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Měření úrovně prorodinné orientace ve firmách
Abstrakt

Diplomová práce se zabývá v literatuře poměrně opomíjenou problematikou měření
prorodinné orientace ve firmách. Prorodinná orientace firmy není výhodná jen
pro zaměstnance – rodiče, ale také pro zaměstnavatele. Začíná být významným
aspektem konkurenceschopnosti firmy na trhu práce a také vede k niţší nemocnosti,
k niţší míře fluktuace či naopak k vyšší produktivitě práce. V Německu a Rakousku se
jiţ několik let pouţívá k měření prorodinné orientace firem tzv. index prorodinné
orientace ve firmách (index POF). Hlavním cílem diplomové práce je ověřit, zda by
index POF byl vhodným nástrojem pro měření úrovně prorodinné orientace také
v českých firmách. Autorka diplomové práce na základě ověřování reliability a validity
tvůrci indexu POF a dále pak na základě vlastního kvalitativního ověřování dospěla
k závěru, ţe nástroj je vhodný k vyuţití i v českých firmách, resp. ţe index POF netrpí
v českém prostředí ţádným větším nedostatkem neţ v Německu či Rakousku. Měření
indexem POF ale trpí nízkou návratností dotazníků pohybující se kolem 10%
u německých i rakouských respondentů. Obdobnou návratnost vykazovalo i vlastní
empirické šetření u českých respondentů. Šetření také ukázalo, ţe úroveň prorodinné
orientace je v českých firmách niţší neţ v německých a rakouských.
Klíčová slova: prorodinná firma, měření úrovně prorodinné orientace ve firmách,

prorodinné opatření, index prorodinné orientace ve firmách, audit „Rodina a
zaměstnání“, slučitelnost práce a rodiny, validita a reliabilita výzkumného nástroje

Measuring the level of family–friendly orientation in companies
Abstract

The thesis deals with measurement of family–friendly orientation in companies, which
is relatively neglected in the literature. Family–friendly orientation of a company is
advantageous not only for its employees – the parents, but also for the employer. It is
becoming a significant aspect of the company's competitiveness on the labour market
and leads to decrease in morbidity, decrease in staff turnover, and even increase in work
productivity. The family–friendly index (POF index) has been used to measure the
family–friendly orientation for several years in Germany and Austria. The main goal of
this thesis is to verify whether the POF index could also be an appropriate tool for
measuring the level of family–friendly orientation in Czech companies. Based on the
evaluation of reliability and validity by authors of the POF index and based on own
qualitative evaluation the author of this thesis concluded that the instrument is suitable
for Czech companies as well, i.e. that the POF index in the Czech Republic does not
suffer from any deficiency that does not manifest in Germany or Austria.
Measurements using the POF index are however adversely affected by a low response
rate of about 10% with German and Austrian respondents. Similar response rate was
experienced in own empirical research with Czech respondents. The research also
showed that the level of family–friendly orientation is lower in Czech companies than in
German and Austrian ones.
Keywords: family–friendly company, measuring the level of family–friendly orientation

in companies, family–friendly measure, index of family–friendly orientation in
companies, audit „Family and work“, work–life balance, validity and reliability of
research tool
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Kapitola 1

Úvod
Diplomová práce je zaměřena na tzv. family–friendly podniky, které představují jeden
z několika moţných nástrojů pro harmonizaci pracovního a rodinného ţivota. Pozornost
je věnována zejména problematice měření úrovně prorodinné orientace ve firmách.
Cílem práce je ověřit, zda by nástroj pro měření úrovně prorodinné orientace – index
prorodinné orientace ve firmách, vyuţívaný v Německu či v Rakousku, byl vhodný také
pro české firmy. K dosaţení tohoto cíle slouţí mimo jiné autorkou diplomové práce
realizované empirické šetření. Teoretická část práce se zabývá různými aspekty
problematiky prorodinné orientace (např. její konkrétní aplikací v podobě prorodinných
opatření), jejími důsledky pro zaměstnavatele či zařazením zkoumané problematiky
do sociologického kontextu.

1.1. Aktuálnost problematiky prorodinné orientace v českých
firmách
Právo pracovat by se nemělo stát povinností, která znemožňuje využít právo pečovat a
naopak, zakládat rodinu a pečovat o děti by nemělo vylučovat využití práva pracovat
(Kříţková, Vohlídalová, 2008, s. 85) Jenţe právě bezproblémové sladění pracovního a
rodinného ţivota představuje ideál, kterého je v dnešní době velmi obtíţné dosáhnout.
Pracovní sféra si ţádá vysokou flexibilitu a výkonnost, které jsou jen velmi obtíţně
kombinovatelné s rodinnými povinnostmi. Vzrůstající je také tlak kulturních norem,
které se „mění pod vlivem nových šancí na vytváření pohodlného životního stylu
bez

přejímání

odpovědnosti,

podporovaných

reklamou

a

komercionalizací

volnočasových aktivit“ (Moţný, 2011, s. 201). „Je zřejmé, že napětí mezi rodinnými a
pracovními povinnostmi neohrožuje jenom sféru rodiny, ale může mít negativní dopad i
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na sféru práce. Je v zájmu obou stran (zaměstnavatelů i zaměstnanců) hledat cesty
k jeho snížení.“ (Haberlová, Kyzlinková, 2009, s. 8).
Naneštěstí je atmosféra pro kombinaci pracovního a rodinného ţivota v České
republice neuspokojivá. Obdobně jako v ostatních postkomunistických zemích chybí
dostupná opatření vhodná pro slučitelnost práce a rodiny. Problémem je např. nízká
dostupnost institucionální péče, po roce 1989 pak přichází nárůst nezaměstnanosti a
nárůst genderových nerovností či prodluţování rodičovské dovolené (Kříţková,
Vohlídalová, 2008). To má zřetelný dopad na konkurenceschopnost ţeny na trhu práce,
lze říci, ţe „Rodičovství je pro ženy na českém trhu práce jednoznačným handicapem“
(Kříţková, Vohlídalová, 2008, s. 94). Přitom úroveň podmínek slučitelnosti práce a
rodiny můţe být velmi důleţitým faktorem v rozhodování ţeny o ne/realizaci
rodičovství, coţ je v dnešní době nízké plodnosti velmi podstatné.
Jednou z moţností jak skloubit pracovní a rodinný ţivot je vytváření
family–friendly podniků. Výsledky různorodých studií potvrzují, ţe family–friendly
prostředí na pracovišti můţe výrazně prospět nejen zaměstnancům, ale přináší také
pozitivní ekonomické přínosy pro samotnou firmu, mezi něţ patří především sníţená
nemocnost a s ní spojená niţší absence na pracovišti, dále niţší fluktuace zaměstnanců a
naopak zvýšená motivace k práci, vyšší produktivita práce či vylepšení firemní image.1
Přes pozitiva, která prorodinná orientace firmě přináší, studie autorek Haberlové
a Kyzlinkové ukazuje, ţe alternativní formy práce, jeţ jsou nejvíce vyuţívanou
moţností při vytváření family–friendly prostředí, jsou zaměstnavateli nabízeny méně,
neţ by si jejich zaměstnanci přáli.2 Např. dostupnost a následné vyuţívání částečných
úvazků je v porovnání s evropskými zeměmi velmi nízké.3 Někteří zaměstnavatelé jsou
totiţ přesvědčeni, ţe prorodinná opatření narušují firemní disciplínu (Haberlová,
Kyzlinková, 2009). Další studie dodává, ţe „Jak ve veřejném mínění, tak především
u většiny zaměstnavatelů přetrvává chápání rodiny jako výsostně soukromé sféry,
do které není správné zasahovat zvnějšku, a současně nemůže být předmětem zájmu
zaměstnavatelů ve smyslu poskytování adekvátních zaměstnaneckých výhod a
tolerantního přístupu k zaměstnancům s rodičovskými povinnostmi.“ (Ettlerová a kol.,
1

Podrobněji viz podkapitola 3.2.
Studie „Rodinné potřeby zaměstnanců“navazuje na sérii studií empirických sond realizovaných v rámci
projektu „Rodina, zaměstnání a vzdělání“a zabývá se pohledem zaměstnavatelů na problematiku
slučitelnosti zaměstnání a rodiny (Haberlová, Kyzlinková, 2009).
3
V roce 2012 pracovalo v ČR na částečný úvazek 8,6% ţen v produktivním věku, průměr Evropské Unie
je však 32,1% (Eurostat in Strnadová, 2013).
2
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Zajímavé

jsou

také
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mezinárodního

výzkumu

„Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit 2010“ („European Company Survey on
the Reconciliation of Work and Family Life 2010“), které mimo jiné poukazují na
obtíţné období finanční krize, jeţ nepřeje rozvoji family–friendly politice ve firmách.5
Na druhou stranu je pro firmy nastavení dobrých podmínek pro slučitelnost práce a
rodiny ve srovnání s dalšími podniky značnou výhodou, a to především v době, kdy se
na trhu práce projevuje velký nedostatek kvalifikovaných pracovníků (BMFSFJ, 2010).
I kdyţ prorodinná orientace můţe ve firmě hrát důleţitou roli, je mezi odbornou
i laickou veřejností jen velmi málo diskutováno, zda a jakým způsobem lze úroveň
prorodinné orientace ve firmě měřit. Kromě statistik např. nemocnosti či fluktuace
zaměstnanců, které si vedou samy firmy a jedná se tudíţ o interní nedostupná data, či
kromě šetření, která zpravidla zkoumají postoje zaměstnavatelů či zaměstnanců
k prorodinné politice ve firmách, neexistuje v České republice nástroj, který by úroveň
prorodinné orientace ve firmách měřil. Z tohoto důvodu je v rámci diplomové práce
analyzován a ve vlastním šetření autorky diplomové práce také vyuţit index prorodinné
orientace ve firmách (index POF), který se jiţ od roku 2007 úspěšně pouţívá
v Německu.

1.2. Prorodinná orientace ve firmách v sociologickém
kontextu
Úzce vymezené téma „prorodinné orientace ve firmách“ lze zařadit do velmi významné
a široké oblasti sociologie, a to do sociologie rodiny, konkrétněji do problematiky
slučitelnosti (harmonizace) práce a rodiny, jejíţ společenská důleţitost byla uvedena
v úvodní kapitole práce. Prorodinná orientace ve firmách je pak jedním z aspektů této
slučitelnosti. Dalšími je např. rovnoprávnost muţů a ţen nejen na pracovním trhu, ale
také v ţivotní úrovni, míra dostupnosti zařízení pro péči o předškolní děti aj.
Lehce odlišný pohled na problematiku prorodinné orientace ve firmách přináší
její zařazení do další velké sociologické oblasti, a to do sociologie práce, konkrétněji
do oblasti kvality pracovního ţivota. V době, kdy „na pracovním trhu roste důraz
4

Studie s názvem „Postoje a zkušenosti s harmonizací rodiny a zaměstnání rodičů dětí předškolního a
mladšího školního věku“ je jednou ze čtyř částí výzkumné zprávy projektu Harmonizace rodiny a
zaměstnání zpracovaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí v letech 2004-2006 (Ettlerová a
kol., 2007).
5
Podrobněji o výzkumu viz podkapitola 2.1.
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na hodnoty individualismu a výkonu bez ohledu na příležitosti či rovnost podmínek
takto definovaného výkonu dosáhnout“ společně s rozšiřující se nejistotou pracovního
místa zejména u ţen se právě míra prorodinné orientace stává velmi důleţitým
aspektem při zkoumání kvality pracovního ţivota (Kříţková, Vohlídalová, 2008, s. 86).
Teorie váţící se ke zkoumané problematice jsou zpravidla postavené na dilematu
„práce nebo rodina“, ačkoliv ideálním stavem by bylo si tuto otázku vůbec nepokládat,
čili práci a rodinu povaţovat za dva aspekty, které se vzájemně nevylučují. Toto dilema
ve svém ţivotě řeší zejména ţeny, coţ se odráţí i ve většině níţe zmiňovaných teorií,
s muţi se v nich více či méně „nepočítá“.
První přístup, který je v diplomové práci popsán, rozlišuje tři postoje k výše
zmíněnému dilematu, a to na konzervativní, neokonzervativní a egalitární.
Konzervativní postoj předpokládá, ţe ţeny (především matky) nejsou ekonomicky
aktivní a pouze se věnují péči o domácnost a rodinu. Znamená to mimo jiné to, ţe
nemají a ani nemohou konkurovat muţům na pracovním trhu. Tento model se rozšiřoval
zhruba do 60. let 20. století. Jeho zastáncem byl např. anglický pediatr a psychiatr John
Bowlby se svým dílem „Mateřská péče a duševní zdraví“ (1951), které bylo i mezi
laickou veřejností velmi rozšířeno. J. Bowlby zastával na základě svých výzkumů dětí
(ze sirotčinců apod.) stanovisko, ţe odebrání mateřské péče dítěti na něj můţe mít
neblahé důsledky např. v podobě pozdějšího deviantního chování. Bowlbyho dílo bylo
později podrobeno kritice spočívající ve skutečnosti, ţe ne všechny děti a ve stejné míře
si nesou následky do dalšího ţivota způsobené deprivací z absence mateřské péče.
Druhý postoj je tzv. neokonzervativní, který povaţuje za samozřejmou pouze
práci bezdětných ţen, popř. ţen, jejichţ děti uţ jsou dospělé. Tento postoj se velmi
rozšířil a nakonec zvítězil nad úplnou slučitelností zaměstnání a rodiny (viz třetí –
egalitární přístup), která vlastně ve společnosti neexistuje.
Poslední – egalitární přístup klade důraz na genderovou rovnoprávnost a
upozorňuje, ţe tzv. „třífázový model způsobuje devalvaci kvalifikace v době péče
o děti“ (Moţný, 2011, s. 181). Cílem tohoto přístupu je tedy, aby ţena (rodič) měla
moţnost dosáhnout na takové podmínky slučitelnosti práce a rodiny, které by ji
umoţňovaly se věnovat práci i během intenzivnější péče o rodinu či jinak řečeno si
mohla do jisté míry určit délku této intenzivní péče o děti.
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Další tři zmiňované teorie jsou ještě více postavené na předpokladu, ţe otázku
práce nebo rodina řeší výhradně ţeny, a proto je v nich zkoumána orientace na práci či
na péči o děti pouze u nich.6
První z nich je typologie ţen, která vznikla na základě kvalitativního výzkumu
H. Haškové z roku 2010. Jedním typem jsou ţeny „kombinování zvaţující“. Pro tyto
ţeny je jejich pracovní ţivot velmi důleţitý, proto jiţ dopředu plánují svůj návrat
z rodičovské dovolené do zaměstnání a rodičovství často povaţují za handicap
na pracovním trhu. Naopak druhým typem jsou ţeny „etapizující“, které návrat
do zaměstnání neplánují, protoţe to nepovaţují za důleţité. V této etapě ţivota dávají
péči o rodinu přednost před svým zaměstnáním (Hašková, 2010).
Další typologii vytvořila na základě kvalitativního výzkumu z roku 1985 K.
Gerson. Tato typologie je zajímává předpokladem, ţe se orientace ţen (na práci či péči
o rodinu) můţe během ţivota v závislosti na různorodé vnější faktory, jako je např.
příleţitost na trhu práce či potřeba dlouhodobé péče o dítě, změnit. K. Gerson z tohoto
pohledu rozlišuje čtyři typy ţen:
1) ţeny, které jsou celý ţivot orientované na péči o rodinu/domácnost
2) ţeny, které byly zaměřené na péči o rodinu/domácnost a jejichţ orientace se
později zaměřila na slučitelnost práce a rodiny
3) ţeny, které jsou celý ţivot orientované na práci
4) ţeny, které byly zaměřené na práci a jejichţ orientace se později zaměřila
na péči o rodinu/domácnost
Poslední

zde

zmiňovanou

typologii

vytvořila

(tentokrát

na

základě

kvantitativních dat) C. Hakim. Rozlišovány jsou tři typy ţen:
1) ţeny orientované na rodinu
2) ţeny orientované na práci
3) ţeny orientované na kombinování pracovního a rodinného ţivota
Tato typologie však sklidila kritiku kvůli přeceňování svobodné volby ţen a
naopak podceňování sociokulturních faktorů a skutečnosti, ţe se preference v otázce
práce nebo rodina v ţivotě ţeny mohou měnit. Z této kritiky vyplývá, ţe „preference
nelze chápat jako svobodné volby bez ohledu na kontext, v němž vznikají. Vyjadřují
spíše volby omezené sociokulturním, politickým a ekonomickým kontextem, v němž
vznikají“ (Hašková, 2010, s. 186).
6

Teorie jsou zmiňované v díle Fenomén bezdětnosti H. Haškové z roku 2010.
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Z poněkud odlišného pohledu vycházejí teorie, které otázku práce a rodiny
vztahují na celou rodinu, resp. na partnerskou dvojici, tedy ne pouze na ţenu. Jedná se
jednak o tzv. dvoukariérové rodiny, ve kterých oba v páru zastávají náročnou (kariérní)
pracovní pozici. Tyto rodiny byly zkoumány manţely Raportovými, kteří ve svém díle
Dvoukariérové rodiny vedli hloubkové rozhovory s manţelskými páry, u kterých se
ukázalo, ţe úspěšné skloubení pracovního a rodinného ţivota je moţné i přesto, ţe oba
manţelé pracují na své kariéře. Tento přístup však není rozšířený ve většinové
společnosti (Moţný, 2011).
Druhým typem jsou dvouosobní kariéry, které jsou zaloţené na jedné kariéře
v rodině, tedy na podpoře jednoho z partnerů v jeho kariéře (Moţný, 2011, s. 189).
Většinovým řešením jsou tzv. dvoupříjmové rodiny, kdy oba v páru vykonávají
„nekariérové“ povolání. „Zaměstnání obou partnerů je v rodině zdrojem příjmu a
garancí životní úrovně, není ale nutně pro oba trvale primárním zdrojem osobní
identity“ (Moţný, 2011, s. 189). Tématu těchto párů je věnována česká monografie I.
Moţného „Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů“.
Co se týče výzkumných postupů vyuţívaných ve zkoumané problematice, je
nutné zmínit standardizovaný dotazník, metodou jeho vyplňování je často CATI
(Computer Assisted Telephone Interviewing). Tuto metodu většinou vyuţívají
výzkumné agentury, její výhodou je např. rychlejší zpracování dat. V případě indexu
prorodinné orientace ve firmách je vyuţívána metoda online samovyplňování
dotazníku, která respondentovi nabízí okamţité vyhodnocení a srovnání s ostatními
firmami, které se do šetření také zapojily.

Jiţ méně vyuţívaným nástrojem jsou

polostandardizované dotazníky vyplňované prostřednictvím hloubkových rozhovorů
s respondenty, které jsou vedené „face to face“. Tyto rozhovory umoţňují získat
na zkoumanou problematiku detailnější pohled, jsou však finančně náročnější.
Dle zaměření šetření jsou jako respondenti osloveni jednak zástupci firmy
(nejčastěji pracovníci personálního oddělení či zejména v případě menších firem
samotné vedení), to je pak zkoumána problematika prorodinné orientace ve firmách
z pohledu zaměstnavatele či je analyzován postoj samotných rodičů (popř. bezdětných)
a osloveni jsou naopak zaměstnanci.
Obsahem dotazníků/rozhovorů jsou zpravidla konkrétní otázky na vyuţívání
jednotlivých prorodinných opatření či na vliv prorodinné politiky na firmu či naopak
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otázky obecnější charakteru na úroveň prorodinné orientace ve firmách, jako je tomu
v případě indexu prorodinné orientace ve firmách.

1.3. Základní terminologie
V následující podkapitole je uvedeno několik základních termínů, které jsou hojně
vyuţívány v této práci.
Family–friendly firmou se v této práci rozumí jakákoliv společnost, organizace
či veřejná instituce, ve které je kladen důraz na cílenou snahu vytvářet pro zaměstnance
takové pracovní podmínky, které by vedly ke snadnějšímu sladění práce a rodiny.
Ve family–friendly firmách se uplatňuje tzv. family–friendly politika, která vede
k jejich prorodinné orientaci (viz dále).
Termínem prorodinná orientace ve firmách7 je myšlen „soubor vnitřních
faktorů a podmínek, které akcentují či nějakým způsobem zohledňují postavení
pečujících osob z řad zaměstnanců. Jde o porozumění jednotlivým životním fázím, jejich
specifikům a dobré vyladění zaměstnavatele, který kromě specifických potřeb
v jednotlivých životních fázích vidí také pozitiva, která dané životní fáze u zaměstnance
přinášejí.“ (NCR, 2011a, s. 1).
Dále je důleţité porozumět pojmu prorodinné opatření, které je víceméně
praktickou aplikací prorodinné orientace ve firmách. Prorodinná opatření mohou
nabývat různých podob (viz podkapitola 3.1.), které se odvíjejí od typu firmy a v ní
vykonávaných konkrétních pracovních pozic.
Pro zkoumanou problematiku této práce je také významný Audit „Rodina a
zaměstnání“, na jehoţ základě byl vytvořen index prorodinné orientace ve firmách
(viz níţe), který je vyuţit i v rámci vlastního empirického šetření a cílem indexu je
mimo jiné změřit efekt tohoto auditu na úroveň prorodinné orientace ve firmách. Dalším
cílem auditu je zmapovat prorodinnou orientaci ve firmě, identifikovat slabé a silné
stránky problematiky slučitelnosti zaměstnání a rodiny a v neposlední řadě navrhnout
společně se zástupci dané firmy nová opatření, která by vedla k vyšší úrovni prorodinné
orientace ve firmě. Audit „Rodina a zaměstnání“ (historie, cíle, přínosy, oblasti zájmu či
jeho průběh) je detailněji popsán ve stejnomenné podkapitole 4.1.

7

Taktéţ prorodinná firemní kultura či prorodinné prostředí na pracovišti.
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8

je diagnostický nástroj

měřící úroveň prorodinné orientace ve firmách. Jeho cílem však není jen změřit, do jaké
míry je daná firma prorodinně orientována, a tuto úroveň vyjádřit jednou srozumitelnou
hodnotou (=indexem), ale také určit slabé a silné stránky v personální politice firmy
v oblasti slučitelnosti zaměstnání a rodiny. Firmě je také nabídnut benchmarking, tedy
porovnání s podobně velkými firmami či firmami podnikajícími ve stejném oboru.
Výhodou tohoto nástroje je moţnost jeho mezinárodního srovnání. Kromě Německa je
také vyuţíván v Rakousku či Švýcarsku (FFP, 2008). Česká republika tento nástroj
zatím nepřevzala.9 Metodologie indexu (jeho teoretická koncepce, konstrukce,
vyhodnocení a interpretace) je detailně popsána v podkapitole 4.3.

1.4. Cíle a hypotézy diplomové práce
Hlavním cílem diplomové práce je ověřit, zda by index prorodinné orientace
ve firmách, který se jiţ od roku 2007 pouţívá v Německu a posléze např. i v Rakousku,
byl vhodným nástrojem pro měření úrovně prorodinné orientace také v českých
firmách. K dosaţení výše zmíněného cíle slouţí autorkou diplomové práce realizované
empirické šetření. Dílčím cílem je také definovat prorodinná opatření aplikovatelná
ve firmě, která z ní v praxi činí onu family–friendly firmu, či audit „Rodina a
zaměstnání“, ze kterého index POF vychází.
Ústřední hypotézou práce je, ţe index POF je vhodným nástrojem pro měření
prorodinné orientace v českých firmách v podobě, v jaké byl předloţen německým a
rakouským respondentům. Dílčí hypotézou jsou předpokládané niţší hodnoty indexu
POF (a jeho dimenzí) v českém šetření neţ v německém a rakouském.10 Vysvětlením
pro tuto domněnku je skutečnost, ţe pro Českou republiku jako postkomunistickou zemi
jsou typické, ve srovnání se západními země, zhoršené podmínky pro slučitelnost práce
a rodiny. Vzhledem k tomu, ţe se v Německu konalo šetření ve dvou vlnách –
konkrétně v roce 2007 a 2012 je posledním dílčím předpokladem skutečnost, ţe
8

Termín index prorodinné orientace ve firmách je velmi volným překladem německého ekvivalentu berufundfamile-Index autorkou této diplomové práce. Snahou bylo, aby název indexu co nejvíce
vypovídal o jeho podstatě. Z praktických důvodů je pro tento index pouţívána zkratka POF.
9
Důvodem je krátká působnost auditu „Rodina a zaměstnání“ (viz výše) v ČR, ze kterého index POF
vychází. Měřit dopad auditu na míru prorodinné orientace ve firmách (coţ je jedním z cílů indexu POF)
prozatím nemá smysl.
10
Je nutné vzít na vědomí, ţe výše zmíněné porovnání je do značné míry limitováno odlišnými
podmínkami šetření autorky diplomové práce na jedné straně a německého a rakouského šetření na straně
druhé (podrobnější vysvětlení viz kapitola č. 4).
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hodnoty indexu POF (a jeho dimenzí) jsou v německém šetření z roku 2012 vyšší neţ
v šetření z roku 2007. Lze totiţ očekávat, ţe se problematika slučitelnosti práce a rodiny
dostává postupem času stále více do podvědomí celé společnosti.
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Kapitola 2

Rešerše informačních a datových zdrojů
V následující kapitole jsou uvedeny vybrané zdroje, které se věnují problematice
slučování práce a rodiny zejména z pohledu zaměstnavatelů, jeţ jsou pro tuto práci
podstatné. Ukazuje se, ţe informačních a datových zdrojů zabývajících se touto
problematikou je velké mnoţství, a to zejména v USA či Německu, avšak studií či
empirických šetření, které by se konkrétně věnovaly metodologickému problému
měření prorodinné orientace ve firmách, je poměrně málo. To platí zejména pro Českou
republiku, ve které je tato problematika zatím málo rozšířena.

2.1. Zahraniční zdroje
Nejdůleţitějšími zahraničními (informačními a zároveň datovými) zdroji pro tuto práci
jsou německé šetření – „Status quo der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
in

deutschen

Unternehmen

sowie

betriebswirtschaftliche

Effekte

einer

familienbewussten Personalpolitik“ („Status quo slučitelnosti zaměstnání a rodiny
v německých firmách a ekonomické důsledky prorodinné politiky“) a šetření rakouské –
„Vereinbarkeit von Familie und Beruf in österreichischen Unternehmen – Status quo
und betriebswirtschaftliche Effekte“ („Slučitelnost rodiny a zaměstnání v rakouských
firmách – Status quo a ekonomické důsledky“), která vyuţívají výzkumný nástroj –
index prorodinné orientace ve firmách měřící úroveň této orientace. Takto explicitně se
touto problematikou výše uvedená šetření zabývají jako první. Autory těchto šetření
jsou veřejně prospěšná německá iniciativa berufundfamilie GmbH a německá instituce
Forschungszentrum Familienbewusste Personalpolitik (FFP) s podporou německého
Federálního ministerstva pro rodinu, seniory, ţeny a mládeţ a podporou rakouského
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Federálního ministerstva pro ekonomiku, rodinu a mládeţ (FFP, 2008).11 Šetření
v Německu proběhlo ve dvou časových vlnách – v roce 2007 a 2012, coţ umoţňuje
porovnání úrovně prorodinné orientace ve firmách v časovém odstupu. V roce 2007 se
šetření zúčastnilo 960 respondentů, v roce 2012 pak 994. V Rakousku se šetření konalo
v roce

2012

se

411

zúčastněnými

respondenty.

Výzkumným

nástrojem

je

standardizovaný dotazník a oslovenými respondenty jsou pracovníci personálních
oddělení či samotné vedení firem (v případě menších podniků).12 Na dotazník
respondenti odpovídali prostřednictvím telefonních rozhovorů (CATI) (Schneider a
kol., 2008; Schneider a kol., 2013b; Schneider, Quednau, 2012b). Hlavní výsledky obou
vln německého šetření a šetření rakouského jsou představeny v podkapitole 5.2.
K oběma vlnám německého i k rakouskému šetření jsou k dispozici podrobné podklady
obsahující metodologii výzkumného nástroje, organizaci šetření, hlavní výsledky šetření
vč. jejich vyuţitelnosti a také teoretický základ problematiky slučitelnosti zaměstnání a
rodiny. Tyto podklady představují hlavní informační a datový zdroj i pro tuto
diplomovou práci.13
Dalším německým šetřením, jehoţ hlavním cílem bylo zmapovat, jak je
hodnocena problematika slučitelnosti práce a rodiny a jaké jsou motivy samotného
vedení

firem

k zavádění

prorodinné

politiky

na

pracovišti,

je

šetření

„Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit“ konané v letech 2003, 2006 a 2009.
V roce 2009 proběhlo šetření v šesti evropských zemích – vedle Německa také
ve Francii, Itálii, Polsku, Švédsku či Velké Británii. V Německu se šetření zúčastnilo
1319 firem, v ostatních zemích cca 750. Výzkumným nástrojem je standardizovaný
dotazník (metoda CATI), který je zaměřen na různá témata jako např. hodnocení
důleţitosti family–friendly politiky, motivy a překáţky implementace family–friendly
politiky, ne/existence různorodých prorodinných opatření, dialog mezi zaměstnavatelem
a zaměstnanci, vliv ekonomické krize aj. Šetření prováděl německý institut hospodářství
11

Veřejně prospěšná iniciativa berufundfamilie GmbH byla zaloţena v roce 1998 nadací Hertie.
V průběhu let se stala hlavním koordinátorem v oblasti slučitelnosti zaměstnání a rodiny. Její hlavní
činností je audit „Rodina a zaměstnání“ („Beruf und Familie“). Podrobnosti k auditu jsou uvedeny
v rámci podkapitoly 4.1.
Německá instituce Forschungszentrum Familienbewusste Personalpolitik (FFP) byla zaloţena v roce
2005
z iniciativy berufundfamilie GmbH. Je vedena Prof. Dr. Irene Gerlach (Wilhelms-Universität Münster) a
Prof. Dr. Helmut Schneider (Steinbeis - Hochschule Berlin). Jejím hlavním cílem je optimalizace a
následná implementace prorodinné personální politiky do firem (FFP, 2008).
12
České znění dotazníku tvoří přílohu č. 1.
13
V seznamu pouţité literatury jde zejména o následující zdroje: Schneider a kol., 2008; Schneider a kol.,
2013b; Schneider a kol., Quednau, 2012b.

Ilona Hodovníková: Měření úrovně prorodinné orientace ve firmách

22

v Kolíně. Hlavním zjištěním je skutečnost, ţe i přes finanční krizi prorodinné zaměření
německých podniků stoupá (pouze 7% dotázaných firem se v důsledku finanční krize
prorodinných opatření vzdalo), a to zejména co se týče pruţné pracovní doby,
homeworkingu či různorodých benefitů pro zaměstnance během mateřské/rodičovské
dovolené (BMFSFJ, 2010).
Dalším příkladem výzkumu zabývajícím se problematikou slučitelnosti
zaměstnání a rodiny je výzkum s názvem „Balancing work and family“, jehoţ autorem
je organizace Greater Kansas City Chamber of Commerce.14 Hlavním cílem tohoto
výzkumu je zmapování úrovně family–friendly politiky ve vybraných firmách
spadajících do výše zmíněné organizace. Respondentům byly v souvislosti se
zjišťováním úrovně family–friendly politiky nejdříve pokládány obecné otázky, dále
pak i dotazy velmi konkrétní, např. na ne/existenci různorodých prorodinných opatření a
jejich vliv na chod firmy atd. Výzkum proběhl v roce 2004 formou online dotazníků.
Zúčastnilo se ho celkem 101 respondentů – firem různé velikosti a podnikatelské
činnosti v oblasti Kansas City. Mezi hlavní závěry tohoto výzkumu patří zjištění, ţe
většina firem povaţuje family–friendly politiku za důleţitou, samy ji aplikují a vnímají
její pozitivní vliv (GKCCC, 2004).

2.2. České zdroje
Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu práce, v České republice prozatím neexistuje nástroj,
který by kvantitativním způsobem měřil úroveň prorodinné orientace ve firmách. Tuto
skutečnost dokazuje i níţe uvedená rešerše českých zdrojů k problematice harmonizace
zaměstnání a rodiny. Cílem uvedených výzkumů či studií bylo zejména zmapování
názorů zaměstnavatelů na vytváření family–friendly prostředí na pracovišti či
samotných zaměstnanců na moţnosti harmonizace práce a rodiny, které jsou jim
v zaměstnání nabízeny, a nikoliv měření úrovně prorodinné orientace ve firmách jako
takové.
Jedním z takovýchto výzkumů je šetření – projekt „Rodina, zaměstnání a
vzdělání“, v rámci kterého bylo provedeno sedm empirických sond. Jejich cílem „bylo
zachytit relevantní znaky a širší souvislosti problematiky harmonizace rodiny a
14

Tato organizace sdruţuje více neţ 2500 firem s více neţ 300 000 zaměstnanci v oblasti Kansas City
v USA. Jejím cílem je zlepšení ţivotních a pracovních podmínek v těchto firmách
(http://www.kcchamber.com).
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zaměstnání v kontextu rodinného cyklu a různých typů rodinného soužití“ (Haberlová,
Kyzlinková, 2009, s. 7). „Předmětem zkoumání je vztah veřejné a soukromé sféry.
Záměrem je propojení mikrosociální (životní strategie), mezosociální (politiky a jejich
institucionální kontext) a makrosociální roviny (hodnotové posuny, pohyby na trhu
práce a další změny).“ (http://www.muni.cz/research/projects/1978). Autorem projektu
je Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s organizací
STEM, s.r.o. a Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí. Zastřešen je
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a probíhal v letech 2005 – 2008
(http://www.muni.cz/research/projects/1978). Pro problematiku této práce je relevantní
zejména sedmá empirická studie projektu. Jejím cílem „bylo poznat hlavní rysy postojů
a názorů představitelů firem a organizací na konfliktnost rodinné a pracovní sféry a roli
zaměstnavatelů ve vytváření podmínek pro její zmírňování. Vedle postojů a názorů
vyjadřujících celkový přístup zaměstnavatelů ke sledované problematice byla značná
část pozornosti věnovaná také konkrétním opatřením nabízeným v jednotlivých firmách
a organizacích a vnímání jejich efektivity“ (Haberlová, Kyzlinková, 2009, s. 7). Šetření
proběhlo v českých firmách v roce 2007 a zapojeno do něho bylo 1019 respondentů –
zástupců managementu odpovědného za personální politiku společnosti. Hlavními
závěry vyplývajícími z této studie jsou zjištění, ţe dle většiny respondentů „potřeba
opatření usnadňujících kombinovat rodinné a pracovní povinnosti do budoucna
poroste“, a to zejména v oblasti peněţnictví a pojišťovnictví, sluţeb a veřejné správy a
dále ţe o pozitivních dopadech family–friendly politiky jsou více přesvědčeny firmy
z veřejného sektoru v oborech, jako je zdravotnictví či vzdělávání, firmy s alespoň
polovičním zastoupením zahraničního kapitálu či firmy s vyšší kvalifikační strukturou
zaměstnanců (Haberlová, Kyzlinková, 2009, s. 10). Na druhou stranu „odpovědi
zaměstnavatelů na otázku, do jaké míry mají firmy a organizace dbát na rodinné
potřeby svých zaměstnanců, jsou většinou rezervované nebo váhavé“ a většina
respondentů zastává názor, ţe stát je ten, který můţe hrát významnou roli při slaďování
práce a rodiny (Haberlová, Kyzlinková, 2009, s. 12).
Zajímavým výzkumem je také projekt s názvem „Přístup zaměstnavatelů
k opatřením harmonizace práce a rodiny“ realizovaný katedrou Sociální politiky a
sociální práce Masarykovy univerzity v Brně. Šetření zjišťuje názory zaměstnavatelů na
mateřskou/rodičovskou dovolenou, na různorodé alternativní formy organizace
zaměstnání (pruţná pracovní doba, zkrácené úvazky, práce z domova) a na zajištění
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péče o dítě (ošetřování nemocného dítěte, firemní školky, spolupráce s veřejnými
mateřskými školami). Výzkumným nástrojem jsou hloubkové rozhovory s manaţery
středně velkých a velkých firem v sektorech IT a strojírenství na Ostravsku, Zlínsku,
Pardubicku a v Brně. Do výzkumu se zapojilo celkem 1535 respondentů. Ze závěrů
výzkumu vyplývá, ţe zaměstnavatelé povaţují za problém garanci pracovního místa po
dobu tří let, ovšem pokud se jedná o kvalifikované a obtíţně nahraditelné zaměstnance,
jsou ochotni těmto zaměstnancům vyjít co nejvíce vstříc. Co se týče alternativních
forem organizace zaměstnání, zastávají zaměstnavatelé názor, ţe při zavedení tohoto
opatření je zásadní charakter dané pracovní pozice a ţe se často uplatňuje individuální
řešení se zaměstnancem. V případě zajištění péče o dítě stojí za zmínku, ţe většina
zaměstnavatelů vnímá firemní školky pozitivně, avšak s nimi spojené finanční,
organizační a administrativní zatíţení je zejména pro menší firmy nezvládnutelné
(Plasová, 2009).
Následující tři výzkumy týkající se problematiky slaďování práce a rodiny se
zabývají postoji a názory zaměstnanců – zejména rodičů. Prvním z nich je projekt
„Harmonizace rodiny a zaměstnání – současné možnosti a jejich reflexe u mladé
rodičovské generace“, který v letech 2004 – 2006 realizoval Výzkumný ústav práce a
sociálních věcí. Jednou ze čtyř částí tohoto projektu je studie s názvem: „Postoje a
zkušenosti s harmonizací rodiny a zaměstnání rodičů dětí předškolního a mladšího
školního věku“. Šetření na toto téma bylo zrealizováno v roce 2005 a zapojilo se
do něho prostřednictvím standardizovaného rozhovoru 1 219 respondentů.15 Výzkum
zjišťoval postoje i reálné chování v oblasti slučitelnosti práce a rodiny. Konkrétně se
zaměřil na „využívání mateřské a rodičovské dovolené (ženami i muži), způsoby
zabezpečení péče o dítě (děti) různého věku (družina, zájmové kroužky, mateřská škola,
jesle), skloubení rodinných a pracovních povinností, dělbu práce mezi partnery,
výpomoc od prarodičů v oblasti péče o děti, charakter zaměstnání (pracovní doba,
práce o víkendu, časové nároky, diskriminace atd.) a opatření (ne)nabízená
zaměstnavatelem a (ne)využívaná zaměstnanci v zájmu sladění práce a rodiny“
(Ettlerová a kol., 2007, s. 13). Ze závěrů tohoto výzkumu vyplývá, ţe problematika
harmonizace práce a rodiny je povaţována zejména jako soukromá záleţitost a
do značné míry také jako záleţitost ţen. Ţeny se ukazují být ve slaďování práce a
15

Respondenti byli rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené s alespoň jedním dítětem, kdy
věk nejstaršího dítěte byl do deseti let.
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rodiny schopnější, často však za cenu potlačení osobních potřeb. Ţeny např. úmyslně
volí zaměstnání, které je méně náročné na výkon a čas (Ettlerová a kol., 2007).
Problematice slaďování práce a rodiny z pohledu zaměstnanců se věnovalo také
šetření „Naše společnost“ realizované Centrem pro výzkum veřejného mínění
(CVVM). Výzkum zjišťoval, jak se harmonizace pracovní a rodinné sféry českým
rodinám daří, dále co by českým rodičům tuto harmonizaci usnadnilo a co naopak
harmonizaci rodinných a pracovních povinností rodinám ztěţuje. Šetření se konalo
v roce 2003 a zapojilo se do něho celkem 546 respondentů. Ze závěrů výzkumu
vyplývá, ţe „harmonizace rodinného a pracovního života se v České republice většině
rodičů víceméně úspěšně daří. Přesto existuje nezanedbatelné procento pracujících,
kteří pociťují určité obtíže při slaďovaní práce a rodiny. V pracovní sféře se jako
nejpřínosnější pro zvládání práce a rodiny ukázala volná pracovní doba. Zároveň se ale
více než polovina ekonomicky aktivních občanů domnívá, že zavedení tohoto opatření
na jejich pracovišti nepřipadá v úvahu. Podobná je situace, i co se týče práce z domova.
Řada rodičů by toto opatření ve svém zaměstnání uvítala, ale celých 70 % ekonomicky
aktivních občanů se domnívá, že jeho zavedení na jejich pracovišti není reálné.
Nadpoloviční většina pracujících by rovněž ocenila ochotu vedení dohodnout se
na možných změnách v pracovním tempu, v pracovní náplni a podobně.“ (Horáková,
2004, s. 6). Co se týče rodinné sféry, zejména ţeny uvedly, ţe by pro lepší sladění práce
a rodiny uvítaly větší pomoc s rodinnými povinnostmi od partnera či dalších členů
rodiny (Horáková, 2004).
Třetí

výzkum

mapující

postoje

a

názory

samotných

zaměstnanců

na danou problematiku se nazývá „Možnosti slaďování osobního a pracovního života
zaměstnanců nevládních organizací“, který představuje poněkud zvláštní případ
harmonizace zaměstnání a rodiny v těchto organizacích. „Cílem dotazníkového šetření
bylo zjistit, jak jsou zaměstnanci v nevládním sektoru spokojeni s rozvržením svých
aktivit mezi rodinný, potažmo osobní život, a pracovní úkoly, jakou formu má jejich
pracovní doba, jaké jsou schopnosti zaměstnanců v rámci jejich stávající formy
pracovního poměru harmonizovat osobní a pracovní život a dále byl zjišťován zájem
zaměstnanců o flexibilní formy pracovní doby.“ (Koukalová, Tannenbergerová, 2010, s.
19). Výzkum proběhl na přelomu let 2009 a 2010 v Brně a zúčastnilo se ho celkem 76
respondentů. Ze závěrů šetření vyplývá, ţe zaměstnancům nevládních organizací je sice
nabízen dostatek prorodinných opatření, avšak ti jsou natolik pracovně vytíţeni, ţe
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nemohou této nabídky z časového důvodu v praxi vyuţít (Koukalová, Tannenbergerová,
2010).
Z uvedené

rešerše

zahraničních

i

českých

zdrojů

je

zřetelné,

ţe

metodologickému problému měření úrovně prorodinné orientace ve firmách není
věnována velká pozornost. Závěry německého a rakouského šetření vyuţívajících
výzkumný nástroj – index POF nelze z tohoto důvodu s ostatními výše zmiňovanými
výzkumy srovnávat. Příčinou je zejména odlišný cíl výzkumů. Zatímco cílem šetření
vyuţívajícího index POF je měření úrovně prorodinné orientace ve firmách, cílem
ostatních zde zmiňovaných výzkumů je zejména zmapování názorů zaměstnavatelů či
zaměstnanců k problematice harmonizace práce a rodiny či zjišťování vlivu prorodinné
politiky na spokojenost zaměstnanců a ekonomický stav firmy. Velmi rozdílné jsou také
výzkumné nástroje. Dotazníky v případě většiny výzkumů obsahují velmi konkrétní
otázky, např. na ne/existenci konkrétních prorodinných opatřeních ve firmě či
na konkrétní vliv prorodinné politiky na firmu, zatímco v rámci dotazníku zjištujícího
hodnotu indexu POF jsou respondenti dotazováni z mnoha různých pohledů na totéţ –
na úroveň prorodinné politiky v dané firmě.
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Kapitola 3

Prorodinná orientace ve firmách
V následující kapitole je zaprvé uveden výčet prorodinných opatření ve firmách
obsahující jednak různorodé alternativní formy zaměstnání, tak také benefity a sluţby
pro zaměstnance vč. tzv. firemních školek. Dále je v kapitole věnována pozornost
problematice, zda se firmám vyplatí vytvářet prorodinné prostředí na pracovišti.

3.1. Prorodinná opatření ve firmách
Cílem následující podkapitoly je definovat prorodinná opatření, která v praxi
ze společnosti zpravidla činí family–friendly firmu.
3.1.1. Alternativní formy organizace zaměstnání
Velmi vyuţívaným prorodinným opatřením jsou nejrůznější alternativní formy
organizace zaměstnání, které jsou velmi vhodné pro slučitelnost práce a rodiny.
Do určité míry totiţ umoţňují zaměstnancům si individuálně nastavit pracovní
podmínky jako např. pracovní dobu či místo výkonu práce tak, aby vyhovovala jejich
potřebám z hlediska povinností péče o rodinu. Následuje výčet nejfrekventovanějších
alternativních forem organizace zaměstnání, které jsou v České republice známy, se
zaměřením na výhody i nevýhody pro oba subjekty – zaměstnance a zaměstnavatele.
Částečný pracovní úvazek
Tato alternativní forma zaměstnání je často vyhledávaným řešením především u ţen při
slaďování zaměstnání a rodiny s malými dětmi.

Výhodou pro zaměstnance je

bezesporu více volného času vyuţitelného pro rodinu a postupný méně stresový přechod
z rodičovské dovolené do zaměstnání. Zaměstnanec tak můţe znovu navázat kontakt se
zaměstnáním jiţ během fáze intenzivnější péče o dítě a naopak zaměstnavateli se vrátí
loajální a jiţ zaškolený pracovník (NCR, 2011b). Částečný pracovní úvazek však skýtá i
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několik nevýhod. Je to např. neadekvátní finanční ohodnocení a objem práce vůči
zkrácené pracovní době, moţná ztráta nároku na zaměstnanecké benefity či ztíţený
kariérní postup. U zaměstnavatelů zatím převaţuje názor, ţe částečné úvazky přinášejí
mnoho nevýhod a jsou víceméně výhodné pouze pro zaměstnance. Problém můţe nastat
např. v případě, ţe není (ať uţ z jakéhokoliv důvodu) dostatečně sladěna doba, kdy je
zaměstnanec přítomen na pracovišti a kdy by jeho přítomnost byla skutečně zapotřebí
(Průšová, 2009).
Pružná pracovní doba
V případě pruţné pracovní doby sice nedochází ke sníţení odpracovaných hodin,
zaměstnanec si však můţe po dohodě se svým zaměstnavatelem svou pracovní dobu
upravit tak, aby vyhovovala jeho rodinným potřebám. Výhoda pro zaměstnance je tedy
zřetelná – pracovní doba se můţe přizpůsobit např. pracovní době partnera, otevírací
době v mateřských školách atd. Pruţný počátek pracovní doby pro zaměstnance také
znamená eliminaci stresových situací zejména při kaţdodenním vypravování dětí
do školek a škol (NCR, 2011b).
Pokud je pruţná pracovní doba slučitelná s pracovní pozicí ve firmě, neměla by
se po vzájemně respektované dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem objevit
ţádná zásadní nevýhoda pro zaměstnavatele. Přesto je tato moţnost v celkovém měřítku
vyuţívaná ještě méně neţ částečné úvazky, přitom ve firmách, ve kterých se tato
moţnost nabízí, je zaměstnanci hojně vyuţívaná (Haberlová, Kyzlinková, 2009).
Práce z domova (homeworking)
Dalším vyuţívaným alternativním typem zaměstnání je práce z domova nebo také práce
doma, přičemţ prací z domova je často označována práce pomocí informačních či
komunikačních technologií jako je počítač či internet a prací doma je spíše myšlena
manuální práce. Toto rozdělení však není striktní.
Tato forma zaměstnání nevyţaduje dojíţdění za prací a šetří tak čas. Další
výhodou je časová flexibilita a skutečnost, ţe rodičům umoţňuje neustálý kontakt
s dětmi. Problém však nastává, pokud je doma rodič sám s dítětem. Výsledkem často
bývá, ţe se rodič kvůli péči o dítě nemůţe na svou práci soustředit a pracuje pak v noci
či o víkendu, kdy se dítěti můţe věnovat jiný člen rodiny. Problém také můţe nastat
v případě, ţe zaměstnanec pracující z domova nemá doma na svou práci vyhraněný
prostor a je tak rušen ostatními členy rodiny. Z pohledu zaměstnavatele je nevýhodou
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sníţená moţnost kontroly svých zaměstnanců, na druhou stranu dochází v mnoha
případech ke sníţení nákladů na zaměstnance v důsledku např. toho, ţe zaměstnavatel
nemusí pronajímat pro zaměstnance pracovní prostor atd. (Haberlová, Kyzlinková,
2009).
Sdílení pracovního místa (jobsharing)
V České republice zatím nepříliš rozšířená forma zaměstnání je zaloţená na principu,
kdy je plný pracovní úvazek sdílen dvěma zaměstnanci. Tento princip v případě
vyhovující dohody mezi oběma zaměstnanci a zaměstnavatelem je dobrým řešením pro
zaměstnance – rodiče s dětmi, který tak můţe věnovat více času péči o rodinu.
Jobsharing se však nehodí pro všechny typy profesí. Např. v případě vyšších
manaţerských pozic je daleko vhodnější, aby danou pozici vykonával pouze jeden
zaměstnanec (Průšová, 2009).
Stlačený pracovní týden
Stlačený pracovní týden označuje zatím málo rozšířenou formu zaměstnání, v rámci
které nedochází ke sníţení počtu odpracovaných hodin, nýbrţ ke zkrácení pracovního
týdne na čtyři dny, kdy zaměstnanec odpracuje denně 10 hodin a zbývající pátý den má
volno a můţe ho tak věnovat péči o rodinu a domácnost. V pracovních dnech je však
s touto činností odkázán na partnera či jinou výpomoc. Opět lze zde konstatovat, ţe
pokud je tato forma zaměstnání slučitelná s pracovní pozicí ve firmě a je zaloţena
na vzájemně respektované dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, neměly by
z této moţnosti slučování rodinného a pracovního ţivota plynout pro zaměstnavatele
ţádné zásadní problémy či nevýhody (Průšová, 2009).
Brigády, dohody o provedení práce (činnosti)
Moţnou flexibilní formou zaměstnání vhodnou pro rodiče s dětmi mohou být také
různorodé brigády a dohody o provedení práce. Výhodou je široká nabídka a
flexibilnost – je pouze na rodiči, nakolik je ochotný tomuto zaměstnání věnovat
potřebné mnoţství času a úsilí. Nevýhodou je však většinou nedostatečné finanční
ohodnocení či nepravidelný příjem (Průšová, 2009).
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3.1.2. Zaměstnanecké benefity a služby

Podstatnou roli hrají v problematice slučitelnosti práce a rodiny i různorodé
zaměstnanecké benefity a sluţby. Ve firmách jsou poměrně rozšířené, jen některé jsou
však přímo určené na podporu rodinných potřeb zaměstnanců.
Mezi klasické benefity a sluţby usnadňující skloubení pracovního a rodinného
ţivota patří moţnost přestávek během výkonu práce např. z důvodu onemocnění dítěte,
které jsou pro zaměstnance – rodiče s malými dětmi téměř nezbytné k plnění nutných
rodičovských povinností. Dalším benefitem můţe být dlouhodobé neplacené volno,
které zaměstnanec můţe dle Zákoníku práce čerpat z důleţitých osobních důvodů jako
je péče o blízkou osobu či studium (NCR, 2011b). Dále můţe zaměstnanci usnadnit
skloubení zaměstnání a rodiny pravidelné jednodenní volno na vyřizování rodinných
záleţitostí či rekreační programy a pobyty pro děti. Zajímavou a v ČR zatím velmi málo
rozšířenou sluţbou pro rodiče s dětmi jsou firemní školky (viz oddíl 3.1.2.).
Do této oblasti lze zařadit i snahu zaměstnavatele o průběţnou informovanost
rodičů na rodičovské dovolené o aktuálním dění ve firmě. Nabízejí se různorodé firemní
akce, školení, workshopy, přístup do firemní sítě, zasílání firemního zpravodaje,
moţnost účasti na poradách aj. Díky těmto sluţbám má zaměstnanec vracející se
z rodičovské dovolené usnadněný návrat do zaměstnání a také získává pocit, ţe s ním
zaměstnavatel stále počítá. Dále jsou to různorodé rekvalifikační kurzy, zaškolovací
programy pro zaměstnance, kteří se vrací do firmy po rodičovské dovolené na jiţ nějaký
pevný pracovní úvazek. U těchto zaměstnanců je mnohdy třeba obnovit pracovní
návyky či je seznámit s novou organizací firmy (Haberlová, Kyzlinková, 2009).
Pro snazší adaptaci a rychlé zapracování po rodičovské dovolené můţe slouţit také
tzv. mentoring, při kterém zkušený pracovník provází svého vracejícího se kolegu
při zapojování se do chodu firmy.
Právní rámec České republiky nabízí rodičům na rodičovské dovolené pracovat
bez omezení výše výdělku či právní formy zaměstnání. Pro zaměstnavatele můţe být
velkou výhodou, kdyţ se jeho zaměstnanec bude pozvolna vracet do pracovního ţivota
např. tak, ţe zastoupí své nemocné spolupracovníky, bude spolupracovat na určitých
úkolech či projektech nebo vypomůţe při organizačním zajištění firmy. Zaměstnavateli
se tak sníţí náklady na znovuzapracování zaměstnance a také se výrazně zkrátí doba
jeho adaptace v pracovním prostředí. Naopak zaměstnanec můţe přizpůsobit tempo
návratu do zaměstnání na plný úvazek aktuálním potřebám rodiny (NCR, 2011c). Ať uţ
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je zvolen jakýkoliv způsob návratu zaměstnance z rodičovské dovolené, vţdy je pro obě
strany výhodné, aby se návrat do firmy naplánoval (a poté případně měnil dle
aktuálních potřeb) jiţ před odchodem zaměstnance na mateřskou/rodičovskou
dovolenou. Obě strany tak vědí, v jakém časovém horizontu je návrat zaměstnance
plánován, coţ jim oběma přináší jistotu (NCR, 2011d). Skutečností je však, ţe v České
republice se zpět do svého původního zaměstnání po rodičovské dovolené vrací jen
polovina matek (Hašková, 2010).
Firemní předškolní zařízení
Zajímavým řešením harmonizace práce a rodiny na pracovním trhu jsou tzv. firemní
školky, které se ale v České republice teprve rozvíjejí a které by mohly v budoucnu
tvořit alternativu ke klasickým mateřským školám a jeslím.
Pro zaměstnance – rodiče jsou tyto školky velkou výhodou. Jednak mají své děti
v těsné blízkosti a také nemusejí řešit nedostatek míst v klasických mateřských školách.
Také „školkovné“ nebývá pro rodiče tak vysoké, protoţe zaměstnavatelé svým
zaměstnancům zpravidla určitou částkou přispívají. Kvalita školky je daná předpisy
Ministerstva školství, a proto také mohou odpadnout případné obavy rodičů.
Pro zaměstnavatele představuje firemní školka zvýšení prestiţe firmy, loajality a
motivace k práci u zaměstnanců či zlepšení konkurenceschopnosti firmy na trhu práce.
Na druhou stranu představuje zřízení firemní školky pro zaměstnavatele legislativní
obtíţe (vysoké hygienické nároky atd.) a vysoké finanční náklady, které se jí ovšem
v budoucnu díky výše zmiňovaným pozitivům vrátí. Tento benefit je však dostupný
spíše větším firmám, které si to mohou z finančních důvodů dovolit.
Snahou vlády a především Ministerstva práce a sociálních věcí je
zaměstnavatele v této oblasti podpořit např. tím, ţe dle novely školského zákona
č. 561/2004 Sb. platné od 1. ledna 2012 mohou zaměstnavatelé uplatnit daňové
zvýhodnění na zřízení a provoz firemních školek, pokud byly zřízeny v souladu se
školským zákonem. Ulehčení při zřízení firemní školky přinášejí také různorodá
poradenská centra nebo organizace, které zřídí firemní školku tzv. „na klíč“.16 Lze také
vyuţít finanční zdroje – Evropské sociální fondy, které k tomuto účelu nabízí Evropská
Unie. Méně náročnou alternativou na zřízení a provoz (nemusí splňovat přísná kritéria
provozu podle školského zákona) je tzv. dětská skupina. Dětské skupiny si nekladou
16

Takovou organizací je např. Firemní školky, s.r.o. (www.firemniskolky.cz), která nabízí kompletní
zřízení firemní školky vč. zajištění hygienických a odbornostních poţadavků, personálu aj.
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za cíl nahradit mateřské školy např. z toho důvodu, ţe povinností tohoto předškolního
zařízení není zajistit vzdělání dětí, ale „pouze“ péči o dítě. Na druhou stranu je v dětské
skupině povinnost vypracovat takzvaný koncept výchovy a péče. Je v ní omezen
maximální počet dětí (24 dětí), minimální počet však zůstává zachován libovolný, coţ
zajišťuje určitou flexibilitu (Spěváčková, Bartůňková, 2013). Zákon o dětské skupině
byl však kvůli pádu Nečasovy vlády prozatím odloţen (Strnadová, 2013). Některé
firmy, které se především z finančních důvodů rozhodly alespoň prozatím firemní
školku nezaloţit, věnují svým zaměstnancům finanční příspěvky na klasickou
institucionální péči.

3.2. Důsledky prorodinné orientace ve firmách
Otázku týkající se důsledků prorodinné orientace ve firmách si bude nejspíše klást
vedení kaţdé firmy, které se o problematiku slučitelnosti zaměstnání a rodiny zajímá.
Řada studií potvrzuje, ţe se prorodinná politika firmám jednoznačně vyplatí.17 Např.
studie vycházející z auditu „Rodina a zaměstnání“ provedeného v německých firmách
prokázala, ţe „zavedení prorodinně orientovaných opatření přináší u jednotlivých firem
až 25%–ní návratnost investic a 50%–ní úsporu nákladů způsobených převážně
fluktuací, překlenovacími obdobími při neobsazení pracovních míst a náklady
na zapracování. Z opatření, která jsou vytvořena s ohledem na konkrétní situaci
ve firmě, profitují zaměstnavatelé všech velikostí.“ (MPSV ČR, 2011, s. 27).
Také ředitelka Národního centra pro rodinu v České republice M. Oujezdská
dodává, ţe prorodinná politika firmám přináší „vyšší motivaci zaměstnanců a loajalitu a
naopak nižší nemocnost, fluktuaci zaměstnanců, a tím pádem nižší náklady
na zapracování nových pracovníků“ (MPSV ČR, 2011, s. 24). Bývalý ministr práce a
sociálních věcí pan Drábek v informační broţuře Program pro rozvoj prorodinné
orientace

ve

firmách

vydané

MPSV

ČR

hovoří

mimo

jiné

o

„zvýšení

konkurenceschopnosti a prosperity firmy“ ve firmách, jejichţ snahou je zavádět
prorodinné prostředí na pracovišti, a dále dodává, ţe „Zaměstnanec, který si je vědom
toho, že nemusí kvůli své práci zanedbávat rodinu, je spokojenější a především v práci
efektivnější.“ (MPSV ČR, 2011, s. 2).

17

Studie potvrzující opak, tedy se závěrem, ţe prorodinnou politiku není pro firmy výhodné zavádět,
nebyly autorkou diplomové práce nalezeny.
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Výše uvedené potvrzují dva následující grafy č. 1 a 2 zobrazující procentuální
odchylky od průměrných hodnot firem ze šetření u vybraných oblastí jako je např. míra
nemocnosti či absence na pracovišti.

18

Srovnávány jsou dvě skupiny firem, jejichţ

hodnota indexu POF je minimálně o 25% niţší („low 25“), resp. vyšší („top 25“), neţ je
průměrná hodnota firem ze šetření. Data pocházejí z německého šetření „Status quo
slučitelnosti zaměstnání a rodiny v německých firmách a ekonomické důsledky
prorodinné politiky“ z roku 2012 a rakouského šetření „Slučitelnost rodiny a
zaměstnání v rakouských firmách – Status quo a ekonomické důsledky“ taktéţ z roku
2012. Z grafu č. 1 je zřetelné, ţe největší rozdíly mezi dvěma skupinami firem – „low
25“ a „top 25“ se objevují u míry absence na pracovišti. Firmy „low 25“ mají tuto míru
aţ o 48% vyšší oproti průměru. S mírou absence na pracovišti souvisí také míra
nemocnosti ve firmě. Zde se opět ukazuje, ţe u firem s niţší hodnotou indexu POF
(„low 25“) ve srovnání s průměrnou hodnotou je míra nemocnosti o 27% vyšší a naopak
pro firmy „top 25“ představuje nemocnost oproti průměrné hodnotě firem ze šetření
o 22% menší problém.

18

Nemocnost, míra absence na pracovišti a míra fluktuace patří mezi negativní aspekty (předpokládá se,
ţe firmy „top 25“ budou dosahovat výrazně niţších hodnot ve srovnání s průměrnou hodnotou ze šetření),
zatímco motivace zaměstnanců, produktivita práce spolupracovníků, firemní image a kvalita uchazečů
o zaměstnání jsou pozitivní oblasti (předpokladem je, ţe firmy „top 25“ budou dosahovat výrazně vyšších
hodnot, neţ je průměrná hodnota ze šetření).
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Obr. 1 – Procentuální odchylky od průměrných hodnot firem ze šetření u vybraných oblastí,
firmy „low 25“ a „top 25“, SRN, 2012

Zdroj: Schneider a kol., 2013a

Obdobné poznatky přinášejí i výsledky rakouského šetření, coţ je patrné
z následujícího grafu č. 2. Shodně jako v Německu je nejvýraznější rozdíl mezi
skupinami firem „low 25“ a „top 25“ patrný u míry absence na pracovišti. Firmy, které
jsou více prorodinně zaloţené („top 25“), zaznamenávají oproti průměrné hodnotě firem
ze šetření o 23% niţší absenci na pracovišti. Dále dosáhla významnějšího rozdílu míra
fluktuace. Firmy s niţší hodnotou indexu POF („low 25“) vykazují v šetření o 21%
vyšší úroveň fluktuace, neţ je dosaţený průměr. V neposlední řadě lze zaznamenat větší
rozdíl u oblasti firemní image (zaměřená na prorodinnou politiku). Zde dosahují firmy
„low 25“ o 21% niţší úrovně firemní image.
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Obr. 2 – Procentuální odchylky od průměrných hodnot firem ze šetření u vybraných oblastí,
firmy „low 25“ a „top 25“, AUT, 2012

Zdroj: Schneider, Quednau, 2012a
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Kapitola 4

Metodologie
Následující kapitola a zejména její první podkapitola – Audit „Rodina a zaměstnání“
představuje pro diplomovou práci přechod mezi teoretickou a empirickou částí. Audit je
totiţ v jeho první fázi moţné vnímat jako komplexní nástroj kvalitativního měření
prorodinné orientace ve firmě, který je schopen identifikovat slabé a silné stránky
problematiky slučitelnosti zaměstnání a rodiny v konkrétní firmě. Navíc byl na jeho
základě vytvořen index prorodinné orientace, jehoţ ověření vyuţitelnosti v českých
firmách je hlavním cílem diplomové práce. Dále je v kapitole prezentováno vlastní
empirické šetření autorky diplomové práce, které slouţí jako prostředek k dosaţení
hlavního cíle diplomové práce a dále teoretická koncepce, konstrukce, moţnosti
vyhodnocení a interpretace indexu POF.19

4.1. Audit „Rodina a zaměstnání“20
Audit „Rodina a zaměstnání“ je jeden z moţných nástrojů podporujících růst motivace
zaměstnavatelů k vytváření family–friendly prostředí na pracovišti. Audit pochází
z Německa, kde ho v roce 1998 vytvořila nadace Hertie.21 „V témže roce jej převzalo
Rakousko a postupně spolupracovalo na jeho dalším vývoji. V současné době probíhá
auditní řízení v mnoha německých, rakouských či italských organizacích.“
(http://www.auditrodina.eu). V České republice zatím působí krátce, první firmy se
do auditu zapojily v únoru 2010. Zatímco v Německu se auditu zúčastnilo jiţ cca 800
19

Metody ověřování reliability a validity, jeţ byly vyuţity v rámci německého a rakouského šetření a
metody pomocí nichţ lze ověřit vyuţitelnost indexu POF v českém prostředí, jsou uvedeny z praktických
důvodů společně s výsledky v kapitole č. 6.
20
Tato podkapitola je převáţně zpracována na základě webových stránek českého auditu „Rodina a
zaměstnání“ http://www.auditrodina.eu/ a také auditu německého Beruf und Familie http://www.berufund-familie.de/.
21
Nadace Hertie je německá nadace, mezi jejíţ oblasti zájmu patří kromě problematiky slučitelnosti
zaměstnání a rodiny i vzdělání či věda (http://www.ghst.de).
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firem a v Rakousku 200 (MPSV ČR, 2011), v České republice je to prozatím 16 firem.
Audit je v České republice prováděn pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR a odborným garantem je Národní centrum pro rodinu.
Hlavním cílem auditu je „rozvoj a optimalizace prorodinně orientované
personální kultury a zahájení diskuze vedoucí k tvorbě opatření napomáhajících
harmonizaci rodiny a profese“(http://www.auditrodina.eu). Dá se také říci, ţe cílem
auditu je dosaţení rovnováhy mezi zájmy zaměstnavatele a potřebami zaměstnanců.
Hlavními přínosy pro firmu jsou zvýšení motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců,
dále zvýšení produktivity práce a konkurenceschopnosti, oproti tomu pak sníţení
fluktuace zaměstnanců

a s

ní

spojených

nákladů na zapracování

nových

spolupracovníků, dále sníţení nemocnosti zaměstnanců, urychlení návratu zaměstnanců
z rodičovské dovolené a navýšení počtu těch, kteří se po jejím ukončení vrátí zpět
do firmy, a v neposlední řadě také vylepšení její image a zvýšení prestiţe v očích
veřejnosti. Pan Liška – vedoucí projektu auditu „Rodina a zaměstnání“ dodává, ţe
velkou výhodou auditu je také to, ţe nabízí převáţně finančně nenáročná prorodinná
opatření, která firmy v současné obtíţné době velmi ocení (Liška, 2011).
Audit v ČR je určen pro všechny firmy bez ohledu na oblast podnikání, musí
ovšem mít více neţ pět zaměstnanců a sídlo mimo hl. město Prahu.
Audit a následné vytváření prorodinné politiky spojené s prorodinnými
opatřeními se týká následujících oblastí:


firemní kultura (formální zakotvení prorodinné politiky ve smlouvě či
ve směrnici firmy)




pracovní doba (úpravy pracovní doby)
mateřská/rodičovská dovolená a návrat do zaměstnání (zakotvení postupu
při odchodu a návratu z mateřské/rodičovské dovolené, informovanost rodičů
na mateřské/rodičovské dovolené o dění ve firmě, školení pro vracející se rodiče
z mateřské/rodičovské dovolené)



organizace práce (rozdělování úkolů na pracovišti a plánování dovolených
s ohledem na rodinný ţivot)



pracovní místo (práce z domova – „homeworking“)



informační a komunikační strategie (informační kanály pro zaměstnance týkající
se prorodinné politiky, pravidelné vyhodnocování prorodinných opatření)



kultura vedení (aplikace prorodinné politiky do práce vedoucích pracovníků)
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personální rozvoj (formální zakotvení ve firmě, pravidelné školení na tzv. soft
skills)



finanční a nefinanční pobídky (pravidelně revidovaný systém benefitů)



služby pro rodiny
Audit „Rodina a zaměstnání“ prochází čtyřmi fázemi procesu, v jehoţ závěru má

firma nárok na udělení plného certifikátu od MPSV ČR, který potvrzuje prorodinně
orientované směřování společnosti. V procesu je důleţitá role poradce a hodnotitele.
Hlavním úkolem poradce je úzce spolupracovat s pověřenými pracovníky dané firmy
po celou dobu auditního řízení zejména na tvorbě nové strategie vedoucí k prorodinné
orientaci ve firmě. Dále poradce průběţně hodnotí výstupy z auditu a motivuje
management k hledání vhodných řešení. Hodnotitel je nezávislý odborník, který
posuzuje průběh auditního řízení na základě jemu předloţených materiálů a také
na základě vlastního šetření ve společnosti. Hodnotitel rozhoduje o ne/udělení
základního či plného certifikátu společnosti.
První fáze auditu se nazývá informační/plánovací a je zahájena uzavřením
smlouvy mezi danou firmou, udělovatelem certifikátu, kterým je MPSV ČR, poradcem
a hodnotitelem. Předmětem první fáze je nastavení strategie a cílů auditu s ohledem
na ekonomické zájmy dané firmy a také nastavení časového harmonogramu. V rámci
této fáze je velmi důleţitá výměna informací mezi poradcem a zástupci firmy, které jsou
relevantní pro zdárný průběh auditu. Poradce se velmi podrobně seznamuje s firemním
prostředím a jeho mírou prorodinné orientace. Konkrétně se zajímá o to, zda ve firmě
existuje nějaký písemný podklad (např. podniková směrnice), v němţ by byla zakotvena
její prorodinná politika. V rámci auditu je dále zkoumáno, které oblasti jsou pro firmu
nejdůleţitější a jakou pozici mezi nimi zaujímá prorodinná orientace. V rámci analýzy
firemní kultury se poradce zabývá tím, do jaké míry je při výběru vedoucích pracovníků
zohledňován jejich postoj k harmonizaci rodinného a profesního ţivota (NCR, 2011a).
V dalším kroku se zaměřuje na nabízené moţnosti flexibilních úprav pracovní doby,
zkoumá jejich podobu a míru uplatnění ve firmě, a zda jsou dostatečně přístupné
zaměstnancům.22 Dále se poradce zajímá o to, jakým způsobem jsou o aktuálním dění
ve firmě informováni rodiče na rodičovské dovolené např. prostřednictvím firemních
akcí, školení, porad atd. V neposlední řadě je poradcem zkoumána otázka, zda je
22

Alternativní formy organizace zaměstnání jsou uvedeny v oddíle č. 3.1.1.
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ve vyuţívání prorodinných opatření zachována genderová korektnost, neboli jednoduše
řečeno, zda nejsou ve vyuţívání prorodinných opatření diskriminováni muţi.
Skutečnost, ţe muţi – otcové odcházejí na rodičovskou dovolenou (popř. mateřskou
dovolenou) jen v nepatrném zlomku případů, nesmí být překáţkou pro rodiny,
ve kterých odchází na mateřskou/rodičovskou dovolenou právě muţ. Z důvodu potřeby
informační výměny je organizován workshop, na kterém je vytvořena tzv. projektová
skupina, do níţ jsou kromě vedoucích pracovníků a pracovníků personálního oddělení
zařazeni také zaměstnanci – rodiče s malými dětmi a na druhé straně i zaměstnanci,
kteří se nacházejí v jiné ţivotní fázi. Skupina musí být reprezentativním vzorkem
pracovníků firmy s ohledem na věk, rodinný stav či pracovní zařazení.
Poté následuje druhá – realizační fáze, v rámci níţ je hlavním úkolem firmy
(resp. projektové skupiny) společně s poradcem identifikovat nejdůleţitější potřeby
zaměstnanců z hlediska jejich ţivotních fází. Na základě tohoto zjištění jsou
analyzována stávající a navrhována nová prorodinná opatření do realizačního plánu,
který je následně předloţen ke schválení vedení společnosti. Reálnost a dostatečnost
navrhovaných opatření posuzuje hodnotitel. V případě kladného hodnocení společnost
obdrţí základní certifikát auditu „Rodina a zaměstnání“, který dokládá, ţe společnost
vypracovala plán s cílem vybudovat prorodinně orientovanou personální politiku.
Od data získání základního certifikátu má společnost 18 měsíců čas
na implementaci realizačního plánu, tedy navrhovaných opatření. Proto tato třetí fáze
nese název implementační. Implementace je průběţně analyzována a hodnocena.
Během čtvrté – závěrečné fáze jsou vyhodnocena nová prorodinná opatření,
jejich implementace a efektivita i odchylky od realizačního plánu. Na hodnocení se
podílí projektová skupina a poradce. Poté průběh auditu ještě posoudí hodnotitel. Pokud
jsou splněny všechny podmínku auditu, firma získává tzv. plný certifikát, a to na dobu
jednoho roku (pokud se firma rozhodne své působení v auditu ukončit) či tří let (pokud
se firma rozhodne pro vytvoření nového realizačního plánu a zúčastní se tzv.
reauditace23). Plný certifikát zatím v České republice získaly dvě společnosti, které se
jiţ zapojily do pilotní fáze projektu.
Pro efektivní vyuţití auditu je podstatné, aby se realizační plán stal součástí
plánovaného rozvoje firmy a aby odpovídal potřebám zaměstnanců.
23

Během reauditace dochází k naplňování aktualizovaného realizačního plánu, který byl vytvořen v rámci
závěrečné fáze. Na jeho implementaci má společnost tři roky. Tato doba je průběţně sledována a
hodnocena. V závěru hodnotitel posoudí, zda firma můţe znovu získat plný certifikát.
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4.2. Vlastní empirické šetření (cíl, metoda, výzkumný nástroj,
cílová skupina)
Jak jiţ bylo na začátku práce uvedeno, jejím hlavním cílem je ověřit, zda by byl index
POF vhodným nástrojem pro měření úrovně prorodinné orientace v českých firmách.
Tuto otázku mimo jiné pomůţe zodpovědět empirické šetření realizované v rámci
diplomové práce. Ověření výzkumného nástroje má však své omezení, a to z toho
důvodu, ţe v rámci diplomové práce je moţné získat pouze relativně nízký počet
respondentů – firem. Pro zvýšení věrohodnosti výsledku byl do šetření vybrán pouze
uţší okruh firem, jejichţ podnikatelská činnost spadá do finančního sektoru či
pojišťovnictví a obchodu. Dalším, neméně významným cílem šetření je porovnání
úrovně prorodinné orientace v českých, německých a rakouských firmách. Tyto tři země
se vyznačují podobnou rodinnou politikou, je však otázkou (a hypotéza uvedená
v úvodu práce tak nepředpokládá), zda bude podobná i míra prorodinnosti ve firmách.
Výzkumným nástrojem je dotazník převzatý od veřejně prospěšné německé iniciativy
berufundfamilie GmbH a německé instituce Forschungszentrum Familienbewusste
Personalpolitik (FFP), které s podporou Federálního ministerstva pro rodinu, seniory,
ţeny a mládeţ dotazník vytvořily (FFP, 2008). 24 Dotazník obsahuje otázky týkající se
různorodých oblastí prorodinného klimatu v organizaci. Kromě 21 výroků směřujících
k výpočtu indexu POF (otázka č. 5, resp. 5.1. – 5.21.) obsahuje také otázky zjišťující
fakta o prorodinné orientaci ve firmě (otázky č. 6–15, z nichţ otázky č. 11–15 jsou
dobrovolné) a otázky doplňující (velikost firmy, oblast podnikání, kraj sídla firmy,
pozice respondenta ve firmě – otázky č. 1–4) (Schneider a kol., 2013b).
Dotazník vyuţitý v německém (a také v šetření autorky diplomové práce) se liší
od dotazníku vyuţitého v rakouském šetření. Mezi podstatné odlišnosti, co se týče
výroků vedoucích k indexu POF, patří rozdílná bodová škála (v německém dotazníku je
vyuţívána škála v rozpětí – 3 aţ 3 body, zatímco v rakouském 1 aţ 7 bodů) a dále, ţe
pět negativních výroků bylo v rakouském dotazníku formulováno pozitivně. Dále je to
skutečnost, ţe mezi povinné otázky v rakouském dotazníku patří kromě dotazu
24

Veřejně prospěšná iniciativa berufundfamilie GmbH byla zaloţena v roce 1998 nadací Hertie. Od té
doby se stala hlavním koordinátorem v oblasti slučitelnosti zaměstnání a rodiny. Její hlavní činností je
audit „Rodina a zaměstnání“ („Beruf und Familie“). Podrobnosti k auditu jsou uvedeny v rámci
podkapitoly. Německá instituce Forschungszentrum Familienbewusste Personalpolitik (FFP) byla
zaloţena v roce 2005 na popud iniciativy berufundfamilie GmbH. Je vedena Prof. Dr. Irene Gerlach
(Wilhelms-Universität Münster) a Prof. Dr. Dr. Helmut Schneider (Steinbeis - Hochschule Berlin). Jejím
hlavním cílem je optimalizace a následná implementace prorodinné personální politiky do firem (FFP,
2008).
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na velikost a oblast podnikání firmy jiţ jen 21 výroků vedoucích k hodnotě indexu POF
a také to, ţe nepovinné otázky jsou v rakouském dotazníku mnohdy formulovány
konkrétněji, např. tím, ţe se otázka vztahuje k určitému kalendářnímu roku či tím, ţe je
dotaz zjišťující dvě různá fakta rozdělen do dvou otázek.25 V neposlední řadě jsou
v rakouském dotazníku uvedeny otázky, které se v původním německém dotazníku
neobjevují:
 Jaký byl v roce 2011 podíl vedoucích pracovníků ve Vaší firmě a jaký byl z toho
podíl žen?
 Jaký byl v roce 2011 podíl pracovníků pracujících na částečný úvazek ve Vaší
firmě a jaký byl z toho podíl žen?
 Do jaké míry si myslíte, že byla ve Vaší firmě slučitelnost zaměstnání a rodiny
preferována před dvěma lety?26
„vůbec ne“

1

2

3

4

5

6

7

„velmi“

Drobné rozdíly se také projevují v odlišné kategorizaci velikosti firem a částečně i
ve formulaci otázek.
Dotazník byl do českého jazyka přeloţen autorkou diplomové práce (viz příloha
č. 1). Oslovení potenciálních respondentů – vedení či pracovníků oddělení lidských
zdrojů firem v oblasti finančního sektoru či pojišťovnictví a obchodu probíhalo
prostřednictvím emailu (posílaný průvodní dopis viz příloha č. 1). Osloveným
respondentům bylo nabídnuto samovyplnění dotazníku prostřednictvím Google
formuláře.27 Další moţností bylo vyplnění dotazníku s tazatelem (autorkou diplomové
práce) v rámci telefonního rozhovoru, coţ se však ukázalo pro respondenty
nevyhovující, ţádný z nich si tuto moţnost nezvolil.

25

Jedná se např. o otázku „Jaký podíl pracovníků na vedoucích pozicích pracuje na částečný úvazek?“
v německé verzi dotazníku, zatímco v rakouském byla tato otázka formulována následovně: „Jaký podíl
pracovníků na vedoucích pozicích pracoval v roce 2011 na částečný úvazek?“ Dále např. otázka
„Odhadněte prosím, kolik procent Vašich zaměstnanců je zatíženo rodinnými povinnostmi. Rodinnými
povinnostmi se rozumí ty, které zahrnují péči o děti nebo také o jiného člena rodiny.“ v německém
dotazníku je do rakouského rozloţena do dvou: „Odhadněte prosím, kolik procent Vašich zaměstnanců
v roce 2011 pečovalo o děti.“ a „Odhadněte prosím, kolik procent Vašich zaměstnanců se v roce 2011
staralo o jiného člena rodiny vyžadujícího intenzivní péči.“
26
V původní německé verzi dotazníku byli respondenti dotazováni pouze na současnost a budoucnost.
27
Výhodou Google formuláře je jeho jednoduchost, časová neomezenost jeho vyplnění, ţádné finanční
náklady a automatické uloţení dat do online databáze, ke které má uţivatel stálý přístup. Nevýhodou
tohoto způsobu distribuce dotazníku je nefunkčnost odkazu na online dotazník ve firmách, ve kterých je
přístup na některé internetové stránky omezen prostřednictvím ochranných prvků. V pěti případech byl
proto respondentům zaslán dotazník ve Wordu, do kterého vybrané odpovědi zvýraznili, popř. doplnili.
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4.3. Index prorodinné orientace ve firmách (index POF)
Cílem indexu POF je nejen změřit, do jaké míry je daná firma prorodinně orientována a
tuto úroveň vyjádřit jednou srozumitelnou hodnotou (=indexem), ale také určit slabé a
silné stránky personální politiky firmy v oblasti slučitelnosti zaměstnání a rodiny.
Výhodou tohoto nástroje je jeho moţnost mezinárodního srovnání. Kromě Německa je
také vyuţíván např. v Rakousku (FFP, 2008).
4.3.1. Teoretická koncepce indexu POF28
Index POF vychází ze třech dimenzí: dialogu (mezi vedením firmy a podřízenými
zaměstnanci), výkonu (neboli ze samotné prorodinné personální politiky a jejích
prorodinných opatření) a firemní kultury. Z těchto tří dimenzí je odvozeno jedenáct
subdimenzí a z nich následně devatenáct indikátorů. Sedmnáct z nich jiţ odpovídá
výrokům uvedeným v dotazníku, zbylé dva jsou sloţeny z dalších dvou výroků.
Hodnota indexu POF je tedy zkonstruována na základě 21 výroků týkajících se
slučitelnosti zaměstnání a rodiny v dané firmě. Multidimenzionální charakter indexu je
zobrazen v přehledové tabulce č. 1.
Podstatou dimenze dialog je nutnost znát aktuální potřeby a přání zaměstnanců
v oblasti slučitelnosti zaměstnání a rodiny a adekvátně na ně reagovat zavedením
určitých prorodinných opatření. Důleţitým aspektem této dimenze je také vzájemná
komunikace a informační výměna mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, která můţe
vést

nejen

k

naplánování

efektivních

prorodinných

opatření,

ale

také

k jejich bezproblémovému zavedení. V rámci této dimenze jsou formulovány tři
subdimenze (informace, komunikace a reakce), deset indikátorů a jedenáct výroků
(viz přehledová tabulka č. 1).
Subdimenze informace se skládá z pěti indikátorů:


Indikátor rozsah vyjadřuje míru, v jaké je daná firma informována
o potřebách svých zaměstnanců v oblasti slučitelnosti zaměstnání a rodiny.

28

Zdrojem pro tuto kapitolu je „manuál“ k indexu POF: Schneider, H. a kol.2008.Arbeitspapier Nr. 4.
Der berufundfamilie-Index – ein Instrument zur Messung des betrieblichen Familienbewusstseins.2008.
Dostupné z WWW: http://www.ffp-muenster.de/tl_files/dokumente/arbeitspapier_ffp_2008_4.pdf.
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Indikátor aktuálnost ukazuje, zda jsou informace o potřebách zaměstnanců
v oblasti slučitelnosti zaměstnání a rodiny, které má firma k dispozici,
aktuální.



Indikátor heterogenita měří, zda jsou informace o potřebách zaměstnanců
v oblasti slučitelnosti zaměstnání a rodiny vedení firmy známy s ohledem
na individuálnost zaměstnanců a jejich potřeb.



Indikátor iniciativa vyjadřuje, zda vedení firmy aktivně usiluje o získávání
informací týkajících se potřeb svých zaměstnanců v oblasti slučitelnosti
zaměstnání a rodiny.



Posledním indikátorem subdimenze informace jsou práva zaměstnanců,
státní benefity a nabídky prorodinných opatření jiných firem. Tento indikátor
poukazuje na to, zda je firma dostatečně informována o státních nabídkách a
nabídkách jiných firem v oblasti slučitelnosti zaměstnání a rodiny.

Druhou subdimenzí dimenze dialog je komunikace, která je postavena na třech
indikátorech:


Prvním z nich je orientace na zaměstnance, který měří, zda jsou případná
prorodinná opatření komunikována se zaměstnanci.



Dalším indikátorem je četnost, který ukazuje, zda jsou informace o nabídce
prorodinných opatření ve firmě k dispozici stále či jen příleţitostně.



Poslední indikátor vyjadřuje rozsah komunikace v oblasti slučitelnosti
zaměstnání a rodiny mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Třetí a zároveň poslední subdimenzí dimenze dialog je reakce (na obdrţené
informace od zaměstnanců), která je zaloţena na dvou indikátorech:


Prvním z nich je rychlá reakce, který vyjadřuje, s jakou rychlostí je ze strany
vedení firmy reagováno na přání a návrhy zaměstnanců v oblasti slučitelnosti
zaměstnání a rodiny.



Druhý indikátor – zapojení zaměstnanců měří, zda a do jaké míry jsou
zaměstnanci zapojováni do procesu plánování opatření v souvislosti se
slučitelností práce a rodiny.

Dále je index POF zaloţen na dimenzi výkon. V této dimenzi je kladen důraz
na prorodinnou personální politiku a na její prorodinná opatření (rozsah, či zda
odpovídají potřebám zaměstnancům atd.). Skládá se ze čtyř subdimenzí (kvantita,
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kvalita, investice, flexibilita), přičemţ na kaţdou připadá vţdy jeden indikátor a
zároveň jeden výrok.
První subdimenze kvantita je zaměřena, jak jiţ název napovídá, na rozsah
(=indikátor) prorodinných opatření zavedených ve firmě.
Subdimenze kvalita je vyjádřena adekvátností poptávky (=indikátor), která měří, zda
nabídka prodinných opatřeních ve firmě odpovídá potřebám a přáním zaměstnanců.
Třetí subdimenzí jsou investice a jejím indikátorem je množství finančních
prostředků vynaloţených na prorodinná opatření ve firmě (např. příspěvek na úhradu
předškolního zařízení).
Flexibilita je čtvrtou a zároveň poslední subdimenzí dimenze výkon, na kterou
připadá indikátor přizpůsobení nabídky prorodinných opatření často měnícím se
potřebám zaměstnanců.
Velmi důleţitou dimenzí indexu POF je kultura prorodinné orientace
ve firmách. Pouze v případě, ţe je firemní kultura prorodinně nastavena, tzn. akceptuje
rodinné potřeby a poţadavky svých zaměstnanců, je moţné předpokládat, ţe ve firmě
bude existovat i dialog mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v oblasti slučitelnosti
zaměstnání a rodiny či prorodinně orientovaná personální politika. Firemní kultura je
pevně zakotvena, a pokud je snahou ji nějakým způsobem posunout např. k vyšší
prorodinné orientaci, zpravidla se jedná o dlouhodobý a komplexní proces.
Tato dimenze je sloţena ze čtyř subdimenzí (normy a hodnoty, kontinuita,
vedení firmy a firemní klima), pěti indikátorů a šesti výroků.
První subdimenzí jsou normy a hodnoty, které jsou zastoupeny indikátorem
rozmanitost hodnot, jenţ ukazuje, do jaké míry je povaţována slučitelnost práce a
rodiny ve firmě za samozřejmost.
Subdimenze kontinuita je měřena indikátorem stálost, který vyjadřuje, zda je
problematika slučitelnosti práce a rodiny ve firmě pevně zakotvena či zda se jedná
o krátkodobý trend.
Další subdimenzí je vedení firmy, která je v indexu POF zastoupena dvěma
indikátory:
 Za prvé je to indikátor kultury vedení, který vyjadřuje, zda je samotné vedení
firmy prorodinně orientováno.
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 Druhým indikátorem je šance pro rozvoj, jenţ měří, zda mají ve firmě shodné
podmínky zaměstnanci bez rodinných povinností a zaměstnanci s těmito
povinnostmi.
Poslední subdimenzí této dimenze je firemní klima, na kterou připadá indikátor
kolegialita. Tento indikátor měří, zda ve firmě existuje zdravé firemní klima, které
nepodporuje potenciální konflikty mezi zaměstnanci s rodinnými povinnostmi a
zaměstnanci bez těchto povinností.
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Tab. 1 – Přehled dimenzí, subdimenzí, indikátorů a výroků
Dimenze

Subdimenze

Indikátor
Rozsah

Aktuálnost

Heterogenita
Informace
Iniciativa
Práva
zaměstnanců,
státní benefity,
nabídky
prorodinných
opatření jiných
firem
Orientace na
zaměstnance

Dialog

Komunikace

Četnost
Rozsah
Rychlá reakce

Výkon

Reakce

Zapojení
zaměstnanců

Kvantita

Rozsah

Kvalita

Adekvátnost
poptávce

Investice

Mnoţství

Flexibilita

Přizpůsobení
nabídky

Normy/hodnoty

Rozmanitost
hodnot

Kontinuita

Stálost

Kultura vedení

Kultura
Vedení firmy

Šance pro rozvoj
Firemní klima

Kolegialita

Zdroj: Schneider, H. a kol., 2008

Výrok
Naše firma je dobře informována o potřebách
zaměstnanců v oblasti slučitelnosti zaměstnání a
rodiny.
Naše firma si je dobře vědoma odlišnosti potřeb
různorodých skupin zaměstnanců
v oblasti
slučitelnosti zaměstnání a rodiny.
Ve firmě jsou k dispozici aktuální informace
o potřebách zaměstnanců v oblasti slučitelnosti
zaměstnání a rodiny.
Vedení naší firmy aktivně vyţaduje informace
o potřebách zaměstnanců v oblasti slučitelnosti
zaměstnání a rodiny.
Naše firma je dobře informována o právním rámci a
státních benefitech souvisejících se slučitelností
zaměstnání a rodiny.
Nabídka srovnatelných firem v oblasti slučitelnosti
zaměstnání a rodiny není vedení naší firmy vůbec
známa.
Vytváření nabídky naší firmy v oblasti slučitelnosti
zaměstnání a rodiny je komunikováno se zaměstnanci.
V naší firmě jsou informace o nabídce v oblasti
slučitelnosti zaměstnání a rodiny kdykoliv k dispozici.
Zaměstnanci dostávají komplexní informace o nabídce
naší firmy v oblasti slučitelnosti zaměstnání a rodiny.
Podněty zaměstnanců v oblasti slučitelnosti
zaměstnání a rodiny jsou rychle zpracovávány.
Zaměstnanci jsou do plánování opatření týkajících se
slučitelnosti zaměstnání a rodiny zapojeni jen velmi
omezeně.
Naši zaměstnanci by uvítali více opatření týkajících se
slučitelnosti zaměstnání a rodiny.
Naše opatření v oblasti slučitelnosti zaměstnání a
rodiny odpovídají potřebám našich zaměstnanců.
Investujeme méně finančních prostředků do opatření
v oblasti slučitelnosti zaměstnání a rodiny neţ jiné
srovnatelné firmy.
Naši nabídku opatření v oblasti slučitelnosti
zaměstnání a rodiny přizpůsobujeme měnícím se
potřebám našich zaměstnanců.
V naší firmě je vyváţenost mezi zaměstnáním a
rodinou samozřejmostí.
Slučitelnost zaměstnání a rodiny myslíme váţně, není
pro nás jen módním hitem.
Vedení naší firmy se v oblasti slučitelnosti zaměstnání
a rodiny angaţuje věrohodně.
Pracovníci na vedoucích pozicích vycházejí v rámci
svých kompetencí svým podřízeným vstříc
při slaďování povinností v zaměstnání a rodině.
V porovnání s jinými srovnatelnými firmami pracuje
v naší firmě na vedoucích pozicích mnohem více
pracovníků, kteří mají rodinné povinnosti.
V naší firmě často dochází k napětí mezi zaměstnanci
s rodinnými povinnostmi a zaměstnanci bez nich.

Ilona Hodovníková: Měření úrovně prorodinné orientace ve firmách

47

4.3.2. Konstrukce indexu POF29
Jak jiţ bylo výše uvedeno, index POF je zaloţen na dimenzích, subdimenzích,
indikátorech a jednotlivých výrocích, ke kterým se vyjadřují respondenti v dotazníku, a
to prostřednictvím sedmibodové Likertovy škály v bodovém rozmezí 1 aţ 7.30 Samotná
konstrukce indexu není nijak sloţitá. V jejím prvním kroku je nutné se zaměřit na pět
výroků, které jsou formulovány negativně (výroky č. 5.6, 5.11, 5.12, 5.14, 5.21). Aby
byly srovnatelné s ostatními pozitivně formulovanými výroky, je u nich nutné
přebodovat škálu, tzn. např. hodnota 7 musí být do konstrukce indexu přebodována
na hodnotu 1 a naopak, pouze hodnota 4 označující neutrální postoj k výroku zůstává
nepřebodována. V dalším kroku jsou na základě příslušných indikátorů vypočteny
aritmetické průměry za kaţdou subdimenzi. V případě indikátorů „Práva zaměstnanců,
státní benefity, nabídky prorodinných opatření jiných firem“ a „Kultura vedení“ jsou
aritmetické průměry vypočteny na základě aritmetického průměru dvou příslušných
výroků (viz přehledová tabulka č. 1). Následně jsou z důvodu lepší moţnosti
interpretace hodnoty aritmetických průměrů za kaţdou subdimenzi standardizovány
na škále 0 – 100.31 V následujícím kroku jsou na základě příslušných standardizovaných
hodnot subdimenzí vypočteny aritmetické průměry tentokrát jiţ za kaţdou dimenzi,
které jsou dále násobeny hodnotou 0,33, jeţ představuje váhu kaţdé dimenze. Součet
takto vynásobených hodnot představuje index POF zkoumané firmy.
4.3.3. Vyhodnocení a interpretace indexu POF32
Nejpodstatnější informací, kterou firma získá vyplněním dotazníku, je hodnota indexu
POF v rozmezí od 0 do 100, přičemţ 0 znamená, ţe v dané firmě ţádná prorodinná
orientace neexistuje, a hodnota 100 znamená, ţe je daná firma velmi prorodinně
29

Zdrojem pro tento oddíl je „manuál“ k indexu POF: Schneider, H. a kol.2008.Arbeitspapier Nr. 4. Der
berufundfamilie-Index – ein Instrument zur Messung des betrieblichen Familienbewusstseins.2008.
Dostupné z WWW: http://www.ffp-muenster.de/tl_files/dokumente/arbeitspapier_ffp_2008_4.pdf.
30
V původní německé verzi dotazníku je pouţita škála v rozmezí -3 aţ 3 body, Google formulář však
neumoţňuje pouţívání záporných hodnot, proto byla vyuţita bodová škála 1 aţ 7. Studie z roku 1991
(Schwarz a kol.), ve které byly porovnávány škály 0 aţ 10 a -5 aţ 5 (se shodným označením hodnot),
ukázala, ţe záporné hodnoty na škále vcelku přirozeně vyjadřují protiklad ke kladným hodnotám, zatímco
u škály 0 aţ 10 se tato protikladnost stírá. Důsledkem bývá, ţe respondenti na škále -5 aţ 5 vyuţívají
ke svým odpovědím zejména hodnoty 0 aţ 5, zatímco na škále 0 aţ 10 hodnot více. Ve zmiňované studii
byla tak mediánová hodnota na škále se zápornými hodnotami (-5 aţ 5) o 2 body vyšší neţ na škále 0 aţ
10 (Tourangeau, Rips, Rasinky, 2000).
31
Např. hodnota aritmetického průměru za subdimenzi „Informace“ je 5 bodů ze 7 moţných, tzn. 71 bodů
na škále 0 – 100.
32
Zdrojem pro tuto kapitolu je vyhodnocení indexu POF, který respondent získá na webových stránkách
http://www.beruf-und-familie.de vyplněním online dotazníku.
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orientována. Další zajímavou informací pro firmu mohou být hodnoty jednotlivých
dimenzí (dialog, výkon, kultura), které vypovídají o tom, v jaké oblasti si firma vede
lépe a na které by naopak měla zapracovat. Firmám je nabídnut také tzv. benchmarking,
tedy porovnání s firmami, které jsou si velikostně podobné či podnikají ve stejném
oboru. Německé firmy mají tu výhodu, ţe jim jako referenční skupina v případě
benchmarkingu můţe poslouţit zhruba tisíc firem, které se v roce 2012 (a také v rámci
první vlny v roce 2007) zúčastnily šetření zjišťujícího míru prorodinné orientace
ve firmách právě prostřednictvím indexu POF. V Rakousku se šetření v roce 2012
zúčastnilo cca 400 firem.
V rámci vyhodnocení je firmě řečeno, o kolik procent je její dosaţená hodnota
(celková a kaţdé dimenze zvlášť) vyšší či niţší neţ je průměrná hodnota firem
ze šetření či do jaké skupiny (viz níţe) a s jakým podílem firem ze šetření patří. Tato
informace je opět uvedena celkově i v jednotlivých dimenzích. Firmy jsou na základě
hodnot indexu a jednotlivých dimenzí rozděleny do tří skupin:
 Vysoká úroveň: firmy, jejichţ hodnota (indexu, dimenze) je minimálně o 25%
vyšší, neţ je průměrná hodnota firem ze šetření. Tyto firmy jsou označovány
jako „top 25“.
 Střední úroveň: firmy, jejichţ hodnota (indexu, dimenze) je maximálně o 25%
vyšší či niţší, neţ je průměrná hodnota firem ze šetření.
 Nízká úroveň: firmy, jejichţ hodnota (indexu, dimenze) je minimálně o 25%
niţší, neţ je průměrná hodnota firem ze šetření. Tyto firmy jsou označovány
jako „low 25“.
Vyhodnocení všemi výše uvedenými způsoby lze porovnávat se všemi firmami,
které se zúčastnily šetření, nebo z hlediska lepší porovnatelnosti pouze s firmami, které
mají podobný počet zaměstnanců či podnikají ve stejném oboru jako sledovaná firma.
Nejvyšší vypovídající hodnotu má samozřejmě kombinace těchto dvou kritérií, a to
zejména v případě, ţe je v referenční skupině stále dostatečný počet firem, se kterými je
moţné srovnávat.
Výsledky jsou firmě prezentovány prostřednictvím srozumitelných grafů, které
zřetelně ukazují, jak si ve sledované problematice daná firma v porovnání se
srovnatelnými firmami stojí a jakými silnými a slabými stránkami v oblasti slučitelnosti
zaměstnání a rodiny disponuje.
Ilustrativní vyhodnocení pro respondenta je uvedeno v příloze č. 3.
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Kapitola 5

Výsledky empirického šetření realizovaného v rámci
diplomové práce a jejich porovnání s výsledky
německého a rakouského šetření
Porovnání výsledků šetření autorky diplomové práce s výsledky z německého (2012) a
rakouského šetření (2012) mimo jiné můţe pomoci určit, zda by výzkumný nástroj –
index prorodinné orientace ve firmách byl vhodným nástrojem ke zjišťování prorodinné
orientace v českých firmách, coţ představuje základní otázku této práce. Z tohoto
důvodu lze povaţovat empirické šetření autorky diplomové práce za jakousi pilotáţ a je
nutné vzít na vědomí, ţe výše zmíněné porovnání je do značné míry limitováno
odlišnými podmínkami tohoto šetření v českém prostředí na jedné straně a v Německu a
Rakousku na straně druhé (podrobnější vysvětlení viz kapitola 4). Hypotéza uvedená
v úvodu práce předpokládá, ţe daný index je moţno vyuţít jako vhodný nástroj
pro měření prorodinné orientace v českých firmách. V závěru kapitoly je popsané
vyhodnocení dat ze šetření určené respondentovi, jenţ se zúčastnil empirického šetření
realizovaného v rámci diplomové práce. Toto vyhodnocení je zpracováno dle
německého a rakouského šetření (viz příloha č. 3).

5.1. Deskriptivní statistika souboru a jednotlivých výroků
Empirického šetření autorky diplomové práce se zúčastnilo celkem 53 firem, z toho 11
firem (21%) podnikajících ve finančním sektoru – pojišťovnictví a 42 firem (79%),
jejichţ oblastí podnikání je obchod. 33 Dále respondenti v šetření uvedli, ţe jejich sídlem
je v 64% kraj Hl. město Praha, poté 11% firem pochází ze Středočeského kraje, dále 9%
z Jihočeského a stejně tak 9% z Libereckého kraje a 5% z Moravskoslezského kraje. Co
se týče velikosti firem (vyjádřená počtem zaměstnanců), má 17% firem 1 – 5

33

Tyto oblasti podnikání byly předpokladem pro účast v šetření.
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zaměstnanců, ve shodném podílu firem (19%) pracuje 6 – 49, resp. 50 – 199
zaměstnanců, 15% firem má 200 – 499 zaměstnanců a více neţ 500 zaměstnanci
disponuje 30% firem. Zástupci firem v šetření dále uvedli, ţe v průměru 55%
zaměstnanců má rodinné povinnosti, 3% vedoucích pracovníků pracuje na částečný
úvazek (65% firem ovšem nezaměstnává ţádného vedoucího pracovníka pracujícího
na částečný úvazek), 44% zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání, 48% zaměstnanců
je povaţováno za tzv. důleţité zaměstnance a průměrný podíl ţen ve sledovaných
firmách představuje 38%.34
Níţe uvedená tabulka č. 2 představuje deskriptivní statistiku jednotlivých
výroků, tedy jejich střední hodnoty (průměr, medián), standardizovanou odchylku,
minimum a maximum. Při hodnocení deskriptivní statistiky je nutné si uvědomit, ţe se
v šetřeních často objevuje tendence na daný výrok odpovídat pozitivněji, aby se
respondent jevil „lepší“, neţ ve skutečnosti je.

34

„Důleţitými zaměstnanci“ jsou myšleni ti, kteří mají speciální kvalifikaci nebo speciální vnitrofiremní
znalosti či dovednosti, a proto nejsou „ze dne na den“ nahraditelní. Těchto pracovníků je na pracovním
trhu nedostatek, a proto je o ně mezi potenciálními zaměstnavateli velký zájem.
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Tab. 2 – Deskriptivní statistika výroků, ČR, 2013
Počet (N)

Standar–

Výrok

dizovaná
Platný Chybějící Průměr Medián odchylka Min.

Max.

Dostupnost informací
o potřebách

53

0

4,89

5

1,48

1

7

Povědomí o odlišnosti potřeb

53

0

5,38

5

1,21

2

7

Dostupnost aktuálních
informací o potřebách

53

0

4,40

4

1,65

1

7

Aktivní vyžadování informací
o potřebách

53

0

3,87

4

1,56

1

7

Právní rámec a státní benefity

53

0

4,79

5

1,94

1

7

Povědomí o nabídce
srovnatelných firem

53

0

3,62

3

1,79

1

7

Komunikace během vytváření
nabídky

53

0

4,30

4

1,89

1

7

Okamžitá dostupnost
informací o nabídce

53

0

4,38

5

1,88

1

7

Komplexnost informací
o nabídce

53

0

3,98

4

1,81

1

7

Rychlost zpracování podnětů
zaměstnanců

53

0

4,42

4

1,75

1

7

Zapojení zaměstnanců
do plánování opatření

53

0

3,62

4

1,77

1

7

Množství opatření

53

0

4,36

4

1,30

1

7

Opatření odpovídají potřebám
zaměstnanců

53

0

4,42

5

1,43

1

7

Porovnání finančních investic
se srovnatelnými firmami

53

0

3,64

4

1,52

1

7

Přizpůsobování nabídky
opatření měnícím se
potřebám zaměstnanců

53

0

4,23

4

1,55

1

7

Samozřejmost vyváženosti
mezi zaměstnáním a rodinou

53

0

4,43

5

1,66

1

7

Slučitelnost zaměstnání a
rodiny je brána vážně

53

0

4,91

5

1,46

1

7

Věrohodná angažovanost
vedení firmy

53

0

4,77

5

1,57

1

7

Vstřícnost vedoucích
pracovníků vůči svým
podřízeným

53

0

5,36

5

1,18

2

7

Porovnání podílu vedoucích
pracovníků s rodinnými
povinnostmi se srovnatelnými
firmami

53

0

4,79

5

1,25

2

7

Napětí mezi zaměstnanci
s rodinnými povinnostmi a
zaměstnanci bez nich

53

0

2,62

2

1,47

1

6

Poznámka: Úplné znění výroků je uvedeno v tabulce č. 1 nebo v příloze č.1.
Zdroj: Vlastní empirické šetření
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Návratnost dotazníku je 9,2%.35 Deklarovanými důvody rozhodnutí nevyplnit
dotazník byla nejčastěji časová vytíţenost zaměstnanců, nemoţnost poskytnout interní
informace či skutečnost, ţe koncepce spolupráce se studenty a vedení studentských
prací je teprve v přípravné fázi. Dalšími, jiţ nedeklarovanými důvody mohou být např.
neochota poskytnout interní informace, nevhodný výzkumný nástroj aj. Návratnost
dotazníků v německých šetřeních nebyla zjišťována, ale byla odhadnuta na cca 10%,
v rakouském šetření z roku 2012 dosáhla hodnoty 7,8% (emailová korespondence
s panem Nicolasem Höbelem z Forschungszentrum Familienbewusste Personalpolitik
ze dne 5.7.2013, Schneider, Quednau, 2012). V Rakousku je tedy dokonce niţší
návratnost, neţ bylo dosaţeno v šetření realizovaného v rámci diplomové práce.
Důvodem můţe být skutečnost, ţe bylo snahou autorky diplomové práce pracovníky
lidských zdrojů či samotné vedení firem oslovit jmenovitě.

5.2. Porovnání výsledků ze šetření realizovaného v rámci
diplomové práce s výsledky z německého a rakouského
šetření36
Následující grafy č. 3 a 4 zobrazují porovnání výsledků získaných v rámci vlastního
empirického šetření a výsledků z německého a rakouského šetření. Jak jiţ bylo uvedeno
v úvodu kapitoly, je toto srovnání do určité míry limitováno, pro větší věrohodnost jsou
proto porovnávány firmy podnikající ve shodných oblastech, a to v obchodu a
finančním sektoru – pojišťovnictví. Na závěr je uvedeno srovnání dat z obou vln
německého šetření (2007, 2012).
Na níţe uvedeném grafu č. 3 jsou zobrazeny průměrné hodnoty indexu POF
získané z šetření v ČR, Německu a Rakousku. Data uvedená v grafu naznačují patrný
rozdíl mezi hodnotou indexu POF v ČR (63,6) a hodnotami z německého (67,9) a
rakouského šetření (68,1). Toto srovnání plně odpovídá hypotéze, která předpokládá
vyšší míru prorodinné orientace v německých a rakouských firmách neţ v českých.

35

Osloveno bylo 71 finančních institucí (banky, pojišťovny, stavební spořitelny) a 503 firem z oblasti
obchodu (potravinářský a chemický průmysl, potřeby pro bydlení, kancelářské a dětské potřeby,
elektronika, stavebniny a další).
36
Německé šetření – „Status quo slučitelnosti zaměstnání a rodiny v německých firmách a ekonomické
důsledky prorodinné politiky“ – se konalo ve dvou vlnách, a to v roce 2007 a 2012. Rakouské šetření –
„Slučitelnost rodiny a zaměstnání v rakouských firmách - Status quo a ekonomické důsledky“ – proběhlo
v roce 2012.
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Obr. 3 – Průměrné hodnoty indexů, obchod + finanční sektor – pojišťovnictví, ČR, 2013,
SRN, 2012, AUT, 2012

Zdroj: Vlastní empirické šetření; Schneider, 2013b; Schneider, Quednau 2012b

Následující graf č. 4 představuje jako v předcházejícím případě průměrné
hodnoty indexu POF naměřených v šetřeních v ČR, Německu a Rakousku, tentokrát
jsou však porovnávány zvlášť firmy podnikající ve finančním sektoru – pojišťovnictví
(„finance“) a obchodu. Toto porovnání přináší zajímavou informaci o tom, ţe firmy
podnikající ve finančním sektoru či pojišťovnictví dosahují vyšších hodnot indexu POF,
coţ lze dokázat i porovnáním s hodnotami indexu POF bez ohledu na oblast podnikání
v případě německých a rakouských firem.37 Vysvětlení se nabízí jednoduché. Finanční
instituce, které jsou zpravidla větší (s větším počtem zaměstnanců) a mají více
finančních prostředků, si mohou vytváření různorodých prorodinných opatření více
dovolit. Z grafu je také patrné, ţe nejvýraznější rozdíl mezi firmami podnikajícími
ve finančním sektoru – pojišťovnictví (67,6) a obchodu (62,5) je v případě České
republiky. Důvěryhodnost tohoto porovnání je však sníţena skutečností, ţe se šetření
realizovaného v rámci diplomové práce zúčastnilo pouze 11 firem, jejichţ oblastí
podnikání je finanční sektor či pojišťovnictví. Dále stále platí, ţe Česká republika
dosahuje na základě dat ze šetření v souladu s hypotézou nejniţších průměrných hodnot
indexu POF.

37

Index POF naměřený mezi firmami bez ohledu na oblast podnikání dosahuje v Německu hodnoty 66,9,
a co se týče indexu POF vypočítaného pouze u firem podnikajících ve finančním sektoru či
pojišťovnictví, je tato hodnota 68,2. Rozdíl zjištěný v rakouském šetření je 66,7 vs. 69,1.
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Obr. 4 – Průměrné hodnoty indexů, obchod, finanční sektor – pojišťovnictví, ČR, 2013, SRN,
2012, AUT, 2012

Zdroj: Vlastní empirické šetření; Schneider, 2013b; Schneider, Quednau 2012b

Grafy č. 5 – 8 zobrazují průměrné hodnoty dimenzí: „dialog“, „výkon“,
„kultura“, přičemţ jsou vţdy porovnávány hodnoty za Českou republiku získané
v empirickém šetření autorky diplomové práce s hodnotami za ostatní, v této práci
sledované země. Z důvodu lepší porovnatelnosti se v případě všech sledovaných zemí
opět jedná o firmy podnikající ve finančním sektoru a pojišťovnictví či obchodu.
Z grafu č. 5 zobrazujícím porovnání ČR a Německa je patrné, ţe obě země
dosahují podobných hodnot. Výjimku však tvoří dimenze „výkon“, u které je patrný
výraznější rozdíl, neboť ČR nabývá o 7,8 bodů niţší hodnoty neţ Německo (ČR: 59,4 x
SRN: 67,3). V úvodu práce stanovenou hypotézu tvrdící, ţe míra prorodinné orientace
dosahuje vyšší úrovně v Německu neţ v ČR, lze na základě dat ze šetření víceméně
potvrdit. Pouze dimenze „kultura“ domněnce neodpovídá, rozdíl je však nepatrný.
Vysvětleno to můţe být tím, ţe nároky na prorodinné firemní prostředí jsou v Německu
a Rakousku vyšší, protoţe je tam problematika slučitelnosti práce a rodiny více
rozšířena. Nejvyšších hodnot obě sledované země dosahují právě v případě dimenze
„kultura“.

Ilona Hodovníková: Měření úrovně prorodinné orientace ve firmách

55

Obr. 5 – Průměrné hodnoty dimenzí: dialog, výkon, kultura, oblast podnikání: obchod +
finanční sektor, pojišťovnictví, ČR, 2013, SRN, 2012

Zdroj: Vlastní empirické šetření, Schneider, 2013b

Další graf č. 6 představuje hodnoty dimenzí České republiky a Rakouska. Data
ze šetření uvedená v grafu naznačují, ţe rozdíly mezi hodnotami obou sledovaných
zemí jsou výraznější neţ v předcházejícím případě. Hodnoty ČR jsou v případě dimenzí
„výkon“ a „kultura“ niţší, coţ je v souladu s předpokladem této práce, ţe prorodinná
orientace ve firmách je vyšší v Rakousku neţ v ČR. Největší rozdíl (10,5 bodů) se
objevuje u dimenze „výkon“. Naopak v rozporu s hypotézou je dimenze „dialog“,
u které je o 2,3 bodů hodnota České republiky vyšší neţ Rakouska, tento rozdíl však
není nijak výrazný. Nejvyšších hodnot obě sledované země dosahují jako
v předcházejícím případě u dimenze „kultura“.
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Obr. 6 – Průměrné hodnoty dimenzí: dialog, výkon, kultura, oblast podnikání: obchod +
finanční sektor, pojišťovnictví, ČR, 2013, AUT, 2012

Zdroj: Vlastní empirické šetření; Schneider, Quednau 2012b

Na následujícím grafu č. jsou uvedeny průměrné hodnoty dimenzí českých a
německých firem podnikajících v oblasti obchodu. Na základě dat ze šetření lze
vypozorovat, ţe rozdíly nejsou tak markantní, výjimku však tvoří dimenze „výkon“,
u které je v souladu se stanovenou hypotézou hodnota u Německa vyšší neţ u České
republiky (ČR: 58,0 x SRN: 66,8). U dimenze „dialog“ je rozdíl (ve prospěch Německa)
4,6 bodů. Naměřené hodnoty v případě dimenze „kultura“ sice neodpovídají hypotéze,
hodnota ČR je o 1,5 bodů vyšší, ale rozdíl není tak výrazný. Vysvětlení je shodné jako
v případě firem podnikajících ve finančním sektoru či pojišťovnictví v kombinaci
s oblastí obchodu, nároky na prorodinnou firemní kulturu mají němečtí a rakouští
respondenti vyšší neţ ty čeští.
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Obr. 7 – Průměrné hodnoty dimenzí: dialog, výkon, kultura, oblast podnikání: obchod, ČR,
2013, SRN, 2012

Zdroj: Vlastní empirické šetření, Schneider, 2013b

Poslední graf tohoto druhu č. zobrazuje hodnoty ČR a Rakouska, jako
v předcházejícím případě se jedná o firmy, jejichţ oblastí podnikání je obchod. Z grafu
je patrné, ţe v případě dimenzí „výkon“ a „kultura“ hodnoty zaznamenávají výraznější
rozdíl. U dimenze „výkon“ dosahuje 9,7 bodů (ČR: 58,0 x AUT: 67,7), u dimenze
„kultura“ 7,4 bodů (ČR: 69,7 x AUT: 77,1). Tyto rozdíly odpovídají stanovené
hypotéze. Co ovšem nikoliv je vyšší hodnota v případě dimenze „dialog“ u České
republiky neţ u Rakouska, tento rozdíl ovšem není nijak velký (2,6 bodů).
Obr. 8 – Průměrné hodnoty dimenzí: dialog, výkon, kultura, oblast podnikání: obchod, ČR,
2013, AUT, 2012

Zdroj: Vlastní empirické šetření; Schneider, Quednau 2012b
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vypočtených
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firmami

podnikajícími ve finančním sektoru – pojišťovnictví není představeno z důvodu, ţe se
takových firem českého šetření zúčastnilo pouze 11. Takové srovnání by nebylo příliš
spolehlivé.
Zajímavé je také porovnání dvou vln německého šetření z let 2007 a 2012 (graf
č. 8), jeţ má tu výhodu, ţe je vysoce důvěryhodné.38 Na grafu jsou porovnávány firmy
bez ohledu na jejich oblast podnikání. Z grafu je zřetelné, ţe se hodnoty celkového
indexu POF a stejně tak dimenzí „dialog“ a „výkon“ oproti roku 2007 zvýšily, v případě
dimenze „dialog“ dokonce o 16,6 %. Důvodem tohoto nárůstu je především navýšení
hodnot subdimenzí „informace“ a „komunikace“. Naproti tomu hodnota dimenze
„kultura“ poklesla během 5–ti let o 3,3%. Tato skutečnost je zapříčiněna jednak
poklesem hodnoty subdimenze „normy a hodnoty“, coţ lze vysvětlit tím, ţe nároky
na tuto oblast v průběhu času vzrostly, tak také poklesem u subdimenze „firemní
klima“. Důvodem můţe být skutečnost, ţe zaměstnanci bez rodinných povinností se
paradoxně mohou cítit znevýhodněni v situaci, kdy ohleduplnost k zaměstnancům
s rodinnými povinnostmi výrazně stoupá (Schneider, 2013a; Schneider a kol., 2013b).
Obr. 9 – Průměrné hodnoty indexu POF a dimenzí (dialog, výkon, kultura), bez ohledu na
oblast podnikání, SRN, 2007, 2012

Zdroj: Schneider a kol., 2013a

Přes nedostatky (v podobě odlišného počtu respondentů a podmínek, za kterých
byla šetření ve sledovaných zemích realizována) ve výše zobrazeném porovnání

38

Tato důvěryhodnost je zajištěna shodnými podmínkami, za kterých obě německá šetření probíhala.
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výsledků z vlastního empirického šetření autorky diplomové práce s výsledky
z německého a rakouského šetření, je z grafického zobrazení dat patrné, ţe hodnoty
indexu POF a jeho dimenzí jsou v ČR niţší neţ v Německu a Rakousku, coţ odpovídá
v úvodu práce stanovené hypotéze tvrdící, ţe míra prorodinné orientace je v Německu a
Rakousku vyšší neţ v České republice. Výjimku tvoří některé hodnoty dimenzí, kdy
české firmy nabývají vyšších hodnot neţ německé či rakouské. Tyto rozdíly však nejsou
nijak výrazné, navíc se v ţádném ze sledovaných případů nejedná o dimenzi „výkon“
(zde jsou rozdíly ve prospěch SRN a Rakouska naopak největší), která tím, ţe vyjadřuje
kvantitu, kvalitu či flexibilitu samotných prorodinných opatření se můţe zdát být jako
nejobjektivnější dimenze. Nepatrné rozdíly ve prospěch ČR mohou být způsobené i
rozdílnými nároky na úroveň firemní kultury, dimenze „kultura“ tak nemusí měřit
pouze její (firemní kultury) úroveň.
Z porovnání dat obou vln německého šetření (2007, 2012) je zřetelné, ţe
hodnota indexu POF je v roce 2012 vyšší. Lze tedy konstatovat, ţe prorodinná politika
ve firmách v průběhu let dosahuje vyšší úrovně. Dimenze „kultura“ však v rozporu se
stanovenou hypotézou v šetření z roku 2007 nabývá vyšší hodnoty neţ v roce 2012. Jak
jiţ bylo uvedeno výše, vysvětlením je zejména skutečnost, ţe nároky na hodnoty a
normy prorodinného prostředí ve firmě v průběhu času vzrostly.

5.3. Ilustrativní vyhodnocení indexu POF pro respondenta39
Vyhodnocení indexu POF pro respondenta je zpracováno dle německé předlohy (lze
získat na webových stránkách http://www.beruf–und–familie.de/. Shodné vyhodnocení
bylo pouţito i v rakouském šetření a v současné době je vyuţíváno pro online
dotazování na webových stránkách http://www.familieundberuf.at. V rámci rakouského
a německého vyhodnocení dotazníku je respondentovi sdělen obecný benchmarking,
tzn. porovnání se všemi firmami, které se zúčastnily šetření, bez ohledu na oblast
podnikání a velikost firmy a benchmarking zohledňující velikost firmy (vyjádřená
prostřednictvím počtu zaměstnanců) či oblast podnikání. V rámci vyhodnocení autorkou
diplomové práce je však respondentovi předloţen pouze benchmarking zaměřený
39

Nedostatkem vyhodnocení zasílaného respondentovi, který se zúčastnil vlastního empirického šetření
autorky diplomové práce, je to, ţe cílem tohoto šetření bylo ověřit, zda by výzkumný nástroj (index POF)
byl vhodný i pro měření úrovně prorodinné orientace v českých firmách a prozatím nikoliv její samotné
zjišťování jako v německém a rakouském šetření. Také počty respondentů jsou výrazně odlišné (viz
podkapitola 5.1.). V rámci zaslaného vyhodnocení jsou o těchto nedostatcích informováni i samotní
respondenti.
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na porovnání s firmami se srovnatelnou oblastí podnikání. Na druhou stranu je
respondentovi nabídnuto porovnání i s německými a rakouskými firmami, i kdyţ je
upozorněn na limity tohoto srovnání.
Na začátku vyhodnocení je ve stručnosti představena teoretická koncepce indexu
(jeho

dimenze

a

subdimenze),

moţnosti

vyhodnocování

a

interpretace

(vč. benchmarkingu), základní informace o uskutečněném šetření atd. V závěru
vyhodnocení je krátce představen audit „Rodina a zaměstnání“ vč. důleţitých kontaktů
a odkazů.
Nejvýznamnější částí je však pro respondenta vyhodnocení dat týkajících se jeho
firmy a porovnání s ostatními firmami. Vlastní vyhodnocení indexu POF určité firmy je
uvedeno v příloze č. 3.
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Kapitola 6

Ověřování využitelnosti výzkumného nástroje
v českých firmách
Cílem následující kapitoly je ověření vyuţitelnosti indexu POF v českém prostředí a
potvrzení či vyvrácení hlavní hypotézy práce tvrdící, ţe index je vhodným nástrojem
pro měření prorodinné orientace v českých firmách. Z tohoto důvodu lze tuto kapitolu
v rámci celé práce povaţovat za klíčovou. Při ověřování vyuţitelnosti indexu v ČR se
vychází jak ze závěrů ověřování reliability a validity tohoto výzkumného nástroje
v Německu a Rakousku, tak i z ověřování indexu POF alternativním kvalitativním
způsobem. Důvodem pro tuto alternativní variantu je skutečnost, ţe pro způsoby
ověřování reliability a validity výzkumného nástroje vyuţívaných v rámci šetření
v Německu a Rakousku nejsou splněny potřebné předpoklady jako zejména dostatečný
počet respondentů.

6.1. Ověřování validity a reliability výzkumného nástroje tvůrci
indexu POF v německém (2007, 2012) a rakouském šetření
(2012)
Ověřování reliability
Reliabilita zkoumá spolehlivost, přesnost a konzistentnost měření, tj. měření lze
povaţovat za reliabilní v případě, ţe se při nezměněném stavu pozorovaného jevu
nezmění ani výsledek jeho měření. Autoři německého a rakouského šetření vyuţili
k ověření reliability dva následující způsoby:
Prvním způsobem je tzv. Trennschärfekoeffizient.40 Tento koeficient prověřuje,
do jaké míry vyjadřuje hodnota jednotlivého výroku celkovou hodnotu indexu POF.
Tento koeficient byl vyuţit pro ověření selektivnosti všech výroků tvořících hodnotu
40

Do českého jazyka lze přeloţit jako koeficient selektivity.
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indexu POF. Podstatou tohoto způsobu je porovnání průměrných hodnot indexu POF
mezi dvěma skupinami firem: „top 25“ (firmy, které svou hodnotou indexu POF patří
k 25% firem s nejvyšší hodnotou tohoto indexu) a „low 25“ (firmy, které svou hodnotou
indexu POF patří k 25% firem s nejniţší hodnotou tohoto indexu), a to pro kaţdý výrok
zvlášť. Bylo ověřováno, zda jsou rozdíly průměrných hodnot indexu POF těchto skupin
ze statistického hlediska signifikantní (ověřováno t–testem). Za selektivní můţe být
daný výrok povaţován jen v případě, kdy hodnota koeficientu překročí hranici 0,5.
Na základě výsledků ze šetření konaného v Německu v letech 2007 a 2012 a
v Rakousku v roce 2012 je prokázáno, ţe rozdíly u všech výroků mezi dvěma
skupinami firem jsou statisticky signifikantní. U výsledků z německého šetření (2007)
hodnota koeficientu selektivity v případě negativně formulovaných výroků (5.6, 5.11,
5.12, 5.14, 5.21) a u výroku č. 5.20 vyţadujícího srovnání s porovnatelnými firmami
dosáhla výrazně niţší hodnoty neţ 0,5, která je potřebná k tomu, aby mohl být daný
výrok povaţován za selektivní. Vysvětlením této skutečnosti je zřejmě neporozumění
negativním výrokům respondenty, ke kterému došlo v rámci telefonních rozhovorů
respondenta a tazatele. Dále výrok, jenţ vyţaduje srovnání s porovnatelnými firmami,
je pro respondenta obtíţně zodpověditelný (Schneider a kol., 2008). Obdobná situace se
objevila i v datech z rakouského šetření. Koeficient selektivity nepřekročil minimální
hodnotu 0,5 u výroků 5.5, 5.6, 5.20, 5.21. Vysvětlení v případě výroku vyţadujícího
srovnání s porovnatelnými firmami je shodné jako u německého šetření. Dále rakouští
výzkumníci předpokládají, ţe právní rámec a státní benefity nejsou respondentům tolik
známy, z čehoţ vyplývá, ţe je hodnocení tohoto výroku pro ně obtíţné. Dále je dle
předpokladu pro respondenty obtíţně posouditelné napětí na pracovišti mezi
zaměstnanci s rodinnými povinnostmi a zaměstnanci bez nich (Schneider, Quednau,
2012b). V případě německého šetření z roku 2012 koeficient selektivity u všech výroků
potřebných pro výpočet indexu POF překročil ţádoucí hodnotu 0,5 (Schneider a
kol.2013b). Reliabilita byla na základě koeficientu selektivity aţ na drobné výjimky
ověřena.
Druhým způsobem ověřování konceptu reliability je nástroj měřící vnitřní
konzistenci škály tzv. Cronbachovo alfa. Pomocí tohoto nástroje lze určit, zda všechny
poloţky dané škály odpovídají měřenému jevu. Cronbachovo alfa můţe nabývat
hodnoty od 0 do 1, přičemţ čím vyšší je jeho hodnota, tím vyšší je i vnitřní konzistence
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dané škály.41 Aby bylo moţné hovořit o dané škále jako o vnitřně konzistentní, je nutné,
aby ukazatel Cronbachovo alfa dosahoval hodnoty min. 0,8 (Soukup, undate).
Této hodnoty bylo dosaţeno v případě obou vln německého šetření (2007: 0,89;
2012: 0,95) i šetření rakouského (0,93) (Schneider a kol., 2008; Schneider, Quednau,
2012b; Schneider a kol.2013b). Reliabilita výzkumného nástroje byla tedy bez výjimky
na základě Cronbachova alfa potvrzena.
Dále se pro ověření reliability výzkumného nástroje vyuţívá tzv. retest metoda a
paralelní test. Z finančních a konceptuálních důvodů však tyto dvě metody nebyly tvůrci
indexu POF vyuţity.
Ověřování validity
Validitou je označována schopnost měřit jev, který se zamýšlí měřit, tedy validní
měření nastává v případě, kdy měřící nástroj skutečně měří koncept, který má být
měřen. Koncept validity je moţné dělit na několik typů: obsahová validita, teoretická
neboli konstruktová validita, při které je v datech zjišťován očekávaný vztah na základě
nějaké teorie, a empirická validita, při níţ se výsledky porovnávají dle objektivního
kritéria.
Obsahová validita je posuzována expertní skupinou ještě před samotným sběrem
dat. Expertům jsou poloţeny otázky v rámci následujících sedmi oblastí (přesné znění
otázek je uvedené v příloze č. 2):
1) Základní posouzení indexu
2) Posouzení dimenzí
3) Váţení dimenzí
4) Posouzení indikátorů
5) Problematika zaměstnanců (zapojení zaměstnanců do šetření aj.)
6) Celkové ohodnocení projektu měření prorodinné orientace ve firmách
7) Prostor pro připomínky ke konceptu indexu POF
Němečtí i rakouští experti obsahovou validitu výzkumného nástroje potvrdili
(Schneider a kol., 2008; Schneider, Quednau, 2012b; Schneider a kol.2013b).
Teoretická neboli konstruktová validita vyţaduje stanovení srozumitelných a
vzhledem k tématu šetření ospravedlnitelných hypotéz. Čím více hypotéz je
41

P. Soukup ve svém článku „Čím větší, tím lepší (aneb mýty o reliabilitě)“ však toto pravidlo
zpochybňuje a zdůrazňuje, ţe hodnotu Cronbachova alfa je nutné hodnotit v souvislosti s počtem poloţek.
„Pro Cronbachovo alfa platí, že jeho hodnota se zvyšuje s nárůstem počtu položek. Tedy i přidáním
relativně neužitečných položek položková reliabilita roste.“ (Soukup, undate).
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výzkumníkem stanoveno (a potvrzeno), tím vyšší validity výzkumný nástroj dosahuje.
Tvůrci indexu POF prováděli analýzu souvislostí hodnoty indexu POF s určitými
v rámci šetření zjišťovanými proměnnými. Očekává se, ţe firmy s vyšším podílem ţen,
s vyšším

podílem

zaměstnanců

s rodinnými

povinnostmi,

s vyšším

podílem

tzv. „důleţitých zaměstnanců“ či firmy, které v šetření deklarují, ţe se problematikou
slučitelnosti zaměstnání a rodiny zabývají, budou v šetření dosahovat vyšších hodnot
indexu POF. Analýza je prováděna na základě porovnání průměrných hodnot daných
proměnných u skupin firem „top 25“ a „low 25“ (viz výše). Na základě t – testu je pak
zřetelné, zda je rozdíl mezi dvěma skupinami v případě dané proměnné signifikantní či
ne.
Výsledky z německého šetření konaného v roce 2007 ukazují, ţe firmy „top 25“
mají oproti firmám „low 25“ o 7% vyšší podíl ţen, o 8% vyšší podíl zaměstnanců
s rodinnými povinnostmi a dokonce o 17% vyšší podíl tzv. důleţitých zaměstnanců, coţ
odpovídá hypotéze stanovené tvůrci indexu POF. Tyto rozdíly lze navíc ze statistického
hlediska povaţovat za signifikantní hodnoty (Schneider a kol., 2008). Dále výsledky
z obou vln německého (2007, 2012) i rakouského šetření (2012) potvrzují předem
stanovenou hypotézu, ţe firmy, které přikládají problematice slučitelnosti zaměstnání a
rodiny vysokou preferenci, dosahují v šetření i vyšších hodnot indexu POF. Rozdíl
v hodnotě indexu mezi dvěma extrémními skupinami firem („top 25“ vs. „low 25“)
představuje v německém šetření (2007) 6%, dále ve druhé vlně německého šetření
(2012) 24% a v rakouském šetření dokonce 27%. Opět se jedná o statisticky
signifikantní rozdíly (Schneider a kol., 2008; Schneider, Quednau, 2012b; Schneider a
kol.2013b).
Teoretická (konstruktová) validita výzkumného nástroje byla na základě dat
z německého i rakouského šetření potvrzena.
Dále je ověřována tzv. empirická validita neboli validita ke kritériu. Kritéria
mohou být vnitřního a vnějšího charakteru. Prvním vnějším kritériem je audit „Rodina a
zaměstnání“ („Beruf und Familie“), který v počátečním kroku kvalitativně analyzuje
míru prorodinné orientace ve firmě a v kroku druhém je jeho snahou tuto míru zvýšit.
Dá se tedy předpokládat, ţe auditované firmy budou dosahovat vyšší hodnoty indexu
POF neţ firmy, ve kterých audit neproběhl. Rozdíly v průměrných hodnotách indexu
POF jsou opět testovány t–testem. Druhým testovaným vnějším kritériem pouze v rámci
obou vln německého šetření, nikoliv v rámci šetření rakouského, jsou německé
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„regionální spolky pro rodinu“. Předpoklad je obdobný jako u předcházejícího vnějšího
kritéria: firmy, které se v těchto spolcích angaţují, by měly v šetření dosahovat vyšších
hodnot indexu POF.
Výsledky z obou vln německého šetření (2007, 2012) i z rakouského šetření
potvrzují tvůrci indexu POF výše zmíněnou hypotézu. Z německého šetření konaného
v roce 2007 vyplývá, ţe průměrná hodnota indexu POF u auditovaných firem je 75,5,
zatímco neauditované firmy dosáhly hodnoty 62,1. V německém šetření z roku 2012
jsou tyto hodnoty 73,0 (auditované firmy) vs. 66,6 (neauditované firmy) a v rakouském
šetření 71,6 (auditované firmy) vs. 66,4 (neauditované firmy). I zde je na základě t–testu
zřetelné, ţe se jedná o statisticky signifikantní rozdíly (Schneider a kol., 2008;
Schneider, Quednau, 2012b; Schneider a kol., 2013b).
V případě druhého testovaného vnějšího kritéria – „regionální spolky
pro rodinu“ je předpoklad taktéţ splněn. Angaţované firmy dosahují hodnoty indexu
POF 72,6, zatímco neangaţované firmy jen 62,2 (2007), resp. 72,3 vs. 66,6 (2012). Tyto
rozdíly lze ze statistického hlediska povaţovat za signifikantní. (Schneider a kol., 2008;
Schneider a kol.2013b). Empirická validita byla tedy na základě vnějších kritérií
potvrzena.
Podstatou testování na základě vnitřního kritéria je porovnávání skupin firem
„top 25“ a „low 25“, které jsou stanoveny na základě hodnoty indexu POF. Vnitřním
kritériem jsou níţe uvedené proměnné. Očekává se, ţe firmy na ně budou odpovídat dle
své příslušnosti do zmiňovaných skupin.


Jaký podíl pracovníků na vedoucích pozicích pracuje na částečný úvazek?



Odhadněte prosím, jak dlouho trvá, než je nějaký návrh na zlepšení v oblasti
slučitelnosti zaměstnání a rodiny schválen, popř. neschválen?



A jak dlouho v průměru trvá, než je schválené opatření zavedeno do praxe Vaší
firmy?



Odhadněte prosím, jak vysoké jsou v průměru roční výdaje na prorodinná
opatření pro jednoho zaměstnance ve Vaší firmě?
Z výsledků obou vln německého šetření i šetření rakouského vyplývá, ţe firmy

patřící do skupiny „top 25“ mají v průměru o 2% (SRN, 2007) vyšší podíl zaměstnanců
na vedoucích pozicích pracujících na částečný úvazek, resp. o 1% (AUT) neţ firmy
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„low 25“.42 Dále ve firmách ze skupiny „top 25“ v průměru o 2,7 týdne (SRN, 2007)
kratší dobu trvá, neţ je nějaký návrh na zlepšení v oblasti slučitelnosti zaměstnání a
rodiny schválen, popř. neschválen, resp. v případě Rakouska je tato doba kratší o 2,0
týdne. Obdobně ve firmách „top 25“ kratší dobu trvá i zavedení schváleného opatření
do praxe firmy, a to v průměru o 3,9 (SRN, 2007), resp. o 4,2 týdne (AUT), neţ u firem
„low 25“. Téměř shodný rozdíl je patrný v případě ročních výdajů na prorodinná
opatření pro jednoho zaměstnance ve firmě, které jsou u firem ze skupiny „top 25“
ve srovnání se skupinou firem „low 25“ vyšší o 118,4 (SRN, 2007), resp. 116,8 eura
(AUT). Výše uvedené rozdíly lze ze statistického hlediska povaţovat za signifikantní,
jedinou výjimku tvoří rozdíl v případě podílu zaměstnanců na vedoucích pozicích
pracujících na částečný úvazek u výsledků z rakouského šetření, jehoţ hodnota činí 1%.
Jak jiţ bylo výše uvedeno, data z německého šetření konaného v roce 2012 nejsou
k dispozici, ze studie německých výzkumníků však vyplývá, ţe rozdíly mezi skupinami
„top 25“ a „low 25“ dosahovaly převáţně signifikantních hodnot (Schneider a kol.,
2008; Schneider, Quednau, 2012b; Schneider a kol.2013b). Aţ na málo četné výjimky
v podobě nesignifikantních rozdílů mezi dvěma extrémními skupinami firem byla tedy
na základě vnitřního kritéria empirická validita ověřena.
Na závěr této podkapitoly lze uvést, ţe reliabilita a validita výzkumného nástroje
byla na základě provedených testů splněna, index POF je spolehlivým nástrojem
pro měření prorodinné orientace v německých i rakouských firmách a dá se
předpokládat, ţe bude vhodným výzkumným nástrojem i v českém prostředí.

6.2. Kvalitativní ověřování výzkumného nástroje
Jak jiţ bylo uvedeno výše, způsoby ověřování validity a reliability zmíněné v předchozí
podkapitole nelze vhodným způsobem pouţít na data získaná z realizovaného
empirického šetření v rámci diplomové práce. Nejzávaţnějším důvodem je nízký počet
respondentů. Kromě převzetí závěrů z ověřování validity a reliability výzkumného
nástroje v rámci německého a rakouského šetření je tedy nutné vyuţít alternativní
způsob ověřování kvality dotazníku, v rámci něhoţ jsou analyzovány různorodé
kontrolní mechanismy.

42

Přesné hodnoty z německého šetření z roku 2012 nejsou k dispozici.
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Prvním z nich je uvědomění si rizik bodové škály, která představuje hlavní
výzkumný nástroj dotazníku. Mezi tato rizika patří záměrné vyhýbání se krajním pólům
bodové škály, protoţe respondent nerad vyjadřuje, ţe je daná situace zcela negativní či
pozitivní. Dalším rizikem či tendencí je pozitivnější ohodnocování daného jevu, které
nemusí být v souladu s reálným stavem. Tato skutečnost se potvrdila např. u hodnocení
politiků. Riziko představuje i prostřední hodnota bodové škály vyjadřující neutrální
postoj k určitému výroku.

Pokud je v šetření tato hodnota respondenty hojně

vyuţívána, je moţné, ţe výrok není pro respondenta správně formulován a ţe pro něho
prostřední hodnota představuje tzv. záchytný bod (Tourangeau, Rips, Rasinky, 2000). 43
Z důvodu výše zmíněných tendencí data získaná z bodových škál většinou
dosahují normálního rozloţení.44 Očekává se tedy, ţe podíly respondentů, kteří zvolí
jako svou odpověď na daný výrok odpověď 1 či 7 (v případě škály 1 aţ 7, která je
v rámci vlastního empirického šetření vyuţita), budou niţší, a to zejména v případě
negativního pólu – odpovědi 1, které se respondent záměrně vyhýbá. Dále se očekává,
ţe podíl respondentů, kteří na daný výrok odpoví hodnotou 4, bude v souladu
s očekávaným normálním rozlišením naopak vyšší.
Frekvence vyuţití krajních pólů bodové škály (odpovědi 1 a 7) a prostřední
hodnoty (odpověď 4) je analyzována v rakouském šetření konaném v roce 2012 i
ve vlastním empirickém šetření a je zobrazena v následující tabulce č. 3. Z tabulky je
patrné, ţe u odpovědi 1 jsou podíly respondentů spíše nízké, coţ odpovídá výše
zmíněné tendenci respondenta vyhýbat se krajním pólům bodové škály a uvádět svou
odpověď zcela negativní (i v případě, ţe by tomu tak ve skutečnosti bylo). V případě
několika výroků u českých respondentů se dokonce objevují nulové podíly (výroky 5.2,
5.19 – 5.21, A, B), které však mohou být způsobené niţším počtem respondentů, kteří
se šetření v ČR zúčastnili. Tendenci odpovídat pozitivněji (navzdory tendenci
respondenta se vyhýbat krajním pólům bodové škály) potvrzují vyšší podíly u odpovědi
7, a to zejména u výroků 5.5, 5.21 v případě ČR a u výroků 5.5, 5.10, 5.16 – 5.19 a 5.21
v případě Rakouska. Odpověď 4 – prostřední hodnotu (=neutrální postoj k výroku)
volili jak čeští, tak rakouští respondenti v šetření poměrně často, coţ odpovídá
43

Záchytné body analyzovali Holyoak a Math ve svém šetření v roce 1982, ve kterém respondenti
odhadovali geografické vzdálenosti mezi určitými městy. Jako záchytný bod respondentům ve většině
případů slouţilo jejich rodné město (Tourangeau, Rips, Rasinky, 2000).
44
Za předpokladu rovnoměrného rozloţení dat (a sedmibodové škály) je podíl respondentů, kteří zvolí
jako svou odpověď určitou hodnotu dané škály, 14,3%. Tato hodnota je přibliţným výsledkem podílu
100/7.
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předpokladu. Nejvyšší podíly českých respondentů se objevují u výroků 5.10, 5.12,
5.14, 5.15 a 5.20, u rakouských respondentů lze zaznamenat nejvyšší podíly u výroků
5.9, 5.11, 5.14. a 5.20, jsou však ve srovnání s ČR niţší. Vysvětlením vyšších podílů
v případě odpovědi 4 můţe být skutečnost, ţe pro respondenty tato hodnota
představovala tzv. záchytný bod (viz výše).
Tab. 3 – Podíl respondentů, kteří v šetření na daný výrok odpověděli hodnotou 1 či 7 (krajní
póly bodové škály), 4 (prostřední hodnota – neutrální postoj), ČR, 2013; AUT, 201245
Výrok
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
A
B

Odpověď 1

Odpověď 4

Odpověď 7

ČR

AUT

ČR

AUT

ČR

AUT

3,8
0,0
3,8
9,4
9,4
13,2
13,2
15,1
18,9
5,7
9,4
1,9
3,8
7,5
7,5
3,8
1,9
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5,5
6,1
1,8
9,5
2,3
16,2
4,8
11,6
8,4
1,4
7,4
0,8
1,9
10,7
5,1
1,3
3,4
3,4
0,5
9,4
2,7
.
.

24,5
18,9
26,4
20,8
13,2
20,8
20,8
22,6
18,9
30,2
22,6
37,7
24,5
39,6
32,1
17,0
15,1
22,6
11,3
39,6
18,9
9,1
10,9

20,5
15,3
16,2
18,5
12,6
17,3
14,6
19,5
21,6
13,8
21,4
19,0
18,7
30,6
16,9
12,1
11,8
14,4
11,1
24,7
10,7
.
.

11,3
18,9
9,4
5,7
26,4
9,4
13,2
11,3
5,7
13,2
7,5
5,7
5,7
5,7
5,7
11,3
13,2
13,2
17,0
9,4
30,2
0,0
12,5

15,2
18,1
20,8
13,8
28,2
9,5
24,2
10,4
13,7
25,6
14,0
16,7
20,2
6,0
20,9
33,0
30,8
29,8
30,8
11,9
37,5
9,4
11,3

Poznámky: Výroky 5.1 – 5.21 vedou ke stanovení indexu POF. Výroky A („Do jaké míry je
ve Vaší firmě preferována slučitelnost zaměstnání a rodiny?“) a B („Jak si myslíte, že bude
ve Vaší firmě slučitelnost zaměstnání a rodiny akceptována v příštích několika letech?“) patří
mezi dobrovolné otázky.
Zdroj: Vlastní empirické šetření; Schneider, Quednau, 2012b

Dalším moţným rizikem bodových škál je monotónní charakter výroků.
Prevencí proti tomuto riziku je v případě zjišťování indexu POF vloţení několika
negativně formulovaných výroků (č. 5.6, 5.11, 5.12, 5.14, 5.21) mezi ostatní výroky
formulované pozitivně. Průměrné a mediánové hodnoty negativně formulovaných
výroků by měly v porovnání s pozitivně formulovanými výroky dosahovat nejniţších

45

Data z německého šetření nebyla k dispozici.
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hodnot. Z deskriptivní statistiky datového souboru šetření autorky diplomové práce
(tabulka č. 2) je patrné, ţe je tento předpoklad splněn. Jedinou výjimku tvoří výrok
č. 5.12 – „Naši zaměstnanci by uvítali více opatření týkajících se slučitelnosti
zaměstnání a rodiny“, jehoţ průměrná hodnota dosahuje 4,4, coţ je největší odchylka
od krajního pólu škály – hodnoty 1 představující nejvíce pozitivní odpověď. Negativní
výroky tedy alespoň částečně zmírnily monotónní charakter výroků, které jsou zapotřebí
ke stanovení hodnoty indexu POF. Na druhou stranu, jak ukázalo německé šetření
v roce 2007, vloţení několika negativně formulovaných výroků mezi pozitivně
formulované můţe respondent jednoduše přehlédnout. K daným výrokům se pak vyjádří
tak, jako kdyby byly pozitivně formulované.
Jako další kontrolní mechanismus kvality výzkumného nástroje mohou slouţit
údaje o návratnosti dotazníku. Jak jiţ bylo uvedeno v podkapitole 5.1., návratnost
dotazníků v případě vlastního empirického šetření autorky diplomové dosáhla hodnoty
9,2%, v německých šetřeních byla odhadnuta na cca 10% a v rakouském šetření z roku
2012 dosáhla hodnoty 7,8%. Takto nízká návratnost dotazníku vede spíše k názoru, ţe
dotazník není vhodným výzkumný nástrojem.
Dále je moţné analyzovat podíl respondentů, kteří byli ochotni vyplnit
dobrovolné otázky. Tento podíl dosahuje 68%, moţnost odpovídat na dobrovolné
otázky tedy odmítlo 17 respondentů z 53. Poměrně překvapivá je skutečnost, ţe pouze
36% respondentů projevilo zájem o zaslání výsledků ze šetření. Vysvětlením však můţe
být obava ze ztráty anonymity v případě, ţe respondent vyplní v dotazníku svou
emailovou adresu.
Dalším kontrolním mechanismem vyuţitelnosti výzkumného nástroje v českých
firmách je porovnání výsledků empirického šetření autorky diplomové práce s výsledky
z německého a rakouského šetření.46 Z grafického zobrazení dat (viz kapitola 5) je
patrné, ţe hodnoty indexu POF v ČR jsou niţší neţ hodnoty získané v německém a
rakouském šetření z roku 2012. Tento rozdíl je poměrně výrazný. Opak, tedy ţe ČR
nabývá vyšších hodnot neţ Německo či Rakousko je pozorovatelný v případě několika
hodnot jednotlivých dimenzí. Rozdíly jsou však zanedbatelné a neobjevují se v případě
46

Toto porovnání trpí několika nedostatky. Především jsou to odlišné podmínky, za kterých byla sbírána
data v České republice a v Německu a Rakousku. V České republice proběhla víceméně jen pilotní fáze,
které se zúčastnilo 53 firem. Jejím hlavním cílem bylo ověřit, zda by výzkumný nástroj (index POF) byl
vhodný i pro měření prorodinné orientace v českých firmách, zatímco v Německu a Rakousku bylo cílem
šetření jiţ samotné zjištění prorodinné orientace v tamních firmách, přičemţ se šetření zúčastnilo 994
(SRN, 2012), resp. 411 (AUT, 2012) firem.
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dimenze „výkon“, která můţe být z určitého hlediska povaţována za nejvíce podstatnou
(vyjadřuje kvantitu, kvalitu či flexibilitu samotných prorodinných opatření). Hypotéza
tvrdící, ţe úroveň prorodinné orientace ve firmách je vyšší v Německu a Rakousku neţ
v ČR, byla tedy na základě dat ze šetření aţ na malé výjimky potvrzena. Tento kontrolní
mechanismus vede tedy k závěru, ţe index POF je vhodným nástrojem pro měření
prorodinné orientace ve firmách.
Je však otázkou, zda v dotazníku ponechat v původní podobě otázky, které jsou
jiţ nad rámec indexu POF, zda je např. nepřeformulovat podobně, jako to učinili
rakouští výzkumníci, kteří otázky zejména zkonkretizovali, a tím respondentovi
usnadnili jeho moţnost odpovědět (viz kapitola 4). Některé otázky se totiţ ukázaly být
pro respondenty obtíţně odhadnutelné či náročné na fakta. Pro respondenty byla např.
obtíţná (nebo moţná příliš citlivá) otázka: „Odhadněte prosím, jak vysoké jsou
v průměru roční výdaje na prorodinná opatření pro jednoho zaměstnance ve Vaší
firmě?“ Lze tak usoudit ze skutečnosti, ţe 28 % respondentů na otázku buď odpovědět
odmítlo či uvedlo, ţe na otázku odpovědět nelze a také ţe částky uvedené ostatními
respondenty jsou velmi rozdílné (min. = 0 Kč, max. = 160 000 Kč). Dále se ukázaly
jako problematické otázky: „Odhadněte prosím, jak dlouho trvá, než je nějaký návrh
na zlepšení v oblasti slučitelnosti zaměstnání a rodiny schválen, popř. neschválen?“ a
„A jak dlouho v průměru trvá, než je schválené opatření zavedeno do praxe Vaší
firmy?“. Podobně jako v případě otázky zjišťující roční výdaje na prorodinná opatření
jsou odpovědi respondentů velmi rozdílné (min. = 1 týden či „ihned“, max. = 12 týdnů,
resp. min. = 1 týden či „ihned“, max. = 8 týdnů či měsíce). 11 % respondentů odmítlo
výše zmíněné otázky zodpovědět. Jiţ méně problematické byly otázky dobrovolné –
zjišťující podíl zaměstnanců s rodinnými povinnostmi, podíl „důleţitých“ zaměstnanců,
podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním, podíl ţen či dvě otázky zjišťující
subjektivní postoj k problematice slučitelnosti práce a rodiny ve firmě. Je tak usuzováno
z toho důvodu, ţe se neobjevila ţádná negativní odpověď typu „nemohu/nechci
odpovědět“.
Na závěr je moţno dodat, ţe bylo splněno základní pravidlo o doporučovaném
nejvyšším moţném počtu proměnných a maximální době samovyplňování.47
V dotazníku je celkově 35 proměnných, odhadovaný čas vyplnění je 15 minut.

47

Dle tohoto pravidla se doporučuje max. 100 proměnných a 20-ti minutová doba.
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6.3. Závěr aneb je index POF využitelný pro měření úrovně
prorodinné orientace v českých firmách?
Cíl této podkapitoly je zřetelný, potvrdit či vyvrátit hlavní hypotézu této práce, tedy
odpovědět na otázku, zda je index POF vhodným nástrojem k měření prorodinné
orientace v českých firmách.
Vzhledem k propracované metodologii výzkumného nástroje a aţ na drobné
výjimky pozitivním závěrům analýzy jeho reliability prostřednictvím koeficientu
selektivity a Cronbachova alfa a obsahové, teoretické i empirické validity v německém
(2007, 2012) i rakouském (2012) šetření lze uvést, ţe výzkumný nástroj je kvalitní a
přináší reliabilní neboli spolehlivá data a zároveň validní neboli úroveň prorodinné
orientace měřící data.
Nabízí se otázka, jaké výsledky by přineslo testování dat z vlastního
empirického šetření zejména prostřednictvím testování rozdílů průměrných hodnot
jednotlivých proměnných mezi skupinami firem „top 25“ a „low 25“ (firmy, které mají
index POF minimálně o 25% vyšší/niţší neţ průměrná hodnota firem ze šetření)
pro ověření teoretické (konstruktové) validity nebo validity na základě vnitřního
kritéria.48 Pouze ilustrativní ověřování teoretické validity (z důvodu nízkého počtu
respondentů v porovnávaných skupinách firem „top 25“ a „low 25“, který je dále sníţen
v těch případech, kde jsou jako proměnné vyuţité dobrovolné otázky, na které ne kaţdý
respondent z porovnávaných skupin odpověděl) potvrzuje ve většině případů statisticky
signifikantní rozdíly a naznačuje tak platnost výzkumného nástroje. Ověřování validity
na základě vnitřního kritéria nelze povaţovat za prokazatelné, protoţe vyuţité
proměnné se ukázaly být v českém šetření problematické jako např. otázka na roční
výdaje na prorodinná opatření či na určení doby, během které je návrh určitého
prorodinného opatření ne/schválen či poté uveden do praxe. Respondenti na tyto otázky
v mnoha případech nedokázali/nemohli odpovědět (podrobněji viz předcházející
podkapitola 6.2.).
Závěry vlastního kvalitativního ověřování výzkumného nástroje jsou víceméně
pozitivní a vedou tak k závěru, ţe index POF netrpí v českém prostředí ţádným větším
nedostatkem neţ v Německu či Rakousku a lze ho tedy pro danou dobu povaţovat
48

Tyto metody by byly v případě většího počtu respondentů v českém šetření snadno dostupné. Vyuţitou
metodou je t-test, kdy nezávisle kategoriální proměnnou (2 kategorie) je hodnota indexu POF a závisle
proměnnou je např. podíl ţen, důleţitých zaměstnanců či zaměstnanců s rodinnými povinnostmi ve firmě
(úplný výčet viz kapitola 6.1.).
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za vhodný nástroj k měření prorodinné orientace ve firmách. K tomuto závěru vede
zejména porovnání úrovně prorodinné orientace v České republice, Německu a
Rakousku, které dle předpokladu ukázalo, ţe hodnoty indexu POF a ve většině případů i
jeho dimenzí jsou v ČR niţší neţ v Německu a Rakousku. Zatímco index POF dosahuje
v ČR hodnoty 63,6; v Německu je tato hodnota 67,9 a v Rakousku dokonce 68,1
(podrobnější výsledky viz kapitola č. 5). Je nutné ovšem připomenout, ţe toto porovnání
trpí nedostatkem, a to niţším počtem českých respondentů ve srovnání s německým a
rakouským šetřením.
Nedostatkem nejen šetření realizovaného v rámci diplomové práce, ale také
v Německu či Rakousku je však nízká návratnost pohybující se kolem 10%. Důvodů
takto nízké návratnosti je několik, nejvýraznější z nich je zřejmě obava ze zveřejnění
vnitrofiremních informací. Nejspíš by bylo vhodné detailněji vysvětlit podstatu
anonymity dotazníku, aby byl respondent plně přesvědčen o tom, ţe jeho odpovědi se
nikde neobjeví propojené s jeho jménem/firmou. Problémem v českém šetření se také
ukázaly být některé otázky (přesahující rámec indexu POF), které jsou náročné na fakta.
V tomto případě se však nabízí snadné řešení v podobě přeformulování otázek
způsobem, jenţ učinili rakouští výzkumníci, kteří otázky zejména zkonkretizovali. Dále
se částečně potvrdily nedostatky v českém i rakouském šetření (v německém nebylo
analyzováno) bodových škál jako naduţívání prostřední hodnoty či naopak záměrné
vyhýbání se krajním pólům bodové škály.
V neposlední řadě šetření realizované v rámci diplomové práce ukázalo, ţe
termín slučitelnost práce a rodiny, popř. prorodinná opatření ve firmách není v českém
prostředí aţ tak známý.49 Důkazem je např. spontánní vyţádání si upřesnění
od respondentů, co jsou to prorodinná opatření či samotná prorodinná orientace
ve firmách. Výše zmíněné ukazuje i H. Hašková ve své studii Fenomén bezdětnosti, kde
uvádí, ţe Česká republika „Je státem, jehož institucionální rámec podporuje genderově
tradiční dělbu rolí. Ta neposiluje důraz na kombinování práce a péče v životech
rodičů.“ (Hašková, 2010, str. 200).
Přes uvedené nedostatky povaţuje autorka diplomové práce index POF na základě
kritického ověřování (vlastního i tvůrci indexu POF) za vhodný nástroj k vyuţití měření
prorodinné orientace v českých firmách.

49

A to i přesto, ţe respondenty, kteří za firmu dotazník vyplňovali, jsou pracovníci oddělení lidských
zdrojů, u kterých by se dalo předpokládat, ţe o moţnostech prorodinné politiky ve firmě mají přehled.
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Kapitola 7

Závěr
Diplomová práce zpracovává téma prorodinné orientace ve firmách, konkrétněji
v literatuře poměrně opomíjenou metodologickou problematiku měření úrovně této
orientace. Toto téma lze zařadit do významné a široké oblasti sociologie, a to
do sociologie rodiny, konkrétněji do problematiky slučitelnosti (harmonizace) práce a
rodiny, jejíţ společenská důleţitost je nesporná. Prorodinná politika vede např. k niţší
nemocnosti, která souvisí s niţší mírou absence na pracovišti, dále vede k niţší míře
fluktuace či naopak k vyšší produktivitě práce. Prorodinnost firmy také začíná být
významným aspektem konkurenceschopnosti firmy na trhu práce. Bohuţel podmínky
pro kombinaci pracovního a rodinného ţivota v České republice nejsou nijak
uspokojivé. Např. částečné úvazky či jiné alternativní formy organizace práce jsou
ve srovnání s evropskými zeměmi velmi málo vyuţívané, firemní školky – alternativa
k institucionální péči o předškolní děti (ve které je nedostatek míst) se teprve začínají
rozšiřovat. Lehce odlišný pohled na problematiku prorodinné orientace ve firmách
přináší její zařazení do další velké sociologické oblasti, a to do sociologie práce,
konkrétněji do oblasti kvality pracovního ţivota, kdy jejím důleţitým aspektem je čím
dál tím více právě úroveň prorodinné orientace ve firmách.
Hlavním cílem diplomové práce je ověřit, zda by index prorodinné orientace
ve firmách, který se jiţ od roku 2007 pouţívá v Německu a posléze např. i v Rakousku,
byl vhodným nástrojem pro měření úrovně prorodinné orientace také v českých
firmách. Cílem tohoto indexu je nejen změřit, do jaké míry je daná firma prorodinně
orientována, ale také určit slabé a silné stránky personální politiky firmy v oblasti
slučitelnosti zaměstnání a rodiny. Autorka diplomové práce dospěla k závěru, ţe nástroj
je pro danou dobu vhodný k vyuţití i v českých firmách, resp. ţe index POF netrpí
v českém prostředí ţádným větším nedostatkem neţ v Německu či Rakousku. Hlavní
hypotéza práce tak byla potvrzena, a to jednak na základě ověřování reliability a
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validity tvůrci indexu POF v rámci německého a rakouského šetření a dále pak
na základě kvalitativního ověřování autorkou diplomové práce, jehoţ součástí byla
realizace i vlastního empirického šetření s vyuţitím indexu POF. Existují ovšem určité
skutečnosti, které hovoří proti zkoumanému výzkumnému nástroji. První z nich je nízká
návratnost dotazníků pohybující se kolem 10% v českém, německém i rakouském
šetření. Dále je to skutečnost, ţe termín slučitelnost práce a rodiny, popř. prorodinná
opatření ve firmách není v českém prostředí aţ tak známý. Řešením by mohla být
konkretizace určitých otázek (podobně jako v rakouské podobě dotazníku) či
dovysvětlení problematických termínů. Přes uvedené nedostatky povaţuje autorka
diplomové práce index POF za vhodný k vyuţití měření prorodinné orientace v českých
firmách.
Další domněnkou práce byly předpokládané niţší hodnoty indexu POF (a jeho
dimenzí) v českém šetření neţ v německém a rakouském. Tato hypotéza byla i přes
nedostatky v podobě odlišného počtu respondentů a podmínek, za kterých byla šetření
ve sledovaných zemích realizována, taktéţ potvrzena. V rozporu s hypotézou je pouze
v případě srovnání České republiky s Německem dimenze „kultura“, coţ můţe být
vysvětleno vyššími nároky na firemní prorodinnou kulturu na straně německých
respondentů a v případě porovnání České republiky a Rakouska nabývá ČR vyšších
hodnot u dimenze dialog. Výše zmiňované rozdíly však nejsou nijak výrazné. Toto
zjištění není nijak překvapivé, pro Českou republiku jako postkomunistickou zemi jsou
typické, ve srovnání se západními země, zhoršené podmínky pro slučitelnost práce a
rodiny.
Posledním předpokladem diplomové práce byla skutečnost, ţe hodnoty indexu
POF (a jeho dimenzí) jsou v německém šetření z roku 2012 vyšší neţ v šetření z roku
2007. I tento předpoklad byl potvrzen, ukázalo se tedy, ţe se problematika slučitelnosti
práce a rodiny dostává postupem času stále více do podvědomí celé společnosti.
Výjimku tvořila pouze dimenze „kultura“, která v šetření z roku 2007 nabývá vyšší
hodnoty neţ v roce 2012. Jak jiţ bylo uvedeno výše, vysvětlením je i zde skutečnost, ţe
nároky na hodnoty a normy prorodinného prostředí ve firmě v průběhu času vzrostly.
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Průvodní dopis s dotazníkem
Váţená paní/Váţený pane,
jmenuji se Ilona Hodovníková a jsem studentkou sociologie na Filosofické fakultě
Univerzity Karlovy. V rámci své diplomové práce provádím výzkum týkající se
prorodinné orientace v českých firmách. Vyplněním níţe uvedeného dotazníku můţe
firma získat hodnotu tzv. indexu prorodinné orientace ve firmách, čili informaci o tom,
do jaké míry je prorodinně orientována a jaké silné či slabé stránky má v oblasti
slučitelnosti zaměstnání a rodiny. Přestoţe tato problematika v současné době nabývá
na významu, informace o tom, do jaké míry jsou firmy v České republice prorodinně
orientovány, zatím chybí. V Německu, Rakousku a Švýcarsku se jiţ tohoto výzkumu
zúčastnilo zhruba 1700 firem a ukázalo se, ţe firmy s vyšší hodnotou prorodinného
indexu vykazují niţší nemocnost či fluktuaci zaměstnanců a naopak vyšší motivovanost
a produktivitu práce.
V souvislosti s výše uvedeným Vám předkládám následující dotazník a prosím o jeho
vyplnění. Můţete si vybrat ze dvou moţných způsobů:
• Samovyplnění dotazníku (odkaz)
• Telefonický rozhovor (prosím o zaslání telefonního kontaktu na Vás na
email: ilona.hodovnikova@gmail.com)
Chtěla bych Vás ujistit, ţe výsledky tohoto výzkumu budou zcela anonymní. Budete–li
si přát, zanechte mi prosím emailovou adresu (v závěru dotazníku), na kterou Vám
po zpracování výzkumu ráda zašlu výsledky včetně jejich bliţšího vysvětlení a
interpretace týkající se Vaší firmy. Vyplnění dotazníku trvá zhruba 15 minut a je určeno
pro pracovníky z oddělení lidských zdrojů.

Předem děkuji za Vaši ochotu a Váš čas.
Mgr. Ilona Hodovníková
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1. Prosím vyberte oblast, ve které Vaše firma podniká:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zemědělství, myslivost, lesnictví
Těţba nerostných surovin
Výroba
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
Telekomunikace, IT
Stavebnictví
Obchod
Doprava, logistika
Finanční sektor, pojišťovnictví
Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu
Vzdělávání
Ubytování a stravování
Zdravotnictví a sociální péče, veterinární činnosti
Ostatní veřejné, sociální a osobní sluţby
Ostatní

2. Kolik zaměstnanců pracuje ve Vaší firmě?
o 1–5 zaměstnanců
o 6 – 49 zaměstnanců
o 50 – 199 zaměstnanců
o 200 – 499 zaměstnanců
o Více neţ 500 zaměstnanců
3. V jakém kraji se nachází sídlo Vaší firmy?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hl. město Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
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4. Jakou pozici ve Vaší firmě zastáváte?
o
o
o
o
o
o

Majitel firmy
Člen představenstva/Jednatel firmy
Ředitel, obchodní vedoucí
Zaměstnanec s osobní zodpovědností
Zaměstnanec bez osobní zodpovědnosti
Jiná

5. Následující výroky se týkají slučitelnosti zaměstnání a rodiny. Ohodnoťte
prosím, do jaké míry tyto výroky odpovídají situaci ve Vaší firmě. Použijte
číselnou škálu 1 až 7, kde 1 znamená výrok „naprosto neodpovídá“, 4
neutrální postoj k výroku a 7 výrok „zcela odpovídá“.
5.1. Naše firma je dobře informována o potřebách zaměstnanců v oblasti slučitelnosti
zaměstnání a rodiny.
„naprosto neodpovídá“

1

2

3

4

5

6

„zcela odpovídá“

7

5.2. Naše firma si je dobře vědoma odlišnosti potřeb různorodých skupin zaměstnanců
v oblasti slučitelnosti zaměstnání a rodiny.
„naprosto neodpovídá“

1

2

3

4

5

6

7

„zcela odpovídá“

5.3. Ve firmě jsou k dispozici aktuální informace o potřebách zaměstnanců
v oblasti slučitelnosti zaměstnání a rodiny.
„naprosto neodpovídá“

1

2

3

4

5

6

7

„zcela odpovídá“

5.4. Vedení naší firmy aktivně vyţaduje informace o potřebách zaměstnanců
v oblasti slučitelnosti zaměstnání a rodiny.
„naprosto neodpovídá“

1

2

3

4

5

6

7

„zcela odpovídá“

5.5. Naše firma je dobře informována o právním rámci a státních benefitech
souvisejících se slučitelností zaměstnání a rodiny.
„naprosto neodpovídá“

1

2

3

4

5

6

7

„zcela odpovídá“

5.6. Nabídka srovnatelných firem v oblasti slučitelnosti zaměstnání a rodiny není vedení
naší firmy vůbec známa.
„naprosto neodpovídá“

1

2

3

4

5

6

7

„zcela odpovídá“

5.7. Vytváření nabídky naší firmy v oblasti slučitelnosti zaměstnání a rodiny je
komunikováno se zaměstnanci.
„naprosto neodpovídá“

1

2

3

4

5

6

7

„zcela odpovídá“
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5.8. V naší firmě jsou informace o nabídce v oblasti slučitelnosti zaměstnání a rodiny
kdykoliv k dispozici.
„naprosto neodpovídá“

1

2

3

4

5

6

7

„zcela odpovídá“

5.9. Zaměstnanci dostávají komplexní informace o nabídce naší firmy v oblasti
slučitelnosti zaměstnání a rodiny.
„naprosto neodpovídá“

1

2

3

4

5

6

7

„zcela odpovídá“

5.10. Podněty zaměstnanců v oblasti slučitelnosti zaměstnání a rodiny jsou rychle
zpracovávány.
„naprosto neodpovídá“

1

2

3

4

5

6

7

„zcela odpovídá“

5.11. Zaměstnanci jsou do plánování opatření týkajících se slučitelnosti zaměstnání a
rodiny zapojeni jen velmi omezeně.
„naprosto neodpovídá“

1

2

3

4

5

6

7

„zcela odpovídá“

5.12. Naši zaměstnanci by uvítali více opatření týkajících se slučitelnosti zaměstnání a
rodiny.
„naprosto neodpovídá“

1

2

3

4

5

6

7

„zcela odpovídá“

5.13. Naše opatření v oblasti slučitelnosti zaměstnání a rodiny odpovídají potřebám
našich zaměstnanců.
„naprosto neodpovídá“

1

2

3

4

5

6

7

„zcela odpovídá“

5.14. Investujeme méně finančních prostředků do opatření v oblasti slučitelnosti
zaměstnání a rodiny neţ jiné srovnatelné firmy.
„naprosto neodpovídá“

1

2

3

4

5

6

7

„zcela odpovídá“

5.15. Naši nabídku opatření v oblasti slučitelnosti zaměstnání a rodiny přizpůsobujeme
měnícím se potřebám našich zaměstnanců.
„naprosto neodpovídá“

1

2

3

4

5

6

7

„zcela odpovídá“

5.16. V naší firmě je vyváţenost mezi zaměstnáním a rodinou samozřejmostí.
„naprosto neodpovídá“

1

2

3

4

5

6

7

„zcela odpovídá“

5.17. Slučitelnost zaměstnání a rodiny myslíme váţně, není pro nás jen módním hitem.
„naprosto neodpovídá“

1

2

3

4

5

6

7

„zcela odpovídá“

5.18. Vedení naší firmy se v oblasti slučitelnosti zaměstnání a rodiny angaţuje
věrohodně.
„naprosto neodpovídá“

1

2

3

4

5

6

7

„zcela odpovídá“
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5.19. Pracovníci na vedoucích pozicích vycházejí v rámci svých kompetencí svým
podřízeným vstříc při slaďování povinností v zaměstnání a rodině.
„naprosto neodpovídá“

1

2

3

4

5

6

7

„zcela odpovídá“

5.20. V porovnání s jinými srovnatelnými firmami pracuje v naší firmě na vedoucích
pozicích mnohem více pracovníků, kteří mají rodinné povinnosti.
„naprosto neodpovídá“

1

2

3

4

5

6

7

„zcela odpovídá“

5.21. V naší firmě často dochází k napětí mezi zaměstnanci s rodinnými povinnostmi a
zaměstnanci bez nich.
„naprosto neodpovídá“

1

2

3

4

5

6

7

„zcela odpovídá

6. Odhadněte prosím, kolik procent Vašich zaměstnanců je zatíženo rodinnými
povinnostmi. Rodinnými povinnostmi se rozumí ty, které zahrnují péči o děti,
ale také o jiného člena rodiny.
Zaměstnanci s rodinnými povinnostmi v % …
7. Jaký podíl pracovníků na vedoucích pozicích pracuje na částečný úvazek?
Pracovníci na vedoucích pozicích pracující na částečný úvazek v % …
8. Odhadněte prosím, jak dlouho trvá, než je nějaký návrh na zlepšení v oblasti
slučitelnosti zaměstnání a rodiny schválen, popř. neschválen?
… týden/týdny/týdnů
9. A jak dlouho v průměru trvá, než je schválené opatření zavedeno do praxe
Vaší firmy?
… týden/týdny/týdnů
10. Odhadněte prosím, jak vysoké jsou v průměru roční výdaje na prorodinná
opatření pro jednoho zaměstnance ve Vaší firmě?
… Kč
Zbývajících pět otázek slouží jako doplněk k předcházejícím, které zjišťují hodnotu
prorodinného indexu. Na tomto místě se můžete rozhodnout pro ukončení vyplňování
dotazníku. Zodpovězením následujících otázek však přispějete k možnosti detailnější
analýzy slučitelnosti zaměstnání a rodiny ve Vaší firmě.
11. Jaký podíl Vašich zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání?
Podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním v % …
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12. Odhadněte prosím, jaký podíl ve Vaší firmě zaujímají tzv. „důležití
zaměstnanci“? „Důležitými zaměstnanci“ jsou myšleni ti, kteří mají speciální
kvalifikaci nebo speciální vnitrofiremní znalosti či dovednosti, a proto nejsou
„ze dne na den“ nahraditelní. Těchto pracovníků je na pracovním trhu
nedostatek, a proto je o ně mezi potenciálními zaměstnavateli velký zájem.
Podíl „důleţitých zaměstnanců“ v % …
13. Jaký podíl ve Vaší firmě zaujímají ženy?
Podíl ţen v % …
14. Do jaké míry je ve Vaší firmě preferována slučitelnost zaměstnání a rodiny?
„vůbec ne“

1

2

3

4

5

6

7

„velmi“

15. Jak si myslíte, že bude ve Vaší firmě slučitelnost zaměstnání a rodiny
akceptována v příštích několika letech?
„vůbec ne“

1

2 3

4

5

6

7

„velmi“

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku. V případě, že budete chtít po zpracování výzkumu
poslat výsledky včetně jejich bližšího vysvětlení a interpretace týkající se Vaší firmy,
zanechte mi prosím svou emailovou adresu.

@

Pokud byste měl/a o problematiku slučitelnosti zaměstnání a rodiny ve Vaší firmě
hlubší zájem, doporučuji Vám navštívit webové stránky Auditu rodina & zaměstnání
(http://www.auditrodina.eu/), jehoţ hlavním cílem je „rozvoj a optimalizace prorodinně
orientované personální kultury a zahájení diskuze vedoucí k tvorbě opatření
napomáhajících harmonizaci rodiny a profese. Přínosem pak bude zvýšení
motivovanosti zaměstnanců a podpora ekonomických zájmů společnosti“. Tento audit je
prováděn pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a odborným garantem je
Národní centrum pro rodinu.
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Příloha č. 2 – Dotazy pro expertní skupinu ověřující validitu výzkumného nástroje
Expertům jsou poloţeny dotazy spadající do sedmi následujících oblastí:
1. Základní posouzení indexu
a. Jak hodnotíte důleţitost vývoje nástroje, který by měřil prorodinnou
orientaci ve firmách?
b. Do jaké míry zaplňuje index mezeru ve výzkumu měření prorodinné
orientace ve firmách?
c. Jsou podobné indexy (také z jiných tématických oblastí) známy u nás či
v zahraničí?
2. Posouzení dimenzí
a. Pokrývají dimenze problematiku prorodinné orientace ve firmách v plné
míře? Pokud ne, co chybí?
b. Je některá dimenze nadbytečná? Pokud ano, která?
c. Zda a pokud ano, do jaké míry se dimenze překrývají?
3. Váţení dimenzí
a. Jak hodnotíte metodu váţení jednotlivých dimenzí?
b. Jaká alternativní metoda by byla vhodná ke stanovení vah jednotlivých
dimenzí?
4. Posouzení indikátorů
a. Je výčet indikátorů úplný? Pokud ne, které chybí?
b. Zda a pokud ano, do jaké míry se indikátory překrývají?
c. Jsou indikátory srozumitelné?
d. Jsou indikátory přesné?
e. Jak hodnotíte škálování?
5. Problematika zaměstnanců (Jak hodnotíte způsob zapojení zaměstnanců
do šetření?)
6. Celkové ohodnocení projektu měření prorodinné orientace ve firmách
7. Prostor pro připomínky ke konceptu indexu POF

85

Příloha č. 3 – Příklad vyhodnocení indexu POF určité firmy (podnikající ve finančním
sektoru či pojišťovnictví)
Vaše firma dosáhla hodnoty indexu 78 bodů. V porovnání s ostatními firmami, jejichţ
oblast podnikání je obchod či finance a pojišťovnictví, patří Vaše firma k 77% firem
střední úrovně.
Dialog
Vaše firma dosáhla v dimenzi „dialog“ hodnoty 75 bodů. V porovnání s ostatními
firmami patří Vaše firma k 64% firem střední úrovně.
Výkon
Vaše firma dosáhla v dimenzi „výkon“ hodnoty 75 bodů. V porovnání s ostatními
firmami patří Vaše firma k 70% firem střední úrovně.
Kultura
Vaše firma dosáhla v dimenzi „kultura“ hodnoty 87 bodů. V porovnání s ostatními
firmami patří Vaše firma k 15% firem vysoké úrovně.
Procentuální struktura firem z hlediska výše indexu a jeho dimenzí je zobrazena
na následujícím grafu č. 10.
Obr. 10 – Procentuální struktura firem z hlediska výše indexu a jeho dimenzí: dialog, výkon,
kultura, oblast podnikání: obchod + finanční sektor – pojišťovnictví, ČR, 2013

Zdroj: Vlastní empirické šetření

Na níţe uvedeném grafu č. 11 lze vypozorovat rozdíly mezi Vašimi hodnotami
v jednotlivých dimenzích a průměrnými hodnotami všech firem, jejichţ oblast
podnikání je obchod či finance a pojišťovnictví a které se šetření také zúčastnily.
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Dialog
V dimenzi „dialog“ Vaše firma dosáhla o 12 bodů vyšší hodnoty, neţ je průměrná
hodnota všech firem, jejichţ oblast podnikání je obchod či finance a pojišťovnictví.
Výkon
V dimenzi „výkon“ Vaše firma dosáhla o 16 bodů vyšší hodnoty, neţ je průměrná
hodnota všech firem, jejichţ oblast podnikání je obchod či finance a pojišťovnictví.
Kultura
V dimenzi „kultura“ Vaše firma dosáhla o 16 bodů vyšší hodnoty, neţ je průměrná
hodnota, jejichţ oblast podnikání je obchod či finance a pojišťovnictví.
Obr. 11 – Průměrné a Vaše hodnoty dimenzí (dialog, výkon, kultura), ČR, 2013

Zdroj: Vlastní empirické šetření

Pro zajímavost je ještě uvedeno porovnání s německými a rakouskými firmami,
které rovněţ podnikají v oblasti obchodu či financí a pojišťovnictví. Je však nutné
upozornit, ţe toto srovnání má několik nedostatků. Především jsou to odlišné podmínky,
za kterých byla data v rámci šetření v České republice a v Německu a Rakousku
sbírána. V České republice proběhla víceméně jen pilotní fáze, které se zúčastnilo pouze
53 firem, a jejím cílem bylo ověření vhodnosti indexu prorodinné orientace ve firmách i
pro měření prorodinné orientace v českých firmách, zatímco v Německu a Rakousku
bylo cílem šetření jiţ samotné zjištění prorodinné orientace v tamních firmách. Šetření

87

se zúčastnilo celkem 994 (SRN) a 411 (AUT) firem, z čehoţ 189, resp. 272 firem
podniká v oblasti obchodu či finančním sektoru a pojišťovnictví.
Porovnání s německými firmami podnikajícími v oblasti obchodu či financí a
pojišťovnictví (šetření z roku 2012, počet zúčastněných firem: 189)
Dialog
V dimenzi „dialog“ Vaše firma dosáhla o 9 bodů vyšší hodnoty, neţ je průměrná
hodnota všech firem, jejichţ oblast podnikání je obchod či finance a pojišťovnictví.
Výkon
V dimenzi „výkon“ Vaše firma dosáhla o 8 bodů vyšší hodnoty, neţ je průměrná
hodnota všech firem, jejichţ oblast podnikání je obchod či finance a pojišťovnictví.
Kultura
V dimenzi „kultura“ Vaše firma dosáhla o 18 bodů vyšší hodnoty, neţ je průměrná
hodnota všech firem, jejichţ oblast podnikání je obchod či finance a pojišťovnictví.
Obr. 12 – Průměrné hodnoty (SRN, 2012) a Vaše hodnoty (ČR, 2013) dimenzí (dialog, výkon,
kultura)

Zdroj: Vlastní empirické šetření; Schneider, 2013b
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Porovnání s rakouskými firmami podnikajícími v oblasti obchodu či financí a
pojišťovnictví (šetření z roku 2012, počet zúčastněných firem: 272)
Dialog
V dimenzi „dialog“ Vaše firma dosáhla o 14 bodů vyšší hodnoty, neţ je průměrná
hodnota všech firem, jejichţ oblast podnikání je obchod či finance a pojišťovnictví.
Výkon
V dimenzi „výkon“ Vaše firma dosáhla o 5 bodů vyšší hodnoty, neţ je průměrná
hodnota všech firem, jejichţ oblast podnikání je obchod či finance a pojišťovnictví.
Kultura
V dimenzi „kultura“ Vaše firma dosáhla o 11 bodů vyšší hodnoty, neţ je průměrná
hodnota všech firem, jejichţ oblast podnikání je obchod či finance a pojišťovnictví.
Obr. 13 – Průměrné hodnoty (AUT, 2012) a Vaše hodnoty (ČR, 2013) dimenzí (dialog, výkon,
kultura)

Zdroj: Vlastní empirické šetření; Schneider, Quednau 2012b

Pozn.: Vyšší hodnoty dimenzí vzorové firmy jsou způsobené její oblastí podnikání –
finanční sektor či pojišťovnictví, u které jsou hodnoty indexu POF zpravidla vyšší (viz
kapitola č. 5).

