativy vyspělých ekonomik. Výzkumy provedené v Bulharsku na konci 

90.  let  hovoří  dokonce  až  o  třetině  pracovníků  vyskytujících  se  v  rámci 

nelegálního  pracovního  trhu  [Kovacheva  2002:  167].  Práce  v  neformální 

ekonomice,  nebo  dokonce  vstup  do  nelegální  ekonomiky,  jsou  však 

pochopitelným  vyústěním  neutěšené  hospodářské  situace.  Rozvoj  těchto 

22 Neformální  ekonomika  se  týká  především  samozásobitelství,  domácí  produkce  (např. 
pěstování a směna zeleniny). Nelegální ekonomika se pohybuje mimo právní rámec např. 
zaměstnávání “načerno” atp.

23 Nefungující  trh  práce  v  rámci  formální  ekonomiky,  nedostatečně  regulovaný,  resp. 
kontrolovaný právní rámec hospodářství, pasivita (alibismus) centrálních vlád.
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nežádoucích  forem  práce  se  však  nevyskytuje  jen  v  případě  zhroucení 

institucionálního rámce, nýbrž také v důsledku jeho příliš rigidní a regulativní 

podoby.  Prosazení  požadovaných  forem flexibilní  práce  je  tedy  především 

nalezením  dostatečně  liberalizovaného,  avšak  přiměřenými  pravidly 

regulovaného institucionálního rámce.

Na předchozích řádcích byly popsány hlavní změny, které přispěly k 

rozvoji flexibilních forem práce. Konkrétní formy práce vznikaly v prostředí s 

dominancí toho či onoho jevu. Jednotlivým strukturálním změnám přisuzují 

různí autoři, kteří se problematikou práce zabývají, rozdílné významy. V rámci 

svých  teoretických  koncepcí  je  zasazují  do  odlišných  významů  a  různě 

identifikují  i  jejich  dopady.  Představení  hlavních  směrů  jejich  úvah  bude 

věnován následující prostor. 

1.3 Teoretické reflexe procesu flexibilizace práce

Po hospodářsky „tučných“ letech poválečného období se ve vyspělých 

průmyslových  zemích  (především v  USA a  vyspělých  evropských zemích) 

začaly projevovat výrazné strukturální  problémy.  Úbytek pracovních míst  v 

průmyslu ve prospěch vznikajících míst v sektoru služeb, růst nezaměstnanosti 

a  neúplné  zaměstnanosti  -  „podzaměstnanosti“  (underemployment),  neušly 

pozornosti  společenských  vědců,  kteří  se  snažili  problémy  a  změny  ve 

společenské  a  hospodářské  oblasti  vysvětlit  formulací  svých  teoretických 

koncepcí. Mezi celou řadou jimi rozvíjených témat vzbudily zájem vědců také 

oblasti flexibilizace a proměn charakteru práce.

Nepřekvapí  skutečnost,  že  k  tématu  flexibility  práce  přistupují 

jednotliví  autoři  rozdílně  a  pojímají  jej  (v  rámci  svých teorií)  z  odlišných 

perspektiv. Existují však některá společná východiska a i podobné směry jejich 

dalších  úvah.  Lze  proto  uvést  hlavní  linie  jejich  koncepcí,  které  pokrývají 
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dominantní  stránky  proměn  charakteru  práce,  k  nimž  došlo  v  posledních 

desetiletích 20. století.

 

1.3.1 Přenos tržního rizika

Akceptace  sociálního  postavení  a  sociálních  podmínek  pracujících 

mohla být dříve zajišťována přiznáním sociálních práv, z jejichž plnění mohly 

vyplývat  nároky  na  zabezpečení  a  redukci  nejistoty  v  situaci  existenčních 

potíží.  Oprávněnost  dosahování  zisku  podnikatele  mohla  být  přijata  s 

odvoláním na akceptaci  nejistoty a  rizika,  které  byly  s  podnikáním na trhu 

neodmyslitelně  spjaty.  Se  zaváděním flexibilních  forem práce  se  však  tato 

tradiční  pozice  mění,  a  jak  uvádějí  dále  zmiňovaní  autoři,  mění  se  v 

neprospěch zaměstnanců.

Individualizace tržních rizik pracovníků,  kteří  osamoceně čelí  tržním 

silám,  se stalo tématem sociální  teorie  Ulricha Beck  [2004].  Ve své vlivné 

práci  Beck popisuje,  jak se  modernizační  procesy podílely  na nezamýšlené 

proměně  společnosti.  Procesy  směřující  k  individualizaci  životních  osudů 

jedinců  vedly  k  vyprázdnění  tradičních  třídních  identit,  které  plnily  roli 

kolektivní podpory a pomoci v situaci společně sdíleného osudu. Podílení se 

na plodech hospodářského růstu, demokratizace vzdělání a sociální  zajištění 

poskytované  státem  vyvázaly  široké  vrstvy  z  jejich  sociálních  vazeb,  a  s 

rozšířením  masového  konzumu  poskytly  jedinci  možnost  volby 

individualizovaných životních forem. Narůstající problém nezaměstnanosti se 

v tomto kontextu nechápe už jako celkové selhání systému, které dopadá na 

jasně  vymezené  sociální  kategorie,  ale  jako  individuální  nedostatečnost  na 

straně  jedince,  který  nerozvinul  své  možnosti  adaptace.  Součástí 

individualizovaného  osudu  jednotlivce  je  i  nutnost  osobně  čelit  sociálním 

rizikům, zároveň však jakékoli osobní selhání vede k vlastním pocitům viny. 

Přestože  existují,  podle  Becka,  stále  stejné  sociální  nerovnosti,  nejsou 

prožívány v rámci třídní identity. Třídy tak nedisponují jednotícím rámcem k 
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zastupování  kolektivních  zájmů.  Přijetí  flexibilních  forem práce  je  tak  pro 

pracující  osobní  volbou  mezi  stále  méně  se  nabízejícími  plnohodnotnými 

zaměstnáními a nezaměstnaností. Přijetí nestandardních typů práce je vlastně 

přiznáním  své  vlastní  nedostatečnosti,  místo  aby  tato  situace  mobilizovala 

třídní  vědomí  k  prosazení  kolektivních  zájmů.  Nabídkou  flexibilizované 

(prekérní) práce se tak přijímá část tržního rizika v prostředí, které neumožňuje 

na  základě  kolektivní  identity  prosazení  společných  zájmů.  Argumentem 

legitimizujícím  existenci  flexibilizovaných  forem  práce  je  zajištění  vyšší 

konkurenceschopnosti  ekonomik.  Jak  však  uvádí  Bourdieu,24 

konkurenceschopnost  hospodářského života  znamená  účastnit  se  soutěže  se 

zeměmi,  jejichž  produkční  proces  se  odehrává  v  prostředí  nedodržování 

běžných standardů ochrany práce  a  je  rovněž  ušetřen  dodatečných  nákladů 

spojených  s  bezpečností  a  zajištěním  práce  [Keller  2005]. Jak  dále  Keller 

uvádí,  stále  volnější  (flexibilnější)  vztahy  mezi  firmou  a  formálně 

samostatnými  dodavateli  (subcontracting)  jednotlivých  úkonů  napomáhají 

zaměstnavatelům tyto  subdodávky podle  okolností  kdykoli  vypovídat,  čímž 

dříve  přijímaná  tržní  rizika  přenášejí  na  samostatné  subdodavatele.  Tržní 

rizika,  kterým dříve  čelily  depersonalizované  organizace,  tak  v  současnosti 

přecházejí na individuální pracovníky, kteří tak sami musí čelit jejich možným 

důsledkům. 

1.3.2 Nová forma sociální exkluze

Za  hlavní  příčinu  nedostatečné  nabídky  pracovních  míst  považuje 

Jeremy  Rifkin  [2004]  intenzivní  zavádění  technologických  inovací  do 

výrobního  procesu.  Sleduje  společenské  dopady,  které  zavádění  moderních 

technologií  způsobuje. Využíváním  moderních  technologií  v  pracovním 

procesu dochází totiž k eliminaci činností,  které původně vykonávala lidská 

práce. Tato skutečnost má své konkrétní dopady pracovní trh, kde se pro řadu 

24 In: Keller [2005: 38]
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profesí  již  nevytváří  dostatečná  poptávka,  což  vede  ke  snižující  se  úrovni 

zaměstnanosti.  Upozorňuje na to,  že se tento úbytek práce týkal  především 

tradičních průmyslových odvětví a byl kompenzován růstem pracovních míst v 

sektoru  služeb.  Redukce  pracovních  míst  se  však  dnes  netýká  jen 

průmyslového sektoru, ale úbytek míst lze pozorovat i v sektoru služeb [Rifkin 

2004]. Růst nezaměstnanosti  se v tomto prostředí daří  snižovat  jen za cenu 

poskytování neplnohodnotných pracovních míst, což pro Rifkina představuje 

jen  stav  nedostatečné  zaměstnanosti,  jak  přesně  uvádí  „podzaměstnanosti“ 

(underemployment). Dochází tak k formování skupin pracovníků, jejichž cílem 

je získat  plnohodnotné zaměstnání,  ale  kteří  se ocitají  na sekundárním trhu 

práce,  kde  mohou  usilovat  pouze  o  neplnohodnotné  pracovní  kontrakty. 

Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  zde  získávají  tito  nedostatečně  zaměstnaní 

(underemployed)  jen  omezené  prostředky,  dochází  sice  k  maskování 

nezaměstnanosti  formální  prací,  ta  však  není  schopna  zajistit  existenčně 

dostačující příjmy. 

Situace  pracovníků,  jimž  jsou  k  dispozici  neplnohodnotné  pracovní 

kontrakty,  se  podle Kellera  [2005]  nekomplikuje  jen nízkými  příjmy,  které 

plynou  z  flexibilizovaných  forem práce,  ale  také  –  v  závislosti  na  rozsahu 

sociálního zabezpečení – celkově klesajícími odvody do veřejných rozpočtů, 

jejichž  zdroje  tyto  skupiny  zpětně  nejčastěji  využívají.  V  situaci,  kdy  je 

strategií  korporací  zdaňovat  své  příjmy  v  daňových  rájích,  kdy  výrobu 

přenášejí do lokalit s levnou pracovní silou, a kdy zboží nabízejí na trzích s 

nejvyšší  kupní  silou  [2005:37],  se  stávají  dočasně  zaměstnaní  důležitými 

přispěvateli  do  systému  veřejných  rozpočtů.  Nutná  racionalizační  opatření 

systému veřejných financí pak činí z dočasně zaměstnaných skupinu,  již se 

týká reálné ohrožení sociální exkluzí. 

Beck v souvislosti s deregulací a flexibilizací pracovních trhů hovoří o 

„brazilianizaci“  západu  [Beck 2007]. Deregulace  trhů práce,  ruku v  ruce  s 

etnickou  a  genderovou  nerovností,  směřuje  podle  něj  k  exkluzi  dalších 
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sociálních skupin. V prostředí světové ekonomiky a deregulovaných trhů práce 

se pak segmentují čtyři příjmové skupiny, které sdílejí odlišné osudy.25 První je 

vysoce  flexibilní  skupina globálních  hráčů (Columbus class  of  global  age), 

kterou v Beckově pojetí tvoří vlastníci  globálního kapitálu společně s jejich 

nejvyššími exekutivními pracovníky. Tito dobrovolně flexibilizovaní vlastníci 

a  manažeři  si  svobodně  určují  podmínky  své  činnosti.  Druhou  je  skupina 

pracovníků s nejistým postavením (Precarious employees), vyskytující se na 

vysokém stupni odborné způsobilosti. Třetí skupinou jsou pracující chudí (The 

working poor), kteří jsou stejně jako skupina první vysoce flexibilní, nicméně 

nejsou zdaleka strůjci svých vlastních osudů a z důvodu své malé či žádné 

odborné  způsobilosti  se  vyskytují  v  pozicích  s  nuceně  flexibilizovanou 

pracovní  činností.  Poslední  skupinou  v  Beckově  pojetí  jsou  sociálně 

exkludovaní, kteří tvoří skupinu soustředěné chudoby (Localized poverty). V 

Beckově představě tvoří pracovníci,  kteří jsou zaměstnaní v rámci nějakého 

typu  nestandardní  pracovní  smlouvy,  takzvanou „pracující  chudobu“.  Jejich 

dočasné formální  zaměstnání  jim neumožňuje čerpat  prostředky ze systému 

sociálního zabezpečení a přitom ze svých nízkých mezd do něj musí přispívat. 

Chřadnoucí pozice sociálního státu vede k privatizaci veřejných služeb, jichž 

„pracující chudí“ intenzivně využívají. Beck rovněž uvádí, že jedinci získali 

nezávislost nejen na svém třídním postavení, ale také že se ženy, v důsledku 

zajištění sociálního státu, staly nezávislými na své genderové předurčenosti. 

Růst jejich autonomie je však vykoupen přijímáním flexibilizovaných forem 

práce, protože vzhledem ke své setrvávající rodičovské roli jsou často jiné typy 

zaměstnání  pro ně nerealizovatelné.  Do ještě  obtížnější  situace se dostávají 

takové ženy v případě, že se osamoceně starají o své potomky.  Beck v této 

souvislosti hovoří také o vzniku „nové chudoby“ [2004: 142].

25 In: Stanculescu [2002: 11]
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1.3.3 Diskontinuita a vyvázání

Ve  své  práci  The  Corrosion  of  Character  Richard  Sennett  [1998] 

upozorňuje na dopady flexibilizovaných forem práce, které neposkytují prostor 

pro  rozvíjení  lidského  charakteru  a  osobní  identity.  Tlak  na  rychlost, 

efektivnost a pružnost různých oblastí hospodářského života neumožňuje, dle 

Sennetta  [1998],  kontinuální  vývoj  lidského  charakteru  jakožto  „etické 

hodnoty,  kterou přikládáme vztahům ke všemu,  co nás obklopuje“  [Sennett 

1998: 10]. Vyvíjející se charakter člověka totiž vyžaduje - a je to dokonce jeho 

předpokladem - časový odstup, během něhož vazby k osobám, věcem a aktům 

jednání jsou posuzovány a během něhož přebírají  svou hodnotu.  V klimatu 

prosazované  pružnosti  a  rychlosti  se  však  dostatečného  časového  prostoru 

člověku nedostává, protože jak pracovní činnost, tak místo, kde se charakter 

člověka může za spolupůsobení dalších lidí  vyvíjet,  jsou omezovány novou 

disciplinizující  formou  kontroly,  kterou  představuje  požadavek  flexibility. 

Charakter  trpí  nedostatkem  stálých  vazeb  na  místo  (lokalitu),  protože 

imperativ prostorové flexibility vylučuje jakoukoli „ukotvenost“. Trpí však i 

nedostatkem  pevných  sociálních  vazeb,  protože  jádrem  flexibility  je 

nevázanost, požadavek být připraven kdykoli „sbalit kufry“. Pocit vykořenění 

a  ztráta  životní  orientace  je  důsledkem  diskontinuity  a  fragmentace  dosud 

spojitých prvků lidských osudů. Rovněž pracovní identita vázaná na profesi se 

v prosazujícím se klimatu změny a nestálého tříští, neboť nemá pevnou vazbu 

na  profesi  a  stává  se  jen  sledem  pracovních  epizod.  Sennett  se  rovněž 

domnívá, že pojem kariéry, jenž se dříve vztahoval k prostředí hierarchických 

struktur  organizací,  nemá  dnes  stejný  význam.  Pracovní  kariéra  již 

nepředstavuje časově podmíněné fáze pracovního postupu odehrávající  se v 

rámci  hierarchizované  organizace,  ale  je  to  zkušenost  fragmentarizovaných 

pracovních  epizod.26 Diktát  pružnosti  a  rychlosti,  který  se  prosazuje  v 

26 Robert  Reich  na  příkladu  symbolických  analytiků  uvádí,  že  to  již  nejsou  pevně  daná 
pravidla kariérního postupu, co mohou vést k dosažení významných pracovních pozic, ale 
jsou to odvaha prosadit originální a tvůrčí řešení problémů [1995: 206]. 
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informačním a globalizovaném světě, se prosazuje jak v pojetí práce, tak svou 

logikou  proniká  do  podstaty  uspořádání  lidských  životů.  Princip  flexibility 

odmítá  vše stálé,  pevné a  fixované,  čímž  narušuje  základní  pilíře  osobních 

identit a stává se zdrojem životní nejistoty, desorientace a pocitů vykořenění.

V  abstraktnější  podobě  pojednává  o  ztrátě  závaznosti  tradičních 

institucí i koncepce „časoprostorového rozpojení“ Anthony Giddense  [1998]. 

Giddens  se  zabývá  povahou  změn,  z  nichž  vzešla  potřeba  a  možnost 

flexibilizace  práce.  Rozpojení  času a  prostoru,  které  dříve tvořily  identický 

rámec  sociálního  dění,  představuje  dle  Giddense  jeden  z  hlavních  prvků 

dynamiky modernity.  Uvedená skutečnost se dotýká také pracovního života, 

protože vyvázání sociálního dění z jeho časových a prostorových kontextů má 

konkrétní dopady na průběh a povahu pracovní činnosti. Giddens identifikuje 

dva mechanismy, jimiž dochází k vyvázání - expertní systémy a symbolické 

znaky. Expertní systémy umožnily vyjmout práci z její předem dané jednoty 

místa  a  času  a  „strukturovat  se  v  neomezeném  časoprostorovém  rozpětí“ 

[Giddens 1998: 26]. To je možné pozorovat nejen na prostorové decentralizaci 

práce, ale uvedené se týká i časových možností organizace pracovní aktivity. 

Přestože Giddens vnímá určitá rizika spojená s flexibilizací práce, přiznává ji 

schopnost plnit individuální aspirace autonomních pracovníků stejně, jako ji 

pokládá  za  nástroj  získávání  dodatečné  vzdělanosti  [Giddens  2004:  47]. V 

globalizované  ekonomice,  kde  se  rozhodujícími  produkčními  silami  stávají 

znalosti  a  inovace,  jsou  flexibilizované  formy  práce  adekvátními  způsoby 

přizpůsobení.  Keller  nicméně  upozorňuje,  že  Giddens  téměř  bez  výhrad 

rezignoval  na  důsledky  globalizace,  že  akceptuje  nejistotu  plynoucí  z 

flexibilních  forem  práce  a  počínání  nadnárodních  korporací  [Keller  2005: 

136].  Upozorňuje také  na určité  rozpory nebo nejednoznačná  stanoviska,  v 

nichž například Giddens vyslovuje svou podporu flexibilním formám práce, 

zároveň však pokládá  za  důležité  udržení  soudržnosti  rodiny [Keller  2005: 

137].
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Teoretické reflexe předkládají  často nejednoznačný pohled na danou 

problematiku.  Přinášejí nicméně komplexnější  pohled na probíhající  změny, 

které  mají  často  značně  ambivalentní  charakter.  Stejně  tak  je  totiž  možné 

vnímat  flexibilitu  práce  jako  samozřejmé  vyústění  strukturálních  proměn 

zasahujících trhy práce, jakožto i proces prohlubování sociálních nerovností a 

nového  vymezení  institucí  pracovního  života.  Přesto  se  teoretická  reflexe 

nemůže stát jediným, konečným cílem popisu a porozumění tomuto problému. 

Je  totiž  potřebné,  aby  byla  doplněna  popisem  konkrétních  kontextů  a 

vysvětlením specifických odlišností. 
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2. Transformace kontextů práce

Když  Georges  Friedmann  v  50.  letech  publikoval  svou  knihu  o 

demoralizujících  účincích  úzké  specializace  práce,  nejspíše  si  nedokázal 

představit, že se o několik desítek let později bude práce běžně považovat za 

oblast osobní seberealizace. Bylo by nepochybně možné pouze konstatovat, že 

došlo spíše jen k proměně kulis, v nichž se pracovní činnost odehrává, a celou 

záležitost  tak elegantně trivializovat.  Je však pravděpodobnější,  že proměny 

povahy  práce  jsou  významnějšího  charakteru.27 Zavádění  technologických 

inovací  do  výroby  vedlo  k  takovému  růstu  produktivity,  že  v  některých 

oborech  je  zapotřebí  využívat  jen  minimum  práce.  Produktivita 

kvalifikovaných pracovníků vede k tomu,  že se dodatečná  pracovní  síla už 

nevyžaduje [Beck 2007]. Enormně vzrostl význam znalostí a informací, takže i 

diskuse  o  zcela  nekvalifikované  práci  ve  výrobě  vyžaduje  obezřetnost. 

Technologické inovace v současnosti požadují dovednost nakládat se symboly 

i pro takové profese, kterým dříve postačovala jen manuální zručnost. Rovněž 

přesuny pracovních míst do sféry služeb mění povahu práce ve dvojím ohledu. 

Dále posilují význam využitelných znalostí a informací [Drucker 1995; Reich 

1995] a tak akcentují roli kvalitního vzdělání. Oproti tradiční výrobě služby 

často navíc neprodukují konkrétní výrobek, ale zbožím se stává jen průběh, 

výkon služby.  Do centra  zájmu se tak dostává konkrétní  jedinec a  s  ním i 

specifické  vlastnosti  jako  vlídnost,  empatie  a  komunikativnost,28 jež  jsou 

tradičně považovány za spíše feminní.  Snad právě i z tohoto důvodu se tak 

otevírají možnosti pro pracovní aktivitu žen, se svými specifickými dopady na 

oblast genderových vztahů. Jak bylo již uvedeno, na základě mnohých z těchto 

27 Je zde potřebné  doplnit,  že  uvedeným  není  myšlena  nějaká  radikální  “změna”  povahy 
pracovní činnosti, ale spíše proměna charakteru práce. Existují stále ještě odvětví, v nichž 
je práce organizována tradičním způsobem. Obecně je nutno konstatovat, že v různých 
oblastech a odvětvích dosáhly proměny charakteru práce různé intenzity.  

28 Není náhodou, že se v této souvislosti rozvíjí celé odvětví “managementu dojmů”  [blíže 
Goffman 1999].
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dílčích proměn se flexibilní formy práce rozvíjejí, nebo jsou na jejich existenci 

přímo závislé. 

Pracovní  oblast  zahrnuje  i  určitou  institucionální  strukturu.  Instituce 

trhů práce jsou nezbytnou součástí komplexního tržního mechanismu, který je 

ovšem neredukovatelný jen na mechanismus interakcí nabídky a poptávky. V 

rámci trhu se vyskytují kolektivní aktéři pracovních vztahů, kteří na základě 

svých strategií, zájmů a pozic tak dávají i flexibilním formám práce konkrétní 

tvar a rozměr. Zájmy, strategie a především pozice jednotlivých hráčů nejsou 

neměnné,  v  důsledku  dalších  okolností  se  i  jejich  situace  vyvíjí.  O  jakou 

transformaci  kontextů  práce  se  v  současnosti  jedná,  by mělo  být  zřejmé  z 

nadcházejících řádků.

 

2.1 Globalizace a internacionalizace

Dnešní  děti  se  rodí  do globalizovaného  světa.  Teze,  kterou  by bylo 

možné stejně usilovně obhajovat, stejně jako s ní  nesouhlasit.  Kupodivu by 

obě  stanoviska  byla  nejspíše  oprávněná.  Jaký  je  tedy  svět,  který  bývá 

považován  za  globální?  Jaké  významy  jsou  globalizaci  přisuzovány?  Jaké 

dopady mají procesy, kterým říkáme „globální“? Jasno se do této problematiky 

snaží  vnést  Ulrich  Beck.  Odděluje  od  sebe  několik  běžně  zaměňovaných 

pojmů  [Beck  2007].  Globalismus je  podle  něj  neoliberální  ideologií, 

prosazující  linearitu  ekonomických  efektů  liberalizovaného  světového  trhu, 

volně  přecházejících  bariéry  hranic  a  státních  hospodářských  omezení. 

Nadřazené vnímání hospodářských procesů vytlačuje roli národního státu na 

okraj uplatitelného vlivu [Beck 2007: 9-10]. Poněkud nepřiměřeně se v tomto 

významu nachází  hlavní  těžiště  úvah týkajících  se  globalizace.  Podstatným 

významem je zde také to, o čem Anthony Giddens [2001: 34-35] pojednává 

jako o transformaci  prostoru a času,  totiž  proměně významu „vzdáleného a 

blízkého“,  okamžiku „nyní  a  potom“.  Tuto rovinu Beck nazývá  globalitou. 

Znamená to skutečnost, že už nikoli pouze státy, které leží u hranic národního 
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státu,  je  možné  považovat  za  „sousedy“.  Globalita  znamená  také  to,  že  o 

sousedech je možné hovořit i v případě velmi vzdálených oblastí, protože díky 

informačním technologiím slyšíme, obrazně řečeno, křik z jejich oken, a kteří 

v  situacích  krize  představují  naše  vlastní  ohrožení.  Důsledky  jednotlivých 

rozhodnutí mohou v globálním světě ovlivňovat životy ve velmi vzdálených 

oblastech.  Možnosti  reakcí  národních  států  jsou  často  omezené  v  důsledku 

procesů,  které  jeho postavení  oslabují.  O právě takovýchto procesech Beck 

pojednává  jako o  globalizaci [Beck 2007].  Globalizační  procesy podlamují 

hlavní  pilíře  národního  státu.  Kontrola  hranicemi  vymezeného  území  a 

uplatnitelný hospodářský a politický vliv v rámci těchto hranic je soustavně 

oslabován.

Hospodářská  provázanost  jednotlivých  oblastí  je  asi  jedním  z 

nejviditelnějších  projevů  těchto  změn.  Usilovat  o  koupi  německého 

automobilu  právě  a  jen z  toho důvodu,  že  se  jedná  o německý  automobil, 

přestává mít  opodstatnění.  Reich v této souvislosti  upozorňuje,  že současné 

korporace nepředstavují monolitní velkovýrobní jednotky, ale jedná se spíše o 

sítě podniků,  výrobních jednotek, které svými subdodávkami z rozmanitých 

oblastí  vytvářejí  materiální  (a  dnes  už  i  konstrukční)  základ  konečného 

produktu korporace [Reich 1995].  Z důvodu skutečnosti,  že  produktivita  je 

založena také na technologickém vybavení práce, je možné dosahovat nižších 

nákladů  výroby  přesunem  technických  zařízení  do  oblastí,  v  nichž  jsou 

náklady na jednotku produkce nižší. Rozsah přesunu pracovních míst se různí 

podle  odvětví.  Beck  v  této  souvislosti  uvádí,  že  v  rámci  německého 

hospodářství se jedná asi o desetinu pracovních míst, které jsou přesunuty do 

oblastí  s  levnější  pracovní  silou  [2007:  32].  Pokud se však  jedná o rozsah 

obchodní směny mezi státy, je na místě spíše hovořit o regionalizaci [Giddens 

2001],  nebo internacionalizaci  obchodu [Beck 2007].  Giddens  zpochybňuje 

zažitou tezi,  že mezinárodní toky zboží mají  celosvětový charakter.  Většina 

zboží  se  spíše  pohybuje  v  rámci  širších  regionů,  jakými  jsou  oblasti 

pokrývající  území  států  Evropské  unie  nebo  severní  části  Amerického 
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kontinentu [Giddens 2001]. Jinak je tomu však v oblasti mezinárodního toku 

finančního  kapitálu.  Giddens  přímo  uvádí,  že  objem  finančního  kapitálu 

vzrostl  oproti  tokům  zboží  od  80.  let  pětinásobně,  objem  denně 

obchodovaného finančního kapitálu se pohybuje okolo jednoho bilionu dolarů, 

a objem fiktivních peněz vrostl  více jak desetinásobně [Giddens 2001: 32]. 

Právě  charakter  těchto  vysoce  mobilních,  institucionalizovaných  peněz 

představuje  globální  dimenzi  světového  hospodářství.  Globální  charakter 

finančních a kapitálových trhů je však hlavním zdrojem procesu rozpojování 

ekonomiky  a  sociálna.  Investiční  strategie  spekulantů,  ale  i  „běžných“ 

investorů, je orientován na maximální zhodnocení vložených prostředků, ale 

většinou zcela  odhlíží  od možných lokálních dopadů.29 Klíčová ekonomická 

rozhodnutí jsou činěna bez ohledu na lokální dopady, které mohou v těchto 

často vzdálených oblastech přinést. 

Národní stát má omezené možnosti reagovat na tyto vzdálené hrozby. 

Jeho fungování se tak dostává ve většině vyspělých zemí do potíží [srovnej 

Keller  2005],  přitom  se  však  od  něj  stále  očekávají  návrhy  na  řešení 

problémových  situací.  Namísto  národního  státu  se  vliv  přenáší  k 

mezinárodním  institucím  a  nadnárodním  korporacím,  které  však  nejsou 

žádnými dalšími orgány regulovány [Beck 2007; Upchurch 2004]. Neexistuje 

tak žádný globální řád garantovaný institucí světové vlády, která by sloužila 

jako  korektivní  mechanismus  těchto  procesů  [Beck  2007].  Do  pozice 

korektivní  nadnárodní  organizace,  reagující  na  dopady  globalizačních 

procesům,  se  snaží  vmanévrovat  Evropská  unie.  Vkládané  naděje  se  zatím 

nicméně rozplývají v prostředí harmonizace národních zájmů, byrokratických 

mechanismů fungování a ne zcela transparentních aktivit zájmových skupin.

29 Tak například “asijská krize” na konci devadesátých let 20. století zatáhla do hospodářské 
krize většinu světových ekonomik. 
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2.1.1 Práce v globalizovaném světě

Současné  pracovní  trhy  nejsou  podle  Roberta  Reicha  ohraničeny 

územím národního státu,  ale  naopak existují  celosvětové  trhy práce  [Reich 

1995].  Jednotlivé  skupiny  pracovníků  se  v  rámci  globalizované  produkce 

vyskytují na světovém trhu práce, kde výše ocenění odvedené práce odpovídá 

hodnotě, kterou do procesu celosvětové produkce přináší [Reich 1995: 194]. V 

rámci  síťového  uspořádání  globalizovaných  podniků  se  do  produkční  sítě 

zapojují takové skupiny, které ve srovnání s ostatními skupinami pracovníků 

vyprodukují vyšší hodnotu.30 Vzhledem k obecně vyšším mzdovým hladinám 

ve vyspělých společnostech se tak k vyvolání vyšší úrovně poptávky po práci 

nabízí  především  strategie  založená  na  vysoké  produktivitě  a  intenzivní 

inovační  aktivitě.  Reálné  možnosti  přesunutí  výroby  do  nákladově 

příznivějších  oblastí  tak  ve  vyspělých  společnostech  nutně  otevírají  témata 

významu znalostí  a kvality vzdělání.  Konkurenční výhodou tedy není levná 

pracovní síla, ale kvalifikovaní a tvůrčí pracovníci. Jak již bylo také uvedeno, 

globalizačními  procesy  se  z  vyspělých  společností  odfiltrovává 

nekvalifikovaná  a  málo  kvalifikovaná  práce.  Netýká  se  to  však  jen  oblastí 

těžkého a zpracovatelského průmyslu. Drucker považuje za ohroženou skupinu 

také některé pracovníky sektoru služeb, protože jak uvádí, v sektoru služeb 

jsou  další  přírůstky  produktivity  omezené  [Drucker  1994].  Pro  některá 

pracovní  místa  v  sektoru  služeb  se  navíc  reálnou  konkurencí  stávají 

kvalifikovaní  pracovníci  z málo rozvinutých zemí.  Klasickými případy jsou 

některé  administrativní  činnosti  (databáze,  účetní  služby)  nebo  práce  s 

informacemi  (zpracování  dat).  V  důsledku  moderních  technologií  dochází 

pozvolna k tomu, že i některé obory sektoru služeb vstoupily na celosvětový 

trh práce. Existují proto odvětví, která jsou ohrožená konkurencí z nákladově 

30 Nelze však celou problematiku redukovat pouze na úroveň mzdových nákladů. Aby byly 
oblasti  s  nízkými  mzdami  pro  produkci  příznivější,  musí  zde  být  taková  úroveň 
produktivity práce, aby byly mezní náklady na výrobu jednotky produkce nižší, než mezní 
náklady v oblastech s vyšší mzdovou hladinou. Vyšší produktivitu práce je však možné 
podměrně snadno docílit technickou vybaveností práce [Reich 1995: 234]. 
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příznivějších oblastí. Na tyto procesy odpovídají právní úpravy trhu práce a 

daňového systému. Zvýšení nedostatečné zaměstnanosti je stimulováno právní 

a daňovou podporou využívání nestandardních pracovních kontraktů. Je třeba 

však  vnímat  omezenost  takového  postupu.  Jedná  se  totiž  o  nástroje  spíše 

defenzivní,  neboť  postupem  času  nemusí  být  ani  tato  strategie  dostatečně 

efektivní ve srovnání s levnou a stále kvalifikovanější pracovní silou v jiných 

oblastech.

Racionalizace  produkčního  procesu  nachází  podněty  pro  snižování 

nákladů, proto roste v oblastech s nižší mzdovou hladinou poptávka po této 

práci  ze  strany  některých  výrobních  jednotek.  Dopady  na  pracovní  sílu  v 

prostředí s nízkými mzdami jsou však odlišné od dopadů ve vyspělých zemích. 

Růst  zaměstnanosti  v  těchto  oblastech  totiž  zvyšuje  tlak  na  prosazení 

postupného růstu poskytovaných mezd, což vytváří podmínky pro zvyšování 

životní  úrovně  pracovníků.  Společně  s  procesem  pozvolného  zvyšování 

mzdové  úrovně  se  však  také  do  ostatních  sektorů  přenáší  požadavky  na 

rostoucí produktivitu. Role znalostí, kvalifikace a inovačního procesu se tak 

uplatňuje i zde. Nelze však zapomenout, že v řadě oblastí s nízkou mzdovou 

hladinou jsou  pracovní  podmínky hluboko pod akceptovatelnými  standardy 

ochrany, zajištění a bezpečnosti práce. Tyto oblasti budou i nadále konkurovat 

především v tradičních oblastech zpracovatelské průmyslu s vysokým podílem 

práce a malou přidanou hodnotou.

Přestože  se  často  zdůrazňuje  především  ekonomický  rozměr 

globalizačních procesů, stejně významný je však i rozměr kulturní. Působení 

zahraničních  společností  v  různých  oblastech  světa  je  totiž  také  spojeno  s 

pronikáním nových organizačních metod a personálních postupů, které jsou 

součástí  podnikatelské  kultury  výchozí  oblasti.  Do  cílových  oblastí  tak 

pronikají  rovněž  alternativní  formy  organizace  pracovní  činnosti,  odlišné 

postupy organizace  práce,  metody  řízení  a  také  jiná  etika  práce.  Odmítání 

atypických  forem  práce  českými  pracovníky  [Wallace  2002]  nicméně 
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potvrzuje,  že  příchozí  pracovní  kultura  musí  akceptovat  kulturní  zvyklosti 

cílové země. 

Globální  povahu  práce  nelze  pojednat  jen  jako  jev,  který  je  pevně 

vázán  na  místo  a  stává  se  jen  objektem  globalizačních  procesů.  Pracovní 

motivace v mezinárodní migraci představuje jednu ze závažných oblastí a téma 

flexibility  v  ní  nachází  nezanedbatelné  místo.  Legální  migrace  v  cílových 

zemích často řeší potíže s těžko obsaditelnými pracovními místy.  Nelegální 

forma migrace se však většinou vyskytuje mimo oficiální ekonomiku. Ostatně 

jak  uvádí  Kovacheva  [2002],  práce  na  neoficiálním  trhu  je  sice  značně 

flexibilní,  jedná se ale o formy vnucené flexibility pohybující  se vně rámce 

pracovní legislativy. Rozšiřování neoficiálního trhu práce vnáší do společnosti 

riziko, že se principy, podle nichž se tato oblast řídí, mohou dále rozšířit na 

oficiálním pracovním trhu.

2.2 Vazba k minulosti a transformace v České republice 

Transformační kroky, do té doby státem řízených společností střední a 

východní Evropy, měly po zániku „východního bloku“ za cíl vystavět instituce 

liberálně demokratických společností.  S odstupem několika let  je patrné,  že 

institucionální  rámec  se  do  značné  míry  proměnil.  Zejména  však  v  rovině 

neformálních institucí se ovšem vyskytují mechanismy, které nás pevně pojí k 

minulosti  a  jejich  vymýcení  si  vyžádá  nejspíše  delší  čas,  než  se  původně 

očekávalo. Společenský systém, stravovaný svými vlastními problémy, který 

se  podle  mnohých  v  podstatě  „zhroutil  sám do  sebe“,  v  jistých  oblastech 

vykázal neočekávanou rezistenci.  Právě oblasti,  k nimž se pro pojmenování 

stavu věcí nejvíce přiblíží sociologické výzkumy a jež jsou součástí navyklých 

sociálních mechanismů, vzorců uvažování a postojů, nás pevněji připoutávají k 

nikoli tak dávné, ovšem neblahé minulosti. 
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Státem  formálně  řízený  společenský  a  hospodářský  systém  zemí 

východní bloku se systematicky snažil potlačit jakékoli projevy svobodného 

přístupu  k  životu.  Rigidní  společenský  systém,  důsledně  kontrolovaný 

politickými  a  bezpečnostními  institucemi,  pouze  s  několika  tolerovanými 

enklávami  volnosti,31 nebyl  schopen  přijímat  jakékoli  vnější  podněty. 

Hospodářská  činnost,  formálně  řízena  státním  plánem,  vykazovala  s 

postupujícím časem stále větší ekonomickou neefektivnost při alokaci zdrojů, 

neschopnost  uspokojovat  požadavky  obyvatel,  stejně  jako  technologické 

zaostávání  dříve  průmyslově  vyspělých  odvětví.  Reálně  socialistické 

hospodářství  mělo  „charakter  velmi  zvláštního  a  deformovaného  tržního 

hospodářství“  řízeného  lokálními  skupinami  neformálních  bratrstev 

nomenklaturních kádrů, ředitelů podniků a externích členů z nejvyšších pater 

plánovacích  komisí  [Sojka  2000:  229].  Paternalistický  a  ochranitelský  stát, 

omezující  příjmovou  nivelizací  jakoukoli  osobní  iniciativu,  potlačil  také 

schopnost převzít  zodpovědnost za svůj vlastní  osud [Buriánek,  Mazálková, 

Kuchař 1995]. „Právo na práci“ vedlo v důsledku k reálné přezaměstnanosti, 

což  v  některých  oblastech  umožnilo  rozvoj  fingované  práce,  nízké 

produktivity,  potlačení  iniciativy  a  rozšíření  neformálních  forem  pracovní 

aktivity.  Technologické  zaostávání  neinovativních  podnikových  strategií 

odpovídalo  podivným  postupům  v  rámci  hospodářské  spolupráce  zemí 

RVHP.32 S tímto dědictvím technologicky zaostalé a málo produktivní práce se 

po  událostech  konce  osmdesátých  let  Československo  otevřelo  světové 

ekonomice.

Po  odeznění  listopadových  událostí  byly  postupně  realizovány  první 

transformační  kroky  a  docházelo  k  prvním  pohybům  v  sociální  struktuře 

společnosti. Mezi několika transformačními strategiemi se prosadila strategie 

prosazující urychlenou liberalizaci trhu, privatizaci státního majetku a výrazné 

31 Rigidní a opresivní systém vytvářel své oázy úniku. Jednou z takových forem bylo v ČSSR 
např. chatařství a chalupaření. 

32 Rada  vzájemné  hospodářské  pomoci-mezinárodní  hospodářské  společenství  v  rámci 
socialistických zemí. 

47



odstátnění hospodářského života [Sojka 2000]. Hodnocení průběhu a výsledků 

transformace je nutné diferencovat podle jednotlivých oblastí. Nás však budou 

zajímat pouze okolnosti přímo spjaté s trhem práce a oblastí pracovního života. 

Výchozí pozice Československa, respektive České republiky, byla ve srovnání 

s  ostatními  transformujícími  se  zeměmi  poměrně  příznivá.  Tradice 

industrializovaných  odvětví,  společně  s  relativně  kvalifikovanou  pracovní 

silou a urychlenou devalvací měny, napomohly po zhroucení hospodářského 

systému  RVHP proniknout  na  vyspělé  zahraniční  trhy.  Přesto  je  počáteční 

období spojeno s transformační recesí a tedy s hospodářským poklesem. Mezi 

léty  1990  a  1992  došlo  k  20  % snížení  HDP,  což  však  kupodivu  nebylo 

doprovázeno  odpovídajícím  poklesem  nezaměstnanosti  [Sojka  2000:  242]. 

Příznivý vývoj nezaměstnanosti v počátečním období byl nicméně vykoupen 

oddálením  nutných  strukturálních  opatření  na  trzích  práce.33 Výkon 

vlastnických práv státních  podniků přecházel  během 1.  a  2.  vlny kupónové 

privatizace na pověřené manažery,  kteří již neodpovídali státu a dosud ještě 

nepředali  výkon vlastnických  práv  novým majitelům.  V tomto  vlastnickém 

vakuu tak byla  mnohdy zahájena „spontánní  privatizaci“  těchto  podniků,  v 

nichž se mnohdy realizovaly soukromé zájmy pověřených manažerů. V tomto 

měkkém  prostředí  nebyl  vytvářen  tlak  na  managementy  podniků,  aby 

přistoupily k realizaci  nezbytných racionalizačních opatření.  V souvislosti  s 

pracovní silou ve velkých podnicích docházelo ještě během první poloviny 90. 

let  k  tzv.  „skladování  práce“.  Pokračující  přezaměstnanost  ve  velkých 

podnicích  nevytvářela  tlak  na  růst  produktivity  a  technologickou  obnovu 

produkce. Až v druhé polovině 90. let dochází v důsledku hospodářské krize, 

růstu  nezaměstnanosti  a  postupné  normalizaci  institucionálního  prostředí  k 

výraznějším  pohybům.  S  příchodem  zahraničních  investic  do  českého 

33 Zpráva  OECD  zabývající  se  také  nízkou  úrovní  nezaměstnanosti  podává  následující 
vysvětlení:  1.  pokles  zapojení  obyvatelstva  v  pracovním  procesu  odchodem  do 
předčasného a řádného důchodu, do domácnosti apod. 2. mzdová zdrženlivost odborů 3. 
lepší odvětvová struktura a kvalifikační úroveň pracovníků [Večerník 1998: 17]. Zpráva 
však zcela zpochybňuje strukturální důvody [Večerník 1998; Sojka 2000].
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průmyslu  došlo díky restrukturalizaci  velkých podniků,  růstu produktivity a 

zavádění technologických inovací k pozvolnému odstraňování strukturálních 

nedostatků. Neexistence strategické koncepce industriální politiky v počátku 

90. let založila ještě další neduh české ekonomiky [Sojka 2000]. Odkryla se 

totiž  nepříjemná  skutečnost,  že  po  zhroucení  trhů  RVHP  se  exportním  a 

konkurenceschopným artiklem staly  produkty  založené  na  standardizované, 

velkokapacitní výrobě s nízkou přidanou hodnotou. Nejen tedy nedostatečná 

restrukturalizace  většiny velkých státních  podniků,  kteří  v  rámci  oligopolní 

struktury  řady  odvětví  hospodářství  představovaly  nejvýznamnější 

zaměstnavatele,  ale také exportní konkurenceschopnost produktů založených 

na  levné  práci  a  nízké  přidané  hodnotě,  zůstávaly  v  prvních  obdobích 

transformace  výraznými  dluhy.  Orientace  na  produkci  založenou  na  levné 

pracovní síle, standardizované velkovýrobě a malé přidané hodnotě produktů 

jen dále prohloubila trend technologického zaostávání. Velmi rychle se však v 

počátcích  transformace  obnovil  sektor  služeb.  Uvolnění  pracovníci  z 

primárního  a  sekundárního  sektoru  se  přesunuli  do  rozvíjející  se  oblasti 

obchodu  a  služeb.  Došlo  k  obnovení  soukromého  podnikání  a  drobných 

živností. S příchodem zahraničních společností, a také s rozvojem soukromého 

podnikání,  se  začala  prolamovat  nivelizovaná  příjmová  hladina  [blíže  např. 

Večerník 1999]. V úvodních letech transformace došlo rovněž k intenzivní jak 

vertikální,  tak  horizontální  mobilitě  pracovníků.  Iniciativním  pracovníkům 

vzrostly perspektivy dosažení profesních úspěchů. Rovněž v rámci profesí se 

otevřely netušené  možnosti  dříve  strnulého trhu  práce  (nebo spíše  systému 

zaměstnání). 

Po  období  institucionální  stabilizace  ekonomického  života  přelomu 

tisíciletí prožívá Česká republika v prvních letech 21. století jedno z nejlepších 

období  své  dosavadní  historie.  Úroveň  nezaměstnanosti  se  v  posledních 

obdobích  pohybuje  pod  průměrem  nezaměstnanosti  zemí  Evropské  unie.34 

34 Podle metodiky Eurostatu byla na konci roku 2007 v ČR míra nezaměstnanosti 5,3 % (pro 
srovnání EU (27)- 7,1 %, EU (15)- 7,0 %). 
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Dobrá hospodářská situace odrážející se ve vysoké úrovni HDP vytváří dobré 

podmínky pro růst  životní  úrovně širokých skupin  obyvatel.  Problematická 

situace  na  straně  veřejných  rozpočtů  vyvolává  podněty  k  realizaci  řešení 

strukturální  povahy.  V souvislosti  s  rostoucí  životní  úrovní  a  problémovou 

situací rozpočtů se objevuje stále hlasitější volání po liberalizaci trhů práce.

 

2.3 Flexibilita a aktéři pracovních vztahů v ČR

V průběhu transformačního období se normalizoval systém pracovních 

vztahů  (industrial  relations).  Postupně  se  obnovil  tradiční  význam  a  role 

odborových  sdružení.  Odborové  organizace  se  navzdory  svému  minulostí 

zdiskreditovanému postavení a probíhající liberalizaci hospodářského života, 

staly  pevnou  součástí  vyjednávání  v  rámci  sociálního  dialogu.  Začaly  se 

rovněž formovat subjekty reprezentující  zájmy zaměstnavatelských skupin a 

mohly se účastnit  vyjednávání  v rámci  tripartity.35 V počátečním období se 

jednání v rámci tripartity týkalo především nalezení právní formy vyjednávání 

a závaznosti dosažených dohod. Generální dohoda, jakožto oficiálně sjednaný 

kompromis,  však nikdy nenabyl  formu právně vymahatelného dokumentu a 

stal se spíše sjednanou dohodou zúčastněných stran [Mansfeldová 2005: 107]. 

Na počátku transformačního období  se jednání  týkala  především úspěšného 

zvládnutí reformních změn a udržení sociálního smíru. V dalších obdobích se 

důraz přenesl  na tradiční  vyjednávání  o přiměřenosti  mzdových požadavků, 

pracovních  podmínek  a  projednávání  legislativních  opatřeních  souvisejících 

především s oblastmi práce.

K tématu flexibilních forem práce zastávají  v současnosti  jednotlivé 

strany  sociálního  dialogu  poměrně  jednoznačně  formulovaná  stanoviska. 

35 Vyjednávání v rámci tripartity (Rady pro hospodářskou a sociální dohodu ČR) se účastní 
zástupci  zaměstnanců  (Českomoravská  komora  odborových  svazů  a  Asociace 
samostatných  odborů),  zástupci  zaměstnavatelů  (Svaz  průmyslu  a  dopravy  ČR  a 
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR) a zástupci státu (ministři 
ČR). 
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Vzhledem  k  pozicím  jednotlivých  stran,  a  také  v  důsledku  mezinárodních 

závazků,36 lze očekávat postupné zpružnění trhů práce. Nicméně se stále ještě 

v české veřejnosti projevuje převažující tradiční pojetí práce, což společně s 

nedostatečně  intenzivními  strukturálními  vlivy  zatím  nejspíše  nepovede  k 

nějakému radikálnímu prosazení flexibilizovaných forem práce tak, jak k tomu 

došlo  v  90.  letech  v  Nizozemí,  Velké  Británii  a  Švédsku.  Jaké  jsou  tedy 

pozice, strategie a zájmy jednotlivých aktérů pracovních vztahů v souvislosti s 

flexibilními formami práce?

2.3.1 Strategie odborů

Odborové  organizace  se  ve  vyspělých  společnostech  vypořádávají  s 

obdobnými  trendy.  Opěrnými  pilíři  vlivové  pozice  odborů  byla  dříve 

homogenní  struktura  členů  a  jejich  masová  podpora  především  ze  strany 

dělnické  třídy.  V současnosti  se  však  odbory  potýkají  se  stálým poklesem 

členské základny a tedy i klesajícím vlivem. Jednou z příčin této tendence je 

proměna odvětvové struktury národního hospodářství ve prospěch terciálního 

sektoru. Masová podpora odborů vycházela tradičně z prostředí průmyslových 

dělníků,  pro  které  bylo  snadné  jednoznačně  artikulovat  své  sociálně 

podmíněné zájmy.  Dnes je vliv této platformy zpochybněn, neboť i v rámci 

tradičních  odvětví  nelze  nalézt  společnou  zájmovou  základnu  pracovníků. 

Tendence  k  decentralizaci  podniků  umožňuje  vznik  několika  poměrně 

autonomních (i v oblasti personální politiky) jednotek, v nichž je vyjednávání 

omezeno  na  bipartitní  dohody  [Danford,  Richarson  a  Upchurch  2002]. 

Nemalou  část  odborové  agendy  rovněž  převzaly  moderní  postupy 

managementu organizací,37jichž je často využíváno i z důvodu oslabení vlivu 

odborových organizací.  Vliv  velkých odborových organizací  je  oslabován i 

36 Např. dokument Evropské unie Evropská strategie zaměstnanosti.
37 Řízení lidských zdrojů (Human Resource Management)- metoda záměrného řízení 

lidských zdrojů v organizaci. Její náplní jsou např. úsilí o harmonické vztahy mezi 
vedením a zaměstnanci, vzájemné konzultace, individualizovaný přístup k pracovníkům 
apod.[Vašková, Kroupa a Hála 2005: 137]. 
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celkovou  proměnou  výrobních  odvětví  ve  prospěch  pružnějších  a  menších 

podniků. Tradiční průmyslové kolosy jsou již spíše výjimkou. Individualizace 

pracovních  kontraktů  v  dominantním sektoru  služeb  oslabuje  vlivovou sílu 

odborových  organizací.  Je  proto  zřejmé,  že  odborové  organizace  musejí 

dopady  uvedených  změn  absorbovat  a  přizpůsobit  své  strategické  postupy. 

Místo konfrontačního stylu působení budou muset v nové situaci odbory přejít 

ke  kooperativnějším  přístupům,  které  sledují  vlastní  zájmy  organizací  a 

soustředí se na podpůrné oblasti spíše personálního charakteru (právní servis, 

poradenství, celoživotní vzdělávání) [Danford, Richarson a Upchurch 2002].

Přestože  se  českým odborům na  centrální  úrovni  (reprezentovaných 

Českomoravskou  komorou  odborových  svazů  a  Asociací  samostatných 

odborů) již poměrně podařilo rehabilitovat instituci odborového organizování, 

jejich hlavním problémem se stává výrazný úbytek jejich členů.38 Pokud ještě 

v roce 1990 bylo více jak 4/5 zaměstnanců odborově organizováno [Myant, 

Smith 1999: 268], v roce 2004 se již jedná pouze o 22% [Vašková, Kroupa a 

Hála 2005: 142]. Do tohoto úbytku se kromě výše uvedených příčin promítá i 

předchozí struktura členů. Vašková a kol. uvádí, že 59 % ze stávajících členů 

vstoupilo do odborů před rokem 1989 [2005]. Dá se tedy očekávat, že nebude-

li změněna „náborová strategie“ odborů, úbytek se bude nadále prohlubovat. 

Razantní úbytek členů, a tedy nízká reprezentativita odborů, vyvolává otázky 

legitimity a síly odborů při vyjednávání. Strategie zaměřená na vyjednávání 

kolektivní dohody (a především mzdových požadavků) by se měla rozšířit i na 

vyjednávání pracovních podmínek zaměstnanců, rozšíření na pracovně právní 

konzultace a systémy celoživotního vzdělávání. Tedy přijmout strategii nikoli 

konfrontační, nýbrž podpůrné, kooperativní role odborů. 

38 V 90. letech to však vede k paradoxní situaci, kdy podíl členů klesá mezitím co důvěra v 
odbory roste. Odborům v roce 1991 důvěrovalo 28 % respondentů, v roce 1995 to již bylo 
41 %  [Myant, Smith 1999: 268].
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Stávající  defenzivní  pozice  odborů39 na  centrální  úrovni  se  vztahuje 

také  na  flexibilní  formy  práce.  Přestože  je  požadavek  na  flexibilitu  práce 

vznesen v rámcovém „Programu ČMKOS pro období 2006-2010“, je zřejmé, 

že se  představy o flexibilitě  práce  od představ zástupců zaměstnavatelů  do 

značné míry rozcházejí. Dle vyjádření zástupců odborů je flexibilita žádoucí, 

pokud se jedná především o zaměstnancem stanovovanou organizaci pružné 

pracovní doby nebo práci z domova.40 Výrazný nesoulad se však vztahuje k 

termínovaným  pracovním kontraktům (práci  na  dobu  určitou)  a  částečným 

úvazkům.  Pozicím  odborářů  se  však  nelze  příliš  podivovat,  uvážíme-li,  že 

téměř třetina dotázaných považuje „ochranu zaměstnanců před propouštěním“ 

za hlavní prioritu, kterou by odbory měly prosazovat [Vašková, Kroupa a Hála 

2005: 148]. Tradice plných pracovních úvazků na dobu neurčitou je v České 

republice  poměrně  pevně  zakořeněna.  Jak  ovšem  na  příkladu  leteckého 

průmyslu  Velké Británie  ukazuje Danford a kol [2002], zájmem odborů by 

mělo  být  omezení  dalšího  tříštění  vlastních  sil.  Uvádějí  příklad  odborové 

organizace,  která  zamezila  agenturnímu  zaměstnávání  a  dalšímu  najímaní 

služeb  v  rámci  podniku -  které  by  dlouhodobě  oslabovaly  početnost  členů 

odborů - a vyjednala se zaměstnavatelem zvýšení podílu částečných úvazků s 

vysokým  stupněm  ochrany  a  srovnatelnými  pracovními  podmínkami  s 

ostatními pracovníky. Je tak v této souvislosti potřebné konstatovat, že je i pro 

odbory  výhodnější  se  aktivně  účastnit  jednání  o  legislativních  úpravách 

zákoníku práce,  které  se  týkají  zpružnění  pracovního trhu,  než spoléhat  na 

konfrontační strategie mobilizací svých členů k veřejným protestům.

2.3.2 Zájmy zaměstnavatelů

Mezi řadou subjektů, které prosazují zájmy svých členů, jsou i svazy a 

asociace zaměstnavatelů. Pokud je smyslem existence odborových organizací 

39 Mottem Programu ČMKOS pro období 2006-2010 je “ČMKOS pojistka pro bezpečnou a 
dobře placenou práci”.

40 In: Podmínky práce v ČR. Flexibilní formy zaměstnání. VÚPSV Praha 2004
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prosazování  zájmů  zaměstnanců,  potom  svazy  zaměstnavatelů  prosazují 

požadavky  výrobců  a  podnikatelů.  Na  centrální  úrovni  reprezentují  svazy 

podnikatelů zájmy svých členů při vyjednáváních v rámci tripartity. Na nižších 

úrovních  pak  probíhají  vyjednávání  v  rámci  odvětví,  potažmo  samotných 

podniků. V rámci bohatě strukturovaného odvětvového členění může existovat 

celá řada těchto kolektivních aktérů. Zformování akceschopného reprezentanta 

těchto zájmů je vždy nalezením kompromisu velikosti svazu (početnosti členů) 

a rozmanitosti subjektů. Příliš velké a příliš heterogenní asociace se z důvodu 

rozmanitosti  zájmů, obtížné koordinaci a nákladnosti  svého působení stávají 

neakceschopnými [Kunc, Hartoš 2005]. Mnohé z požadavků těchto svazů se 

často  neslučují  s  požadavky  odborových  zástupců.  Konkrétní  požadavky 

většinou  odpovídají  v  pozadí  se  vyskytujícím  ekonomicky  liberálním 

principům.  Většinou  tak  usilují  o  větší  autonomii  zaměstnavatelů,  redukci 

nákladů a odměn spjatých se zaměstnáváním pracovníků, větší rozsah smluvní 

volnosti v rámci pracovní legislativy a liberalizaci pracovně právních norem 

[Moerel  1995].  Zaměstnavatelské  svazy  rovněž  požadují  racionalizaci 

veřejných rozpočtů, protože tyto rozpočty jsou z větší části tvořeny daněmi a 

odvody,  které  zaměstnavatelské  subjekty  státu  odevzdávají.  Své  požadavky 

však  zaměstnavatelské  svazy  neprosazují  militantními  formami,  k  nimž  se 

občas  uchylují  zástupci  zaměstnavatelů.  V  zájmu  zaměstnavatelů  nebývá 

jakákoli  eskalace  projednávaných  záležitostí.  Jejich  strategie  je  spíše 

defenzivnější.  Zaměřují  se  na  konzultativní  činnost,  kdy  vyjadřují  svá 

stanoviska k projednávaným legislativním normám a snaží se spíše ovlivňovat 

výslednou podobu takových norem.

V prostředí České republiky působí několik asociací,  které zastupují 

zájmy  zaměstnavatelů.  Konfederace  zaměstnavatelských  a  podnikatelských 

svazů ČR je jedním ze subjektů,  které  se  na straně zaměstnavatelů  účastní 

vyjednávání v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Její role zde je 

však  spíše  konzultativní.  Její  zástupci  se  zde  vyjadřují  k  projednávaným 

legislativním normám [Kunc, Hartoš 2005: 165]. V 90. letech z Konfederace 
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zaměstnavatelských a podnikatelských svazů vystoupil (mimo jinými) i Svaz 

průmyslu  a  dopravy  ČR.  Také  zástupci  Svazu  se  účastní  tripartitního 

vyjednávání, nicméně jejich pole působnosti je daleko širší. Aktivně se podílí 

na  tvorbě  zákonných  norem  ovlivňováním  rozhodovatelů,  vytvářením 

vlastních  analytických  zpráv  a  působením  na  veřejné  mínění  díky  svému 

přístupu  do  médií  [Kunc,  Hartoš  2005:  173].  Prosazovaným  požadavkům 

Svazu  průmyslu  a  dopravy  ČR  patří  snížení  daňové  zátěž  a  zjednodušení 

daňového systému, transparentnost právního systému, změny v oblasti školství 

a podpora výzkumu k inovacím [Kunc, Hartoš 2005:175]. 

V pracovně právní oblasti je prosazována větší liberalizace pracovního 

zákonodárství. Jedná se o uplatnění větší smluvní volnosti mezi jednotlivými 

stranami,  zmírnění  právní  ochrany  zaměstnanců  a  zákonná  podpora 

flexibilních forem zaměstnávání. Zaměstnavatelé jsou celkově otevřeni všem 

formám  nestandardních  pracovních  kontraktů,  přestože  jsou  si  vědomi 

možných rizik.41 Podpora zaměstnavatelů se zaměřuje především k prosazení 

vhodnější  zákonných  podmínek  částečných  pracovních  úvazků  s  případnou 

podporou státu v podobě daňového zvýhodnění. Zástupci zaměstnavatelů by 

rádi rovněž prosadili uvolnění zákonné regulace dočasných pracovních smluv 

(pracovní poměr na dobu určitou). Zaměstnavatelé jsou si nicméně vědomi i 

možných  úskalí  flexibilizace  pracovních  kontraktů.  Intenzívní  využívání 

termínovaných  pracovních  kontraktů  vyvolává  dodatečné  náklady  za 

administrativu, nábor a zaškolování nově přijímaných pracovníků. V prostředí 

České  republiky  zaměstnavatelé  dosud  využívají  produktivity  relativně 

kvalifikované a levné práce zaměstnanců. V současné době se na pracovním 

trhu  České  republiky  potýkají  s  problémem  nedostatečného  množství 

pracovníků  v  požadované  kvalifikační  struktuře.  S  růstem mzdové  hladiny 

určitých  skupin  pracovníků  se  však  dá  očekávat  zintenzivnění  požadavků 

zaměstnavatelů na hlubší zpružnění trhu práce.

41 In: Podmínky práce v ČR. Flexibilní formy zaměstnání. VÚPSV Praha 2004
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2.3.3 Strategie státu

Zástupci státu vstupují do vyjednávání v rámci tripartity především s 

cílem udržení  sociálního smíru mezi  jednotlivými  skupinami.  Je zřejmé,  že 

změny  v  pracovně  právní  legislativě  musí  být  v  souladu  s  nadřazenými 

normami  a  musí  být  v  rámci  legislativního  procesu  prosaditelné.  Existují 

rovněž rozpočtová omezení, která mají přímý dopad na trh práce. Ve Švédsku 

se flexibilní formy práce prosadily z iniciativy odborových organizací, neboť v 

systému  sociálního  zabezpečení  mají  odbory  velmi  aktivní  roli  a  rostoucí 

finanční nároky na krytí nákladů nezaměstnanosti si ve spolupráci se státem 

tak  vyžádaly  řešení.42 K  problematice  flexibility  práce  může  stát  zaujmout 

minimálně trojí postoj. Aktivní postoj obsahuje akceptaci přínosů flexibilních 

forem práce s cílem zvýšení zaměstnatelnosti a zlepšení situace na trhu práce. 

Je však rovněž spjat  s  dostatečným regulačním (zákonným) rámcem těchto 

forem zaměstnávání.  Podněty  k  flexibilizaci  práce  zde  vycházejí  ze  strany 

sociálních partnerů. Liberální postoj vede také k prosazení flexibilních forem 

práce, ovšem regulační rámec je velmi slabý. Neexistuje v tomto případě příliš 

silná ochrana zaměstnanců a role odborů je upozaděná. Taková situace ovšem 

vede  k  výraznějšímu  prohlubování  sociálních  rozdílů  mezi  jednotlivými 

skupinami.  Klasickým  příkladem  liberálního  postoje  v  rámci  Evropského 

kontinentu  je  Velká  Británie.  Třetím  postojem  je  netečnost  ve  vztahu  k 

flexibilizaci práce. V takové situaci existuje ve společnosti výrazná resistence 

vůči  nestandardním  formám  práce  a  navíc  nedostatečné  strukturální  tlaky 

[Wallace: 16]. Za typické příklady je v této situaci uváděna Česká republika 

první poloviny devadesátých let 20. století. Tradice silného ochranářství spolu 

s nízkou mírou nezaměstnanosti nevytvořila podstatné podmínky pro prosazení 

větší liberalizace na trhu práce. Rigidní pracovně právní systém však zároveň 

vytváří  výrazné  podněty  pro  neformální  a  šedou  ekonomiku,  kde  je  práce 

výrazně flexibilnější než na oficiálním trhu práce (Bulharsko a Rumunsko v 

42 Ve  Švédsku  existuje  tzv.  Gentský  model  sociálního  zabezpečení,  který  je  založen  na 
výběru pojistného a jeho plnění odborovými organizacemi [blíže např. Keller 2005].
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90. letech). Ochranářská pracovní legislativa tak vyhání sociálně slabé skupiny 

mimo oficiální  trh práce,  kde se uplatňují  neregulované  a  značně  flexibilní 

formy práce. 
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3. Empirická část 

3.1 Rozsah flexibility práce v České republice

Na nedostatečnou flexibilitu  a  rigiditu  trhu práce  v České republice 

upozorňují  mnohé  mezinárodní  instituce.  Lze  se  však  setkat  i  s  názory 

uvádějícími pravý opak.43 Jak však již bylo zmíněno, je obtížné jednoznačně 

posuzovat celkovou úroveň flexibility pracovních podmínek. Hodnocení míry 

flexibility práce by se mělo spíše vztahovat ke konkrétním typům a formám 

pracovních kontraktů a posuzovat je samostatně. Jaký je tedy rozsah smluvní, 

časové a prostorové flexibility práce v České republice? 

Rozmanité  využívání  různých  forem  práce  poukazuje  na  moderní 

charakter  pracovních  trhů,  na  nichž  se  pohybují  diferencované  profesní  a 

zaměstnanecké  skupiny,  jejichž  pracovní  podmínky  vykazují  specifické 

charakteristiky.  Jednou  z  hlavních  kategorií,  podle  níž  se  posuzuje  úroveň 

flexibilních  podmínek  práce  v  dané  zemi,  je  poměr  standardních,  plných 

pracovních  úvazků  vůči  úvazkům  částečným.  Částečné  úvazky  patří  mezi 

nástroje  zvyšující  zaměstnanost  v  rámci  národního  hospodářství  a  jsou 

projevem  individualizace  pracovních  podmínek.  Při  srovnání  s  vyspělými 

evropskými  zeměmi  je  podíl  částečných  úvazků  v  České  republice  velmi 

nízký. Z výsledků výzkumu Wallace (a kol.) vyplývá, že v roce 2001 bylo v 

Nizozemí  až  26  %  ze  všech  dotázaných  zaměstnáno  v  nějakém  typu 

částečného  úvazku  [Wallace,  Chvorostov  a  Nagaev  2003:  33].  V  České 

republice  se  v  roce  2005 k  nějaké  formě  částečného  úvazku  přihlásila  jen 

necelá  tři  procenta  (2,6%) respondentů  (Tabulka  1)44.  Nejen  ve  srovnání  s 

podílem částečných úvazků v Nizozemí, ale také ve srovnání se Švédskem a 

Velkou Británii (shodně 16 %) je jejich zastoupení v České republice skutečně 

okrajové [Wallace, Chvorostov a Nagaev 2003: 33].

43 In: Flexibilita je pro zaměstnance cestou k chudobě. E-Sondy 07/2008
44 K  následným  analýzám  byly  využity  data  z  výzkumných  projektů  ISSP-  Pracovní 

orientace2005 a Otázky zaměstnání 2001 (blíže Příloha B)
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Nízký  podíl  částečných  úvazků  se  samozřejmě  výrazně  nemění  ani  mezi 

ekonomicky  aktivními  respondenty,  kdy  jich  nějakou  formu  částečného 

úvazku deklaruje, jako svou práci v rámci hlavního pracovního poměru, jen 

4,7 % (Tabulka 1). Ve srovnání se zmíněními zeměmi tedy skutečně částečné 

úvazky v České republice nepatří mezi příliš využívané formy práce. Podobná 

situace  však  platí  pro  většinu  postkomunistických  zemí,  snad  s  výjimkou 

Bulharska [Wallace, Chvorostov a Nagaev 2003: 33].

Tabulka 1: Typ ekonomické aktivity45 (v %)

Ekonomicky 

aktivní i neaktivní aktivní

Zaměstnanec na plný úvazek 43,5 80,2

Zaměstnanec na částečný úvazek (½ a 
vyšší)

1,9 3,4

Zaměstnanec na částečný úvazek (méně 
než ½)

0.7 1,3

Soukromník, podnikatel 7,0 12,8

Pracující důchodce 0.5 0,9

Svobodné povolání 0,7 1,3

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
Pozn.: 1. u ekonomicky aktivních i neaktivních dopočet do 100 % kategorie jako nezaměstnaný, student apod., a 
kategorie “neodpověděl”.
2. Soubor byl vážen.
(N=714)

Vyšší  zastoupení  částečných  úvazků  ve  všech  uvedených  zemích  je  dáno 

především jejich častějším využíváním ze strany žen [Wallace, Chvorostov a 

Nagaev 2003:33]. 

45 Znění otázky:“Jaké je Vaše současné ekonomické postavení, hlavní zdroj obživy?”
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Jak již bylo uvedeno, nejvyšší  podíl částečných úvazků vykazuje Nizozemí, 

nicméně  nejsou  k  dispozici  údaje  pro  poměr  těchto  úvazků  mezi  muži  a 

ženami.  Nejvýrazněji  lze  tak  feminizaci  částečných  úvazků  sledovat  na 

vzájemném poměru mezi muži a ženami ve Velké Británii, kde ženy využívají 

nějaké  formy  částečných  úvazků  devětkrát  častěji  než  muži  [Wallace, 

Chvorostov a Nagaev 2003:33]. V případě České republiky je tento poměr 3:1 

ve prospěch částečných úvazků žen.46 Vzhledem ke skutečnosti, že ve Švédsku 

je využívání částečných úvazků identické s Britským (16 %), ale poměr je zde 

nižší (4:1), je možné v této souvislosti zmínit dřívější závěry Hakimové, která 

za  vyšším  využíváním  této  formy  práce  britskými  ženami  shledává  spíše 

nedostatečnou síť veřejných předškolních zařízení, než nějakou osobní volbu 

tohoto  typu  práce.  Nelze  pochybovat  o  tom,  že  za  využíváním částečných 

pracovních úvazků v jednotlivých zemích je možné spatřovat odlišné důvody. 

Pro  posuzování  pružnosti  pracovního  trhu  je  sledována  taktéž 

rozmanitost  a  rozsah  jednotlivých  typů  pracovních  smluv.  Dostatečné 

zastoupení  dočasných  pracovních  smluv  poukazuje  na  vyšší  adaptační 

schopnosti  zaměstnavatelů,  kteří  mohou  efektivněji  přizpůsobit  množství 

pracovní  síly  svým  aktuálním  potřebám.  Vyšší  zastoupení  krátkodobých 

pracovních smluv, nebo vyšší smluvní volnost mezi oběma stranami, jsou tak 

považovány za rysy dostatečně adaptabilního pracovního trhu. Naproti tomu 

převaha časově neomezených pracovních smluv a výrazné legislativní ochrany 

zaměstnanců naznačují strnulost a potenciální zranitelnost pracovního trhu. 

46 Tento údaj je pouze orientační, protože nízký výskyt jevu je citlivý na výběrovou chybu 
(blíže Příloha A: Souhrn 1).  Ve výzkumu Household, Work a Flexibility byl pro Českou 
republiku v roce 2001 zjištěn poměr 4:1 [Wallace, Chvorostov a Nagaev 2003:33]. 
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Graf 1: Typy pracovních smluv (v %)47

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
Pozn.: dopočet do 100 % kategorie “neodpověděl”
Soubor byl vážen
(N=668)

Podle dat z roku 2005 pracuje v České republice v rámci smlouvy na dobu 

neurčitou 70 % zaměstnanců (Graf 1). Je tedy patrné, že pracovní smlouva na 

dobu neurčitou je stále dominantní formou pracovního kontraktu, stejně však 

jako v jiných zemích (včetně Nizozemí a Švédska).48 Různé formy dočasných 

pracovních  kontraktů  se  týkají  přibližně  pětiny  pracovníků  (Graf  1).  Na 

základě dat není možné vyvozovat žádnou tendenci k jakékoli maskulinizaci či 

feminizaci  jednotlivých  pracovních  kontraktů,  byť  si  je  možné  všimnout 

určitých  procentuálních  rozdílů.  Často  se  předpokládá,  že  flexibilizace 

podmínek  práce  má  tendenci  pracovní  trh  segmentovat.  V  situaci 

znevýhodněného  segmentu  pracovního  trhu  se  prací  v  rámci  nezajištěných 

pracovních smluv ocitají především mladí, starší a méně vzdělaní pracovníci. 

Na  základě  tohoto  předpokladu  se  uvažuje  o  tom,  že  znevýhodněným 

postavením na trhu práce trpí především pracovníci, jejichž pracovní smlouva 

je časově omezená. V rámci třech věkových kategorií (Graf 2) se statisticky 

významná  převaha  určitých  forem  pracovních  kontraktů  nepotvrdila. 

47 Znění otázky:“Které z následujících tvrzení vystihuje nejlépe druh pracovní smlouvy ve  
Vašem zaměstnání?”

48 In: Wallace, Chvorostov a Nagaev [2003:33]
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Neprojevuje  se  tak  v  českém  prostředí  žádný  výrazný  příklon  dočasných 

pracovních kontraktů ke konkrétním věkovým skupinám. 

Graf 2: Typy pracovních smluv podle věkových kategorií (v %)

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
Pozn.: dopočet do 100 % kategorie “neodpověděl”
Soubor byl vážen
(N=637)

Poněkud jinak se ovšem jeví  situace  v případě  jednotlivých vzdělanostních 

skupin. Pracovníci základní vzdělanostní kategorie49 pracují častěji než jiní v 

rámci termínované (dočasné) pracovní smlouvy uzavřené na dobu kratší než 

jeden rok (Graf 3). Přestože tedy až pětina pracovníků základní vzdělanostní 

kategorie  pracuje  pod  smlouvou  na  dobu  kratší  než  jeden  rok,  tak  65  % 

pracovníků  v  této  vzdělanostní  kategorii  má  i  nadále  sjednanou  časově 

neomezenou pracovní smlouvu. Pozornost si nicméně vzbuzuje fakt, který tak 

docela  neodpovídá  obecnému  předpokladu,  že  nejvyšší  podíl  pracovníků  s 

pracovní smlouvou na dobu neurčitou se nenachází ani tak mezi pracovníky s 

nejvyšším vzděláním, ale mezi pracovníky se střední školou s maturitou nebo s 

různým druhem nadstavby (vyšší vzdělanostní kategorie). 

49 Jedná se pouze o pracovníky s nedokončeným základním a základním vzděláním. 
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Graf 3: Typy pracovních smluv podle kategorie vzdělání (v %)

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace2005
Pozn.: dopočet do 100 % kategorie “neodpověděl”
Soubor byl vážen
(N=663)

Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  aktuálnější  data  z  výzkumu  „ISSP- 

Pracovní  orientace  2005“  neobsahují  položky  týkající  se  tématiky  časové 

organizace práce, k popisu rozsahu různých forem uspořádání pracovní doby 

bude  využito  dat  z  výzkumu  „Otázky  zaměstnání  2001“.  Skutečnost,  že 

pravidelný pracovní režim50 je tradiční formou organizace pracovní doby však 

neznamená,  že  se  v  prostředí  postindustriálních  ekonomik  jedná  o 

anachronismus. Zkušenosti totiž ukazují, že i v zemích s modernizovanou (a 

tedy flexibilní) pracovní oblastí dominuje tato organizace pracovní doby a její 

využívání je dokonce rozsáhlejší než v postkomunistických zemích [Wallace, 

Chvorostov a  Nagaev 2003].  Vzhledem k stále  ještě  výraznému zastoupení 

tradičních průmyslových odvětví v České republice zaujímá významný podíl 

práce ve směnném provozu. Práci na směny v České republice deklaruje 16 % 

pracovníků (Graf 4), což představuje druhý nejvyužívanější způsob organizace 

pracovní doby. Pro srovnání s vyspělými evropskými ekonomikami Švédska a 

Nizozemí  zde práci  na směny uvádí  8  %,  resp.  4  % pracovníků [Wallace, 

Chvorostov a Nagaev 2003: 49]. Na grafu můžeme rovněž sledovat celkové 

50 Organizace  pracovní  doby  pravidelně  začínající  v  pondělí  ráno  a  v  pátek  odpoledne 
končící.

63

Základní

Střední

Vyšší

Vysokoškolské

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

65

68

79

66

7

14

6

16

18

6

5

6

7

6

5

10

3

6

5

2

Nev í, nedokáže vy brat
Bez písemné pracov ní 
smlouv y  nebo dohody
Smlouv a na dobu 
neurčitou (do 1 roku)
Smlouv a na dobu 
neurčitou (1 rok a déle)
Smlouv a na dobu 
neurčitou



rozložení  jednotlivých forem organizace pracovní  doby,  jak jsou využívány 

mezi muži a ženami. V rámci směnného provozu pracují častěji ženy než muži, 

kteří naopak více využívají možnosti pružné pracovní doby (flexitime). 

Graf 4: Formy organizace pracovní doby (v %)51 

Zdroj: Otázky zaměstnání 2001
Pozn.: dopočet do 100 % kategorie “neodpověděl”
(N=960)

Oproti  zmíněným  zemím  vykazuje  česká  pracovní  oblast  méně 

individualizovaných  forem organizace  pracovní  doby,  neboť  jen  asi  každý 

desátý pracovník pracuje podle nějaké alternativní formy pravidelné pracovní 

doby.  Specifickou  kategorii  představují  jiné  nepravidelné  pracovní  rozvrhy 

pracovní  doby.  V  českém  prostředí  pracuje  v  různých  nepravidelných 

režimech  pracovní  doby  více  jak  desetina  pracovníků  (převážně  mužů). 

Například  v  Nizozemí  je  však  tento  podíl  dvojnásobně  vyšší  [Wallace, 

Chvorostov a Nagaev 2003]. V souvislosti s různými typy pracovní doby je 

možné  předpokládat,  že  různým  sociálním  kategoriím  se  nabízejí  rozdílné 

možnosti pro volbu konkrétních typů pracovní doby. Dosažený věk pracovníka 

se  pojí  s  určitou  životní  fází,  které  se  promítá  do  jeho  situace  v  pracovní 

oblasti.  S ohledem na organizaci  časových režimů práce různých věkových 

51 Znění otázky:“Váš pracovní rozvrh je...(varianty odpovědí)?”
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kategorií  si  je  možné  všimnout  následujících  rozdílů.  Mladší  kategorie 

pracovníků pracuje méně v zaměstnání s pravidelnou pracovní dobou (44 %), 

ve srovnání s nejstarší kategorií  pracovníků se jedná již o významný rozdíl 

(Graf 5).

Graf 5: Organizace pracovní doby podle věku (v %)

Zdroj: Otázky zaměstnání 2001
Pozn.: dopočet do 100 % kategorie “neodpověděl”
(N=960)

Nejmladší kategorie pracovníků je rovněž více využívána v rámci směnného 

provozu  (22  %),  což  už  však  tak  výrazně  neplatí  pro  kategorii  nejstarších 

pracovníků (12 %). Z grafu je tedy patrné, že určitá diferenciace organizace 

pracovní doby podle věku existuje, a to ve prospěch o něco větší flexibility 

organizace  pracovních  režimů  kategorie  mladších  pracovníků.  Toto 

konstatování  je ovšem nutné doplnit  o skutečnost,  že  i  více jak dvě pětiny 

nejstarších pracovníků pracují v nějakém odlišném pracovním režimu, než je 

režim pravidelné pracovní doby (Graf 5). 

Jak  se  lze  přesvědčit  z  následujícího  grafu,  navzdory  intenzívní 

informatizaci  pracovních  činností  zůstává  práce  doma  spíše  jen  okrajovým 

žánrem (Graf 6). Pouze 5 % zaměstnanců uvedlo, že pracují výhradně doma. 

Pro  více  jak  tři  čtvrtiny  zaměstnanců  zůstává  práce  vykonávaná  v  jednom 

místě  převládající  formou.  Poměrně  výrazné  rozdíly  se  ovšem vyskytují  v 

65

18-29 let

30-49 let

49-65 let

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

44

51

57

22

14

12

10

17

12

12

8

8

12

10

11

Jiný neprav idelný 
rozv rh
Zv láštní prav idelný 
rozv rh
Pružná pracov ní doba
Práce na směny
Prav idelná pracov ní 
doba



prostorové organizaci práce mezi muži a ženami. Devět žen z deseti pracuje na 

jediném  stálém  místě  v  kanceláři  nebo  provozovně  zaměstnavatele.  Tato 

skutečnost je poměrně překvapující, neboť se nezřídka uvádí, že právě práce 

doma poskytuje ženám možnost skloubit požadavky na zajištění domácnosti s 

pracovními povinnostmi.

Graf 6: Místo výkonu práce (v %)52

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
Pozn.: dopočet do 100 % kategorie “neodpověděl”
Soubor byl vážen
(N=649)

Práci doma, nebo střídavě doma a u zaměstnavatele, tak využívají jen 4 % žen 

(9 % mužů). Pro muže platí větší rozmanitost využívání různých míst výkonu 

pracovních činností.  Více jak čtvrtina zaměstnaných mužů (28 %) uvádí, že 

pracují na více než jednom místě (oproti tomu jen 5 % žen). Místa výkonu 

práce se naproti tomu podle věku pracovníků výrazně nediferencují (Graf 7). 

52 Znění otázky:“Které z následujících tvrzení vystihuje nejlépe místo, kde pracujete?”
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Graf 7: Místa výkonu práce podle věkových skupin (v %)

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
Soubor byl vážen
(N=618)

Přesto  je  možné  si  povšimnout,  že  možnosti  pracovat  doma o něco  častěji 

využívají  spíše  pracovníci  střední  věkové kategorie.  Každý desátý  z  těchto 

pracovníků  vykonává  obvykle  práci  doma  (7  %),  nebo  střídavě  doma  a  u 

zaměstnavatele  (3  %).  Je  možné  předpokládat,  že  s  rostoucí  dostupností  a 

rozšiřováním  moderních  informačních  technologií  se  především  pro 

pracovníky s vyšším vzděláním otevírají větší možnosti pro vykonávání práce 

mimo sídlo zaměstnavatele. V této souvislosti již data z roku 2005 naznačují, 

že zaměstnanci s vyšším vzděláním vykonávají častěji svou práci doma, nebo 

střídavě  doma  a  u  zaměstnavatele,  než  je  tomu  u  ostatních  vzdělanostních 

kategorií (Graf 8). 
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Graf 8: Místa výkonu práce podle typů vzdělání (v %)

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
Soubor byl vážen
(N=645)

Přesto tuto skutečnost se však stále jedná jen o každého desátého pracovníka s 

vysokoškolským vzděláním. Mezi jednotlivými vzdělanostními kategoriemi se 

s  ohledem na  prostorovou diferenciaci  výkonu  práce  již  další  významnější 

rozdíly neprojevují. 

Celkově je možné považovat rozsah flexibilních forem práce v České 

republice  za  spíše  menší.  Dominantní  formou  zaměstnávání  je  stále  plný 

pracovní  poměr  (80  %  ekonomicky  aktivních).  Pouze  necelých  5  %  z 

pracujících  deklarovalo  práci  na  částečný  pracovní  úvazek.  Ve  srovnání  s 

některými vyspělými evropskými zeměmi je tento podíl až pětkrát nižší (např. 

Nizozemí 26 % částečných úvazků). Částečných pracovních úvazků využívají 

v českém prostředí především ženy, a to až třikrát více než muži. 

V rámci  dočasných pracovních  kontraktů  pracuje  v  České republice 

téměř pětina zaměstnanců. Mezi dočasnými pracovními smlouvami převažují 

smlouvy sjednané na dobu delší než jeden rok. Převážná většina zaměstnanců 

(70 %) deklarovala práci v rámci sjednané smlouvy na dobu neurčitou. Mezi 

jednotlivými typy pracovních smluv se neprojevila zřetelná segmentace podle 
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pohlaví ani podle věku. Poněkud odlišně se však již situace jevila v případě 

vzdělanostních  kategorií,  protože  zaměstnanci  se  základní  úrovní  vzdělání 

měli v 18 % případů sjednanou krátkodobou smlouvu do jednoho roku (pouze 

6 % v případě ostatních vzdělanostních kategorií).  Přesto téměř dvě třetiny 

pracovníků se základním vzděláním stále pracuje s pracovní smlouvou na dobu 

neurčitou. 

Využívání  časově  flexibilních  forem organizace  pracovní  doby se  v 

mnoha ohledech shoduje s tím, jak se s nimi lze setkat v jiných evropských 

zemích.  Polovina  zaměstnanců  tak  pracuje  v  podmínkách  pevné  pracovní 

doby.  Ve  srovnání  s  jinými  zeměmi  ovšem  v  českém  prostředí  má  stále 

významný  podíl  práce  ve  směnném  provozu  (16  %).  V  rámci  směnného 

provozu pracují častěji ženy než muži, kteří ale zase častěji deklarují práci s 

nepravidelnou nebo pružnou pracovní dobou. Uvedené údaje tedy naznačují, 

že ženy častěji pracují v rámci pevně strukturovaného (a tedy předvídatelného) 

pracovního  režimu,  neboť  i  práce  na  směny  -  přestože  se  neodehrává  v 

identických fázích pracovního dne - má předvídatelný začátek a konec výkonu 

pracovní činnosti. V rámci časově flexibilní organizaci práce tak muži častěji 

než ženy pracují v nejednoznačně strukturovaném prostředí, které reprezentují 

kategorie  pružné  pracovní  doby  a  nepravidelné  organizace  práce.  Mladší 

kategorii  pracovníků lze rovněž vnímat  jako skupinu flexibilnější  než zbylé 

věkové kategorie. Pevnou pracovní dobu uvedlo jako svůj dominantní režim 

organizace práce 44 % z věkové kategorie do 29 let  (pro srovnání 57 % u 

kategorie nejstarší). Více jak pětina z nejmladší kategorie pracovníků je častěji 

také využívána pro práci v rámci směnného provozu.

Výkon  práce  v  prostorách  zaměstnavatele  se  výrazněji  uplatňuje  v 

případě žen, z nichž až 91 % pracuje na jednom stálém místě.  Práci doma, 

střídavě  na  různých  místech  uvádí  jako  prostorovou  charakteristiku  svého 

místa 37 % mužů (pouze 9 % žen). Navzdory obecnému očekávání, že ženy 

budou častěji využívat možnosti práce doma, jich takto pracuje jen 4 %. Toto 
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místo  práce  naproti  tomu  využívá  každý  desátý  vysokoškolsky  vzdělaný 

pracovník.  Prostorová  flexibilita  je  však  celkově  nejvýrazněji  strukturovaná 

především mezi muži a ženami.

3.2 Segmentace flexibilních forem práce

Prosazování  flexibilních  forem  práce  se  díky  mnohým  sociálním 

vědcům ocitá  pod intenzivní  kritikou,  neboť flexibilizaci  práce  považují  za 

zdroj  rostoucí  nejistoty  a  nestability  pracovní  podmínek,  jejichž  důsledky 

dopadají na soukromou sféru širokých skupin pracovníků a i na kvalitu jejich 

duševního  zdraví.  V  předchozí  části  jsme  se  zabývali  vymezením  rozsahu 

jednotlivých forem práce v prostředí České republiky. Přestože se potvrdilo, že 

určité  formy jsou  využívány jen okrajově  a  nemají  tedy žádný rozhodující 

význam  (např.  částečné  úvazky),  některé  již  za  okrajové  považovat  nelze 

(např.  dočasné  pracovní  kontrakty).  Je  proto  nutné  zabývat  se  oceněním 

možných  negativních  projevů  jednotlivých  forem  flexibilizované  práce  a 

identifikovat skupiny, které jimi mohou být postiženy. 

Jistota  práce  náleží  k  těm  pracovním  hodnotám,  na  které  obecně 

zaměstnanci  kladou  nejsilnější  důraz.  Nicméně  je  pochopitelné,  že  pro 

jednotlivé  pracovníky  a  jednotlivé  pracovní  pozice  platí  odlišné  úrovně 

zajištění.  Vnímaná  jistota  vlastního  zaměstnání  se  ovšem  diferencuje  i  s 

ohledem  na  typ  pracovní  smlouvy  (Graf  9).  Je  logické,  že  se  právě  s 

krátkodobými  dočasnými  pracovní  kontrakty  pojí  nejméně  zaměstnanecké 

jistoty. Více jak dvě pětiny pracujících na krátkodobou pracovní smlouvu tak 

nepovažují svá pracovní místa za jistá. 
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Graf 9: Jistota zaměstnání mezi různými pracovními smlouvami (v %)53

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005 
(N=628)

Neznamená to ovšem pouze vědomí časové omezenosti pracovní smlouvy, ale 

jedná se patrně rovněž i o výraz uvědomění si dočasnosti stávající práce jako 

takové. Společně se skutečností, že krátkodobá termínovaná práce se projevuje 

i  vyšší  pravděpodobností  nespokojenosti  se  zaměstnáním  (Tabulka  2),  lze 

vnímat  tuto  kategorii  krátkodobého  dočasného  zaměstnání  jako 

problematickou. Vedle všech ostatních typů pracovních smluv nebo úvazků je 

krátkodobá termínovaná práce jediná, která významně přispívá k pociťované 

nespokojenosti.  Odhlížeje  od  dalších  skutečností  tedy  platí,  že  pracovníci 

zaměstnaní  v  rámci  dočasné  pracovní  smlouvy  pociťují  obecně  vyšší  míru 

nespokojenosti se zaměstnáním, než ostatní pracovníci.  

53 Znění otázky: “U každého z následujících výroků týkajících se Vašeho zaměstnání zvolte,  
prosím, jednu odpověď podle toho, jak s výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte: a) Mám  
jisté zaměstnání.”
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Tabulka 2: Prediktory spokojenosti v zaměstnání (regresní model)54

B S.E. Beta Sig.

Typ pracovní smlouvy:

     Na dobu neurčitou (1) 0,240 0,211 0,102 0,255

     Na dobu určitou (1 rok a déle) (1) 0,287 0,235 0,086 0,223

     Na dobu určitou (do 1 roku) (1) 0,822 0,261 0,197 0,002**

     Bez písemné pracovní smlouvy (1) 0,24 0,257 0,005 0,926

Typ pracovního úvazku

     Plný úvazek (1) 0,159 0,156 0,59 0,309

     Částečný úvazek (½ a vyšší) (1) -0,039 0,271 -0,007 0,885

     Částečný úvazek (méně než ½ ) (1) -0,415 0,388 -0,045 0,285

Konstanta 2,599 0,199 0,000

R = 0,183
R2 =0,034

p < 0,05*

p < 0,01**

Pozn.: nezávislé proměnné jsou binárního charakteru (dummy variables)
Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
(N=655)

Naproti tomu časově neomezené pracovní kontrakty přinášejí zaměstnancům 

poměrně vyšší pocit jistoty, než již zmíněné kontrakty dočasné (Graf 9). Více 

jak polovina zaměstnanců s takovýmito pracovními smlouvami považuje své 

pracovní  místo  za  stabilní.  Navzdory  zmíněné  vyšší  nejistotě  dočasně 

zaměstnaných tak však nelze smluvní rámec pracovní činnosti považovat za 

jediný zdroj nejistoty spjaté se zaměstnáním, neboť vzájemná vazba mezi typy 

pracovních smluv a pociťovanou nejistotou je poměrně slabá.55 S částečnými 

pracovními úvazky se sice pojí méně zaměstnanecké jistoty,  než je tomu v 

případě  úvazků  úplných  (Graf  10),  přesto  je  z  důvodu  malého  zastoupení 

„částečných pracovních úvazků“ v souboru obtížné formulovat  jednoznačná 

zobecnění. 

54 Znění  otázky:”Jak  jste  se  svým  (hlavním)  zaměstnáním  spokojen/a?” (škála  “Zcela 
spokojen”-1, “Zcela nespokojen”-7)

55 Koeficient kontingence= 0,224 [viz Příloha A, Souhrn 5]
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Graf 10: Jistota zaměstnání podle typu práce (v %)

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
(N=556)

Obava ze ztráty zaměstnání se oproti úrovni jistoty práce vztahuje spíše 

ke globálnější charakteristice, která patrně odráží intuitivní znalost situace na 

trhu  práce,  vlastních  možností  uplatnění  na  jednotlivých  trzích  a  obavu  z 

hledání  možného  řešení  situace  v  případě  ztráty  zaměstnání.  Celkově  tedy 

vyjadřuje reflektovanou představu o vlastní pozici a šancích na trzích práce. 

Otázkou  tedy  je,  zdali  flexibilizované  formy  práce  situaci  obav  dále 

prohlubují,  nebo  se  jim  je  daří  redukovat.  Následující  graf  (Graf  11) 

dokumentuje  poměrně  intuitivní  předpoklad,  že  nejvíce  obav  ze  ztráty 

zaměstnání  vykazuje  kategorie  zaměstnanců  pracujících  v  rámci  dočasného 

pracovního kontraktu (do 1 roku).
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Graf 11: Obavy o ztrátu zaměstnání (v %)56

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
(N=628)

Domněnku, že krátkodobý dočasný pracovní kontrakt vede k posílení pocitu 

obav ze ztráty zaměstnání, částečně podporuje i výsledek logitového modelu 

(viz Model 2: Příloha A, Souhrn 9). Je však potřeba upozornit na skutečnost, 

že  přestože  absence  krátkodobého  dočasného  kontraktu  redukuje  hodnotu 

šancí (odds ratio) na výskyt obav o 0,507, uvedený model je velmi slabý (viz 

Příloha A, Souhrn 9). Vznik obav ze ztráty zaměstnání tedy není vysvětlitelný 

pouze existencí či neexistencí určitého typu pracovní smlouvy, byť krátkodobá 

a dočasná pracovní smlouva není v tomto případě nevýznamná. Jak bylo již 

dříve uvedeno (Graf 3), pracovní smlouvy na dobu určitou (do 1 roku) sice 

častěji  uzavírají  pracovníci  ze  základní  vzdělanostní  kategorie,  nicméně  v 

jejich  případě  se  zase  nepotvrdila  enormně  zvýšená  hladina  obav.  Role 

různých typů pracovních úvazků při iniciování nebo podpoře vzniku obav ze 

ztráty zaměstnání by mohla být očekávána v případě, kdy by vnějšími tlaky 

mohly  být  některé  sociální  kategorie  nebo  celé  zaměstnanecké  skupiny  do 

částečných pracovních úvazků intenzivněji vytlačovány. Vzhledem k rozsahu, 

kterému se částečné pracovní úvazky v České republice těší, není opodstatněné 

56 Znění otázky: “Jak moc, pokud vůbec, se obáváte ztráty svého zaměstnání?”
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tento  předpoklad  očekávat.  Na  grafu  tak  lze  vidět  přibližně  stejný  podíl 

obávajících se a těch, co se ztráty zaměstnání neobávají (Graf 12). 

Graf 12: Obavy o ztrátu zaměstnání podle typu práce (v %)

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
(N=559)

Odlišnost  rozdělení  jednotlivých  kategorií  lze  přičíst  již  zmiňovanému 

menšímu  zastoupení  celého  podsouboru  zaměstnanců  s  částečnými  úvazky. 

Uvedený graf tedy spíše zachycuje jen základní kontury vztahu. 

Smyslem této kapitoly nebylo pouze posoudit význam určitých dimenzí 

pracovního života v jejich vazbě na různé formy flexibilizované práce. Záměr 

směřoval  k  nalezení  takových  zaměstnaneckých  skupin,  kterým  flexibilní 

formy práce v podmínkách pracovního života České republiky poskytly další 

příležitosti  a  výhody a  kterým se naopak v této  souvislosti  jejich  pracovní 

situace  spíše  zkomplikovala.  Z  řady možných  řešení  uvedeného  záměru  se 

jako smysluplným ukázal postup vytváření zaměstnaneckých skupin a jejich 

charakteristiky  ve  vztahu  k  různým  flexibilním  formám  práce.  Vstupními 

charakteristikami definování skupin se stala vlastní spokojenost zaměstnanců 

se  zaměstnáním  a  míra  jejich  obav  ze  ztráty  zaměstnání.  Obě  uvedené 

charakteristiky nepochybně přesahují horizont vlastního vlivu různých forem 

flexibilní  práce,  nicméně  lze  takto  blížeji  popsat  charakteristiky 
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zaměstnaneckých  skupin,  které  jsou  s  diferencovanou  proporcionalitou  v 

jednotlivých formách flexibilní  práce zastoupeny.  Byly takto identifikovány 

čtyři výrazně diferencované zaměstnanecké skupiny (Tabulka 3)57. Uvedeným 

skupinám, jejichž situaci zkratkou definuje metaforické vyjádření, odpovídají 

v  různých  proporcích  demografické  znaky  a  atributy  jejich  pracovních 

podmínek.

Tabulka 3: Charakteristiky shluků (ne)stability a (ne)spokojenosti (v %)
1. skupina 2. skupina 3. skupina 4. skupina

Bezstarostní Ohrožení Bojující Vítězící N

Pohlaví
    muž
    žena
    celkem

59,9**

40,1**
43,4
56,6

45,6**

54,4**
60,6
39,4

363
300
663

Věkové kategorie
    18-29 let
    30-49 let
    50-65 let
    celkem

24,2*

51,3
24,5*

12,0
48,0
40,0*

 

13,7**

56,0
30,3

25,0
42,0
33,0

129 
322
180
631

Vzdělanostní kategorie:
    základní
    střední
    vyšší
    vysokoškolská
    celkem

5,7**

49,4
29,6
15,3*

13,5
69,2**

11,5*

5,8

11,0
57,5
22,7
8,8

12,1
40,7**

31,9
15,4

57
342
175
84

658

Typ zaměstnání:
    plný úvazek
    částečný úvazek
    celkem

96,2*

3,8*

 

84,8**

15,2**
96,3
3,7

86,0**

14,0**
528
32

560

Typ pracovní smlouvy:
    sml. na dobu neurčitou
    sml. na dobu určitou (1 rok a déle)
    sml. na dobu určitou (méně než rok)
    bez písemné pracovní smlouvy
    celkem

79,2**

9,4*

6,0
5,3

72,3
8,5

17,0*

2,1

74,0
13,6
10,2
2,3**

52,3**

20,9**

3,5
23,3**

462
76
48
42

628

Ztratil jsem zaměstnání vícekrát
    ano
    ne
    celkem

4,4*

95,6*

 

10,4**

89,6**
4,3
95,7

5,4
94,6

41
619
660

p < 0,05*

p < 0,01**

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005

57 Blíže Příloha A, Souhrn 11, 12
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Prostřednictvím charakteristik jednotlivých skupin lze posoudit možné dopady 

flexibilizovaných  forem  práce.  Potvrzuje  se  tak  již  dřívější  zjištění,  že 

krátkodobé dočasné pracovní smlouvy se častěji vyskytují u skupin, které sami 

vnímají  své  postavení  jako  problematické.  Zaměstnanecká  skupina 

„Ohrožených“,  mimo  významnější  zastoupení  právě  uvedeného  typu 

pracovního kontraktu, častěji než jiné (relativně) pracuje v rámci částečných 

pracovních  úvazků.  Přesto  nelze  považovat  tyto  pracovní  úvazky  za 

charakteristiku  skupiny  s  prekérním  postavením,  neboť  významný  podíl 

zaměstnanců se rovněž vyskytuje v rámci skupiny pracujících, jejichž stávající 

zaměstnanecké  postavení  je  nejpříznivější  (práce  na dobu neurčitou).  Jak z 

údajů dále vyplývá,  ve skupině „Ohrožených“ se rovněž vyskytuje relativně 

četnější zastoupení zaměstnanců ve věkové kategorii 50-65 let, tedy nejstarších 

pracovníků.  Stejně  tak  jsou  zde  častěji  zastoupeny  skupiny  nižších 

vzdělanostních kategorií. V rámci uvedených souvislostí už jen stěží překvapí, 

že  zaměstnanci  ve  skupině  „Ohrožených“  častěji  než  jiní  přicházeli  v 

předchozích letech opakovaně o svá zaměstnání. Charakteristiky pomyslných 

„Vítězů“  jsou  o  poznání  odlišné.  Společné  se  zaměstnanci  ze  skupiny 

„Ohrožených“  mají  tito  jen  téměř  stejně  početnou  skupinu  zaměstnanců 

pracujících na částečný pracovní poměr. Zajímavá je nesporně skutečnost, že 

zaměstnanci  této  nejspokojenější  skupiny  mají  častěji  (relativně)  než  jiné 

uzavřenu smlouvu na dobu určitou, nicméně v délce přesahující jeden rok. V 

této zaměstnanecké skupině jsou rovněž výrazně zastoupeni pracovníci, kteří 

nemají formálně uzavřenu pracovní smlouvu. Podle demografických znaků je 

tato skupina tvořena spíše ze 3/5 muži, pracovníky z nejmladší, ale i nejstarší 

věkové kategorie a také zaměstnanci s obecně vyšším vzděláním. Zaměstnanci 

náležející  do  této  teoretické  skupiny  „Vítězů“  tvoří  asi  14  %  všech 

zaměstnanců.  Daleko početnější  skupinou jsou nicméně tzv.  „Bezstarostní“. 

Pokud  lze  něčím  tuto  skupinu  charakterizovat,  pak  tím,  že  se  jedná  o 

zaměstnance  převážně  pracující  v  pracovním  poměru  na  dobu  neurčitou, 

tvořenou  převážně  muži  a  nejmladší  věkovou  kategorií.  V  rámci  svého 
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zaměstnání  častěji  nabízejí  pracovnímu  trhu  vyšší  úroveň  vzdělání,  než 

zaměstnanci skupin ostatních. V předchozích letech spíše také jen zřídka přišli 

o  svá  zaměstnání.  Společně  s  čtvrtou  skupinou  zaměstnanců  patří 

„Bezstarostní“  spíše  k  těm mladším.  Ve skupině  „Bojujících“  se  vyskytuje 

méně (relativně) zaměstnanců nejmladší věkové kategorie, než ve skupinách 

ostatních. Pracují většinou na plný úvazek a jen malá část z nich pracuje bez 

pracovní smlouvy. Jedná se rovněž především o ženy ve středním věku, spíše 

nižších vzdělanostních kategorií. Zastoupení této skupiny mezi zaměstnanci je 

téměř 28 %. O něco častěji pracují zaměstnanci této skupiny v rámci nějaké 

formy dočasného pracovního kontraktu. 

Dosud  uvedená  data  ukázala,  že  jednotlivé  formy  flexibilních 

pracovních podmínek zatím nemají, až na výjimku, schopnost pracovní trh v 

České  republice  nějak  výrazně  segmentovat.  Za  zmíněnou  výjimku  lze 

považovat nejspíše jen krátkodobé dočasné pracovní kontrakty, v nichž se více 

soustřeďují  zaměstnanci  z  nižších  vzdělanostních  kategorií.  Tito  pracovníci 

jsou  také  častěji  než  jiné  kategorie  ve  skupině  zaměstnanců,  jejichž 

zaměstnanecké  postavení  lze  považovat  za  problematické.  Prekérnost  jejich 

postavení  navíc  dokresluje  skutečnost,  že  se  mezi  nimi  objevuje  více 

zaměstnanců na částečný pracovní  úvazek.  Bylo  rovněž zjištěno,  že  i  mezi 

těmi  zaměstnanci,  jejichž  zaměstnanecké  podmínky  jsou  nejpříznivější, 

nemalou  část  zaujímají  ti,  kteří  pracují  rovněž  na  nějaký  typ  částečného 

pracovního  úvazku.  Je  tedy  možno  shrnout,  že  nejméně  příznivé 

zaměstnanecké  postavení  se  vyskytuje  společně  s  krátkodobými  dočasnými 

pracovními kontrakty. Naproti tomu ostatní flexibilní formy práce se vztahují 

k  diferencovaným  charakteristikám,  které  neumožňují  jejich  jednoznačnou 

kategorizaci na „vhodné“ a „méně vhodné“, nebo je jejich vliv na postavení a 

situaci zaměstnanců zanedbatelný. 

78



3.3 Potenciál rozšíření flexibilních forem práce

Snaha  prosazovat  opatření  na  podporu  zaměstnanosti  a 

konkurenceschopnosti  ekonomik  nemusí  být  nezbytně  iniciována  ze  strany 

státních a politických institucí, neboť je možné současně s tímto očekávat, že u 

samotných  zaměstnanců  existuje  konkrétnější  představa  o  preferovaných 

podmínkách  vlastní  pracovní  činnosti.  Součástí  těchto  představ  tak  mohou 

nepochybně  být  i  nestandardní  formy  zaměstnání.  Požadavek  flexibilních 

pracovních  trhů,  které  vyvolávají  minimum  svých  negativních  projevů, 

směřuje  k  rozšiřování  podílu  flexibilních  forem  práce  prosazovaných 

samotnými  zaměstnanci  (employee-  lead  flexibilisation).  Samostatně 

prosazované  flexibilní  formy  práce  jednak  redukují  negativa,  která  může 

plošná flexibilizace práce přinášet, tak také možnou pracovní nespokojenost, 

která  je  pak  jen  obtížně  překonatelná.  Nacházení  těchto  potencionálních 

atributů pracovních kontraktů tak může napomoci zaměřit legislativní opatření, 

které  nebudou rozvoji  těchto  individualizovanějších  forem práce  bránit,  ale 

budou je naopak podporovat. Tato podpora se však nemůže orientovat jen na 

tu část ekonomicky aktivních, u níž by došlo jen k přechodu z jedné formy 

placené  práce  do  jiné.  Mělo  by  se  jednat  rovněž  o  nalezení  podnětů  pro 

skupiny  těch,  pro  něž  se  flexibilní  formy práce  mohou  stát  často  jediným 

způsobem, jak opět získat placené zaměstnání.

3.3.1 Potenciály k flexibilní práci ekonomicky aktivních

Jedním z hlavních problémů pracovního trhu a úrovně zaměstnanosti v 

České republice je stále nízký podíl částečných pracovních úvazků. Přitom lze 

říci,  a  ukázaly  to  i  předchozí  analýzy,  že  částečné  úvazky  nepatří  mezi 

flexibilizované  formy  práce,  které  souvisí  s  negativními  projevy  jako 

nespokojeností s pracovní činností nebo nestabilitou pracovního místa. Právě k 

podpoře  částečných  pracovních  úvazků  by  tedy  měla  nejspíše  směřovat 

rozhodná legislativní  opatření  k  prosazení  flexibilních  forem práce.  Jak lze 

79



totiž vidět (Graf 13), 14 % zaměstnanců pracujících na plný pracovní úvazek 

by v daném okamžiku volilo nějakou formu částečného pracovního úvazku. 

Především více jak pětina žen, které pracují v rámci plného úvazku, by dala 

přednost této alternativní formě pracovní činnosti. Přestože je i zde evidentní 

dominantní preference plných pracovních úvazků, je patrné, že přibližně každý 

desátý ekonomicky aktivní by preferoval tuto formu práce. 

Graf 13: Alternativní volba práce zaměstnanců na plný úvazek (v %)58

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
Pozn.: soubor byl vážen
(N=526)

Dominantní preference částečných pracovních úvazků ze strany žen je jediným 

diferencujícím momentem v rámci ekonomicky aktivní populace pracující na 

plný úvazek. Jednotlivé vzdělanostní a věkové kategorie reagují na možnost 

volby  částečných  pracovních  úvazků  podobně.  Jistou  preferenci  částečných 

pracovních  úvazků  deklarovala  snad  jen  skupina  nejstarší  kategorie 

zaměstnanců.59 Je třeba však uvést, že existují poměrně očekávatelné bariéry 

možného rozšíření částečných úvazků. Ukazuje se totiž, že v okamžiku, kdy je 

s  redukcí  pracovní  doby  (částečné  úvazky)  spojeno  i  odpovídající  snížení 

58 Znění otázky: “Představte si, že byste si své zaměstnání mohl(a) zvolit právě teď. Kterému 
z uvedených byste dal(a) přednost?”

59 Viz Příloha A, Souhrn 13
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mzdy či platu, zájem o částečné pracovní úvazky se razantně zmenšuje (Graf 

14). 

Graf 14: Preference hypoteticky odměňovaného množství práce (%)60

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
Pozn.: soubor byl vážen
(N=508)

Tímto  způsobem  se  z  14  %  zaměstnanců  preferujících  částečné  pracovní 

úvazky  (Graf  13)  stává  jen  hypotetická  skupina.61 Je  tedy  evidentní,  že 

uvědomění si určité redukce v odměňování zmenšuje rovněž zájem o omezení 

pracovní  činnosti.  Naopak  se  na  tomto  místě  ukazuje  ochota  k  zvyšování 

množství  odpracovaných  hodin.  Takto  více  jak  dvě  pětiny  mužů,  kteří  již 

pracují na plný úvazek, deklarují ochotu k zvyšování objemu dodatečné práce. 

Přesčasová práce jako jedna z forem numerické flexibility může být tedy dále 

poměrně  intenzivně  využívána.  Co  je  však  v  této  situaci  nutné  zmínit  je 

skutečnost,  že  přesčasová  práce  je  do  značné  míry  inverzním procesem ke 

snaze zvyšovat zaměstnanost a tedy i redukovat počet nezaměstnaných. 

60 Znění otázky:  “Vezměte nyní v úvahu počet hodin práce ve Vašem hlavním zaměstnání a  
peníze, které zde vyděláte, včetně příplatků za pravidelné přesčasy. Kdybyste se musel(a)  
rozhodnout pro jednu ze tří uvedených možností, které byste dal(a) přednost”

61 Uvedená kategorie otázky “Pracovat méně hodin a vydělávat méně peněz” však může být 
respondenty interpretována tak, že polovičnímu poklesu odpracovaných hodin odpovídá 
poloviční pokles platu. Tento předpoklad však nemusí být v praxi naplněn. 
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Vedle  ryze  preferovaných  forem  pracovní  činnosti,  které  by 

zaměstnanci mohli za určitých okolností volit, je potřeba identifikovat možné 

strategie,  které vedou k volbě flexibilních forem pracovní činnosti  v situaci 

možného ohrožení. Jedná se tedy o identifikaci situace, kdy by se k flexibilním 

formám práce přistupovalo nikoli v důsledku individuálních preferencí, ale v 

momentu  ohrožení  vlastní  zaměstnanecké  pozice.  Defenzivní  strategie 

odvrácení  hrozby  ztráty  zaměstnání  nepředstavuje  sice  žádoucí  podnět  k 

rozvoji alternativních způsobů zaměstnání, nicméně zkušenosti ukazují, že se 

jedná  o  jeden  z  možných  zdrojů  prosazení  flexibilních  forem  práce. 

Připravenost  a  ochota  přijmout  alternativní  pracovní  režim  je  výrazem 

adaptability pracovníků a celého pracovního trhu. Ukazuje se tak (Graf 15), že 

téměř  třetina  zaměstnanců  by  v  zájmu  odvrácení  ztráty  zaměstnání  byla 

ochotna  přijmout  práci  s  nižším  platem,  než  který  do  té  doby  získávala. 

Přizpůsobivější  jsou  v tomto  případě  více  ženy,  z  nichž  38  % deklarovalo 

ochotu k takovémuto postupu.

Graf 15: Ochota přijmout místo s nižším platem (%)62

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
Pozn.: soubor byl vážen
(N= 652)

62 Znění otázky: “Do jaké míry souhlasíte s následujícím výrokem? Abyste se vyhnul  
nezaměstnanosti, byl(a) byste ochotna přijmout místo s nižším platem?”
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Muži jsou obecně při volbě tohoto řešení o něco liknavější než ženy, což však 

v souvislosti s převládajícím vzorcem muže jako živitele rodiny nemusí nutně 

překvapit. Potenciálně znepokojující situaci uvádí následující graf, z něhož je 

patrné,  že  při  nepříznivé  situaci  se  ochota  přijmout  místo  s  nižším platem 

snižuje v závislosti na klesajícím vzdělání zaměstnance. Je přitom zřejmé, že 

vzhledem  k  rostoucímu  významu  zpracování  a  vytváření  informací  patří 

skupiny se vzděláním nižším k těm nejohroženějším kategoriím zaměstnanců. 

Ochotu přijmout místo s nižším platem deklaruje jen asi třetina zaměstnanců 

základní  vzdělanostní  kategorie,  což  je  ve  srovnání  se  zaměstnanci  s 

vysokoškolským vzděláním  (51  %)  výrazný  rozdíl  (Graf  16).  Zaměstnanci 

nižších vzdělanostních kategorií neprojevují jen nižší ochotu, nýbrž i aktivní 

odpor k takovému řešení. Nesouhlasný projev s přijetím méně placeného místa 

tak  vyjádřilo  46  %  zaměstnanců  nejnižší  a  47  %  zaměstnanců  střední 

vzdělanostní kategorie.  V rámci jednotlivých věkových skupin se významné 

posuny naopak již spíše nevyskytují.63

Graf 16: Ochota přijmout místo s nižším platem podle vzdělání (%)

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
Pozn.: soubor byl vážen
(N= 652)

63 Viz Příloha A, Souhrn 15
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Alternativní  strategii  v  situaci  ohrožení  nezaměstnaností  představuje  také 

přechod  na  nějaký  typ  dočasné  pracovní  činnosti  (termínovaný  pracovní 

kontrakt).  Ochota přijmout  dočasné pracovní místo je poměrně vysoká,  dvě 

třetiny zaměstnanců by s tímto řešením v případě ohrožení nezaměstnaností 

souhlasilo (Graf 17). 

Graf 17: Ochota přijmout dočasné zaměstnání (%)64

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
Pozn.: soubor byl vážen
(N= 651)

I v tomto případě deklarují ženy k volbě tohoto řešení větší ochotu než muži 

(72 %) a  také  o něco  menší  rezistenci  (11 %).  Uvedené  hodnoty nicméně 

překvapí především v souvislosti s předchozími závěry,  v nichž jsou formy 

dočasné  práce  vnímány  jako  ty  spíše  nejistější  a  problematičtější.  Této 

skutečnosti  patrně  napomáhá  také  fakt,  že  dočasné  pracovní  kontrakty 

implicitně nepředpokládají snížení platu, kdežto jak přechod na méně placenou 

práci,  tak  volba  částečného  úvazku,  jsou  s  poklesem  platu  nepochybně 

spojeny. 

64 Znění  otázky:  “Do  jaké  míry  souhlasíte  s  následujícím  výrokem?  Abyste  se  vyhnul  
nezaměstnanosti, byl(a) byste ochotna přijmout dočasné zaměstnání?”
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3.3.2 Potenciál rozšíření flexibilních forem práce u nezaměstnaných

Od  zavádění  flexibilních  forem  práce  se  očekává,  že  se  stanou 

nástrojem  snižování  nezaměstnanosti  a  zvyšování  konkurenceschopnosti 

ekonomik. Jednotlivá opatření se tak stávají způsobem, jak začlenit  skupiny 

nezaměstnaných zpět do pracovního procesu. Postupy spočívají především v 

legislativních  a  finančních  opatřeních,  nicméně  musí  rovněž  odpovídat 

představám  nezaměstnaných  o  tom,  jaké  pracovní  podmínky  jsou  pro  ně 

přijatelné  a  které  naopak  odmítají.  Následující  část  se  proto  bude  snažit 

postihnout  základní  obrysy  preferovaných  pracovních  podmínek 

nezaměstnaných v rozsahu, který analyzovaná data umožňují.  

 Přestože analyzovaný soubor nezaměstnaných není velkého rozsahu 

(N=88), základní obrysy tendencí se i zde objevují. 

Tabulka 4: Preferované pracovní úvazky nezaměstnaných (demografické 
charakteristiky)a 

Plný úvazek Částečný 
úvazek 

(10-30 hod)

Částečný 
úvazek (méně 

než 10 hod

Žádné 
zaměstnání 

N % N % N % N % N

Muži 26 63,4 3 7,3 2 4,9 10 24,4* 41

Ženy 34 72,3 9 19,1 0 0 4 8,5* 47

18-29 let 22 68,8 4 12,5 2 12,5 4 12,5 32

30-49 let 29 76,3 5 13,2 0 13,2 4 10,5 38

50-65 let 8 66,7 2 16,7 0 16,7 2 16,7 12

Základní 25 73,5 1 2,9 2 5,9 6 17,6 34

Střední 19 57,6 11 33,3 0 0 3 9,1 33

Vyšší 14 73,7 1 5,3 0 0 4 21,1 19

Vysokoškolské 2 66,7 0 0 0 0 1 33,3 3

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
Pozn.: a. Uvedená % zde jen orientační
Soubor vážen
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Struktura preferencí jednotlivých typů pracovních úvazků u nezaměstnaných 

se  výrazným  způsobem  neodchyluje  od  té,  kterou  vykazují  zaměstnanci 

pracující na plný úvazek. Také v případě nezaměstnaných by jich asi 12 % 

preferovala  nějakou formu částečného  pracovního úvazku.  Ženy by  rovněž 

daleko  ochotněji  než  muži  přijaly  tuto  formu  práce,  pokud  by  si  mohly 

svobodně vybrat.  Celkově  skupina  nezaměstnaných  preferuje  plné  pracovní 

úvazky,  přičemž  výrazné  rozdíly  se  mezi  jednotlivými  věkovými  a 

vzdělanostními kategoriemi neprojevují. Pro přesnější a konkrétnější soudy by 

však tato problematika vyžadovala rozsáhlejší a tématicky zacílená data. 

Ukazuje  se,  že  v  prostředí  pracovních  trhů  České  republiky  určité 

potenciály  k  rozšíření  některých  forem  práce  existují.  Nedá  se  sice  asi 

očekávat  masová  podpora  atypických  forem  práce,  přesto  se  vyskytují 

skupiny, které jsou v určitých situacích ochotny na změněné podmínky takto 

reagovat.  K jedné z největších příležitostí  patří  možnost  rostoucího rozsahu 

částečných pracovních úvazků. Více jak desetina zaměstnanců pracujících na 

plný  pracovní  poměr  by preferovala  přechod na  nějakou formu částečného 

úvazku.  V  rámci  této  skupiny  převažují  ženy,  z  nichž  by  celá  pětina 

preferovala částečný pracovní poměr. Situace se však do značné míry mění v 

okamžiku,  kdy  se  posuzuje  preference  omezení  odpracovaných  hodin  ve 

vztahu k přiměřenosti  platových podmínek. Zde totiž ochota pracovat méně 

hodin s určitým snížením platu prudce klesá. Nicméně je možné konstatovat, 

že  i  ve  skupině  zaměstnanců  pracujících  na  plný  pracovní  úvazek  existují 

takoví, kteří by mohli za určitých podmínek částečné úvazky přijmout. Z dat o 

českém  pracovním  prostředí  lze  identifikovat  poměrně  výrazný  zájem 

pracujících využívat možností práce přesčas, bude-li adekvátně odměňována. 

Dvě pětiny pracujících mužů a téměř třetina pracujících žen deklarují ochotu k 

další  přesčasové  práci,  bude-li  odpovídajícím  způsobem  odměněna.  Tuto 

možnost lze pozitivně hodnotit především z pohledu numerické flexibility v 

rámci celého pracovního trhu a národního hospodářství, nicméně na celkovou 

úroveň  zaměstnanosti  nemusí  mít  využívání  možnosti  přesčasové  práce 
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příznivý dopad. Dlouhodobé využívání přesčasové práce lze totiž chápat jako 

náhradní  strategii  zvyšování  celkového  objemu  pracovních  hodin,  nicméně 

nikoli cestou růstu zaměstnanosti, ale spíše intenzifikací stávajících pracovních 

kapacit. 

 Adaptabilní schopnosti pracovního trhu jsou diferencované. Je-li totiž 

posuzována  ochota  přijmout  alternativní  strategie,  které  by  napomohly 

zaměstnancům  vyhnout  se  situaci  hrozící  nezaměstnanosti  přijetím  méně 

placeného místa,  téměř třetina je k volbě tohoto řešení ochotná.  I zde větší 

„pružnost“  projevují  především  ženy  a  překvapivě  i  vyšší  vzdělanostní 

kategorie.  Naproti  tomu  právě  nejohroženější  zaměstnanecké  skupiny,  tedy 

skupiny v rámci nejnižší vzdělanostní kategorie, vykazují zvýšenou rezistenci 

tímto způsobem na situace reagovat (47 % nižší a 46 % střední vzdělanostní 

kategorie).  Překvapivou  se  ukázala  skutečnost,  že  celé  2/3  pracujících 

zaměstnanců  by  na  situaci  hrozící  nezaměstnanosti  ochotněji  reagovalo 

přijetím  dočasného  zaměstnání,  přičemž  se  z  předchozích  analýz  poměrně 

jednoznačně ukázalo, že právě dočasná pracovní místa jsou spojena s nejvyšší 

mírou  pracovní  nejistoty  a  nespokojenosti.  Převládá  zde  tedy  nejspíše 

představa, že méně „bolestnou“ reakcí na situaci hrozící  nezaměstnanosti  je 

nejisté, nicméně přiměřeně placené pracovní místo, spíše než zajištěný, ovšem 

méně  placený  částečný  úvazek.  V  rámci  možností  vlastní  analýzy  nebylo 

možno  pominout  potenciál  k  flexibilním  pracovním  činnostem  u  skupiny 

nezaměstnaných.  V  případě  volby  jednotlivých  forem  pracovních  úvazků 

vykázali nezaměstnaní podobnou strukturu preferencí, jakou mají zaměstnaní 

pracovníci.  Rozsah  souboru  a  zaměření  analyzovaných  dat  však  nicméně 

neumožňoval bližší rozbor možností, které by se pro skupinu nezaměstnaných 

mohly  otevírat.  V této  souvislosti  se  domnívám,  že  by  si  právě  toto  téma 

následující zpracování nepochybně zasloužilo.
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4. Zajištěná flexibilní práce

4.1 Smysl flexicurity

V současné  době se  již  všeobecně  předpokládá,  že  dříve  či  později 

bude docházet k postupnému zavádění dalších a dalších pobídek k rozšířování 

uplatnění flexibilních forem práce. Na charakter stávajícího vývoje se podílely 

rozsáhlé strukturální a technologické proměny, jejichž vliv již není možné dále 

pomíjet.  K  tomuto  poznání  dospěly  mnohé  evropské  země  v  období 

osmdesátých  a  devadesátých  let  20.  století,  mnohé  k  němu  dospívají  v 

současnosti. Do značné míry současně (anebo s mírným časovým odstupem) s 

aplikací legislativních a rozpočtových nástrojů modernizace pracovních trhů 

vystupují  požadavky  na  nalezení  způsobů,  které  napomohou  redukovat 

nežádoucí dopady uskutečňovaných změn. Postupně se totiž objevují poznatky 

o  problematickém postavení  pracovníků,  pro  něž  se  flexibilní  formy práce 

stávají  jen  zdánlivým řešením jejich  již  tak  nejisté  a  bezvýchodné  situace. 

Segmentace trhů práce na ty,  s nimiž se v dlouhodobějším horizontu počítá 

(insiders)  a  ty,  kterých  je  příležitostně  a  krátkodobě využíváno  (outsiders), 

neodpovídá  počátečním  požadavkům  na  poskytnutí  pracovních  šancí 

práceschopným  a  ochotným  pracovat.  Pokud  atypické  formy  práce  měly 

umožnit  „nasátí“  znevýhodněných  skupin  (absolventů,  pracovníků 

předdůchodového věku, žen) do pracovního procesu, pak neomezované formy 

flexibilních  pracovních  kontraktů  produkovaly  znevýhodnění  nového 

charakteru. Zkušenosti ukázaly,  že mají-li mít nestandardní formy práce pro 

skupiny zaměstnanců charakter pracovních příležitostí,  nelze jejich existenci 

ponechat vně systému formalizovaných pravidel. 

Rozvíjející  se  koncepce  zajištěné  flexibility  (flexicurity)65 tak  v  této 

situaci  představuje  možné  východisko  mezi  požadavkem  na  rostoucí 

konkurenceschopnost  a  udržitelný  ekonomický  růst  postindustriálních 

65 V textu bude dále používán opisný tvar “zajištěná flexibilita”.
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ekonomik  na  jedné  straně,  a  pocitem  pracovního  bezpečí,  jistoty  a 

konzultativní pomoci na straně druhé. Jedná se tedy o snahu nalézt způsob, jak 

zajistit udržitelnou hospodářskou úroveň vyspělých zemí a příznivé prostředí 

pro život jejich občanů. Stává se řešení, jak se na současných proměnlivých 

trzích práce (transitional labour markets) účinně pohybovat a na dynamické 

podmínky se adaptovat. Uvedené skutečnosti si jsou již plně vědomi i političtí 

aktéři  formulující  obecné  principy  hospodářského  a  sociálního  rozvoje 

Evropské unie.66 Podpora ekonomické konkurenceschopnosti a růstu by však 

neměla  rezignovat  na  základní  principy  Evropského  sociálního  modelu. 

Naopak  se  předpokládá,  že  právě  možnosti,  které  zajištěná  flexibilita 

poskytuje,  mohou  realizaci  dlouhodobých  politických  cílů  evropského 

společenství  napomáhat.  Tak  rostoucí  produktivita,  vysoká  zaměstnanost  a 

inovativní  potenciál  vytváří  ekonomické  předpoklady  pro  udržitelný 

ekonomický  růst,  udržení  společenské  solidarity  a  řešení  otázek  životního 

prostředí.67 Z tohoto důvodu se součástí  Lisabonské strategie  stal  například 

také  požadavek  (nebo  cíl)  na  dosažení  70  %  zaměstnanosti  (60  % 

zaměstnanosti žen) do roku 2010.68 Tuto novou realitu přijaly i takové tradičně 

pracovní trhy silně zajišťující země jako Francie nebo Švédsko. 

Zajištěná flexibilita jako určité pojetí modernizace pracovních trhů se 

začíná  rozvíjet  především  od  druhé  poloviny  90.  let,  a  to  především  v 

Nizozemí  a  Dánsku.  Tedy  v  těch  evropských  zemích,  které  jako  jedny  z 

prvních aplikovaly některé nástroje legislativní povahy, které vedly k zavedení 

a rozšíření flexibility na pracovních trzích. Zajištěná flexibilita (flexicurity) je 

tedy systémem legislativních a finančních opatření, jejichž cílem je podporovat 

flexibilní charakter práce zároveň s dosažením odpovídající úrovně pracovního 

zajištění.69 Přestože  již  na dané téma  vzniklo  několik  studií  a  téma  stálo  v 

66 Např. domkumenty “Společně k růstu a zaměstnanosti- Nový začátek lisabonské strategie”, 
nebo “Towards Common Principles of Flexicurity”. 

67 Viz např. “Společně k růstu a zaměstnanosti-Nový začátek lisabonské strategie”.
68 In: Towards Common Principles of Flexicurity (2007).
69 OECD charakterizuje systém flexicurity jako mírně ochranářskou politiku pracovních trhů, 

s  důrazem  na  pojetí  celoživotního  vzdělávání,  vysokou  ekonomickou  náročností  na 
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pozadí vzniku několika institucí,  nelze o zajištěné flexibilitě  hovořit  jako o 

konkrétním institucionálním modelu přenositelném z jedné země do jiné. Jak 

uvádí  Wilthagen  [1998],  spíše  než  o  nějakém  konkrétním  modelu  je 

přiměřenější hovořit o způsobu orientace pracovních trhů v rámci stanovených 

principů. Řada nástrojů již byla využita v různých zemích, přesto nelze chápat 

zajištěnou  flexibilitu  jako  konkrétní  model  organizace  pracovních  trhů. 

Jednotlivá opatření totiž vznikají v důsledku určité situace v pracovní oblasti 

za  spoluúčasti70 a  vyjednávání  sociálních  partnerů.  Společně  s  určitým 

institucionálním  uspořádáním  pracovních  trhů  jsou  pak  jednotlivá  řešení 

nalézána  v  součinnosti  se  všemi  sociálními  partnery.  V této  souvislosti  se 

například  o  nizozemské  situaci  příznačně  hovoří  jako  o  „konzultativní 

ekonomice“  [Wilthagen  1998:  2].  Jednotlivá  řešení  jsou  totiž  vyjednávána 

sociálními  partnery  způsobem,  aby  mezi  nimi  bylo  dosaženo  situace 

všestranného  prospěchu  (win-win  strategy).  Kontinuální  vyjednávání  mezi 

sociálními partnery,  a jejich společný zájem orientovaný sdílenými principy 

vyšší  konkurenceschopnosti  a  zaměstnanosti,  je  předpokladem  průběžného 

prosazování  požadovaných  opatření,  která  jsou  vlastním obsahem zajištěné 

flexibility.  Neprosazují  se  jednostranná  řešení,  ale  hledají  se  (a  nacházejí) 

určité kompromisy. 

4.2 Principy a cíle zajištěné flexibility

Požadavkem  na  flexibilizaci  pracovní  oblasti  nedochází  v  rámci 

„evropské  cesty“  k  odmítnutí  hodnot  solidarity  a  sociální  soudržnosti. 

Zajištěnou flexibilitu je tedy možné považovat za nalezení způsobu, jak zvýšit 

dynamiku  svých  pracovních  trhů  při  zachování  určitého  stupně  jistoty  a 

ochrany. Těžiště významu ochrany a jistoty práce se však přesouvá z pozice 

realizaci,  adresné  sociální  pomoci  na  základě  “povinností  a  práv”,  spoluúčasti  odborů. 
Takové země pak vykazují vysokou zaměstnanost, nízkou dlouhodobou nezaměstnanost, 
malý podíl klasifikovaných chudých  [Towards Common Principles of Flexicurity 2007: 
16].

70 Zdůrazněno R.M.
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zabezpečení pracovního místa k ochraně vlastní práce [Wilthagen 1998]. Jinak 

řečeno,  smyslem jednotlivých opatření  není  ochrana  pracovního místa  před 

jeho případným rušením,  ale  ochrana samotného principu  pracovní  činnosti 

nezávislého na konkrétním pracovním místě. Vedle ochrany práce je tématem 

zajištěné  flexibility  také  její  sociálně  inkluzivní  potenciál.  Rostoucí 

zaměstnanost  se  jen  stěží  může  odvíjet  v  podmínkách,  kdy  určité  sociální 

kategorie mají omezené šance přístupu na pracovní trhy. Pro ohrožené skupiny 

pracovníků tak zajištěné formy flexibility mohou znamenat akceptovatelnou 

cestu  vybřednutí  z  problematického  postavení  nezaměstnanosti  nebo  černé 

ekonomiky.  Současně  s  podporou  a  ochranou  pracovní  aktivity  je  součástí 

pojetí  zajištěné  flexibility  také  omezování  segmentace  pracovních  trhů. 

Negativním projevem neregulovaných forem flexibilizované práce je vytváření 

nerovnoměrného rozložení práv a jistot mezi skupinami zaměstnanců. Součástí 

koncepce zajištěné flexibility jsou právě určitá opatření, která mají vyrovnávat 

práva a povinnosti  nejen mezi  zaměstnanci  a zaměstnavateli,  ale  také mezi 

jednotlivými  skupinami  zaměstnanců.  Z  uvedeného  je  patrné,  že  pojetí 

zajištěné flexibility se netýká jen skupin pracujících v rámci nějakých forem 

atypických  pracovních  činností,  ale  také  zaměstnanců  s  dlouhodobými 

smlouvami  na  dobu neurčitou,  pracujícími  na  plné  pracovní  úvazky a  i  ve 

standardním  režimu  rozložení  pracovní  doby.  Pojetí  zajištěné  flexibility 

(flexicurity),  mající  za  cíl  růst  zaměstnanosti  a  ochrany  práce,  omezování 

segmentace pracovních trhů a podporu sociální inkluze ohrožených skupin, se 

opírá o čtyři dominantní pilíře.71 

Výchozím principem pojetí zajištěné flexibility je nalezení přiměřené 

vyváženosti  mezi  flexibilitou  pracovní  oblasti  a  její  ochranou.72 Jedná  se 

především o  účinnost  aplikovaných  legislativních  opatření,  která  definují  a 

vymezují  fungování  pracovní  oblasti.  Benevolentní  pracovně  právní  systém 

71 In: Towards Common Principles of Flexicurity (2007).
72 Pojetí základních principů zajištěné flexibility viz. Towards Common Principles of  

Flexicurity (2007): 12-14  
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umožňuje  rozšíření  negativních  projevů flexibilizace  práce,  ke kterým patří 

segmentace  trhu  práce  a  vytváření  skupin  dlouhodobě  prekariarizovaných 

pracovníků.  Na  druhé  straně  silně  regulovaný  právní  systém  s  dominancí 

ochrany  pracovních  míst  nedovoluje  zaměstnavatelům  přiměřeně  rychle 

reagovat  na  proměny jejich  tržních  podmínek,  stejně  jako díky  tomu brání 

pracovním  šancím  ohrožených  skupin  a  ponechává  je  tak  v  situaci 

nezaměstnanosti. Obecně se tak považuje za podstatné podporovat dynamiku 

pracovního trhu, v němž ochrana není primárně zaměřena na pracovní místa, 

ale na pracovní aktivitu samotnou. 

Za  velmi  podstatnou  součást  celého  pojetí  zajištěné  flexibility  se 

považuje  rozvinutý  systém  celoživotního  vzdělávání  pracovníků.  Průběžné 

vzdělávání  zajišťuje  dlouhodobou  zaměstnatelnost  a  zvyšovat  rovněž  tolik 

požadovaný inovační potenciál. Přitom se vždy nemusí jednat jen o průběžné 

doškolování  v  rámci  aktuálně  zastávané  pracovní  pozice.  Celoživotní 

vzdělávání  se  orientuje  na  komplexní  pracovní  kariéru  zaměstnanců 

(investment  contract)  [Wilthagen  1998:  20].  Lze  se  tak  setkat  s  poměrně 

značnou šíří konkrétních řešení, sahajících od systému rekvalifikačních kurzů 

v  případě  nezaměstnanosti,  až  po  využívání  cyklicky  se  vyskytujících 

dovolených na vzdělání (education leave).73 Například v rámci  rotace práce 

(job rotation) se v Dánsku princip celoživotního vzdělávání pracovníků rovněž 

propojuje  se  systémem  dočasného  zaměstnávání  nezaměstnaných,  kteří  po 

dobu dovolené na vzdělávání přicházejí na dočasně uvolněná pracovní místa a 

získávají tolik potřebné pracovní zkušenosti.74

Vlastním  předpokladem  fungování  modernizovaného  trhu  práce  je 

efektivní  výkon  systému  aktivní  politiky  zaměstnanosti.  Naplnění  tohoto 

principu  v  praxi  nicméně  naráží  často  na  problematiku  finanční  náročnosti 

aktivní politiky zaměstnanosti. Jedná se většinou totiž o nákladné investice do 

73 Dovolená  na  vzdělání  je  využívána  např.  již  od  druhé  poloviny  90.  let  v  Nizozemí 
[Wilthagen 1998: 20].

74 In: Towards Common Principles of Flexicurity (2007): 36
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tvorby  nebo  podpory  pracovních  míst  pro  skupiny  nezaměstnaných 

(Slovensko), nebo zajištění kvalifikovaných pracovníků konzultačních institucí 

zprostředkovatelen práce (Nizozemí).  Lze se však domnívat,  že společenské 

náklady  nízké  zaměstnanosti  a  vysoké  nezaměstnanosti  ohrožují  stabilitu 

společnosti  více,  než  redistribuce  prostředků  ve  prospěch  systému  aktivní 

politiky zaměstnanosti.  Není  možné  však redukovat  systém aktivní  politiky 

zaměstnanosti  na  parametr  aktivní  tvorby  či  podpory  pracovních  míst. 

Nezbytnou  součástí  je  totiž  také  vytváření  klimatu  vlastní  zodpovědnosti  a 

iniciativy při získávání zaměstnání a zvyšování svých pracovních šancí.

S principem ochrany práce souvisí také přiměřený systém sociálního 

zabezpečení.  Pojetí systému sociální  podpory jako alternativy placené práce 

není z tohoto pohledu do budoucna udržitelné.  Podpora se naopak v rámci 

pojetí zajištěné flexibility týká aktivní práce, pracovní mobility a ochrany v 

situaci  přechodného  ne-zaměstnání.  Potřeba  efektivního  a  racionálního 

vynakládání  těchto  prostředků  je  v  tomto  duchu  již  samozřejmým 

požadavkem.  Principiálně  je  pak  orientována  na  situace  přechodů  mezi 

jednotlivými fázemi pracovního života (ze školy na pracovní trh, z jednoho 

pracovního místa na jiné). V praxi ne vždy samozřejmým pravidlem je rovněž 

kontinuální  vyhodnocování  efektivity  a  smysluplnosti  jednotlivých  nástrojů 

sociálního zabezpečení. 

Uvedené čtyři  základní  principy se mají  stát orientačním schématem 

pro  modernizaci  pracovní  trhů  a  pracovní  legislativy.  Jejich  obecnost  je 

vyjádřením pochopení pro institucionální rozmanitost jednotlivých pracovních 

trhů.  Přenositelnost  konkrétních  inspirací  nesmí  být  nereflektovaná  a 

automatická. Je potřeba vnímat institucionální jedinečnost pracovní oblasti v 

jednotlivých zemích a v součinnosti se všemi sociálními partnery vyhledávat 

přiměřená řešení. 
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Závěrem  je  možné  problematiku  shrnout  následujícím  způsobem. 

Zajištěné formy flexibility (flexicurity) představují „evropské řešení“ reagující 

na proměny charakteru ekonomiky a pracovních trhů jako její pevné součásti. 

Klíčové pro prosazování pojetí zajištěné flexibility je součinnost a spolupráce 

mezi  jednotlivými  sociálními  partnery.  Zajištěná  flexibilita  nepředstavuje 

konkrétní model organizace pracovních trhů, ale je spíše pojetím modernizace 

celé  pracovní  oblasti.  Součástí  pojetí  je  nalezení  přijatelného  poměru  mezi 

flexibilitou práce a její ochranou. Značný důraz je rovněž kladen na rozvinutí 

systému  celoživotního  vzdělávání,  jež  má  podporovat  celoživotní 

zaměstnatelnost  a  inovativní  potenciál  pracovníků.  Model  celoživotního 

vzdělávání je pevnou součástí aktivní politiky zaměstnanosti, jež představuje 

skutečně aktivní a efektivní přístup při „řízení“ pracovních trhů. V neposlední 

řadě  je  součástí  zajištěné  flexibility  požadavek  účinného  a  racionálního 

systému sociálního zabezpečení, odpovídající filosofii „práv a povinností“ ze 

strany jeho aktérů.
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Závěrem

Modernizace pracovních trhů je odpovědí  na sociální  a hospodářské 

proměny, které lze v současnosti každodenně pozorovat. Samotná flexibilizace 

práce pak představuje především způsob zvýšení dynamiky a rozmanitosti celé 

pracovní oblasti. Jednotlivé kroky směřující k vyšší flexibilitě pracovní oblasti 

vedou k zajištění rostoucí zaměstnanosti a konkurenceschopnosti jednotlivých 

sektorů  hospodářství.  Flexibilní  formy  zaměstnávání  umožňují  rovněž 

ohroženým skupinám zapojit  se  do pracovní  činnosti  a  vyjít  tak ze  situace 

často dlouhodobé nezaměstnanosti.  Na druhé straně,  pouze vhodně zvolený 

způsob právní regulace těchto oblastí umožní jejich požadované fungování a 

eliminaci negativních projevů, mezi něž lze počítat segmentaci pracovních trhů 

a nejistotu soustředěnou mezi určité sociální kategorie. 

Specifickou  cestou  flexibilizace  pracovní  oblasti  se  v  evropském 

kontextu stává prosazování zajištěné flexibility (flexicurity).  Jejími hlavními 

cíli  jsou přiměřená liberalizace pracovních trhů, zavádění flexibilních forem 

zaměstnávání a postupy zvyšující dlouhodobou zaměstnatelnost pracovníků při 

zajištění  jejich  právní  ochrany.  Zajištění  však  není  zaměřeno  na  ochranu 

konkrétních  pracovních  míst  (de  facto  na  ochranu  před  propouštěním),  ale 

orientuje se na zabezpečení  pracovní kariéry pracovníků.  Znamená to,  že v 

systému  zajištěné  flexibility  mají  významné  pozice  instituce  celoživotního 

vzdělávání a sociálního zabezpečení vedoucího k redukci negativních důsledku 

situací přechodu (např. ze školy do zaměstnání, z pracovního místa na jiné). 

Jak ukazují zkušenosti z evropských zemí,  je skutečně možné modernizovat 

pracovní  oblast,  zvyšovat  úroveň  zaměstnanosti,  eliminovat  výskyt 

dlouhodobé  nezaměstnosti  a  přitom  nerezignovat  na  hodnoty  společenské 

solidarity, soudržnosti a kvality života.

S  atypickými  formami  práce  se  v  současti  lze  setkat  i  v  prostředí 

českého pracovního  trhu.  Zavádějí  se  dříve  naznámé  instituce  (např.  konta 

pracovní  doby,  agenturní  zaměstnávání)  a  vytvářejí  zaměstnatelskou 
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alternativu standardním formám práce. Přesto je však možné konstatovat, že 

rozsah,  zejména specifických forem práce (např.  práce na částečný úvazek, 

práce z domova),  je ve srovnání s  vyspělými  evropskými zeměmi poměrně 

malý. Kde lze hledat důvody tohoto stavu? Především je potřeba si uvědomit, 

že  i  v  případě  vysoce  flexibilních  pracovní  trhů  vyspělých  zemí  se  jejich 

modernizace stala součástí opatření redukujících dopady krizových situací. Ať 

už se staly “spouštěčem” jednotlivých opatření vysoká úroveň nezaměstnanosti 

nebo  neudržitelný  vývoj  veřejných  rozpočtů,  tak  prosazení  modernizace 

pracovních  trhů  se  odehrávalo  v  situacích  sociálně  a  ekonomicky poměrně 

tíživých.  Je  obtížné  odhadovat,  zdali  i  v  prostředí  pracovních  trhů  České 

republiky budou nutné “katalyzující” účinky strukturálních a hospodářských 

obtíží. V situaci, kdy stále ještě mezi hlavní komparativní výhody pracovních 

trhů  patří  poměrně  slušná  kvalifikovanost  a  příznivá  úroveň  mezd,  tak 

nevznikají dostatečné stimuly k razantnímu prosazení flexibilních forem práce. 

Společně  s  převládající  tradicí  standardních  modelů  zaměstnávání  a 

specifickým přístupem sociálních partnerů k vzájemné součinnosti při řešení 

jednotlivých  problemů,  zůstává  otázka,  týkající  se  prosazování  flexibilních 

forem práce, stále nezodpovězena. Přitom právě zkušenosti z okolních zemí 

ukazují,  že  příznivé  výsledky  modernizovaných  pracovních  trhů  lze  přičíst 

také vstřícnému a kooperativnímu vyjednávání sociálních partnerů. 

V práci jsem se tedy snažil vykreslit situaci proměn charakteru práce 

směřujících k rozmanitým formám zaměstnávání a pracovně právní ochrany. 

Cílem bylo  identifikovat  příčiny a  kontexty proměn v oblasti  práce,  popsat 

stávající  situaci  zejména  českých  pracovních  trhů  a  v  podobě  zajištěné 

flexibility představit kontury možností modernizace pracovní oblasti.
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Příloha A

Souhrn 1: Typ ekonomické aktivity
Plný úvazek Částečný 

úvazek (1/2 a 
vyšší)

Částečný 
úvazek (1/2 a 

menší)

Soukromník, 
podnikatel

Svobodné 
povolání

Pracující 
důchodce

N % N % N % N % N % N % N

Muži 259 79,0 4 1,2 3 0,9 53 16,2 7 2,1 2 0,6 328

Ženy 328 85,0 16 4,1 5 1,3 33 8,5 2 0,5 2 0,5 386

18-29 let 92 80,7 4 3,5 0 0 17 14,9 1 0,9 - - 114

30-49 let 321 83,7 9 2.3 2 0,5 47 12,3 3 0,8 - - 383

50-65 let 148 79,6 6 3,2 5 2,7 20 10,8 4 2,2 3 1,6 186

Základní 28 70,0 4 10 3 7,5 3 7,5 0 0 2 5,0 40

Střední 314 83,3 9 2,4 3 0,8 45 11,9 5 1,3 1 0,3 377

Vyšší 191 84,5 5 2,2 2 0,9 26 11,5 2 0,9 0 0 226

Vysokoškolské 52 75,4 2 2,9 0 0 12 17,4 2 2,9 1 0,6 69

p < 0,05*

p < 0,01**

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005

Souhrn 2: Typ pracovní smlouvy
Smlouva na 

dobu neurčitou
Smlouva na 

dobu určitou (1 
rok a déle)

Smlouva na 
dobu určitou (do 

1 roku)

Bez písemné 
pracovní 
smlouvy

Neví, nedokáže 
vybrat

N % N % N % N % N % N

Muži 245 67,3 44 12,1 24 6,6 28 7,7 23 6,3 364

Ženy 221 72,7 32 10,5 24 7,9 14 4,6 13 4,3 304

18-29 let 94 71,8 18 13,7 8 6,1 6 4,6 5 3,8 131

30-49 let 231 71,5 32 9,9 20 6,2 21 6,5 19 5,9 323

50-65 let 121 66,1 23 12,6 15 8,2 14 7,7 10 5.5 183

Základní 37 64,9 4 7,0 4 17,5** 4 7,0 2 3,5 57

Střední 234 67,6 48 13,9** 48 6,6 20 6,6 21 6,1 346

Vyšší 140 78,7** 11 6,2** 11 5,1 9 5,1 9 5,1 178

Vysokoškolské 54 65,9 13 15,9 13 6,1 8 9,8 2 2,4 82

p < 0,05*

p < 0,01**

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
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Souhrn 3: Časové rozvržení práce
Pravidelná 

pracovní doba
Práce na směny Pružná pracovní 

doba
Zvláštní 

pravidelný 
rozvrh

Jiný 
nepravidelný 

rozvrh

N % N % N % N % N % N

Muži 247 47,1* 69 13,2* 94 17,9** 41 7,8 72 13,7** 524

Ženy 236 54,1* 81 18,6* 40 9,2** 44 10,1 31 7,1** 436

18-29 let 110 43,8* 56 22,3** 25 10,0* 30 12,0* 29 11,6 251

30-49 let 250 50,9* 68 13,8 83 16,9** 38 7,7 51 10,4 491

50-65 let 123 56,4* 26 11,9 26 11,9* 17 7,8 23 10,6 218

p < 0,05*

p < 0,01**

Pozn.: vzdělání nesledováno
Zdroj: Otázky zaměstnání 2001

Souhrn 4: Prostorové možnosti práce
Obvykle 

pracuje na 
jednom místě

Obvykle 
pracuje doma

Obvykle 
pracuje část 

týdne doma a 
část mimo 

domov

Obvykle pracuje 
na různých 

místech

N % N % N % N % N

Muži 224 63,1** 21 5,9 12 3,4* 98 27,6** 355

Ženy 268 91,2** 9 3,1 3 1,0* 14 4,8** 294

18-29 let 98 77,2 1 0,8* 1 0,8 27 21,3 127

30-49 let 241 75,8 22 6,9** 22 3,1 45 14,2 318

50-65 let 133 76,9 5 2,9 5 1,2 33 19,1 173

Základní 42 79,2 2 3,8 0 0 9 17,0 53

Střední 248 74,3 14 4,2 7 2,1 65 19,5 334

Vyšší 135 76,3 6 3,4 7 4,0 29 16,4 177

Vysokoškolské 63 77,8 8 9,9 1 1,2 9 11,1 81

p < 0,05*

p < 0,01**

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
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Souhrn 5: Jistota zaměstnání podle typu ekonomické aktivity
Rozhodně 
souhlasí

Souhlasí Ani/ani Nesouhlasí Rozhodně 
nesouhlasí

N % N % N % N % N % N

Smlouva na dobu 
neurčitou

49 10,6 200 43,2 138 29,8 65 14,0** 11 2,4 463

Smlouva na dobu určitou 
(1 rok a déle)

5 6,6 28 36,8 24 31,6 14 18,4 5 6,6** 76

Smlouva na dobu určitou 
(do 1 roku)

0 0 14 29,8 12 25,5 19 40,4** 2 4.3 47

Bez písemné pracovní 
smlouvy

6 14,6 16 39,0 13 31,7 6 14,6 0 0 41

p < 0,05*

p < 0,01**

Koeficient kontingence= 0,224
Kendalovo tau-b= - 0,108
Gamma= - 0,192

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
(N=627)
Pozn.: Znění otázky: „U každného z následujícího výroku týkajících se Vašeho zaměstnání zvolte, prosím, jednu odpověď 
podle toho, jak s výrokem souhlasíte nebo nesouhlasíte. a) Má jisté zaměstnání:“

Souhrn 6: Jistota zaměstnání 
Rozhodně 
souhlasí

Souhlasí Ani/ani Nesouhlasí Rozhodně 
nesouhlasí

N % N % N % N % N % N

Plný úvazek 50 9,5 216 41,2 158 30,2 82 15,6** 18 3,4 524

Částečný úvazek 1 3,1 14 43,8 6 18,8 11 34,4** 0 0 32

Koeficient kontingence= 0,134
p < 0,05*

p < 0,01**

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
(N= 556)

99



Souhrn 7: Obavy o ztrátu zaměstnání 
Velmi se obávám Dost se obávám Moc se neobávám Vůbec se neobávám

N % N % N % N % N

Smlouva na dobu neurčitou 29 6,3 132 28,6 256 55,4** 45 9,7** 462

Smlouva na dobu určitou (1 rok a 
déle)

4 5,3 24 31,6 30 39,5* 18 23,7** 76

Smlouva na dobu určitou (do 1 
roku)

6 12,5 19 39,6 20 41,7 3 6,2 48

Bez písemné pracovní smlouvy 
nebo dohody

1 2,4 4 9,5** 17 40,5 20 47,6** 42

p < 0,05*

p < 0,01**

Koeficient kontingence= 0,307
Kendalls tau-b= - 0,084
Gamma= -0,151
Zdroj: ISSP-Pracovní orientace 2005
(N= 628)

Souhrn 8: Obavy o ztrátu zaměstnání 
Velmi se obávám Dost se obávám Moc se neobávám Vůbec se neobávám

N % N % N % N % N

Plný úvazek 33 6,3** 159 30,2 286 54,3* 49 9,3** 527

Částečný úvazek 7 21,9** 6 18,8 11 34,4* 8 25,0** 32

Koeficient kontingence= 0,191
p < 0,05*

p < 0,01**

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
(N= 559)
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Souhrn 9: Prediktory obav ze ztráty zaměstnání (logitový model) 
Model 1 Model 2

B Wald Sig. Exp (B) B Wald Sig. Exp (B)

Typ pracovní smlouvy :

     Na dobu neurčitou (1) -0,223 0,270 0,603 0,800 - - - -

     Na dobru určitou (1 rok a déle) (1) -0,357 0,560 0,454 0,700 - - - -

     Na dobu určitou (do 1 roku) (1) -0,907 3,240 0,072 0,404 -0,679 4,912 0,027 0,507

     Bez písemné pracovní smlouvy (1) 0,814 1,574 0,210 2,256 0,955 3,077 0,079 2,706

Typ pracovního úvazku 

     Plný úvazek (1) -0,479 2,472 0,116 0,620 -0,532 3,475 0,062 0,588

     Částečný úvazek (½ a vyšší) (1) -0,766 2,204 0,138 0,465 -0,833 2,731 0,098 0,435

Konstanta 0,617 0,196 0,657 1,854 -0,070 0,006 0,938 0,932

-2 Log Likelihood 833,946 834,54

Chi-square 22,900 22,291

Sig. 0,001 0,000

Cox Snell R2 0,034 0,033

Nagelkerke R2 0,047 0,045

p < 0,05*

p < 0,01**

Zdroj: ISSP Pracovní orientace 2005
(N=719)
Pozn.: predikátorové proměnné jsou 
dichotomického charakteru, referenční 
hodnotou je 1-existence jevu
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Souhrn 10: „Flexibilní“ prediktory spokojenosti v zaměstnání (regresní model)
B S.E. Beta Sig.

Typ pracovní smlouvy:

     Na dobu neurčitou (1) 0,240 0,211 0,102 0,255

     Na dobru určitou (1 rok a déle) (1) 0,287 0,235 0,086 0,223

     Na dobu určitou (do 1 roku) (1) 0,822 0,261 0,197 0,002

     Bez písemné pracovní smlouvy (1) 0,24 0,257 0,005 0,926

Typ pracovního úvazku

     Plný úvazek (1) 0,159 0,156 0,59 0,309

     Částečný úvazek (½ a vyšší) (1) -0,039 0,271 -0,007 0,885

     Částečný úvazek (méně než ½ ) (1) -0,415 0,388 -0,045 0,285

Konstanta 2,599 0,199 0,000

R= 0,183
R2=0,034
p < 0,05*

p < 0,01**

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
(N=655)

Souhrn 11: Definicie shluků (ne)stability a (ne)spokojenosti (výsledky „Dvoukroké“ shlukové analýzy)
1. shluk 2. shluk 3. shluk 4. shluk

Bezstarostní Ohrožení Bojující Vítězové N

Podíl zaměstnanců
N

% 
356
50,1

58
8,2

201
28,3

95
13,4

710

Spokojenost se zaměstnáním

Mean
Std. Deviation

2,83
0,966

4,22
2,111

3,18
1,054

2,24
1,049

Obava ze ztráty zaměstnání 

velmi se obává (1) N
%

dost se obává (2) N
%

moc se neobává (3) N
%

vůbec se neobává (4)N
%

0
0

0
0

356
97,8

0
0

47
100

2
1,0

8
2,2

1
1,0

0
0

201
99

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

95
99

47

203

364

96

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
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Souhrn 12: Charakteristiky shluků (ne)stability a (ne)spokojenosti
1. shluk 2. shluk 3. shluk 4. shluk

Bezstarostní Ohrožení Bojující Vítězící N

Pohlaví
     muž
     žena
     celkově

200 (59,9)**

134 (40,1)**

334

23 (43,4)
30 (56,6)

53

83 (45,6)**

99 (54,4)**

182 

57 (60,6)
37 (39,4)

94

363
300
663

Věkové kategorie
     18-29 let
     30-49 let
     50-65 let
     celkem

77 (24,2)*

163 (51,3)
78 (24,5)*

318

6 (12,0)
24 (48,0)
20 (40,0)*

50 

24 (13,7)**

98 (56,0)
53 (30,3)

175

22 (25,0)
37 (42,0)
29 (33,0)

88

129 
322
180
631

Vzdělanostní kategorie:
     základní
     střední
     vyšší
     vysokoškolská
     celkem

19 (5,7)**

165 (49,4)
99 (29,6)
51 (15,3)*

334

7 (13,5)
36 (69,2)**

6 (11,5)*

3 (5,8)
52

20 (11,0)
104 (57,5)
41 (22,7)
16 (8,8)

181

11 (12,1)
37 (40,7)**

29 (31,9)
14 (15,4)

91

57
342
175
84
658

Typ zaměstnání:
     plný úvazek
     částečný úvazek
     celkem

282 (96,2)*

11 (3,8)*

293 

39 (84,8)**

7 (15,2)**

46 

158 (96,3)
6 (3,7)
164 

49 (86,0)**

8 (14,0)**

57

528
32
560

Typ pracovní smlouvy:
     smlouva na dobu neurčitou
     smlouva na dobu určitou (1 rok a déle)
     smlouva na dobu určitou (méně než rok)
     bez písemné pracovní smlouvy
     celkem

252 (79,2)**

30 (9,4)*

19 (6,0)
17 (5,3)

318

34 (72,3)
4 (8,5)

8 (17,0)*

1 (2,1)
47

131 (74,0)
24 (13,6)
18 (10,2)
4 (2,3)**

177

45 (52,3)**

18 (20,9)**

3 (3,5)
20 (23,3)**

86

462
76
48
42
628

Ztratil jsem zaměstnání vícekrát
     ano
     ne
     celkem

15 (4,4)*

324 (95,6)*

339 

19 (10,4)**

163 (89,6)**

182

2 (4,3)
45 (95,7)

47

5 (5,4)
87 (94,6)

92

41
619
660

p < 0,05*

p < 0,01**

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
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Souhrn 13: Alternativní volba práce zaměstnanců na plný úvazek
Plný úvazek Částečný úvazek 

(10-30 hodin)
Částečný úvazek 

(méně než 10 
hodin)

Žádné zaměstnání 

N % N % N % N % N

Muži 250 90,6** 19 6,9** 1 0,4 6 2,2 276

Ženy 191 76,4** 50 20,0** 3 1,2 6 2,4 250

18-29 let 85 85,0 11 11,0 1 1,0 3 3,0 100

30-49 let 222 85,4 30 11,5 3 1,2 5 1,9 260

50-65 let 111 78,2 27 19,0 0 0 4 2,8 142

Základní 31 81,6 3 7,9 0 0 4 10,5 38

Střední 237 81,6 36 13,0 2 0,7 2 0,7 277

Vyšší 119 80,4 24 16,2 3 2,0 2 1,4 148

Vysokoškolské 52 83,9 7 10,0 0 0 3 4,8 62

p < 0,05*

p < 0,01**

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
Soubor vážen

Souhrn 14: Ochota k redukci nebo zvýšení práce u zaměstnanců
Pracují na plný úvazek Pracují na částečný úvazeka

Pracovat více, 
vydělat více

Pracovat 
stejně, vydělat 

stejně

Pracovat 
méně, vydělat 

méně

Pracovat více, 
vydělat více

Pracovat 
stejně, vydělat 

stejně

Pracovat 
méně, vydělat 

méně

N % N % N % N N % N % N % N

Muži 112 40,9** 157 57,3* 5 1,8 274 4 66,7 2 33,3 0 0 6

Ženy 70 29,9** 159 67,9* 5 2,1 234 7 38,9 10 55,6 1 5,6 18

18-29 let 39 38,2 61 59,8 2 2,0 102 1 20,0 3 60,0 1 20,0 5

30-49 let 89 35,7 156 62,7 4 1,6 249 8 80,0 1 11,1 0 0 9

50-65 let 44 33,1 85 63,9 4 3,0 133 1 14,3 6 85,7 0 0 7

Základní 12 36,4 21 63,6 0 0 33 3 37,5 5 62,5 0 0 8

Střední 98 36,6 162 60,4 8 3,0 268 4 50,0 3 37,5 1 12.5 8

Vyšší 52 36,4 89 62,2 2 1,4 143 4 80,0 1 20,0 0 0 5

Vysokoškolské 18 29,0 44 71,0 0 0 62 0 0 2 100,0 0 0 2

p < 0,05*

p < 0,01**

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
Pozn.: a. Uvedená % zde jen orientační
Soubor vážen
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Souhrn 15: Ochota přijmout nižší plat v situaci hrozící nezaměstnanosti
Rozhodně 
souhlasím

Souhlasím Ani ani Nesouhlasím Rozhodně 
nesouhlasím

N % N % N % N % N % N

Muži 7 2,0* 93 26,3* 103 29,1** 125 35,3 26 7,3 354

Ženy 14 4,7* 102 34,2* 60 20,1** 95 31,9 27 9,1 328

18-29 let 2 1,6 39 30,5 27 21,1 46 35,9 14 10,9 128

30-49 let 15 4,7 92 29,0 78 24,6 116 36,6 16 5,0 317

50-65 let 3 1,7 55 31,2 52 29,5 50 28,4 16 9,1 176

Základní 0 0 19 33,3 12 21,1 16 28,1 10 17,5** 57

Střední 6 1,8* 86 25,6* 86 25,6 134 39,9** 24 7,1 336

Vyšší 9 5,1 54 30,9 52 29,7 52 29,7 8 4,6 175

Vysokoškolské 6 7,1* 37 44,0** 14 16,7 19 22,6** 8 9,5 84

p < 0,05*

p < 0,01**

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
Soubor vážen

Souhrn 16: Ochota přijmout dočasné zaměstnání v situaci hrozící nezaměstnanosti
Rozhodně 
souhlasím

Souhlasím Ani ani Nesouhlasím Rozhodně 
nesouhlasím

N % N % N % N % N % N

Muži 19 5,4* 191 53,8 82 23,1* 50 14,1 13 3,7 355

Ženy 44 14,9* 170 57,4 50 16,9* 29 9,8 3 1,0 296

18-29 let 17 13,4 62 48,8 30 23,6 15 11,8 3 2,4 127

30-49 let 28 8,8 184 57,5 56 17,5 47 14,7 5 1,6 320

50-65 let 16 9,7 100 56,2 39 21,9 16 9,0 7 3,9 178

Základní 6 10,7 32 57,1 8 14,3 4 7,1 6 10,7** 56

Střední 22 6,5** 185 54,9 75 22,3 50 14,8* 5 1,5 205

Vyšší 22 12,6 102 58,3 32 18,3 15 8,6 4 2,3 109

Vysokoškolské 12 14,3* 42 50,0 18 21,4 10 11,9 2 2,4 46

p < 0,05*

p < 0,01**

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
Soubor vážen
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Souhrn 17: Preferované pracovní úvazky nezaměstnanýcha

Plný úvazek Částečný úvazek 
(10-30 hod)

Částečný úvazek 
(méně než 10 hod

Žádné zaměstnání 

N % N % N % N % N

Muži 26 63,4 3 7,3 2 4,9 10 24,4* 41

Ženy 34 72,3 9 19,1 0 0 4 8,5* 47

18-29 let 22 68,8 4 12,5 2 12,5 4 12,5 32

30-49 let 29 76,3 5 13,2 0 13,2 4 10,5 38

50-65 let 8 66,7 2 16,7 0 16,7 2 16,7 12

Základní 25 73,5 1 2,9 2 5,9 6 17,6 34

Střední 19 57,6 11 33,3 0 0 3 9,1 33

Vyšší 14 73,7 1 5,3 0 0 4 21,1 19

Vysokoškolské 2 66,7 0 0 0 0 1 33,3 3

Zdroj: ISSP- Pracovní orientace 2005
Pozn.: a. Uvedená % zde jen orientační
Soubor vážen
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Příloha B
Charakteristiky využitých datových souborů

ISSP- Pracovní orientace 2005

Datum sběru: 16.5.2005- 6.6.2005

Typ výběru: třístupňový strafikovaný pravděpodobnostní výběr

Sběr uskutečnila: SC&C s s.r.o., Praha

Způsob dotazování: face-to-face dotazování

Velikost vzorku (N): 1226

Váženo: ano

Procedury vážení: 1. designované váhy podle velikosti domácností

2. post-stratifikované váhy na základě regionu, pohlaví, 
vzdělání, věku, ekonomické aktivity a velikosti bydliště 
(konstruováno na základě údajů Českého statistického  
úřadu) 

Otázky zaměstnání- 2001

Datum sběru: 3.1.2001- 10.6.2001

Sběr uskutečnila: STEM- Středisko empirického výzkumu., Praha

Způsob dotazování: osobní face-to-face dotazování

Velikost vzorku (N): 1556
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