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Přílohy

Příloha č. 1: Diskusní skript – IDI (dotazník)

DISKUSNÍ SKRIPT – IDI

IDENTIFIKACE SLABÝCH MÍST KONCEPTU FLEXIJISTOTY

Praha, Střední Čechy, Severní Čechy 1.4. – 10.4.2013

1. ÚVOD 5 MIN

Cíl: Vytvoření příjemné atmosféry a vysvětlení pravidel rozhovoru.

 Představení sebe a instituce.

 Vysvětlit důvod návštěvy.

 Budou mne zajímat hlavně Vaše zkušenosti a názory, buďte prosím, 

upřímný/á, i kdyby byl Váš názor negativní, je to pro mě velice důležité. 

 Je možné, že některé termíny nevysvětlím úplně přesně. Pokud něčemu 

nebudete rozumět, nestyďte se zeptat. Informace jsou čistě důvěrné.

 Technika: diktafon

3. PŘEDSTAVENÍ RESPONDENTA 5 MIN (10min)

Cíl: Pochopit, v jakém kontextu má respondent se modelem flexijistoty zkušenost.

Moderátor: Nejprve bych Vás poprosil, jestli byste mi mohl/a říci něco o sobě…

 Mohl/a byste, prosím, ve stručnosti charakterizovat Vaší pracovní pozici? 

 Co je Vaší běžnou náplní práce? 

 Jaké další činnosti v souvislosti s trhem práce se Vašeho zaměstnání týkají?

 Jak dlouho v této sféře působíte?

4. OBECNÝ NÁZOR NA KONCEPT FLEXIJISTOTY 15 MIN (25min)

Cíl: Zjistit, jaký postoj vůči modelu respondent zastává a najít relevantní insighty pro 

pokračování rozhovoru.Posouzení účinnosti modelu. 

Moderátor nejprve zjistí, jakým termínem respondent model označuje, a dále 

v rozhovoru používá pouze toto označení.

 Kdy jste o modelu flexijistoty slyšel/a poprvé?

 V jaké to bylo situaci? Předložit materiál 

A – grafické 
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Pozn.: Není bezpodmínečně nutné, aby respondent přímo znal pojem flexijistota. 

V tomto případě ale musí moderátor podrobněji vysvětlit, na jakém principu model 

funguje (kombinace flexibility a ochrany zaměstnanců zároveň). 

 Jaký byl / je Váš prvotní názor na tento model?

Moderátor se ujistí, že se respondent v problematice orientuje a modelu rozumí. 

 Pojďme se, prosím, v rychlosti podívat, jak model funguje např. v Dánsku.

Moderátor společně s respondentem prochází model tzv. Zlatého trojúhelníku.

 Mohl byste tento model zhodnotit jako celek?

 Dává Vám tento model smysl?

 Je to podle Vás funkční model? Vysvětlete, prosím…

Moderátor: Nyní se pokusíme zhodnotit dílčí části modelu, tzv. pilíře…

 Jsou všechny pilíře pro dobře fungující trh práce nezbytně nutné? 

 Nebo naopak, nechybí v modelu ještě nějaký pilíř?

 Může takto model fungovat?

 Za jakých podmínek / nastavení pilířů?

 Existují ještě nějaké jiné podmínky, aby mohl být tento model účinný?

 Jaké vnímáte výhody modelu? (vždy odlišovat výhody pro koho!)

 A jaké nevýhody / rizika? (vždy odlišovat rizika pro koho!)

znázornění 

modelu 

(Zlatý trojúhelník)

Předložit materiál 

B – Matice 

flexijistoty

5. PŘEVODITELNOST 20 MIN (90 min)

Cíl: Posoudit, jaký potenciál má koncept v rámci evropského pracovního trhu.

 Může tento model pomoci při řešení současných problémů na trhu práce?

 Jaké problémy by tento model mohl řešit? Porovnat s výzvami dle Evropské 

expertní komise na flexijistotu (moderátor případně dovysvětlí):

o Rozdvojený pracovní trh

o Málo dynamické pracovní trhy

o Příliš diferenciované pracovní trhy

o Dlouhodobě nezaměstnaní a šedá ekonomika

 Má model předpoklady pro rozšíření do dalších evropských zemí? Proč?

 Je vhodné, že byl tento model začleněn do evropské politiky zaměstnanosti?

 Myslíte si, že jsou si evropské trhy práce do jisté míry podobné?

 Lze podle Vás v rámci  jednotlivých států EU uplatňovat jeden univerzální
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model, případně v různých modifikacích? 

 Spatřujete nějaké bariéry v přenositelnost u tohoto modelu napříč 

evropskými státy? Je možné, že by mohl fungovat pouze v některých 

krajinách (např. Sever vs. Jih)? Vysvětlete. 

OKRUHY POTENCIONÁLNÍCH PROBLÉMŮ

Cíl: Identifikace možných bariér implementace modelu v rámci EU.

Moderátor: V rámci předchozích rozhovorů jsem již nashromáždil některé 

potenciálně problematické okruhy. Jak byste je zhodnotil? 

Moderátor postupně představuje a vysvětluje stanovené hypotézy. 

o 1. Finanční nákladnost

o 2. Řešení pouze pro „dobré časy“?

o 3. Svázanost s určitým prostředím  

o 4. Nejasná definice - politické téma

o 5. Flexibilizace práce a „pracující chudí“

o 6. Opakované zařazení nezaměstnaných do programu rekvalifikací.

 Přijdou Vám některé námitky oprávněné? Které? 

 Kde konkrétně vidíte slabé místo v souvislosti s modelem?

 Mohl byste Váš názor ukázat na nějakém příkladu?

 Napadá Vás ještě nějaká další oblast, která by mohla být podobnou bariéru 

v implementaci modelu?

Na závěr bych Vás ještě požádal o spolupráci při vyplnění této tabulky. Některá 

políčka jste již v podstatě zodpověděl, rád bych si vše shrnul.

Moc Vám děkuji za Váš čas a spolupráci. 

Předložit materiál 

C – shrnující 

tabulka 

k problému č. 4

Příloha č. 2:Materiál C – shrnující tabulka k problému č. 4

Obecná diagnóza 
evropského trhu práce

 co je potřeba změnit? 
 jakým způsobem
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Flexijistota

 v čem by měla spočívat?
 co by měla přinášet 

zaměstnancům?
 co by měla přinášet 

zaměstnavatelů?

EPL (index legislativní 
ochrany pracovního místa)

 jaký má EPL vliv na trh 
práce?

 potřeba ho spíše snižovat 
nebo zvyšovat?

Flexibilní úvazky

 jaký mají vliv na trh 

práce?
 pro koho jsou 

prospěšné?

 měly by se používat 
častěji nebo spíše 

omezit?
Mzdové náklady 

 jakým způsobem je 
stanovovat s ohledem na 
konkurenceschopnost?

Celoživotní vzdělávání

 jaká by zde měla být role 
podniků? 



6

Aktivní politika 
zaměstnanosti

 co by mělo být jejím 
cílem?

 co by měla přinášet?

Dávky v nezaměstnanosti a 
sociální zabezpečení

 jakým způsobem by měly 
být nastaveny?

 co by měly zajišťovat?
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