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Abstrakt 

Diplomová práce “Klí čové kompetence pracovníků svobodných organizací 

a jejich rozvoj” se zabývá tématem tzv. svobodných organizací a jejich požadavky 

na potenciální zaměstnance. Sleduje charakteristiky konceptu svobodných 

organizací a jeho kontext z pohledu řízení organizací. V rámci výzkumné části porovnává 

pomocí analýzy náborových inzerátů vyhledávané měkké kompetence těchto organizací 

s požadavky ostatních organizací a identifikuje ty oblasti kompetencí, které jsou 

významně více zastoupeny u svobodných organizací. V návaznosti na to se zabývá také 

tím, jak se rozvíjet dle kompetencí, například za účelem přípravy na potenciální 

zaměstnání ve svobodné organizaci.  

 

Klí čová slova 

 svoboda v práci, organizace, kompetence, práce, rozvoj 
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Abstract 

 Diploma thesis „Key competencies of employees of democratic organizations and 

their development“ is focused on the so-called free organizations and their requirments 

for potential employees. It follows the characteristics of this concept and its context from 

the perspective of managing organizations. In the research the required soft skills of these 

organizations have been compared with the requirments of other organizations, using the 

analysis of their recruitment ads. It also identifies those soft skills, which are required 

significantly more by free organizations. Following this, the thesis also deals with the 

development of competencies, for example in preparation for potencial employment in a 

free organization. 

 

Key words 

 freedom at work, organizations, competencies, work, development 
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0 Úvod 
 

Práce “Klí čové kompetence pracovníků svobodných organizací a jejich rozvoj” 

má široký tematický záběr. Dotýká se jak tématu organizací z pohledu jejich vývoje, tak 

tématu kompetencí v souvislosti s jejich využitím v této oblasti. Obecným záměrem je 

zkoumat trend svobodných organizací - tedy organizací, které vykazují svým přístupem 

k pracovníkům, zákazníkům i okolí odlišnost od běžného způsobu řízení a lze je tak 

považovat za tzv. svobodné.  

Práce si klade několik otázek:  

1/ Čím se vyznačuje koncept svobodných organizací? 

2/ Jaké jsou požadavky na pracovníky těchto organizací (ve smyslu 

kompetencí)? 

3/ Jak se tyto požadavky liší od požadavků na pracovníky ostatních organizací? 

4/ Jakým způsobem je možné se rozvíjet tak, aby byl jedinec vhodným pro práci 

ve svobodné organizaci? 

Jinými slovy se práce snaží o identifikaci klíčových aspektů svobodně 

fungujících organizací, tak aby bylo možné odlišit tyto organizace od organizací 

ostatních. Dále se snaží o zjištění a analýzu požadavků, které mají svobodně fungující 

organizace na své pracovníky a jaké kompetence sledují při výběru pracovníků. 

Otázkou je, zda jsou definované oblasti něčím specifické a zda mají nějaké specifické 

předpoklady a kontext. S tím souvisí také možnost dané kompetence získat a rozvíjet je 

i mimo prostředí těchto organizací, tedy v rámci přípravy na potenciální zaměstnání, 

aby byl pracovník pro tyto organizace atraktivní a mohl být u nich úspěšně zaměstnán. 

V tomto místě se tedy práce dotýká také celoživotního učení, neboť v souladu 

s literaturou apriori předpokládá, že rozvoj těchto kompetencí je možný po celý život, 

nejenom například v průběhu školní docházky.  

Celkově se práce snaží o identifikaci klíčových kompetencí a možností jejich 

získání pro ty, kteří mají zájem o vlastní zapojení ve svobodných organizacích. Tento 

koncept také může sloužit jako podklad pro instituce související s profesní přípravou 

a učením. 
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V současné době se tématika svobodných organizací a demokratizace již dostává 

do povědomí jako jeden z aktuálních trendů v oblasti managementu a organizační 

kultury. Z pohledu dosavadního zpracování tématu svobodných organizací ve zdrojích 

Je zpracovávána v primárně v těch zahraničních, ať už se jedná o knihy (zejm. citované 

v této práci – Carney & Getz, dále Hajzler, Semler atd.) či články a výzkumy 

publikované na odborných serverech (zejm. web Gallupova výzkumného ústavu nebo 

portál Harvard Business Review). Díky zájmu o tuto tématiku i v českém prostředí 

máme také řadu publikací přeloženou do češtiny a vlastní články a práce, které se tímto 

zabývají. Kontext vývoje organizací a přístupu k řízení je široce zpracován v celé řadě 

domácích i zahraničních publikací, ať už z pohledu teorií managementu či z pohledu 

psychologicko-sociologického (např. Giddens, Pearson, Arnold & kol., Keller, 

Štikar & kol., Nakonečný, Bedrnová – Nový & kol.). V těchto publikacích však nejsou 

plně podchyceny aktuální trendy, k nimž lze nalézt informace spíše samostatně. Téma 

kompetencí zpracovává široce v české literatuře zejména Veteška – Tureckiová, na něž 

práce odkazuje. 

Publikace zabývající se konceptem svobodných firem celkově oblast očekávání 

od pracovníků, která je tématem této práce, nevynechávají, ačkoliv do detailu 

se dostávají okrajově a nesystémově. Tato práce má tedy ambici být v tomto směru 

přínosem. 
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1 Teoretické souvislosti 

1.1 Pojmy 

1.1.1 Jedinec v kontextu práce a přípravy na ni 

Tento text se zabývá souvislostí práce a jednotlivce, který ji vykonává, 

respektive tím, jak jedinec v práci působí a jak organizace očekává, že bude působit. 

Zapojení jedince do práce vyžaduje celou jeho osobnost, jak plyne z následující 

definice: „Pojem osobnost je definován jako komplexní a relativně stabilní systém 

psychických a tělesných vlastností jednotlivce, který funguje jako celek a projevuje 

se v reakcích na různé podněty a situace, v interakcích s jinými subjekty.” (Průcha, 

2012, s. 188), neboť v rámci výkonu práce člověk jasně reaguje na vznikající situace 

v jeho okolí a dostává se do interakcí s jinými subjekty. Osobnost jako taková je 

dynamická a utváří se průběžně. Andragogický slovník poukazuje na to, 

že v současnosti se již má za to, že osobnost se formuje během celého života, nikoliv 

pouze v dětství a dospívání, a na jejím utváření se podílí celá řada subjektů - mimo 

rodiny, vrstevníků a školního vzdělávání také masová média a pracoviště. A zmiňuje též 

osvojování různých profesních kompetencí jako součást rozvoje osobnosti 

(Průcha, 2012, s. 221).  

Pro tuto práci je tedy relevantní vnímání přípravy na práci jako součásti 

celoživotního učení. Andragogický slovník definuje celoživotní učení jako: “Veškeré 

účelné formalizované i neformální činnosti související s učením, které se průběžně 

realizují s cílem dosáhnout zdokonalení znalostí, dovedností a odborných předpokladů.” 

(Průcha, 2012, s. 52) 

Pojem celoživotní učení je tedy zastřešující pro zkoumanou problematiku. 

Obsahuje v sobě jasně deklarovanou komplexnost rozvoje jedince. Jedinec vstupuje 

do výkonu práce nutně celou svou osobností, nikoliv pouze například odbornými 

znalostmi nabytými v rámci formálního či neformálního vzdělávání.  

Z pohledu celoživotního učení je jedinec základním hybatelem vlastního rozvoje 

a řada vzdělávacích aktivit není nijak institucionalizována a vychází z iniciativy 

a činnosti jedince samotného. Proces takového učení také nelze vnímat tak, že je 

v nějaký moment plně dokončen, jedná se o proces neustále probíhající a průběžně 

na sebe navazující (Jarvais, 2004, s. 42). V souladu s tímto principem je tak zřejmé, 
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že když jedinec disponuje určitými kompetencemi (a je tak například v daný moment 

vhodným kandidátem na určitou pozici), tak mu tyto kompetence nezůstanou nastálo 

v nezměněné podobě – některé kompetence může např. výkonem práce rozvinout, 

některé eventuálně oslabí – jedná se tak o dynamický proces. Stejně tak jako požadavky 

zaměstnavatelů popisují jejich potřeby v kontextu momentální situace a mohou se tak 

v průběhu času měnit. Veteška zdůrazňuje roli jedince v procesu vlastního rozvoje: 

„Chceme-li změnit svou osobnost, musíme spoléhat sami na sebe, na umění pracovat 

„na sobě“ i „se sebou“. Sebevýchova je proces utváření sebe samého. Pochopitelně 

za předpokladu, že jedinec je ochoten přispět ke sebezdokonalování, existuje u něj 

motivační zdroj, který je potřebný k rozhodnutí o započetí procesu vlastní transformace, 

včetně dostatečné vůle k dokončení vymezeného cíle.“ (Veteška, 2008, s. 53) 

 

1.1.2 Práce 

Důležitým pojmem je pojem práce. V nejširším pojetí chápeme tento pojem jako 

účelnou produkci předmětů a služeb, které mají hodnotu pro ostatní členy společnosti 

a slouží k uspokojování potřeb jedince (Linhart, 1996, s. 824). S vývojem společnosti 

se vyvíjí také pojetí a podoba práce (tomuto tématu je věnována samostatná kapitola). 

Velký sociologický slovník dále upozorňuje, že práce je vnímá dvojznačně – na jedné 

straně jako nutná námaha, a na druhé straně jako dobrovolná tvůrčí činnost či výkon 

(mnohé jazyky toto rozlišují dvěma odlišnými výrazy). Dle charakteru práce můžeme 

rozlišovat práci fyzickou (manuální) a duševní. 

Dále je třeba zmínit termín organizace, který v kontextu práce chápeme jako 

útvar či uskupení vzniklé za účelem produkce výrobků či služeb. Práce tak může být 

vykonávána samostatně či sdruženě, právě v určitém druhu pracovní organizace, která 

je určitým způsobem strukturována a řízena za účelem snahy o efektivní dosahování 

stanoveného cíle - produkce (Linhart, 1996, s. 725). V dnešním chápání je typickým 

představitelem takové organizace firma podnikající v určité oblasti, která zaměstnává 

zaměstnance, a cílem této firmy je produkovat zisk. Avšak chápání organizace nelze 

zúžit pouze na ziskové firmy, rozlišujeme i organizace neziskové a další způsoby 

organizované činnosti, které mohou člověka zaměstnávat. I z pohledu historického 

vývoje lze sledovat významný posun v podobě organizací.  
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S pojmem organizace souvisí také pojem management, jež lze dle Velkého 

sociologického slovníku chápat jako proces plánování, organizování, vedení a kontrolu 

organizačních činností – souhrnně jako ucelené řízení všech organizačních aktivit. Ani 

v případě managementu se však nejedná o jednotný či neměnný institut, je založen na 

přístupech, názorech, zkušenostech a metodách, a tak i zde sledujeme proměny a vývoj. 

Management lze také chápat jako označení funkcí a lidí, kteří je vykonávají; je 

to též vědní obor a obor studia (Linhart, 1996, s. 585).  

 

1.1.3 Kompetence a jejich dělení 

Další pojem, který je třeba pro potřeby práce ujasnit, je pojem kompetence 

v kontextu projevů a rozvoje osobnosti. Tato diplomová práce chce zkoumat to, co 

zaměstnavatelé hledají u svých potenciálních zaměstnanců tak, aby dobře souzněli 

s filosofií a fungováním organizací, které lze považovat za svobodné. Jde zejména 

o jejich jednání, využívání jejich zkušeností, schopností, o jejich postoje a ustálené 

způsoby jejich fungování. Obecně lze říci, že jde o kompetence a návyky potenciálních 

pracovníků. 

Pojem kompetence v českém jazyce nabývá dvou významů. Jaroslav Veteška 

ve své knize Kompetence ve vzdělávání popisuje tyto významy takto: „... [veřejnost] 

stále chápe termín kompetence spíše (nebo téměř výhradně) jako synonymum pro 

možnost vyjádřit se k nějakému problému nebo jako pravomoc či oprávnění o něčem 

rozhodnout. … [druhým významem] se dnes v odborné terminologii rozumí … 

specifický soubor znalostí, dovedností, zkušeností, metod a postupů, ale také například 

postojů, které jednotlivec využívá k úspěšnému řešení nejrůznějších úkolů a životních 

situací a jež mu umožňují osobní rozvoj i naplnění jeho životních aspirací (ve všech 

hlavních oblastech života, tj. také v kontextu trhu práce, a to ve formě profesního 

uplatnění a zaměstnatelnosti.” (Veteška 2008, s. 25 až 26) 
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Kompetence slouží jako nástroj, který nám umožňuje popisovat projevy chování 

osobnosti – což je abstraktní konstrukt, který jinak než právě přes tyto popisné 

prostředky nedokážeme uchopit. Existuje celá řada různých konceptů kompetencí, které 

je různě nahlížejí a dělí. Jedním je například Mertensův kognitivní přístup k identifikaci 

klíčových kompetencí z roku 1974, popsaný v Belzově publikaci Klíčové kompetence, 

který definuje následující čtyři oblasti kompetencí: 

• „Základní kompetence: Základní myšlenkové operace jako předpoklad 

kognitivního zvládání nejrůznějších situací a požadavků. 

• Horizontální kompetence: Získávat informace, porozumět jim, zpracovávat je 

a chápat jejich specifičnost. 

• Rozšiřující prvky: Základní vědomosti v rovině fundamentálních kulturních 

technik (početní operace) a znalostí důležitých pro určité povolání (technika 

měření, ochrana práce, zacházení s nářadím). 

• Dobové faktory: Doplňovat mezery ve znalostech vzhledem k novým 

poznatkům (moderní dějiny a literatura, počínání s množinami, ústava).“ 

(Belz, 2001, s. 28)  

  Dalším z příkladů je koncept Annette Ital a Michaela Knöferla, které ve své 

publikaci z originálu parafrázuje Jaromír Veteška – ten kompetence dělí na skupiny 

kompetencí odborných, osobnostních a sociálních. Důležitým prvkem tohoto rozdělení 

je to, že některé dílčí kompetence zařazuje do více skupin. Například schopnost stanovit 

priority, přijmout rozhodnutí a chopit se iniciativy řadí jak mezi odborné, tak mezi 

osobnostní kompetence (Veteška, 2008, s. 49). Toto poukazuje na to, že rozdělení není 

vždy jednoznačné a při práci s jednotlivými konkrétními kompetencemi je třeba vždy 

pečlivě zvážit kontext. 

Další rozdělení kompetencí nabízí Michael Armstrong v publikaci Personální 

management – behaviorální/personální kompetence a kompetence založené na práci 

nebo povolání: 
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• Behaviorální nebo personální kompetence (též označovány jako měkké 

kompetence) zahrnují například interpersonální dovednost, leadership, 

orientaci na úspěch či analytické dovednosti. Jsou to kompetence odvozené 

od chování pracovníka v jeho pracovní roli. 

• Kompetence založené na práci nebo povolání (též tvrdé kompetence) se týkají 

zejména výkonu a předpokladu dosáhnutí výsledku. Jsou odvozeny 

od specifikace očekávaného chování a mohou být též podklady pro získání 

kvalifikace. Jsou definovány na základě očekávání chování lidí v jednotlivých 

rolích a plnění norem (Armstrong, 1999, s. 195).  

Tvrdé kompetence tedy souvisí i s profesní kvalifikací, jejich získání může být 

jak formální, tak tzv. on-the-job (při praxi) a dalším neformálním či informálním 

vzděláváním.  

Toto dělení je v současné době v běžné praxi ustáleno a bude též dále použito 

jako výchozí. Pro potřeby této práce nebudou tvrdé kompetence brány v požadavcích 

na pracovníky, stejně jako konkrétní kvalifikační požadavky, jako relevantní, neboť 

se výrazně liší s oborem činnosti organizace i jednotlivými pozicemi v rámci ní. V práci 

se tedy zaměříme cíleně primárně na kompetence měkké, neboť ty jsou mnohem méně 

specifické a lze je považovat za průřezové napříč obory i pozicemi.  

 Doplnit lze také charakteristické znaky kompetence, které uvádí Veteška: 

• Kompetence je kontextualizovaná – tedy zasazena do určitého prostředí 

či situace, jež jsou vyhodnocovány na základně předchozí zkušenosti. 

• Kompetence je multidimenzionální – čerpá z různých zdrojů (informace, 

znalosti, dovednosti, postoje) a předpokládá efektivní nakládání s nimi. 

• Kompetence je definována standardem – úroveň zvládnutí je definována 

předem spolu s kritérii výkonu, je tak možné vyhodnotit její úroveň. 

• Kompetence má potenciál pro akci a rozvoj – je získávána vzděláváním 

a učením v průběhu života. 

Kompetence se tedy v průběhu života proměňují, ovlivňuje je věk, kultura sociálního 

prostředí i zkušenosti jedince (Veteška, 2008, s. 28 až 29). 



12 
 

1.2 Člověk a práce 

Život člověka prochází v kontextu historického vývoje řadou změn. Jedním 

z klíčových aspektů života je podoba práce, kterou jedinec dělá. S vývojem společnosti 

se postupně mění řada jejích charakteristik, od převládajících činností, přes organizaci 

práce až po vztah člověka k práci a místo práce v jeho životě.  

 

1.2.1 Práce v tradiční společnosti 

Z hlediska vývoje společnosti nahlížíme ze sociologického úhlu pohledu 

na období před průmyslovou revolucí jako na období tradičních společností (Reichel, 

2008, s. 41). V knize Rise and Fall of Management popisuje autor původní pohnutky 

k práci v tradiční společnosti jako uspokojení základních fyziologických potřeb, tedy 

obživy, ošacení a přístřešku. Tyto věci si byli lidé schopni soběstačně opatřit 

hospodařením na vlastním stavení či přes místní trh na vesnici či nejbližším městě, 

a nebylo tak třeba žádných vzdálenějších přesunů. Avšak v letech se špatnou úrodou či 

při jiných problémech nebyl tento způsob zaopatření dostatečný a způsoboval lidem 

nejistotu či ohrožení. Pro vyhnutí se tomuto stavu bylo třeba generovat dostatečný 

přebytek a transformovat to v kapitál tak, aby se člověk zajistil (Pearson, 2009, 

s. 12 až 15). 

Cestou k zajištění se proti nedostatku se staly celkově větší statky, které 

umožňovaly dělbu práce a inovace v podobě technických vynálezů umožňujících 

efektivní hospodaření. Hospodářství začaly také produkovat širší sortiment výrobků. 

Na těchto farmách byli také zaměstnáni pracující, kteří za svoji práci dostávali mzdu 

a lze to tak nahlížet jako první příklady komerčních organizací. S rozvojem zemědělství 

se rozšířila také potřeba přesouvat zboží a lidi na delší vzdálenosti, což vyvolalo 

významné investice do budování dopravní infrastruktury. Na práci na těchto zakázkách 

bylo třeba zorganizovat velké množství nekvalifikovaných pracovníků pomocí předáků, 

alokovaných na určitý projekt, placených až za splněnou práci (Pearson, 2009, 

s. 15 až 18). 
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1.2.2 Průmyslová revoluce – zrod organizací 

Intenzivní rozvoj společnosti související s průmyslovou revolucí přináší řadu 

zásadních změn, které probíhají zhruba od poloviny 18. století a šíří se z Anglie dále 

do světa. Společnost se mění z tradiční na moderní a mění se též její strukturální 

fungování, což má dopad i na chápání práce. „Tradiční komunita, domácnost, rodina 

ztrácejí své klíčové významy, jejich funkce přebírají formální organizace, které svými 

činnostmi zabezpečují chod celé společnosti. ... Vzniká tržní společnost, v níž se stává 

zajišťování živobytí hlavním principem, ovlivňujícím všechny ostatní části sociálního 

systému.“ (Reichel, 2008, s. 43 až 44) Vznikají profese a je kladen důraz na specializaci 

činností s odkazem na to, že právě dělba práce a rozklad na jednotlivé dílčí kroky 

umožňují efektivitu. Adam Smith avšak zároveň upozorňuje, že vykonávat celý život 

monotónní práci se stále stejným efektem je degradující a navrhuje to řešit vzděláváním 

pracovníků. (Smith in Pearson, 2009, s. 33).  

První větší továrny vznikaly v oblasti textilního průmyslu v první polovině 

18. století v Anglii a významným posunem bylo to, že umožňovaly zaměstnat u velkých 

strojů několik stovek pracovníků najednou. V řadě továren však panovaly velmi špatné 

podmínky a pracovníci byli zcela v moci jejich majitelů. Bylo možné je kdykoliv 

propustit, pracovali od úsvitu do soumraku a mzdy byly extrémně nízké. Obecně bylo 

tedy postavení zaměstnanců vůči zaměstnavatelům velice znevýhodněné. Zkrácení 

pracovní doby na 10 hodin bylo v Anglii uzákoněno například až v roce 1847. Celkově 

se ale pracovní podmínky v první polovině 19. století zlepšovaly, neboť zdravotní 

a sociální situace ve městech a továrnách již nebyla déle udržitelná a opatření zejména 

v oblasti bezpečnosti práce byla nevyhnutelná (Pearson, 2009, s. 50 až 52). Kolem 

poloviny 19. století se také ve společnostech ukotvuje úroveň profesionálního 

managementu, která nese odpovědnost za obchodní rozhodnutí a zodpovídá 

se majitelům – do té doby o chodu společností rozhodovali většinou majitelé. Ještě 

rychleji než v Anglii docházelo k rozvoji společností také v severní Americe, kde bylo 

v některých případech třeba řídit společnosti s významně decentralizovanou strukturou, 

neboť jejich projekty probíhaly na řadě míst zároveň daleko od sebe (Pearson, 2009, 

s. 92).   
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Rozvoj průmyslu a jeho řízení byl významně v této době ovlivněn klasickou 

ekonomickou teorií Adama Smithe a jeho následovníků, která staví na principu člověka 

jako ekonomického tvora a svobody trhu s minimální regulací státu – věří, že z chování 

ve vlastním zájmu by díky možnosti fungovat na svobodném trhu z neregulované 

soutěže benefitovala společnost jako celek. Situace, kdy je kapitál držen malou 

skupinou bohatých vlastníků společností a ostatní jsou na nich závislí, považovali za 

nevyhnutelnou. Proti tomuto přístupu protestuje Komunistický manifest s teorií 

revoluce proletariátu, který je naopak schopen ze své závislosti dle jeho autorů vymanit 

(Pearson, 2009, s. 61 až 65).  

V období průmyslové revoluce bylo třeba vyřešit řadu otázek, které se týkaly 

základních aspektů práce v nových podmínkách souvisejících s velmi rychlým rozvojem 

– zejména otázky základních pracovních podmínek v organizacích na úrovni základních 

lidských práv, ekonomicko-morální pozici těchto organizací ve společnosti a pozici 

státu k nim. Bylo třeba vyřešit otázky zejména všeobecného charakteru a za poměrně 

krátkou dobu se společnost a s ní i podoba práce, kterou lidé vykonávali, významně 

proměnila. 

 

1.2.3 Organizace v moderní společnosti 

S významným zvětšováním a proměnou činnosti organizací se v období 

po průmyslové revoluci pozornost upíná ke strukturám organizace a jejich řízení 

za účelem efektivity. Mění se způsob, jak je samotná práce organizována a řízena. Je 

třeba rozlišovat zodpovědnosti již nikoliv pouze na jednotlivé kroky výroby či pracovní 

čety, ale oddělují se zvlášť podpůrné útvary od obchodních a dělí se dál do dalších 

podúrovní, které fungují v provázané součinnosti a vzájemné kontrole. 

Od přelomu devatenáctého a dvacátého století se objevilo několik teorií 

managementu, které představovaly různé náhledy na optimální fungování organizací. 

Keller popisuje dvě linie vývoje – technickou a teoretickou, přičemž technická 

se zaměřovala zejména na praktické řízení organizací, teoretická často navazovala 

na soudobé sociologické vidění světa. Obě tyto linie se vzájemně ovlivňovaly (Keller, 

2007, s. 12). 
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Počátky dvacátého století lze shrnout jako klasické období a za jeho 

představitele je možné označit Taylora a Fayola  z pohledu technického a Maxe 

Webera, který se zabýval teoretickou analýzou organizace. Toto období je 

charakteristické mechanistickým pohledem na člověka. Keller formuluje jeho podstatu: 

„... organizace fungují nejúčinněji tehdy, podaří-li se jim přeměnit lidský faktor ve zcela 

zautomatizovaný nástroj plnící příkazy přicházející z řídícího centra. Zároveň 

předpokládají, že pomocí vědy lze vypracovat optimální programy pro chod organizací 

a tím poskytnout řídicímu centru objektivně nejkvalifikovanější podklady pro 

rozhodování.“ (Keller, 2007, s. 18) 

F. W. Taylor (1856 – 1915) položil základy teorii označované jako 

vědecké řízení. Staví na racionálním přístupu k práci a snaze co nejvíce zefektivnit 

pracovní postupy. Pracovník je však chápán jako součást soukolí a nehledí se příliš 

na jeho potřeby. Organizace má být strukturována funkcionálně a řízena autokraticky, 

neboť demokracie by dle Taylora způsobovala neefektivitu (Doktorová, 1992, 

s. 24 až 26). 

Henri Fayol (1841 – 1925) se v rámci svého strukturálního přístupu zaměřil 

spíše na fungování managementu v novém kontextu a popsal funkce, které měli vedoucí 

dle jeho názoru vykonávat. Podporoval řízení organizace směrem ze shora dolů 

a zdůrazňoval pevnou strukturu organizace a to, že pracovník by měl mít pouze jednoho 

nadřízeného, od kterého přijímá pokyny (Pearson, 2009, s. 133 až 136). 

Změnu přístupu a pohledu na člověka přináší model školy lidských vztahů 

(„human relations“), který zpochybňuje absolutní racionalitu svých předchůdců. 

Přichází s důrazem na jednotlivce jako člena skupiny, který je ovlivněn svým okolím 

a na základě neformálních norem upravuje své chování (Keller, 2007, s. 31 až 33). 

V sérii Hawthornských experimentů pracovala skupina výzkumníků pod vedením 

Eltona Maya se skupinami dělníků. „Přínosem experimentů bylo zjištění, že významnou 

roli hrají v pracovním procesu různé sociální a psychologické aspekty, jako např. pocit 

odpovědnosti, mezilidské vztahy, styl řízení, možnost sebeuplatnění atd. ... Protože 

práce je zpravidla skupinovou činností, jsou podmínky a atmosféra ve skupině 

základními faktory nejen produktivity, ale také spokojenosti, pocitu identifikace 

s organizací a vztahu k vedení.“ (Doktorová, 1992, s. 29) Oproti vědeckému řízení, které 

otázku motivace člověka k práci považovalo vyřešenou pouze finanční odměnou 
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za odvedený výkon, sem přibývá další rozměr. K této diskuzi přispívají také další autoři 

v souvislosti s teoriemi motivace – například Teorie X a Y Douglase McGregora nebo 

Herzbergova dvoufaktorová teorie. Celkově má tak škola lidských vztahů snahu přinést 

do popředí člověka jako lidskou bytost, nikoliv jako stroj a odpoutat se tak 

od vykořisťujícího řízení předchozích uspořádání. V době působení hnutí nebylo této 

snahy dle Pearsona plně dosaženo (Pearson, 2009, s. 139 až 142). 

Důraz na vliv skupiny (sociocentrická etapa) však dle pohledu dalších směrů 

nereflektuje dostatečně individualitu člověka. Keller říká k východiskům tohoto pojetí 

toto: „Aby byly schopny uspokojovat stanovené cíle, musejí organizace čelit tendenci 

svých členů odporovat tomu, co neslouží přímo jejich vlastním zájmům. ... Jde o to, 

že členové organizaci odmítají být pojímáni jako pouhé prostředky. V organizaci 

se chovají jako celistvé bytosti, vnášejí do ní své vlastní osobní a skupinové problémy 

a zájmy. Organizace, chce-li přežít, musí vzdorovitost svých členů do jisté míry 

respektovat. Výsledkem je, že každá organizace je nucena řešit množství problémů, 

které plynou jednoduše z toho, že existuje s určitými zaměstnanci a v určitém 

prostředí.“ (Keller, 2007, s. 69)  

Strukturální funkcionalismus klade důraz na cíl existence organizace a tomu 

přizpůsobenou strukturu. Je si vědom individuality jednotlivce, což může vyústit v jeho 

nesoulad s těmito cíli, a zabývá se také tématem moci a konfliktu v organizaci. 

Z technického pohledu na řízení organizace se objevuje v podobě systémového přistupu, 

který chápe organizaci jako organizmus, který je ovlivňován prostředím, ve kterém 

se nachází, a bere v potaz jak formální strukturu organizace, tak lidi v ní (Keller, 2007, 

s. 72). 

Od šedesátých let 20. století se v souvislosti s empirickým zkoumáním 

organizací objevuje tlak na konec snahy hledat univerzální a jednotící tvrzení platných 

pro organizace a pozornost by se měla přesunout spíše na odlišnosti. Objevuje se také 

tendence odlišit čistě nástrojově pojatou efektivitu některých organizací od institucí, se 

kterými se jedinec může identifikovat a pociťovat pozitivní emoční pouto (Keller, 2007, 

s. 88). Kontingenční přístup tak přichází s tvrzením, že není možné najít ideální model, 

a že organizace a její fungování se má přizpůsobovat výzvám a úkolům, kterým čelí 

a prostředí, ve kterém se pohybuje. Teoretici Burns a Stalker popsali dva póly 

fungování organizace, které se hodí pro různé situace. Mechanické organizace mají 
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jasnou hierarchii s jasně definovanými rolemi a úkoly, komunikace směřuje shora dolů. 

Funkčnost je zajištěna byrokratickými pravidly a předpisy, jimž jsou pracovníci 

podřízeni a význam obchodních cílů je jimi přehlušen. Tento systém je vhodný pro 

stabilní rutinu. Organické organizace nemají rigidní strukturu, informace proudí tak, jak 

je potřeba a závazek pracovníků se soustředí na konkrétní cíl. Organické uspořádání je 

vhodné pro zvládání změn a inovací. Nelze však předpokládat, že to, co bude fungovat 

v určité situaci pro jednu společnost, bude v obdobné situaci fungovat pro společnost 

jinou (Pearson, 2009, s. 148 až 151). 

V průběhu druhé poloviny dvacátého století celkově přichází změna v oblasti 

psychologie a jsou stále více zdůrazňovány pozitivní emoce a zážitky v životě 

jednotlivce a jejich význam. Důležité je tak nejenom léčení nemocí a řešení problémům, 

ale také jejich prevence a celkově zdraví a prospívání člověka. Z pohledu pozitivní 

psychologie je důležité usilovat o štěstí, radost, optimismus, pozitivní uspokojení 

a funkční mezilidské vztahy (Seligman in Snyder, 2002, s. 3). S přelomem století se toto 

téma dostává také do prostředí práce a organizací, kdy je člověk vnímám jako někdo, 

kdo i v práci skutečně žije (není pouhým strojem či součástí entit) a jeho osobní pocity 

a chování ovlivňují okolí.  Zastánci tohoto přístupu tvrdí, že organizace musí umožnit 

jednotlivcům smysluplnou práci („meaningful work“), aby si zajistili jejich 

motivovanost, zaujetí a výkon. V souvislosti s tím tak přichází koncept engagementu 

(Albrecht in Bakker, 2013, s. 237 až 240).  

 

1.2.3.1 Koncept engagementu 

Engagement dle pravděpodobně nejčastěji užívané definice znamená pozitivní, 

naplňující, s prací související stav mysli, který je charakterizován energií, oddaností 

a zaujetím (Albrecht in Bakker, 2013, s. 240). Slovo engagement se do češtiny překládá 

poměrně složitě - český výraz angažovanost má v našem kontextu poměrně negativní 

konotaci, která se nepříliš shoduje s tím, co anglický výraz v souvislosti s pracovním 

prostředím vyjadřuje, nicméně se v publikacích používá. Dalším českým slovem, které 

by se dalo použít, je slovo zaujatost. Klíčové je to, co je tímto výrazem myšleno.  

  



18 
 

Americký Gallupův ústav sleduje provázanost výkonu amerických pracovníků 

(i v souvislosti s dlouhodobým vývojem ekonomiky USA) s jejich pocity. Ve svém 

reportu o stavu amerického pracovního prostředí z roku 2013 uvádí, že angažovaní 

pracovníci jsou zapojení, entuziastičtí, zavázáni své práci a aktivně se podílejí 

na činnosti organizace v její prospěch (Gallup Study: State of the American Workplace 

Report 2013, s. 12). Jde tedy o to, že čas, který stráví v práci prožijí aktivně a přináší 

jim uspokojení. A zároveň z toho profituje i jejich zaměstnavatel. 

Gallupův ústav dlouhodobě engagement sleduje a pravidelně publikuje výsledky 

výzkumů, které provádí podle vlastní metodiky. Ve svých výzkumech popisuje 

tři kategorie lidí: 

• Engaged Employees (angažovaní, zaujatí pracovníci). To jsou pracovníci, 

kteří souzní s organizací, pracují rádi a aktivně přinášejí vylepšení a jsou 

ochotni dát svoji energii do prospěchu organizace. 

• Not Engaged Employees (neangažovaní, nezaujatí pracovníci). Tito 

pracovníci svoji práci vykonávají dle pokynů, nejsou však ochotni jít nad 

rámec svých povinností a vložit do ní jakoukoliv energii navíc. 

• Actively Disengaged Employees (aktivně nezaujatí, nespokojení pracovníci). 

Aktivně nespokojený pracovník vkládá svoji energii do toho, aby více 

či méně ostentativně kazil zaujetí a práci ostatním a poškozoval tím svoji 

organizaci. 

(Gallup Study: State of the American Workplace Report 2013, s. 21) 

Autoři knihy Svoboda v práci Brian M. Carney a Isaac Getz ilustrují tyto tři 

kategorie na příkladu osmiveslice a její posádky. Angažovaní pracovníci veslují naplno 

vpřed. Neangažovaní pracovníci jen tak sedí a veslování předstírají mechanickým 

namáčením vesel do vody a nechají se vézt. Aktivně neangažovaní pracovníci veslují na 

opačnou stranu, případně se snaží loď svým neadekvátním chováním potopit (2009, 

s. 53). Výsledky Gallupova výzkumu za rok 2012 ukazují, že 30% pracovníků 

v amerických organizacích jsou angažovaní, 52% pracovníků je neangažovaných a 18% 

je aktivně neangažovaných. (Gallup Study: State of the American Workplace Report 

2013, s. 13). Pokud bychom aktuální čísla převedli na příklad s osmiveslicí, viděli 

bychom, že více než dvě třetiny pasažérů se nesnaží o to, aby loď jela kupředu. Je tedy 

patrné, že stoupenci teorie engagementu vidí velký potenciál pro růst a prospěch 

společností právě ve snaze získat ty vezoucí se pasažéry pro veslování vpřed.  
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Toto dokládá Gallupův ústav tvrzením, že je patrná korelace mezi mírou 

engagementu v dané organizaci či pracovním týmu a jejím výkonem. Z výzkumů 

vyplývá, že ty organizace, které se mezi měřenými společnostmi pohybují v lepší 

polovině co se týče výsledků míry engagementu, mají také dvakrát větší 

pravděpodobnost, že ekonomicky uspějí než ty v horší polovině (Gallup Study: State 

of the American Workplace Report 2013, s. 25). 

Ve své zprávě Gallupův ústav také zdůrazňuje, že engagement pracovníků 

nezávisí nutně na jejich spokojenosti, kterou se organizace často snaží zajistit tím, 

že pracovníkům nabízí řadu lákavých benefitů v podobě nadstandardního servisu 

na pracovišti či možnosti pracovat z domova či brát si více volna. Spokojený pracovník 

nemusí být vždy nutně angažovaný, a vracet tak svému zaměstnavateli investované 

prostředky. Angažovaný pracovník je ten, kdo ví, jaká je jeho role v organizaci, 

významně přispívá k činnosti svého týmu a aktivně pracuje na svém rozvoji. Toto 

s benefity, které organizace nabízejí, přímo nesouvisí (Gallup Study: State of the 

American Workplace Report 2013, s. 28). Arnold dává do souvislosti se zdroji 

engagementu právě smysluplnou práci, jež je charakterizována pocitem platnosti, 

vzájemným respektem, oceněním, důrazem na vztahy s kolegy a zpětnou vazbou 

na odvedený výkon (Albrecht in Bakker, 2013, s. 239). 

Smysluplná práce a engagement jsou východisky pro koncept svobody v práci, 

jež tato práce zkoumá. Jeho principy na ně v mnoha ohledech odkazují a je jeho snahou 

popsat fungování a řízení organizací v této rovině. Obdobně, jako se o to snažily výše 

zmíněné koncepty a teorie. 

 

1.2.4 Koncept svobody v práci  

Svoboda v práci je koncept, který staví na tom, že pracovní prostředí a prostředí 

organizace vůbec by mělo svým pracovníkům dopřávat dostatek svobody, aby měli 

možnost projevit se a aktivně přispívat k rozvoji a růstu organizace. Hnutí Svoboda 

v práci, které je v České republice pravděpodobně největším propagátorem tohoto 

konceptu, odkazuje na svých webových stránkách na respektovaného teoretika 

soudobého managementu Geryho Hamela, a parafrázuje jeho úvahu o vývoji požadavků  
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na pracovníky: „20. století vyžadovalo po lidech poslušnost, píli a místy i rozum. Dnes 

začíná převažovat důraz na vášeň, tvořivost a iniciativu. Na vlastnosti, které se bez 

svobody nemají šanci projevit.” (Svoboda v práci, 2012) Koncept se ve svých 

východiscích odkazuje na historickou diskuzi – Douglase McGregora a jeho teorii X 

vs. Y, kde se důvěrou v zájem a aktivitu pracovníka staví na stranu teorie Y, či právě 

výše zmíněnou citací, kdy poukazuje na překonanost manažerských teorií z počátku 

20. století.  

Ve světě se konceptem svobody v práci zabývá organizace WorldBlu, která tyto 

principy zkoumá a propaguje. Pravidelně vydává list certifikovaných organizací, které 

do vysoké míry splňují parametry tohoto konceptu a lze je tak nazvat svobodnými 

organizacemi. Podle WorldBlu je: “Demokratická organizace systémem organizování, 

který je založen na svobodě, místo na strachu a kontrole. Je to způsob, jak vytvářet 

organizace, tak aby se rozšiřovaly možnosti lidského potenciálu - a organizace jako 

celku.” (WorldBlu, 2014) 

Teoretici definují základní principy konceptu následovně: 

“1. Smysl & vize – Když organizace a její zaměstnanci znají důvod proč jejich 

firma, či projekt existuje a sdílejí společný směr. 

2. Dialog & naslouchání - Když netrváme na jedné pravdě, ale dovedeme 

připustit různé úhle pohledu. 

3. Fair play & důstojnost – Když se dokážeme chovat ke každému člověku 

férově, tj. podle jeho zásluh. 

4. Transparentnost - Když myšlenky volně plynou a informace sdílíme 

svobodně a zodpovědně. 

5. Zodpovědnost – Když je každý člověk i organizace jako celek zodpovědný 

jeden druhému i společnosti za své chování. 

6. Jednotlivě & společně – Když jednotlivci rozumí a berou za své to, jak 

připspívají k dosažení společných cílů. 

7. Možnost volby – Když organizace podporuje každého zaměstnance k tomu, 

aby se sám rozhodoval. 

8. Celistvost – Když se každý jednotlivec i organizace jako celek drží sdílených 

etických a morálních principů. 

9. Decentralizace – Když se moc rozprostře do všech úrovní a částí organizace. 
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10. Reflexe a zhodnocení – Když všichni cítí potřebu průběžné zpětné vazby, 

potřebu se učit z minulosti.” (Svoboda v práci, 2012) 

Koncept předpokládá, že aktivní integrace a dlouhodobé aplikování těchto 

principů v každodenním životě organizací jsou klíčové pro úspěšnou a dlouhodobě 

udržitelnou funkčnost svobodného prostředí. Je třeba, aby tyto principy uznávala jak 

organizace jako celek, její lídři, tak i každý jeden její pracovník. Také nelze zvolit jen 

některé, snadno aplikovatelné principy, je třeba snažit se o maximální možné 

dodržování všech výše zmíněných principů. Klíčové je také to, že jde o principy, nikoliv 

pravidla. Organizace tak musí najít vlastní cestu, jak je adaptovat do svého prostředí 

a pro svůj prospěch. V souladu s principy svobody v práci je i v případě adaptace třeba 

zvolit si svobodně svoji vlastní cestu a převzít zodpovědnost za její realizaci (WorldBlu, 

2014). Zde se koncept svobody v práci velmi blíží kontingenčnímu přístupu, neboť 

nenabízí zcela univerzální pravidla, ale vybízí k vlastní aplikaci v návaznosti 

na podmínky, ve kterých se organizace nachází. Základním předpokladem je však, že 

existuje rozhodnutí, že bude uplatňován právě tento a ne jiný přístup představiteli 

organizace, a je podporován exekutivními kroky z jejich strany. 

Gordon Pearson v knize Rise and Fall of Management píše, že se hnutí školy 

lidských vztahů pokoušelo o překonání poněkud nedostatečného pochopení člověka 

a jeho fungování ve vztahu k práci nastaveného dřívějšími teoriemi, avšak nepodařilo 

se mu to a s následky se potýkáme do dnešní doby (Pearson, 2009, s. 142). Koncept 

svobody v práci do svých principů zahrnuje řadu věcí, které jako potřebné popsali již 

výzkumníci sdružení kolem školy lidských vztahů – jedná se zejména o důraz na vlastní 

pocit odpovědnosti jednotlivce, jeho podíl na celku a sounáležitost se skupinou 

a organizací, a dále o celkovou atmosféru na pracovišti a pracovní podmínky. Tyto 

aspekty dále doplňuje o další principy – např. transparentnost, zpětnou vazbu a možnost 

vlastního rozhodování – a předpokládá, že díky aplikaci těchto principů bude možné 

dosáhnout maximálního potenciálu pracovníků a toho, že pracovníci budou 

tzv. angažovaní neboli zaujatí. Podle Carneyho a Getze je práce přirozenou součástí 

života a člověk se jí přirozeně nebrání a chce ji dělat. „K tomu ovšem potřebuje 

především svobodu dělat, co ho baví, způsobem, který je mu vlastní, s lidmi, jež má rád, 

a za to dostat férovou odměnu. Výměnou pak ze sebe zpravidla odevzdá maximum 

toho, co v něm je, a navíc se u toho často dobře baví.“ (2009, s. 7) 
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Koncept svobody v práci tedy chápe sebe jako cestu k udržení a zvýšení 

engagementu přes uskutečňování svých principů. Předpokládá také, že to vede k větší 

individuální spokojenosti. Je však otázka, zda je to cesta jediná a správná. Odpověď 

na tuto otázku je však mimo možnosti této práce. 

 

1.2.4.1 Koncept svobody v práci v praxi 

Obdobně jako v případě kontingenčního modelu byla popsána škála, na jejíž 

pólech se vyskytují dvě podoby fungování organizace, avšak většinou se v realitě 

organizace vyskytuje někde mezi oběma póly, tak i v případě svobodných organizací lze 

hovořit o míře uplatnění výše zmíněných principů, spíše než o striktní a výlučné 

kategorizaci „kompletně svobodná“ a „kompletně nesvobodná“ organizace. 

Ty organizace, které principy uplatňují komplexně, cíleně a dlouhodobě, lze v duchu 

tohoto konceptu označit za svobodné. Další organizace uplatňují principy konceptu 

částečně a podle svých možností, případně jsou v procesu transformace. Některé 

organizace uplatňují tyto principy zřídka či ve velmi malé míře, vyznávajíce odlišnou 

filozofii managementu a organizační kulturu.  

Pro příklad fungování svobodných firem uvádí WorldBlu některé ilustrativní 

charakteristiky fungování demokracie ve svobodných organizacích: 

• I v případě svobodné organizace jde o byznys, nikoliv politiku. 

• Je třeba volit smysluplnou decentralizovanou organizační strukturu, nikoliv 

být za každou cenu co nejplošší. 

• Důraz je kladen na leadership, nikoliv řízení. 

• Důležitý je smysl práce, nestačí jen pěkné pracovní prostředí. 

• Snaha průběžně participovat na tom, co má smysl (nikoliv o všem hlasovat) 

Důležité je ale dodat, že vybudováním prostředí svobodné firmy nebude dosaženo 

skvělého pracovního prostředí pro všechny. Práce v demokratické společnosti vyžaduje 

od pracovníků aktivní zapojení, fungovat bude tedy pro ty, kterým se bude dobře dařit 

v dynamickém a decentralizovaném prostředí (WorldBlu, 2014). 
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Příkladem svobodné organizace je americká firma Zappos.com, která se věnuje 

prodeji obuvi a doplňků na internetu. Zappos má přes tisíc pět set zaměstnanců a klade 

významný důraz na silnou organizační kulturu zaměřenou na společenství zaměstnanců 

a zákaznický servis. Principy svobody v práci můžeme sledovat v reálné (nikoliv pouze 

formální) existenci hodnot organizace, které vznikly odpozorováním chování nejlepších 

zaměstnanců a následně byly validovány ostatními. Pravidelně je také vydávána 

ročenka, do které zaměstnanci píší svoje postřehy k tomu, co pro ně reálně tyto hodnoty 

a kultura ve firmě znamenají (Wilson, 2013). Příkladem toho, že zaměstnanci mají věci 

více ve svých rukou a mají prostor pro vlastní volbu, je to, že na zákaznickém callcentru 

nemají pracovníci přesně dané scénáře či časová omezení pro řešení zákaznických 

požadavků, ale vědí, co je jejich cílem („wow efekt“, spokojený zákazník). A je 

na jejich vlastním uvážení a rozhodování, jak hovor povedou. Další věcí, která 

podporuje transparentnost a otevřenost více názorům je to, že do přijímacího procesu 

nového člověka je zapojeno více zaměstnanců a sestává se případně i z návštěvy 

běžných aktivit oddělení, tak aby bylo možné co nejlépe ověřit to, jak člověk zapadá. 

O přijetí pak zapojení zaměstnanci diskutují či hlasují. Zvyšování mzdy je založeno 

na zlepšování dovedností a naplňování hodnot ve své práci, manažer tedy nemůže 

rozhodnout jen tak, proces je standardizován a transparentní vůči zaměstnancům 

(Heathfield, 2014). 

Příkladem takové organizace, kde využívají některé „svobodné” nástroje, které 

aplikují dle svých možností, je například Toyota - výrobní firma, jejíž produkce funguje 

na bázi předepsaných procedur a pro svobodu zde zdánlivě není prostor. Pracovníci 

Toyoty, kteří pracují přímo ve výrobě, však vědí, že předpisy procedur slouží primárně 

k tomu, aby zachytily nejlepší možný způsob, jak dosáhnout splnění zákaznických 

požadavků a kvalitních výrobků. Neslouží k tomu, aby se je pracovníci kompletně 

zpaměti naučili a mechanicky je vykonávali i za předpokladu, že nejsou ideální. Pokud 

mají pracovníci pocit, že je možné něco vylepšit, či že na daný problém není daná 

procedura nejvhodnější, mohou ji sami změnit. Filozofie Toyoty vychází z toho, 

že pracovníci v první linii, tedy u výrobního pásu, vědí o výrobě nejvíc a povzbudí je 

k tomu, aby ji intenzivně inovovali. Věří, že pochopit a uskutečňovat vizi společnosti 

může každý a společnost jim k tomu dokáže poskytnout adekvátní nástroje 

(Carney & Getz 2009, s. 45 až 47). 
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Pro výrobu v Toyotě je tedy klíčová otázka “proč?”, to “jak?” už je podružné 

a je možné to měnit. Jedním z možných popisů rozdílu mezi svobodnou a tradiční 

organizací je právě to, co nejvíc ovlivňuje jejich existenci. Organizace, které fungují 

na principu “jak?” investují mnoho energie do zavádění předpisů, procedur a vytváření 

návodů a stejným způsobem investují energii do kontroly toho, že jsou všechny 

dodržovány. Organizace, fungující na principu “proč?” staví na tom, že smysl a cíl 

práce je nejdůležitější. Neznamená to však, že by ono “jak?” nebylo důležité či bylo 

zavrhováno. Jde ale o to, aby se nakonec to “jak?” nestalo všeurčujícím imperativem 

(Carney & Getz 2009, s. 35). 

Dle propagátorů konceptu design organizace směrem ke svobodné firmě však 

sám o sobě nestačí. Důležité je, jak funguje život v organizaci, a ten je především 

v rukou pracovníků a manažerů. Z podstaty principů svobodných organizací vyplývá, 

že spíše než manažery, kteří řídí, rozdělují povinnosti a odměňují či trestají, potřebují 

tyto organizace lídry, kteří v sobě dokážou spojit účinnou práci s lidmi, zvládání 

koordinace týmu, vlastní cit pro hledání smysluplných činností, schopnost inspirovat 

členy svého týmu a zplnomocňovat k vlastní zodpovědnosti a rozhodování 

(Carney & Getz 2009, s. 305 až 308).  

Avšak nelze tento koncept nahlížet nekriticky. Řízení společnosti svobodným 

způsobem bude vždy způsob řízení a jedná se tedy o manažerské rozhodnutí jejích 

představitelů. Vždy je to otázka toho, jaký je motiv – podobně jako například zmiňuje 

Pearson otázku motivu už u Hawthornských experimentů, kdy je otázka, zda za nimi 

byla snaha zlepšit podmínky pracovníků, či najít další cestu, jak je co nejvíce vytěžit 

(2009, s. 139). Jak vyplývá z předchozího odstavce, prostředí svobodné firmy vyžaduje 

od pracovníka ochotu svobodu a zodpovědnost přijmout. Je tedy otázkou spíše 

filozofickou, zda jsou toho všichni lidé schopni a zda je možné žádat takové uspořádání 

organizace jako univerzálně aplikovatelné. Tato práce však nemá ambici zhodnotit, jaké 

místo zaujímá koncept svobodných firem v diskuzi o vývoji teorií managementu co 

do historické významnosti, ambicí je zkoumat eventuální odlišnosti v praktickém 

fungování svobodných a ostatních organizací. Otázka, která se tak tato práce klade, je, 

pro jaké pracovníky takové svobodné organizace jsou. Co od svých pracovníků 

očekávají, a podle čeho si je vybírají? Jaké kompetence musí člověk mít, aby byl 

atraktivní pro svobodnou organizaci? A jestli, vzhledem k určitým odlišnostem 

ve fungování od ostatních organizací, očekávají také odlišné kompetence? 
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2 Výzkum 

V úvodu práce byly nadefinovány čtyři otázky. Předchozí část se vyjadřovala 

zejména k první otázce, část výzkumná se zaměří zejména na otázku 2 a 3, tedy:  

2/ Jaké jsou požadavky na pracovníky svobodných organizací (myšleno 

kompetence)? 

3/ Jakým způsobem se tyto požadavky liší od požadavků na pracovníky jiných 

organizací? 

Jinými slovy: Existují nějaké zobecnitelné charakteristiky, které v dnešní době 

požadují zaměstnavatelé po svých pracovnících v oblasti měkkých kompetencí? 

A pokud ano, tak jaké to jsou? Lze rozlišit rozdíly mezi svobodnými a jinými 

organizacemi? Tato témata budou následně rozpracována do jednotlivých výzkumných 

otázek a hypotéz. 

 

2.1 Návrh výzkumu 

Hendl (2005, s. 145) popisuje několik důležitých oblastí, které je třeba 

naformulovat, před tím, než je samotný výzkum zahájen. Uvádí zejména účel výzkumu, 

výzkumnou otázku a další podotázky, metody výzkumu, sběr dat a jejich následnou 

analýzu, strategii výběru vzorku a validitu. 

 

2.1.1 Účel a výzkumné otázky 

Výzkum slouží v tomto případě zcela potřebám této práce a je jí zcela 

přizpůsoben. Účelem je hledat, zda rozdíl mezi svobodnými a klasickými organizacemi 

začíná již v konkrétních pracovnících, a tedy jestli se požadavky na ně liší. Anebo, 

na  ruhou stranu, jestli zde rozdíl není, a požadavky se neliší (eventuálně je nelze 

odlišit), očekávání jsou tedy obdobná, a rozdíly v těchto typech organizací je třeba 

hledat jinde. 

 

 



26 
 

Výzkumné otázky jsou pro potřeby výzkumu formulovány konkrétně 

následovně: 

A) Jaké jsou nejčastěji požadované oblasti měkkých kompetencí 

po pracovnících svobodných organizací? 

B) Jaké jsou nejčastěji požadované oblasti měkkých kompetencí 

po pracovnících jiných organizací? 

C) Do jaké míry se tyto nejčastěji požadované oblasti měkkých kompetencí 

u obou typů organizací shodují? 

a. Které oblasti měkkých kompetencí jsou typické pro svobodné 

organizace? 

 

2.1.2 Metoda výzkumu 

Pro zjištění odpovědí na výzkumné otázky je třeba hledat nejvhodnější způsob 

sběru informací. Zaměstnavatelé formulují požadavky na své pracovníky v průběhu 

jejich zaměstnání různým způsobem, od každodenního neformálního kontaktu 

po smluvně ukotvené pracovně právní vztahy. Relevantní informaci v souvislosti 

s požadavky výzkumu nesou v tomto směru náborové inzeráty organizací. Jedná 

se o dokument, v rámci kterého jsou v relativně standardizované formě strukturovány 

informace o tom, jaká očekávání má organizace od uchazeče, a to jak po kvalifikační, 

tak po kompetenční stránce. Díky analýze inzerátů tam můžeme získat představu o tom, 

o jaké měkké kompetence mají u svých uchazečů (tedy budoucích pracovníků) 

organizace zájem. 

Mezi výhody užití náborových inzerátů patří zejména jejich dostupnost – zde 

bude možné vytěžit ze snahy organizací získat pozornost uchazečů, a také určitá 

standardizovaná forma inzerátu, kterou využívá většina organizací, díky které je 

poměrně snadné se v dokumentu orientovat. Nevýhodou inzerátu pro potřeby výzkumu 

je to, že se jedná o již hotový dokument, který nevznikl pro potřeby výzkumu, a nelze si 

tak v případě nejasnosti nic doupřesnit. Další nevýhodou zde je, že organizace nebudou 

mít ve většině případů otevřené najednou nikdy stejné pozice, bude tak třeba volit pro 

účely výzkumu pozice alespoň podobné či srovnatelné, aby bylo porovnání možné 

a relevantní. 
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Jako metoda pro zkoumání těchto dokumentů byla zvolena obsahová analýza. 

Vzhledem k cíli výzkumu – porovnat požadavky svobodných organizací vůči ostatním 

organizacím byla zvolena její dílčí metoda, označovaná jako pojmová analýza, která 

umožňuje analyzovat četnost výskytu daných pojmů v určitém dokumentu 

či dokumentech – v tomto případě v náborových inzerátech. Ze vzorku zkoumaných 

organizací bude vždy analyzován jeden inzerát na organizaci. Pro účely dalšího rozboru 

budou jako pojmy extrahovány ty požadavky, které spadají do kategorie měkkých 

kompetencí (= zvažované charakteristiky). Požadavkům, které se týkají odborného 

vzdělání, předchozí praxe a dalších specifik, nebude věnována pozornost - viz předchozí 

odůvodnění (= nezvažované charakteristiky). Pojmy se za účelem výzkumu rozumí 

slova, sousloví či věty, extrahované právě jako výše zmíněné požadavky.  

Jako první krok bude provedena rámcová analýza dat v podobě rozdělení 

do tematicky příbuzných oblastí kompetencí za účelem předběžného utřídění získaných 

pojmů. Toto umožní bližší seznámení se sesbíraným materiálem a následné vhodné 

uspořádání dat do tabulek. Takto zpracovaná data zajistí snažší práci v následujícím 

druhém kroku analýzy (Hendl 2005, s 217 až 218).  

Pro další zpracování dat však nejsou tematicky příbuzné oblasti kompetencí 

zvolené pro rámcovou analýzu dostatečně relevantní. Mohou se lišit zejména mírou 

obecnosti a relevantnostní nastavených oblastí. Ve druhé fázi budou pojmy roztříděny 

dle kategorií již existujícího kompetenčního modelu tak, že každý pojem bude porovnán 

s definicí jednotlivých kategorií a bude zařazen do té, které obsahově odpovídá. Je 

možné, že některé pojmy nebude možné podle obsahu zařadit do žádné kategorie 

modelu. Takové pojmy budou vyřazeny. Tímto způsobem bude zajištěna shodná míra 

detailu při sdružování a porovnávání požadavků na měkké kompetence z různých 

inzerátů obou typů společností. Následně budou identifikovány četnosti různých 

kategorií požadovaných měkkých kompetencí u obou typů organizací, a následně bude 

statisticky porovnána shoda výskytu dané kategorie kompetencí u obou typů 

společností, eventuální signifikantní rozdíly budou popsány a interpretovány. 
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2.1.3 Způsob výběru vzorku inzerátů 

Při způsobu výběru vzorku je výzkum významně ovlivněn zejména u kategorie 

svobodných organizací. Jak bylo popsáno v první části práce, standardizováním 

demokratických organizací se zabývá například americká organizace WorldBlu, která 

také pravidelně, jednou ročně, vydává seznamy certifikovaných organizací. Pro účely 

výzkumu bylo tedy stanoveno, že struktura výběru vzorku bude předem dána právě 

tímto seznamem pro rok 2013. Na seznamu jsou organizace ziskové i neziskové, 

různých velikostí a různého zaměření, působností převážně ve Spojených státech 

Amerických, Kanadě a Velké Británii. Celkem je na seznamu 51 společností (bližší 

informace viz detailní rozpis seznamu společností v příloze).  

Jelikož však existuje obava, že ne všechny společnosti na seznamu budou mít 

v době výzkumu zveřejněn vhodný inzerát a množství získaných dat tak nebude 

pro účely výzkumu dostačující, byl vzorek na straně svobodných organizací rozšířen 

ještě o českou variantu seznamu organizace WorldBlu, který je k dispozici na webových 

stránkách iniciativy Svoboda v práci – Svobodomyslné firmy – a je na něm 

zaznamenáno dalších 55 českých a slovenských firem, které lze zařadit do kategorie 

demokratických organizací. 

Paralelně k tomu bylo třeba zvolit odpovídající předem danou strukturu výběru 

vzorku pro ostatní organizace. Snaha byla nalézt podobně široký seznam organizací, 

který pokryje co nejširší spektrum působnosti a velikosti organizací. Volba padla 

na seznam organizací dle internetové verze časopisu Forbes America’s 100 Most 

Trustworthy Companies, v rámci kterého byly zastoupeny jak malé, střední a velké 

společnosti, tak společnosti různých odvětví s podobným spektrem jako společnosti 

ze seznamů svobodných organizací (všechny analyzované organizace viz Příloha A). 

Bohužel seznamy pro oba typy organizací si zcela neodpovídají, avšak pro účely 

výzkumu by měly poskytnout porovnatelná data. V rámci zpracování dat bude zároveň 

třeba zvládnout jazykovou bariéru, neboť větší část dat bude v angličtině, menší část dat 

potom v češtině, respektive slovenštině. Pro potřeby výzkumu je důležitý výsledný 

shodný počet inzerátů pro oba typy organizací. Za tímto účelem je zvolen postup 

takový, že sběr inzerátů začne dle seznamů svobodných organizací a po vyčerpání obou 
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seznamů bude dosaženo určitého počtu zpracovatelných inzerátů. Tento počet bude 

stanoven jako cílový též pro kategorii klasických organizací a v druhé fázi sběru 

inzerátů se bude postupovat dle seznamu časopisu Forbes až do té doby, než bude toto 

množství saturováno. 

Samostatnou otázkou je potom výběr analyzovaného inzerátu. Pro výzkum jsou 

vhodné inzeráty na takové pozice, kde lze očekávat, že pracovník na nich bude viditelně 

svým jednáním reprezentovat standardy, které organizace očekává, pomocí měkkých 

kompetencí více, než jinde. Takovými pozicemi jsou pozice, na nichž pracovníci 

organizaci reprezentují před klienty, či pracovníci na manažerské pozici, spíše než 

vysoce specializovaní pracovníci bez podřízených. Z toho vyplývá, že v případě, bude-li 

možnost zvolit z více inzerátů, bude upřednostněn inzerát z oblasti obchodu, 

marketingu, či inzerát na manažerskou pozici. 

 

 2.2 Realizace výzkumu 

Při realizaci sběru dat bylo postupováno dle navrženého scénáře. Sběr dat 

probíhal od ledna do září 2014. Zkoumáno bylo v kategorii svobodných organizací 

celkem 106 společností a v kategorii ostatních organizací 55 společností. V každé 

kategorii bylo získáno celkem 44 zpracovatelných inzerátů. Velký rozdíl v počtu 

zkoumaných společností v obou kategoriích je dán tím, že v kategorii svobodných 

organizací jich velké množství neinzerovalo v době výzkumu otevřenou pozici 

na vlastních webových stránkách (pro důvěryhodnost byly zvažovány pouze náborové 

inzeráty umístěné přímo na oficiálních webových stránkách organizace). V případě 

ostatních společností stačilo pro dosažení tohoto počtu inzerátů navštívit webové 

stránky významně nižšího množství organizací. 

Zkoumané společnosti působí v různých odvětví, přičemž jejich zastoupení lze 

vidět v následující tabulce: 
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Tabulka č. 1: Odvětví zkoumaných organizací 

Oblast Počet organizací 
Informační technologie 40 

Marketing 10 

Media 8 

Poradenství 13 

Potraviny 13 

Prodej zboží 18 

Služby 26 

Technologie 11 

Výroba 12 

Vzdělávání 10 

Celkem 161 
 (Zdroj: Výzkum) 

V další tabulce je pak zachyceno rozložení odvětví dle kategorií organizací 

u těch organizací, které měly zpracovatelný inzerát: 

Tabulka č. 2: Odvětví dle kategorií zkoumaných organizací 

Svobodné organizace Ostatní organizace 
Oblast Počet organizací Oblast Počet organizací 

IT 18 IT 2 
Marketing 4 Marketing 0 
Media 4 Media 1 
Poradenství 2 Poradenství 2 
Potraviny 3 Potraviny 8 
Prodej zboží 4 Prodej zboží 7 
Služby 6 Služby 5 
Technologie 0 Technologie 9 
Výroba 1 Výroba 9 
Vzdělávání 2 Vzdělávání 1 
Celkem 44 Celkem 44 

(Zdroj: Výzkum) 

Z pohledu právního statutu společností bylo zkoumáno 8 neziskových organizací 

a 153 firem různé povahy. Inzerát byl získán od 2 neziskových organizací v kategorii 

svobodných organizací, všechny ostatní organizace jsou firmy zaměřené na zisk. 
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Pozice, které byly obsazovány pomocí zkoumaných inzerátů, lze rozdělit 

do následujících pěti kategorií: asistentské pozice, manažerské pozice, obchodnické 

pozice (např. prodejce, obchodní reprezentant, nákupčí apod.), konzultantské pozice 

(zde myšleno pozice v kontaktu s klientem, avšak ne prvotní prodej, např. klientská 

péče, account manager apod.) a specialisti (např. web designer, technik, event manager 

apod.). V případě inzerátů u dvou svobodných organizací nebyla vypsána konkrétní 

pozice, avšak byly zveřejněny obecné požadavky v podobě univerzálního inzerátu, tyto 

inzeráty jsou tedy zařazeny v kategorii „bez specifikace“. 

V tabulce č. 3: Kategorie pozic je zachycena jejich četnost 

Svobodné organizace Ostatní organizace 

Asistent 2 Asistent 1 
Konzultant 13 Konzultant 6 
Manažer 1 Manažer 16 
Obchodník 11 Obchodník 12 
Specialista 15 Specialista 9 
Bez specifikace 2 Bez specifikace 0 
Celkem 44 Celkem 44 

(Zdroj: výzkum) 

Znění všech analyzovaných inzerátů je uvedeno v příloze B. 

 

2.2.1 Postup při získání inzerátu 

Při získávání inzerátu byl následován vždy stejný postup: 

1. Vyhledání webové stránky společnosti dle seznamu a orientace na ní. 

2. Vyhledání sekce odkazující k inzerátům. (Většinou se jednalo o sekce 

označené v angličtině „Careers“, „Join Us“, „Employment 

Opportunities“ a podobně). V případě, že sekce nebyla k dohledání, mělo 

se za to, že společnost nenabízí volné pozice. 

3. V případě více možností výběr vhodného inzerátu (viz kap. 2.1.3 Způsob 

výběru) a okopírování URL adresy webové stránky pro potřeby citace. 
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4. Stažení inzerátu z Internetu, eventuálně okopírování textu inzerátu 

do dokumentu Word. Toto je nutné z toho důvodu, že inzeráty jsou běžně 

po obsazení pozice z webových stránek stahovány a nebyly by již 

v budoucnosti k dohledání. 

5. Přečtení inzerátu a vyhledání požadavků na uchazeče, společně 

s označením těch požadavků, které jsou charakteru měkké kompetence. 

6. Vykopírování těchto částí do souhrnné tabulky, která je zdrojovým 

souborem pro rámcovou analýzu a další zpracování dat. 

7. Uložení inzerátu a zaznamenání informací o jeho získání v přehledové 

tabulce. 

 

2.2.2 Příklad získání a prvotního zpracování inzerátu 

Na seznamu svobodných společností byla též společnost Etnetera a.s. Po zadání 

klíčového slova „etnetera“ do internetového vyhledávače Google bylo možné zobrazit 

oficiální webové stránky společnosti. Mezi položkami v hlavním menu se nachází též 

možnost „Kariéra“. Na příslušné stránce se nachází šedý box „Kariéra – hledáme“, 

kde jsou aktuálně vypsané pozice. V době výzkumu zde byla umístěna pozice 

s označením „Specialista klientské péče“, což odpovídalo preferovanému zaměření 

pozice pro účely výzkumu. Inzerát byl proto okopírován v následující podobě (Etnetera, 

2014): 

Specialista klientské péče 

Kdo jsme a co děláme 

Náš tým se zabývá rozvojem webů a aplikací našich významných klientů, 

se kterými máme vybudovaný nadprůměrný vztah. I když bereme práci s humorem, 

velmi nám záleží na profesionálním přístupu a perfektních výsledcích. 

Co bys dělal/a? 

Byl/a bys přímo zodpovědný/á za dlouhodobý rozvoj webu klienta. To znamená 

častý a úzký kontakt s klientem a vyřizování jeho požadavků (a to buď vlastními silami, 

nebo ve spolupráci s týmem). Velmi vítaná je vlastní proaktivita a snaha hledat nové 

možnosti a zlepšení. Nutnou součástí je dodržování dohodnutých termínů, kvality 

a nákladů. 
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Co ti nesmí chybět? 

• chuť a zápal do práce, “tah na branku", 

• aktivní a zodpovědný přístup k řešení problémů, 

• příjemné a profesionální vystupování, 

• organizační schopnosti, 

• tlak na termíny, náklady a kvalitní výstupy, 

• zkušenosti a zájem o webové technologie. 

Co za to nabízíme my? 

• jedinečně kamarádské a svobodomyslné pracovní prostředí, 

• potenciál kariérního růstu, prostor pro vlastní nápady a jejich realizaci, 

• za každých pět let ve firmě ti navýšíme dovolenou o 5 dní, 

• po deseti letech ve firmě zaplatíme dovolenou snů v hodnotě 100.000 Kč, 

• společné mimopracovní aktivity 

• firemní notebook a mobil, 

• a mnoho dalšího. 

Inzerát obsahuje stručné představení společnosti, budoucí pozice, dále to, 

co společnost nabízí a zejména požadavky na zájemce o pozici. Zde je situace 

zjednodušena tím, že požadavky v sekci „Co ti nesmí chybět?“ jsou téměř všechny 

použitelné jako další data výzkumu. Pouze odrážka „Zkušenosti a zájem o webové 

technologie“ nebyla dále využita, neboť směřuje k odborným požadavkům na pozici. 

V případě jiných inzerátů bylo třeba hledat mezi řadou často ne příliš strukturovaných 

požadavků na odbornost či předchozí praxi. V případě tohoto inzerátu vypadá prvotní 

tabulkový extrakt takto: 

Tabulka č. 4: Etnetera 

Etnetera 

Specialista klientské péče 

chuť a zápal do práce, “tah na branku", 

aktivní a zodpovědný přístup k řešení problémů 

příjemné a profesionální vystupování 

organizační schopnosti, tlak na termíny, náklady a kvalitní výstupy 

  (Zdroj: Výzkum) 
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V rámci další fáze zpracování dat – organizace výstupu do klastrů – se pak 

jednotlivé odrážky ještě eventuálně rozdělí nebo naopak sloučí. 

 

2.3 Zpracování dat 

Data ze sesbíraných inzerátů byla zpracována formou obsahové analýzy. 

Nejprve byla provedena rámcová analýza pojmů tak, aby se pojmy utřídily do tematicky 

příbuzných oblastí a bylo následně jednodušší s nimi pracovat – tedy obsahově podobné 

pojmy se dostaly do jedné tabulky. V této fázi byly pojmy roztříděny do kategorií 

s pracovními názvy: 

• Komunikace 

• Mezilidské vztahy 

• Vyjednávání 

• Analytické dovednosti 

• Řešení problémů 

• Vášeň pro práci/obor 

• Time-management 

• Orientace na zákazníka 

• Sebemotivace a samostatnost 

• Loajalita a hodnoty 

• Ochota učit se 

• Flexibilita/práce se změnou 

• Kreativita 

• Práce s týmem (manažerská kompetence) 

Tyto oblasti vznikly intuitivně podle toho, jaké podobné požadavky 

se opakovaly. Například u obou skupin inzerátů (svobodných i ostatních firem) se často 

objevoval požadavek na „excellent communication skills – výborné komunikační 

dovednosti“ nebo na „oral and written communication skills – ústní a písemné 

komunikační dovednosti“, a tak byla ustanovena oblast Komunikace, kam byly tyto 

a podobné požadavky sdruženy. Takto byla předběžně roztříděna většina pojmů 

ze zkoumaných inzerátů. Několik pojmů do těchto obecných kategorií zatříděno v této 
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fázi nebylo, neboť se jevily jako významově specifické a vyskytovaly se ojediněle, 

v této fázi však nebyly vyřazovány, neboť se jednalo o předběžnou rámcovou analýzu 

a nebylo vyloučeno, že budou zatříděny ve fázi práce s kompetenčním modelem. 

Kromě prvotního utřídění a seznámení se s nasbíraným materiálem měla 

rámcová analýza ještě jednu významnou úlohu. Jak už bylo zmíněno při prezentaci 

vzorku zpracovaných inzerátů, nebylo možné zajistit, aby se jednalo o inzeráty na stejné 

pozice, avšak záměrem bylo, aby se jednalo o pozice, které reprezentují kulturu 

společnosti, tedy i například manažerské pozice, pokud byly takové inzeráty k dispozici. 

Lze však očekávat, a analýza daných inzerátů to potvrdila, že na kandidáty 

na manažerskou pozici jsou určité nároky navíc v podobě kompetencí zaměřených 

na práci s týmem. Jelikož při sběru inzerátů nebylo možné zajistit shodný počet inzerátů 

na manažerské pozice a nakonec byl získán 1 inzerát na takovou pozici v kategorii 

svobodných firem a 16 inzerátů v kategorii ostatních firem, bylo třeba tento nepoměr při 

realizaci analýzy dat reflektovat. (Manažerské kompetence navíc by totiž statisticky 

ovlivnily celkový počet požadavků nepoměrně pouze u kategorie ostatních společností 

a následně ve vztahu k tomu i výpočet procentuálního zastoupení jednotlivých kategorií 

a eventuální další výpočty.) Na základě toho bylo rozhodnuto, že v průběhu rámcové 

analýzy budou vytříděny všechny pojmy, které se vztahují k práci s týmem z pozice 

nadřízeného. Celkem byly v kategorii svobodných organizací takto vytříděny 3 pojmy 

a v kategorii ostatních organizací 21 pojmů. V dalších fázích zpracování dat se s těmito 

pojmy už pracovat nebude. Jedná se o zejména o požadavky na schopnost leadershipu, 

opakující se několikrát v různé podobě, dále schopnost vytvořit a vést tým, motivovat 

lidi či kontrolovat práci podřízených – detailní výčet je uveden v příloze C, Tab. 1.   

 

2.3.1 Zpracování dat – obsahová analýza 

 Pro další fázi zpracování dat a jejich statistickou analýzu bylo třeba data 

porovnat s již existujícím kompetenčním modelem, který by posloužil jako relevantní 

vodítko pro nastavení srovnatelné míry detailu jednotlivých kategorií a jejich 

opodstatněnosti. Za tímto účelem byl zvolen tzv. kompetenční model Lominger 

(Lominger competency model), který spravuje americká poradenská společnost Korn 

Ferry Institute zabývající se talent-managementem. Systém je využíván zejména 

v pracovním prostředí a česká veřejnost se s ním může setkat v odborných příspěvcích 
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na konferencích či v různých textech, například v článku Ludvíka Egera pro odborný 

časopis Trendy v podnikání Rozvoj lidí v organizaci a Lomingerův kompetenční model, 

který ho představuje i v prostředí akademickém, kde o něm do té doby nebylo mnoho 

informací. 

Společnost Korn Ferry model průběžně rozvíjí na základě zkušeností z praxe 

a přizpůsobuje ho potřebám využití, pro účely výzkumu bylo vycházeno z páté edice 

jejich publikace FYI For Your Improvement™ – A Guide for Development and 

Coaching, ve které je systém zachycen a do detailu popsán. Autory publikace jsou 

Michael M. Lombardo a Robert W. Eichinger, jež jsou zároveň původními autory 

tohoto kompetenčního modelu, jehož název vznikl spojením obou jejich příjmení 

do jednoho slova (v některých případech využívaný český překlad 

Lomingerův kompetenční model je tak kvůli příponě –ův zavádějící, neboť naznačuje, 

že je autorem pouze jeden člověk jménem Lominger). Publikace je součástí licencované 

metodiky Lominger Leadership Architect ®. 

 Kompetenční model Lominger obsahuje ve své páté edici celkem 6 obecných 

faktorů obsahujících jednotlivé kompetence. V rámci těchto faktorů jsou kompetence 

sdruženy do tzv. clusters neboli skupin (kterých je celkem 21, kompetencí mezi ně 

rozdělených je celkem 67). Obecné faktory jsou pojmenovány: Strategické dovednosti, 

Operativní dovednosti, Odvaha, Energie a nasazení, Organizační dovednosti 

a Personální a interpersonální dovednosti. Každá kompetence je detailně popsána 

ve třech úrovních, úrovni standardní, kdy ji člověk ovládá, dále je popsáno, jak 

to vypadá, když člověk kompetenci ovládá nedostatečně, a následně, když je 

kompetence nadužívána, což je také chápáno negativně (Lombardo, 2009, 

s. I a „Table of Contents by Factor and Cluster). Ve vztahu k výzkumu je 

předpokládáno, že požadavky budou na úrovni kompetencí ovládaných. Pro vhodnou 

míru detailu bude pracováno se skupinami kompetencí. 

 Faktor Strategické dovednosti obsahuje skupiny kompetencí Porozumění 

byznysu, Komplexní rozhodování a Vytváření nového a jiného. Do skupiny kompetencí 

Porozumění byznysu je zařazena kompetence Obchodní prozíravost, kterou je myšlena 

schopnost rozumět byznysu, konkurenci či schopnost předvídat budoucí vývoj v této 

oblasti. Dále je sem řazena kompetence Funkční/Technické dovednosti, která znamená 

vysoké odborné schopnosti zvládat danou práci. A třetí kompetencí je Učení v oblasti 
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technologií, která je zaměřená na schopnost adaptovat se včas na vývoj v této oblasti, 

schopnost porozumět novinkám a naučit se je (Lombardo, 2009, s. 25, 149, 373). Pojmy 

z inzerátů, které této skupině odpovídají, byly zařazeny do Kategorie 1. V inzerátech 

svobodných organizací se z této kategorie vyskytovaly celkem 4 pojmy, stejně tak 

v inzerátech ostatních organizací – např. „ability to develop and implement business 

processes and strategies – schopnost vytvořit a implementovat obchodní procesy 

a strategie“ či „zdravý obchodní duch“ (všechny pojmy viz příloha C, Tab. 2). 

Skupina kompetencí Komplexní rozhodování obsahuje kompetenci 

Kvalita rozhodování, jejíž zvládnutí je chápáno jako schopnost činit vhodná rozhodnutí 

na základě analýzy, zkušenosti a úsudku, dále kompetenci Intelektuální síla, popisující 

inteligenci a bystrost. Kompetence Učení se „za pochodu“ znamená například 

schopnost učit se z chyb i úspěchu či rychle rozumět tomu, co se kolem děje a řešit nové 

problémy a přijímat je jako výzvu. A poslední kompetence z této skupiny je kompetence 

Řešení problémů, která je popsána jako užití logiky a analýz k řešení složitých 

problémů, schopnost vidět více, než je zřetelné (Lombardo, 2009, s. 103, 187, 199, 

309). Pojmy z inzerátů, které této skupině odpovídají, byly zařazeny do Kategorie 2. 

Mezi inzeráty svobodných organizací se vyskytovalo celkem 21 pojmů z této kategorie 

a mezi inzeráty ostatních organizací celkem 27, nejčastěji „strong analytical skills – 

silné analytické dovednosti“ nebo „attention to detail – všímavost k detailu“ (všechny 

pojmy viz příloha C, Tab. 3). 

Poslední skupinou kompetencí z Faktoru Strategických dovedností je skupina 

Vytváření nového a jiného, kam se řadí celkem pět kompetencí. Kompetence Zvládání 

nejistoty je orientována na adaptaci na změnu, schopnost přeorientovat se v případě 

potřeby, či pracovat s tím, kdy nejsou k dispozici všechny potřebné informace. Dále je 

zde kompetence Kreativita – schopnost přicházet s novými nápady, spojovat dříve 

nespojené pojmy, a to tak, aby byly tyto nápady vnímány jako originální a přínosné. 

Kompetence Inovační management pak popisuje schopnost tyto nápady přivést na trh 

či odhadnout, které nápady mají potenciál, eventuálně řídit a facilitovat kreativní proces 

ostatních. Dvojice kompetencí Perspektiva a Strategická agilita se pak zaměřují 

na schopnost dlouhodobého nadhledu a přehledu, a to jak do šířky a schopnosti 

uvažovat globálně a z pohledu různých aspektů v případě Perspektivy, tak co 

do budoucnosti a vývoje trendů, vizí a plánů a schopnosti prezentovat je v případě 

Strategické agility (Lombardo, 2009, s. 7, 81, 171, 281). Pojmy z inzerátů, které této 
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skupině odpovídají, byly zařazeny do Kategorie 3. V případě inzerátů svobodných 

organizací bylo vytříděno celkem 16 pojmů v této kategorii, v případě ostatních 

organizací to bylo 8 pojmů, např. „Ability to work in a fast-paced environment – 

schopnost pracovat v rychle se měnícím prostředí“ či „innovative mind – inovativní 

mysl“ (všechny pojmy viz příloha C, Tab. 4). 

Druhý faktor Operativní dovednosti obsahuje čtyři skupiny kompetencí – Držení 

se směru, Organizovanost, Dokončování práce pomocí druhých a Řízení pracovních 

procesů. Skupina kompetencí Držení se směru obsahuje dvě kompetence. První z nich 

je kompetence Včasné rozhodování, která je popsána jako schopnost rozhodovat 

se rychle, někdy i pod tlakem termínů a bez kompletních informací. Druhou je 

kompetence Stanovování priorit, jež znamená schopnost soustředit se na podstatné, 

odstraňovat překážky, nepodstatné odsunout stranou atd. (Lombardo, 2009, s. 95, 305). 

Pojmy z inzerátů, které této skupině odpovídají, byly zařazeny do Kategorie 4. Inzeráty 

svobodných organizací obsahovaly tyto pojmy v počtu 5 a inzeráty ostatních organizací 

v počtu 8 – např. „competency to work quickly in order to meet deadlines – kompetence 

pracovat rychle tak, aby byly dodrženy termíny“ či „Aptitude for prioritizing work – 

nadání pro prioritizaci práce“ (všechny pojmy viz příloha C, Tab. 5). 

Druhou skupinou kompetencí v tomto faktoru je Organizovanost, která sdružuje 

podobné kompetence zaměřené na organizování vlastní práce: kompetenci 

Organizování (zejména v oblasti efektivní práce se zdroji, informacemi a systémy 

a zvládání více aktivit), kompetenci Plánování (ve smyslu stanovování cílů a plánování 

postupů, vyhodnocování průběhu a výsledků atd.) a kompetenci Timemanagement 

(chápanou jako maximálně efektivní využívání času a schopnost koncentrace)  

(Lombardo, 2009, s. 241, 287, 377). Pojmy z inzerátů, které této skupině odpovídají, 

byly zařazeny do Kategorie 5. V případě inzerátů svobodných organizací se pojmů 

z této kategorie vyskytovalo 16 a v případě ostatních organizací 19, jako příklady lze 

uvést „planning skills – dovednost plánování“ či „ability to work on multiple projects 

at one time – schopnost pracovat na několika projektech najednou“ (všechny pojmy 

viz příloha C, Tab. 6). 
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Třetí skupinou kompetencí ve druhém faktoru je skupina Dokončování práce 

pomocí druhých. Do této skupiny spadají kompetence Delegování, Rozvoj přímých 

podřízených a ostatních, Řízení druhých, Informování, Řízení a měření práce. Tato 

skupina kompetencí směřuje zejména na manažerskou činnost a vzhledem 

k předchozímu odůvodněnému vytřídění pojmů souvisejícímu s prací s týmem, 

se nevyskytovaly žádné pojmy odpovídající této skupině, Kategorie 6 tedy obsahuje 

0 pojmů (Lombardo, 2009, s. 109, 115, 123, 165, 217).  

Poslední skupinou kompetencí ve faktoru Operační dovednosti je skupina Řízení 

pracovních procesů a obsahuje kompetence Management procesů, Řízení pomocí 

systémů a Komplexní pracovní systémy. Tyto kompetence popisují z různých pohledů 

zejména zvládání procesů a v inzerátech se pojmy tomu odpovídající nevyskytovaly 

(Kategorie 7 tedy také žádné pojmy neobsahuje) a bližšímu popisu těchto kompetencí 

tedy nebude věnován větší prostor (Lombardo, 2009, s. 315, 361, 383).   

Třetím faktorem je faktor Odvaha, který obsahuje dvě skupiny kompetencí. 

Ve skupině kompetencí Zvládání problémů je zařazeno pět kompetencí: Dovednost 

velení, myšlena zejména jako schopnost jednat rozhodně a přímo, když je potřeba; 

Řízení konfliktů, chápaná jako schopnost vidět konflikty jako příležitosti, schopnost 

dojít k dohodě a naslouchat; Konfrontace přímých podřízených jako schopnost v případě 

potřeby řešit problémy v souvislosti s podřízenými a jejich výkonem; dále Manažerská 

odvaha jako schopnost projevovat se kompetentně jako nadřízený, sdílet informace 

a dávat zpětnou vazbu či nebát se negativních kroků a čelit problémům; pátou 

kompetencí je pak Samostatnost, která je popsána jako schopnost nebát se samostatně 

projevit a přebírat zodpovědnost, pracovat individuálně, být spolehlivý a bojovat 

za svoji věc (Lombardo, 2009, s. 49, 67, 73, 211, 345). Pojmy z inzerátů, které této 

skupině odpovídají, byly zařazeny do Kategorie 8. V inzerátech svobodných organizací 

bylo pojmů z této kategorie celkem 19 a v inzerátech ostatních organizací 

celkem 8. Jednalo se prakticky výhradně o pojmy související s obsahem kompetence 

Samostatnost a v několika případech Řízení konfliktů, příklady pojmů jsou „Ability 

to act independently – schopnost jednat samostatně“ či „schopnost převzít a ustát 

zodpovědnost“ (všechny pojmy viz příloha C, Tab. 7). 
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Druhou skupinou kompetencí ve faktoru Odvaha je skupina kompetencí 

Rozhodování o lidech, obsahující dvě kompetence Nábor a Posuzování lidí. Obě 

kompetence se opět vztahují významně svým obsahem k manažerské práci, a tak mezi 

pojmy po rámcové analýze neměla související Kategorie 9 zastoupení – tyto 

kompetence nebudou tedy blíže popsány. 

Čtvrtý faktor Energie a nasazení obsahuje pouze jednu skupinu kompetencí, a ta 

je souhrnně označena jako Soustředění se na to klíčové, a obsahuje kompetence 

Zaměření na činnost, Vytrvalost, Tah na branku (nasazení směrem k dosažení výsledků). 

Kompetence Zaměření na činnost je chápána jako schopnost pustit se do práce bez delší 

rozvahy a s energií, jako chuť pracovat tvrdě a zvládat výzvy. Kompetence Vytrvalost 

pak spočívá ve schopnost vytrvat v činnosti s energií, nasazením a potřebou dokončit ji, 

a málokdy tak jedinec činnost opouští před uzavřením zejména, pokud čelí překážkám. 

Kompetence Tah na branku (nasazení směrem k dosažení výsledků) pak model popisuje 

jako schopnost podávat dlouhodobě vysoký výkon a naplňovat cíle (Lombardo, 2009, 

s. 1, 263, 321). Pojmy z inzerátů, které této skupině odpovídají, byly zařazeny 

do Kategorie 10. Mezi inzeráty svobodných organizací bylo z této kategorie celkem 

35 pojmů, mezi inzeráty ostatních organizací bylo z této kategorie pojmů celkem 10. 

Jedná se například o pojmy „High initiative and high energy – vysoká iniciativa 

a vysoká energie“ či „chuť a zápal do práce, tah na branku“ (všechny pojmy 

viz příloha C, Tab. 8). 

Pátý faktor překládáme jako Organizační dovednosti a obsahuje celkem tři 

skupiny kompetencí vztahující se ke schopnostem fungovat v rámci organizací. První 

skupinou v rámci tohoto faktoru je Organizační důvtipnost, která obsahuje kompetence 

Organizační agilita a Politická důvtipnost. Tyto kompetence jsou obecně chápány jako 

porozumění organizaci a strukturám v rámci ní a schopnosti pohybovat se v ní 

(Lombardo, 2009, s. 235, 291). Do kategorie 11, která této skupině odpovídá, nebyly 

vytříděny žádné pojmy ani u skupiny svobodných organizací, ani u skupiny ostatních 

organizací. 
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Druhou skupinou kompetencí v tomto faktoru je Efektivní komunikace, 

rozdělená na dvě kompetence – Prezentační dovednosti a Psanou komunikaci. V rámci 

Prezentačních dovedností je popsána schopnost nastavit efektivní komunikační 

a sdělovací styl okolnostem, ať už se jedná o přímý rozhovor či prezentaci 

před skupinou. V rámci Psané komunikace pak o schopnost vyjádřit se písemně jasně 

a stručně tak, aby bylo dosaženo požadovaného efektu (Lombardo, 2009, s. 297, 409). 

Pojmy z inzerátů, které této skupině odpovídají, byly zařazeny do Kategorie 12. 

Ve skupině svobodných organizací bylo vytříděno 23 pojmů z této kategorie 

a ve skupině ostatních organizací bylo vytříděno 37 pojmů. Například se jednalo 

o pojmy „Reliable presentation skills that engage with the client – spolehlivé 

prezentační dovednosti, které zaujmou klienta“ či „Excellent communication skills – 

excelentní komunikační dovednosti“ (všechny pojmy viz příloha C, Tab. 9). 

Poslední skupinou kompetencí v tomto faktoru je Směřování vzhůru, obsahující 

dvě kompetence: Kariérní ambice a Komfort ve společnosti vyššího managementu. 

Kariérní ambice je popsána jako vědomá představa o vlastních kariérních ambicích 

a o krocích, které je k jejich realizaci třeba učinit a jako schopnost aktivně hledat 

příležitosti. Komfort ve společnosti vyššího managementu pak je chápána jako 

schopnost spolupracovat beze stresu s vyšším managementem, chápat způsob jejich 

uvažování a hovořit jejich jazykem (Lombardo, 2009, s. 31, 43). Pojmy z inzerátů, které 

této skupině odpovídají, byly zařazeny do Kategorie 13. Mezi všemi vytříděnými pojmy 

se pojmy z této kategorie vyskytly celkově pouze 2 – oba ve skupině svobodných 

organizací. Jednalo se dvakrát o totožný pojem „ambitious – ambiciózní“. 

Šestým a posledním faktorem, v rámci kterého je však sdruženo hned osm 

skupin kompetencí, je faktor Personální a interpersonální dovednosti. První skupinou 

kompetencí, kterou obsahuje, jsou Vztahové dovednosti, obsahující kompetence 

Přístupnost a Interpersonální přirozenost. Přístupnost je popsána jako schopnost 

navazovat rychle a jednoduše vztahy, být příjemný v interakcích s ostatní a být těmto 

interakcím otevřený či jako schopnost naslouchat. Interpersonální přirozenost znamená 

schopnost navazovat vhodné vztahy s různými typy lidí, využívání diplomacie a taktu 

a schopnost přirozeně mírnit potenciálně konfliktní situace (Lombardo, 2009, s. 13, 

193). Pojmy z inzerátů, které této skupině odpovídají, byly zařazeny do Kategorie 14.  
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Ve skupině svobodných organizací bylo vytříděno celkem 17 pojmů z této kategorie 

a ve skupině ostatních organizací pak 16 pojmů. Jedná se například o pojmy „Effective 

interpersonal skills – efektivní interpersonální dovednosti“ či „available to interact – 

dostupný pro interakci“ (všechny pojmy viz příloha C, Tab. 11). 

Druhou skupinou v tomto faktoru je skupina kompetencí Péče o druhé, 

sestavující se z kompetencí Péče o podřízené a Soucit. Pojmy z inzerátů, které by těmto 

kompetencím odpovídaly, by byly zařazeny do Kategorie 15, avšak žádné takové 

se nevyskytly. 

Ve třetí skupině nazvané Zvládání různých vztahů celkem šest kompetencí 

pokrývajících celou škálu vztahů, které lze v pracovním prostředí navazovat. Je sem 

zařazena kompetence Vztahy se šéfem (důraz je kladen zejména na schopnost učit se 

a nechat se provázet od dobrého šéfa), dále je sem řazena kompetence Orientace 

na zákazníka zaměřená na potřeby klientů, práci s informacemi o zákaznících a ochotou 

starat se o vztahy s nimi. Další kompetencí v této skupině je Zvládání rozmanitosti 

(diverzity), chápané jako porozumění a tolerance k rozdílnostem a jejich efektivní 

zvládnutí v pracovním kontextu. Čtvrtou kompetencí je Férovost k přímým podřízeným, 

jedná se opět o kompetenci v rejstříku manažerů s důrazem na spravedlivý přístup 

k lidem ve vlastním týmu. Další ve skupině je kompetence zaměřená na Vztahy s kolegy 

(vrstevníky) zaměřená na spolupráci při řešení problémů a důvěru a podporu 

v kolektivu. Poslední kompetencí v této skupině je Porozumění skupinám, které se týká 

toho, jak fungují lidé ve skupinách (Lombardo, 2009, s. 19, 89, 127, 143, 257, 389). 

Pojmy z inzerátů, které této skupině odpovídají, byly zařazeny do Kategorie 16. 

V inzerátech svobodných organizací i v inzerátech ostatních organizací se vyskytovalo 

shodně 21 pojmů a v naprosté většině případů se jednalo o pojmy související s tématem 

orientace na zákazníka a vztahů v týmu, například pojmy „able to work well in teams – 

schopen pracovat dobře v týmech“ či „Exceptional customer service – výjimečný 

zákaznický servis“ (všechny pojmy viz příloha C, Tab. 12).  

Čtvrtou skupinou kompetencí v tomto faktoru je skupina Inspirování ostatních. 

Tato skupina obsahuje kompetence Motivování ostatních zaměřenou na práci s motivací 

a podporování atmosféry zejména v týmu podřízených. Dále je sem zařazena související 

kompetence Budování efektivních týmů soustřeďující se na sestavení a vedení týmu při 

práci na daném úkolu. Kompetence Řízení vize a smyslu pak přidává i práci s těmito 



43 
 

tématy a schopnost sdílet možnosti v tomto ohledu ostatním. Čtvrtou a jedinou 

kompetencí v této skupině, která má více univerzální charakter, je Vyjednávání. Je 

chápána jako schopnost vyřešit komplikované situace, být úspěšný a získat důvěru 

druhé strany (Lombardo, 2009, s. 223, 229, 367, 397). Pojmy z inzerátů, které této 

skupině odpovídají, byly zařazeny do Kategorie 17. Mezi inzeráty svobodných 

organizací byly vytříděny 2 pojmy z této kategorie, mezi inzeráty ostatních organizací 

bylo vytříděno 13 pojmů. Pojmy souvisely v naprosté většině s tématem vyjednávání, 

například pojem „Effective negotiation skills – efektivní vyjednávací dovednosti“ 

či „Vyjednávací inteligence“ (všechny pojmy viz příloha C, Tab. 13). 

V tomto faktoru je zahrnuta také skupina dvou kompetencí Jednání se ctí 

a charakterem, kam jsou zařazeny kompetence Etika a Hodnoty a Integrita a důvěra. 

Obě tyto kompetence zdůrazňují důvěryhodnost a to, že člověk se chová dle určitých 

standardů a hodnot, které si zachovává, i díky tomu je ostatními respektován 

(Lombardo, 2009, s. 135, 179). Pojmy z inzerátů, které této skupině odpovídají, byly 

zařazeny do Kategorie 18. V rámci inzerátů svobodných organizací se vyskytovalo 12 

pojmů z této kategorie a v rámci inzerátů ostatních organizací to bylo celkem 6 pojmů. 

Jedná se například o pojmy „professionalism when representing the company – 

profesionalita při reprezentaci společnosti“ či „Demonstrated commitment to high 

professional ethical standards – demonstrovaný závazek k vysoce profesionálním 

etickým standardům“  (všechny pojmy viz příloha C, Tab. 14). 

Další skupinou je Otevřenost a vnímavost, obsahující celkem pět kompetencí: 

Vyrovnanost (zvládání stresu, klid), Humor (pozitivní a vhodný), Naslouchání (aktivní 

a trpělivé naslouchání, respekt k odlišným názorům), Trpělivost (jednání s rozmyslem 

a respektem k ostatním i pravidlům) a Osobní sdělení (schopnost a ochota sdílet pocity, 

názory, přiznat chyby atd.) (Lombardo, 2009, s. 61, 159, 205, 251). Pojmy z inzerátů, 

které této skupině odpovídají, byly zařazeny do Kategorie 19. Mezi inzeráty 

svobodných organizací bylo pojmů z této kategorie celkem 16 a mezi inzeráty ostatních 

organizací pak 2 pojmy. Například se jedná o pojmy „the ability to work under pressure 

– schopnost práce pod tlakem“ či „naturally positive, likes to smile – přirozeně 

pozitivní, rád se směje“  (všechny pojmy viz příloha C, Tab. 15). 
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Šestou skupinou ve faktoru Personální a interpersonální dovednosti je 

Demonstrování osobní flexibility. V této skupině jsou čtyři kompetence, konkrétně 

Zvládání paradoxu, Osobnostní učení, Seberozvoj a Sebepoznání. Kompetence Zvládání 

paradoxu je chápána schopnost reagovat na různé situace různým způsobem 

a přizpůsobit se, avšak v souladu se svými standardy. Osobnostní učení je myšleno jako 

schopnost učit se ze svého jednání a z reakcí okolí na něj, jako ochota přijímat zpětnou 

vazbu a brát ji v potaz. Seberozvoj pak směřuje k potřebě dlouhodobě se vzdělávat 

a zlepšovat svoje dovednosti a silné stránky a kompenzovat svoje slabé stránky 

a omezení. Kompetence Sebepoznání pak shrnuje vědomí si svých silných a slabých 

stránek i schopnost vyspěle a bez tendence bránit se hovořit na téma zpětné vazby či 

hodnocení výkonu (Lombardo, 2009, s. 245, 275, 327, 333). Pojmy z inzerátů, které této 

skupině odpovídají, byly zařazeny do Kategorie 20. Mezi svobodnými organizacemi 

bylo vytříděno celkem 18 pojmů a mezi ostatními organizacemi pak 2 pojmy – 

například pojmy „Fast learner, and willing to learn – učí se rychle a je ochoten se učit“ 

či „Constantly pursues personal growth – neustále usiluje o osobnostní růst“  (všechny 

pojmy viz příloha C, Tab. 16). 

Poslední skupinou v tomto šestém faktoru je Rovnováha práce a osobního 

života, obsahující pouze jednu stejnojmennou kompetenci zaměřenou na vědomé 

zvládání vyváženého života obsahujícího prostor pro různé aspekty života. Pojmy 

z inzerátů, které by této skupině odpovídaly, by byly zařazeny do Kategorie 21, avšak 

žádné takové pojmy nebyly z inzerátů ani jednoho typu společností nebyly vytříděny. 

 

2.3.2 Přehled výsledků analýzy a jejich interpretace 

 Účelem obsahové a statistické analýzy relevantních pojmů (požadavků na měkké 

kompetence) z náborových inzerátů společností bylo odpovědět na výzkumné otázky 

položené v kapitole 2.1.1 Účel a výzkumné otázky. První dvě výzkumné otázky byly 

položeny za účelem zjistit, o jaké oblasti projevů chování mají společnosti zájem: 
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A) Jaké jsou nejčastěji požadované oblasti měkkých kompetencí po pracovnících 

svobodných organizací? 

B) Jaké jsou nejčastěji požadované oblasti měkkých kompetencí po pracovnících 

ostatních organizací? 

Výsledky zobrazuje následující tabulka: 

Tabulka č. 5: Přehled zastoupení kategorií pojmů v obsahové analýze 

Typ organizace: 
Svobodné 
organizace 

Ostatní 
organizace 

Celkový počet pojmů: 227 181 

  Pojmů Procenta Pojmů Procenta 

Kategorie 1 (Porozumění businessu) 4 1,76% 4 2,21% 

Kategorie 2 (Komplexní rozhodování) 21 9,25% 27 14,92% 

Kategorie 3 (Vytváření nového a jiného) 16 7,05% 7 3,87% 

Kategorie 4 (Držení směru) 5 2,20% 8 4,42% 

Kategorie 5 (Organizovanost) 16 7,05% 19 10,50% 

Kategorie 6 (Dokončování práce pomocí druhých) 0 0,00% 0 0,00% 

Kategorie 7 (Řízení pracovních procesů) 0 0,00% 0 0,00% 

Kategorie 8 (Zvládání problémů) 19 8,37% 8 4,42% 

Kategorie 9 (Rozhodování o lidech) 0 0,00% 0 0,00% 

Kategorie 10 (Soustředění se na to klíčové) 35 15,42% 10 5,52% 

Kategorie 11 (Organizační důvtipnost) 0 0,00% 0 0,00% 

Kategorie 12 (Efektivní komunikace) 23 10,13% 37 20,44% 

Kategorie 13 (Směřování vzhůru) 2 0,88% 0 0,00% 

Kategorie 14 (Vztahové dovednosti) 17 7,49% 16 8,84% 

Kategorie 15 (Péče o druhé) 0 0,00% 0 0,00% 

Kategorie 16 (Zvládání různých vztahů) 21 9,25% 21 11,60% 

Kategorie 17 (Inspirování ostatních) 2 0,88% 13 7,18% 

Kategorie 18 (Jednání se ctí a charakterem) 12 5,29% 6 3,31% 

Kategorie 19 (Otevřenost a vnímavost) 16 7,05% 3 1,66% 

Kategorie 20 (Demonstrování osobní flexibility) 18 7,93% 2 1,10% 

Kategorie 21 (Rovnováha mezi prací a osobním životem) 0 0,00% 0 0,00% 
(Zdroj: Výzkum) 
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 Lze vidět, že jako třídící systém byl využit výše popsaný kompetenční model 

na základě čehož bylo definováno 21 kategorií. Pojmy odpovídaly 15 z těchto kategorií, 

a to v různé míře zaznamenané v tabulce č. 5. Procentuální hodnota v tabulce 

se vztahuje k zastoupení dané kategorie mezi pojmy ve skupině inzerátů určitého typu 

organizací – tedy organizací svobodných či organizací ostatních. 

 Míru zájmu o jednotlivé oblasti kompetencí pak zobrazují následující dvě 

tabulky, kde jsou kategorie seřazeny podle počtu pojmů a jejich procentuálního 

zastoupení ve vztahu k celku od těch s nejvyšším počtem pojmů. Ty kategorie, 

do kterých nebyly vytříděny žádné pojmy ani u jednoho typu firem, nebyly už 

do tabulek pro přehlednost zařazeny. 

 Tabulka č. 6: Přehled četnosti pojmů u svobodných organizací 

Kategorie Pojmů Procenta 

Kategorie 10 (Soustředění se na to klíčové) 35 15,42% 

Kategorie 12 (Efektivní komunikace) 23 10,13% 

Kategorie 2 (Komplexní rozhodování) 21 9,25% 

Kategorie 16 (Zvládání různých vztahů) 21 9,25% 

Kategorie 8 (Zvládání problémů) 19 8,37% 

Kategorie 20 (Demonstrování osobní flexibility) 18 7,93% 

Kategorie 14 (Vztahové dovednosti) 17 7,49% 

Kategorie 19 (Otevřenost a vnímavost) 16 7,05% 

Kategorie 5 (Organizovanost) 16 7,05% 

Kategorie 3 (Vytváření nového a jiného) 16 7,05% 

Kategorie 18 (Jednání se ctí a charakterem) 12 5,29% 

Kategorie 4 (Držení směru) 5 2,20% 

Kategorie 1 (Porozumění businessu) 4 1,76% 

Kategorie 17 (Inspirování ostatních) 2 0,88% 

Kategorie 13 (Směřování vzhůru) 2 0,88% 
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Tabulka č. 7: Přehled četnosti pojmů u ostatních organizací 

Kategorie Pojmů Procenta 

Kategorie 12 (Efektivní komunikace) 37 20,44% 

Kategorie 2 (Komplexní rozhodování) 27 14,92% 

Kategorie 16 (Zvládání různých vztahů) 21 11,60% 

Kategorie 5 (Organizovanost) 19 10,50% 

Kategorie 14 (Vztahové dovednosti) 16 8,84% 

Kategorie 17 (Inspirování ostatních) 13 7,18% 

Kategorie 10 (Soustředění se na to klíčové) 10 5,52% 

Kategorie 8 (Zvládání problémů) 8 4,42% 

Kategorie 4 (Držení směru) 8 4,42% 

Kategorie 3 (Vytváření nového a jiného) 7 3,87% 

Kategorie 18 (Jednání se ctí a charakterem) 6 3,31% 

Kategorie 1 (Porozumění businessu) 4 2,21% 

Kategorie 19 (Otevřenost a vnímavost) 3 1,66% 

Kategorie 20 (Demonstrování osobní flexibility) 2 1,10% 

Kategorie 13 (Směřování vzhůru) 0 0,00% 
 

 Ve vztahu k výzkumné otázce A) jsou odpovědi v tabulce č. 6. Požadavky 

na měkké kompetence jsou v případě inzerátů svobodných organizací rozprostřeny 

poměrně pestře – procentuální zastoupení přes 5% má 11 kategorií, přičemž pouze 

1 kategorie zabírá těsně přes 15% všech vytříděných pojmů. Touto nejžádanější oblastí 

je Kategorie 10, která byla sestavena dle skupiny kompetencí Soustředění 

se na to podstatné (viz představení této skupiny kompetencí v předchozí kapitole). 

Pojmy vytříděné v této kategorii z inzerátů svobodných organizací charakterizují 

zejména vášeň a chuť pro danou práci, vnitřní motivaci, iniciativu, energii a nasazení. 

 Ve vztahu k výzkumné otázce B) jsou odpovědi v tabulce č. 7. Inzeráty ostatních 

organizací měly celkově o 46 požadavků na měkké kompetence méně a požadován byl 

spíše menší rejstřík kategorií kompetencí. Větší než 5% zastoupení mělo 7 kategorií 

kompetencí, nejsilnější kategorie měla 20% zastoupení a celkem 4 kompetence měly  
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větší než 10% zastoupení. Nejžádanější oblastí je Kategorie 12, která byla sestavena dle 

skupiny kompetencí Efektivní komunikace. Pojmy vytříděné v této kategorii z inzerátů 

ostatních organizací popisují ve většině případů požadavky na komunikační dovednosti 

jak ústní tak písemné. 

 Při zadání výzkumu byla stanovena ještě třetí výzkumná otázka s podotázkou: 

C) Do jaké míry se tyto nejčastěji požadované oblasti měkkých kompetencí 

u obou typů organizací shodují? 

a. Které oblasti měkkých kompetencí jsou typické pro svobodné 

organizace? 

Pro zjištění odpovědi na tuto otázku byla data analyzována pomocí statistického Z-testu, 

který slouží jako nástroj pro určení, zda se dva určité vzorky od sebe liší na základě 

určité proměnné (předpokládá se, že vzorky jsou z normálního rozdělení). V případě 

tohoto výzkumu se jedná o porovnání vzorku ze skupiny svobodných firem (označeno 

indexem 1) a vzorku ze skupiny ostatních firem (označeno indexem 2) na základě 

výskytu pojmů z jednotlivých kategorií kompetencí. Pro realizaci testu bylo 

identifikováno, zda se u každé organizace vyskytují pojmy z dané kategorie (byla 

přidělena hodnota 1, pokud se vyskytuje jeden či více pojmů; byla přidělena hodnota 0, 

pokud se nevyskytuje ani jeden pojem). V tomto případě se tak nepracovalo s absolutní 

četností pojmů, ale s tím zda organizace má či nemá pojem z dané kategorie. 

Byla stanovena následující nulová hypotéza: 

H0: Výskyt pojmů u svobodných organizací se neliší od výskytu pojmů u ostatních 

organizací.  

µ1 - µ2 = 0 

Jako alternativní hypotéza bylo stanoveno: 

H1: Výskyt pojmů u svobodných organizací se liší od výskytu pojmů u ostatních 

organizací. 

µ1 - µ2 ≠ 0 
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Dále byla určena hladina významnosti 5% (p = 0,05), tedy že pokud bude p > 0,05, tak 

bude akceptována H0. Pokud bude p ≤ 0,05 H0 bude zamítnuta a H1 bude akceptována. 

Jinými slovy pokud bude hodnota překryvu ZK (vypočtená na základě průměrů 

a směrodatných odchylek) taková, která vychází s větší než 5% pravděpodobností, bude 

akceptována H0, totiž že oba vzorky se překrývají a nelze statisticky potvrdit jejich 

rozdílnost.  

 Pro výpočet ZK byl využit online kalkulátor z webových stránek Social Science 

Statistics, kdy hodnotu Z dostaneme jako podíl rozdílu průměrů vzorků a odmocniny ze 

součtu jejich odchylek pro potvrzení H0. 

 

Kalkulátor vypočítá potřebné hodnoty (průměr a odchylku) na základě vložení součtu 

hodnot vzorku (proporce zastoupení charakteristiky ve vzorku) a velikosti vzorku (n). 

Dále je zadána požadovaná hodnota významnosti (zde p = 0,05) a informace, zda 

signifikantní rozdíl může nastat na obou stranách průměru (tzv. two-tailed hypothesis 

=> µ1 ≠ µ2) nebo pouze jedním směrem (tzv. one-tailed hypothesis => µ1 < µ2 nebo 

µ1 > µ2). Zde bude využita two-tailed verze. Kladná hodnota Z indikuje, že µ1 > µ2 

a záporná hodnota Z indikuje µ1 < µ2. 

 Kalkulátor generuje hodnotu Z a hodnotu p (pravděpodobnost s jakou vyjde 

daná hodnota překryvu vzorků). Pokud p > 0,05, tak akceptujeme H0, pokud p ≤ 0,05, 

akceptujeme alternativní H1. V tabulce č. 8 jsou zaznamenány výsledky testu 

pro každou kategorii kompetencí (testovány byly kompetence s nenulovým výskytem 

pojmů u alespoň jednoho typu společností). 
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 Tabulka č. 8: Výsledky Z-testu 

Kategorie Hodnota Z Hodnota P H0 Ano/Ne 

Kategorie 1 (Porozumění businessu) 0 1 Ano 

Kategorie 2 (Komplexní rozhodování) -0,44 0,66 Ano 

Kategorie 3 (Vytváření nového a jiného) 1,3 0,19 Ano 

Kategorie 4 (Držení směru) -1,34 0,18 Ano 

Kategorie 5 (Organizovanost) -0,23 0,81 Ano 

Kategorie 8 (Zvládání problémů) 1,97 0,05 Ne 

Kategorie 10 (Soustředění se na to klíčové) 3,7 0 Ne 

Kategorie 12 (Efektivní komunikace) -2,17 0,03 Ne 

Kategorie 13 (Směřování vzhůru) 1,43 0,15 Ano 

Kategorie 14 (Vztahové dovednosti) -0,46 0,64 Ano 

Kategorie 16 (Zvládání různých vztahů) 0 1 Ano 

Kategorie 17 (Inspirování ostatních) -3,12 0 Ne 

Kategorie 18 (Jednání se ctí a charakterem) 1,42 0,16 Ano 

Kategorie 19 (Otevřenost a vnímavost) 2,33 0,02 Ne 

Kategorie 20 (Demonstrování osobní flexibility) 4,07 0 Ne 
 Zdroj: Vlastní výzkum 

 Z tabulky lze vyvodit následující – u celkem 6 kategorií kompetencí z 15 byla 

identifikována statisticky významná rozdílnost vzorků. Pro Kategorie 8, 10, 19 a 20 

platí µ1 > µ2, tudíž statisticky významnější výskyt v těchto kategoriích připadá 

svobodným organizacím. U Kategorií 12 a 17 pak platí µ1 < µ2 a statisticky významnější 

výskyt připadá ostatním organizacím. 

  Celkově se tak tato část práce váže k otázkám práce položeným v úvodu 

a odpovídá na to, jaké jsou požadavky na pracovníky svobodných organizací a jakým 

způsobem se liší od požadavků na pracovníky organizací ostatních. Výše prezentované 

výstupy z obsahové analýzy náborových inzerátů ukázaly, o jaké měkké kompetence 

mají organizace největší zájem. Je patrné, že v některých oblastech panuje jak 

u svobodných tak u ostatních organizací shoda. A zároveň však také vyplynuly oblasti  
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kompetencí, které lze považovat za typické spíše pro svobodné organizace – takové, 

které lze v obecném chápání tohoto slova označit za pro ně klíčové. Otázkou je, proč 

svobodné organizace požadují v podstatě navíc tyto určité oblasti kompetencí.  

 Určitá souvislost lze vypozorovat právě v souvislosti s principy, které byly 

charakterizovány při popisu podstaty svobodných organizací. Je pochopitelné, že pokud 

jsou tyto principy pro organizaci důležité, zajímá se tak o jejich projevy a kompatibilitu 

s nimi už v průběhu přijímacího řízení. Důraz na zodpovědnost vůči sobě i ostatním 

a být schopen pracovat samostatně a současně v duchu společných hodnot (sdružené 

v Kategorii 8 Zvládání problémů) je zásadní v rámci filozofie svobodných organizací – 

funkční svoboda nemůže existovat bez osobní odpovědnosti. Stejně tak oblasti 

související s Kategorií 10 Soustředění se na to podstatné, tedy nadšení a energie do 

práce v určité oblasti spolu s vysokou vnitřní motivací korespondují s výrazně 

akcentovanou potřebou smyslu práce a souznění s ním (na rozdíl od závislosti na vnější 

stimulaci). Princip transparentnosti, sdílení a zájmu o společné se promítá do Kategorie 

19 Otevřenost a vnímavost. A Kategorie 20 Demonstrování flexibility, do níž je 

koncentrována zejména vnímání důležitosti osobního rozvoje a schopnosti učení 

se podporuje princip reflexe. 

 Vzhledem k tomu, že i přestože tyto kategorie byly zastoupeny významně více 

u svobodných organizací, nechyběly ale ani u některých ostatních organizací. Lze tak 

sledovat určitou provázanost. Do budoucna je tak možné, že některé principy budou 

vnímány více jako univerzální charakteristiky organizací. 
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3 Rozvoj kompetencí 

 Práce si klade také otázku, jak se v případě zájmu rozvíjet, aby člověk zvýšil 

svoji šanci být vhodným kandidátem pro otevřené pozice ve svobodných organizacích. 

Z praxe je zřejmé, že rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je založeno na širokém spektru 

okolností, avšak to, že se jednotlivec snaží cíleně na sobě pracovat, mu může pomoci, 

jak z pohledu potenciálního zaměstnavatele, tak pro jeho případnou vlastní adaptaci 

v organizaci. Výše popsaným výzkumem náborových inzerátů byly pojmenovány určité 

oblasti měkkých kompetencí, které mohou sloužit jako vodítko pro orientaci v tom, 

na jaké projevy chování organizace soustředí – a to jak ty, které jsou v popředí zájmu 

bez ohledu na to, zda je organizace označena za svobodnou či nikoliv, tak 

ty kompetence, které se zatím objevují převážně u svobodných organizací. 

 Zaměření se na určitou kompetenci však nelze vytrhnout z kontextu 

všeobecného vzdělání a rozvoje, na němž jedinec v průběhu života participuje. Jak 

zmiňují Veteška a Tureckiová: „Všeobecné vzdělání a odborná příprava jsou středem 

snah o rozvoj vědění (kompetencí či znalostí v širokém slova smyslu), formálních 

kvalifikací a určujícím faktorem inovačního potenciálu každé vyspělé společnosti. 

V kontextu současných dynamických a globálních změn mají naprosto zásadní význam. 

Formování kvalifikace souvisí s kompetencí profesní a kompetencemi klíčovými, 

na které působí např. dovednosti, znalosti, zkušenosti a schopnost orientovat se v daném 

oboru ... .“ (Veteška, 2008, s. 21) Jedinec tak průběžně navazuje na to, co již zvládnul 

pomocí formálního, neformálního vzdělávání a informálního učení, a tímto procesem 

můžeme chápat celoživotní učení.  

 Rozvoj jednotlivce může být zaměřen na různé cíle nebo probíhat také 

mimovolně v běžném životě. V současné době se stále více v systému vzdělávání 

prosazuje právě rozvoj podle kompetencí, a to zejména v oblasti andragogického 

kurikula. Učení se zaměřuje na schopnost budovat a udržovat zdravé vztahy, schopnost 

učit se, řešit problémy samostatně a kreativně a podobná témata, spíše než 

na  memorování.  Kompetence  tak  překračují  zaměření  na  určitou  konkrétní  činnost  
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(a s ní spojené znalosti, dovednosti) a umožňují orientovat se v různých situacích 

a působit na mnoha pozicích, což přináší větší flexibilitu v životě i na pracovním trhu 

(Veteška, 2008, s. 14 a 20). „Orientace na kompetence přesahující profese a orientace 

na kompetence vedoucí k rozvoji osobnosti mají široký individuální význam 

s pozitivním dopadem na společnost.“ (Veteška, 2008, s. 20) 

 Ať už je zvolena jakákoliv systemizace či daný kompetenční model, mohou 

formulace kompetencí složit jako užitečné vodítko pro určení rozvojové potřeby 

jedince. Záměrem tak může být získání, rozvoj či zvládání chování určitým směrem, 

definovaným danou kompetencí. Představa o tom, na čem pracovat, vůle a motivace, 

jsou základní předpokladem pro posun. Pro naplnění cíle pak lze volit odpovídající 

prostředky a optimálně je ustanovit do plánu. Pomůckou pro stanovení optimální 

skladby prostředků může být tzv. koncepce 70:20:10, vyvinutá v osmdesátých letech 20. 

století v americké vzdělávací instituci Center for Creative Leadership. Čísla v označení 

odkazují na to, v jakém poměru vůči sobě by měly být různé prostředky – rozvoj 

pomocí praktických zkušeností a zážitků, učení se od druhých a tradiční kurzy, semináře 

a další podobné aktivity (The 70:20:10 Model for Learning and Development, 2014).  

 Podle koncepce by se většina rozvojových aktivit měla odehrávat formou reálné 

zkušenosti na skutečných aktivitách (nejčastěji právě pracovních – tzv. on-the-job), 

které jsou výzvou a umožňují tak posun na základě nutnosti vystupovat z vlastní zóny 

komfortu. Důležitou roli hraje také to, že se nejedná o zkoušení, ale realitu, tudíž jde 

o více a člověk je tak nucen udělat více. Důležitá je také možnost učit se z chyb, neboť 

je třeba řešit důsledky a lze využít okamžitou zpětnou vazbu. 20% pak připadá na učení 

od ostatních, tedy interakci s dalšími lidmi. Je tak možné získávat cíleně zpětnou vazbu 

či se rozvíjet na základě přenesené zkušenosti a jiného pohledu na situaci, k čemuž 

může účinně sloužit mentoring či učení a práce ve skupině. Dalším nástrojem z této 

oblasti je koučink, který může pomoci držet směr a překonávat překážky. Kromě reakcí 

od ostatní lze z této kategorie získat také podporu a ocenění. Z 10% by měl být věnován 

prostor formálním vzdělávacím aktivitám, kurzům, seminářům atd., kdy je jedinec 

příjemcem předloženého a možnost učení se praxí je omezena (The 70:20:10 Model for 

Learning and Development, 2014). V praxi jsou však často pro lidi synonymem rozvoje 

právě pouze různé formální kurzy, tréninky či konference. Pochopitelně mohou přinést 

zajímavé poznatky a příležitosti, avšak praktická aplikace a vlastní reflexe zažitého mají 

významně větší rozvojový potenciál. Veteška a Tureckiová říkají: „Lze vycházet z toho, 
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že lidé během svého vzdělávání získávají určité vědomosti a osvojují si určité 

dovednosti. Praktickým uplatněním nové získaných informací pak vytvářejí individuální 

zkušenost. Souhrnem těchto zkušeností a dovedností vznikají konkrétní kompetence.“ 

(2008, s. 42) a také: „Je proto důležité, aby jedinci v procesech vzdělávání a učení 

dostali možnost utvářet si kompetence v různých životních situacích a při plnění 

rozličných úkolů (dosahování cílů a aspirací) je uměli efektivně používat.“ (2008, s. 15.) 

 Pro efektivní rozvoj lze nalézt řadu tipů a doporučení na internetu i v literatuře. 

Záleží vždy na situaci a oblasti, ve které se chce jedinec rozvíjet. V knize FYI For Your 

Improvement™ – A Guide for Development and Coaching je popsáno několik 

myšlenek, které by měly pomoci pro rozvoj jakékoliv kompetence a jejich ambicí je 

tedy univerzální platnost. Jedná se například o to, že je důležité dobře si vybrat, na čem 

pracovat, neboť ne všechny oblasti lze rozvíjet stejně, některé vyžadují mnohem více 

úsilí. Zároveň je klíčové zvolit takovou konkrétní oblast či cíl, který je pro toho, kdo 

se chce rozvíjet, skutečně důležitý. Rozvojový plán by neměl obsahovat pouze věci, 

které je třeba začít dělat, ale i ty, se kterými je třeba přestat, zároveň je ale užitečné 

pojmenovat i ty věci, které jsou v dané oblasti zvládnuty, a je užitečné v nich 

pokračovat. Ve vztahu k učení od druhých je užitečné vzít si více vzorů a pozorovat 

u nich určitý projev. Může být také užitečné v dané oblasti nejenom přijímat, ale 

vyzkoušet si o danou věc ostatní obohatit – vysvětlit něco někomu, nebo se snažit něco 

ostatní naučit je efektivním způsobem, jak se v dané oblasti rozvíjet. V případě výběru 

kurzu či školení je užitečné pečlivě vybírat a zvolit ten co nejkvalitnější a věnovat akci 

dostatek času a plnou pozornost. Efektivní je nesnažit zaznamenat si všechny myšlenky, 

ale soustředit se na věci, které souvisí s vlastní dopředu definovanou potřebou. 

Při vyhledávání rozvojových situací v reálném životě je dobré volit různorodé situace 

a nestanovovat si příliš náročné úkoly. Každý splněný úkol je třeba si zhodnotit, ideálně 

písemně a uvědomit si, co udělat příště lépe či jinak. Splněné úkoly a postup se hodí 

zaznamenávat pro možnost srovnání a vyhodnocení, zároveň je to motivující. 

Pro zpětnou vazbu mohou účinně posloužit také lidé, kteří toho, kdo se chce rozvíjet, 

neznají příliš dlouho a mohou poskytnout podněty, které nejsou zjevné ostatním 

(Lombardo, 2009, s. C-1 až C-3).  
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 Ve vztahu k položené otázce je tak možné říci, že klíčové je uvědomit si v prvé 

řadě své vlastní kompetence a identifikovat, jakým způsobem se dále rozvíjet s ohledem 

na kariérní i životní očekávání. Zásadní je nezapomenout, že rozvoj má člověk 

ve vlastních rukou a záleží na něm, zda a jak dokáže na sobě pracovat. Očekávání 

svobodných firem mohou být – i na základě toho, co bylo pozorováno ve výzkumu – 

vnímána jako něco, na co zatím jednotlivec nebyl připraven, například proto, že 

základem jeho dosavadního vzdělávání a rozvoje (ať už formálního či třeba profesního) 

byl důraz na „tvrdé“ dovednosti a znalosti, spíše než kompetence měkké.   
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4 Závěr 

 Záměrem práce bylo přispět ke zkoumání fenoménu svobodných organizací jako 

jednoho z trendů v současném vývoji řízení organizací se zaměřením na otázku 

očekávání od svých pracovníků. Téma bylo zpracováno pomocí analýzy měkkých 

kompetencí v náborových inzerátech vzorku těchto organizací a porovnáním 

se vzorkem organizací, které nejsou identifikovány jako svobodné. Toto bylo zasazeno 

také do kontextu vývoje přístupů k řízení organizací. 

 V úvodu práce byly stanoveny čtyři výzkumné otázky, přičemž struktura práce 

odpovídá identifikaci odpovědí. První otázka směřovala na bližší seznámení 

s konceptem svobodných organizací (nebo-li konceptem svobody v práci): 

 1/ Čím se vyznačuje koncept svobodných organizací? 

 Koncept svobodných organizací byl ilustrován na základě publikovaných 

informací o tomto tématu. Podstatou je, že existuje sada principů, jejichž realizace 

v praxi je považována za klíčovou pro to, aby byla firma identifikována jako svobodná. 

Tyto principy cílí na to, jak by se měli všichni v rámci organizace chovat, ať už 

jednotliví zaměstnanci, tak organizace a její vrcholní představitelé jako celek. Důraz je 

kladen zejména na aktivní sdílení smyslu práce a jeho předřazení před způsob, jak práci 

dělat. Dále jsou jako důležité vnímány otevřenost, férovost a respekt, sdílení informací 

a schopnost nést odpovědnost za své chování. A také rozložení moci a možnosti 

rozhodovat se autonomně dle dané situace a potřeba dále se rozvíjet a učit se ze zpětné 

vazby. Není však nijak dáno, jak tyto principy aplikovat, a tak se toho různé organizace 

ujímají dle vlastních potřeb. Východiska konceptu byla identifikována zejména 

v sílícím vnímání potřeby pozitivního a uspokojujícího života a z něj vycházejícího 

tématu engagementu. 

 Další dvě otázky pak cílily na identifikaci kompetencí, které současné 

organizace hledají u svých potenciálních pracovníků, a zda existuje rozdíl mezi 

svobodnými organizacemi a ostatními organizacemi, tedy organizacemi, které nejsou 

deklarovány jako svobodné: 

  



57 
 

2/ Jaké jsou požadavky na pracovníky těchto organizací (ve smyslu kompetencí)? 

 3/ Jak se tyto požadavky liší od požadavků na pracovníky ostatních organizaci? 

Za účelem zjištění odpovědí byl zkonstruován výzkum, který zkoumal náborové 

inzeráty firem, a záměrem bylo zjistit, zda se svobodné organizace skutečně nějakým 

způsobem odlišují od ostatních. Jako cesta k ověření bylo zvoleno právě sledování 

požadavků firem na pracovníky v podobě měkkých kompetencí, jež lze považovat 

za znak toho, na co je v dané organizaci kladen důraz. Výzkum byl proveden obsahovou 

analýzou pojmů, které pak byly roztříděny do apriori stanovených kategorií dle 

kompetenčního modelu Lominger (byla tak zajištěna logická obsahová struktura a míra 

detailu kategorií, které by bylo složité dosáhnout při definování vlastních kategorií). 

Výzkum tímto způsobem identifikoval, do jaké míry organizace požadují různé oblasti 

kompetencí, a porovnal pomocí statistického testu, které oblasti jsou významně více 

zastoupeny u svobodných organizací. Bylo zjištěno, že celkem 4 oblasti kompetencí 

jsou u svobodných firem zastoupeny významně více – a to oblasti Soustředění se na to 

podstatné – tedy vlastní motivace a chuť dělat svoji práci, Zvládání problémů – tedy 

schopnost řešit úkoly samostatně v duchu společných hodnot, Otevřenost a všímavost – 

tedy důraz na schopnost sdílet informace a otevřeně komunikovat a Demonstrování 

osobní flexibility – tedy vnímání důležitosti rozvoje a učení se z vlastní zkušenosti. 

V rámci těchto oblastí lze pozorovat výše popsané principy svobodných organizací a lze 

usuzovat, že požadavky na potenciální pracovníky svobodných firem se liší právě 

ve větším poptávání těch charakteristik, které jsou typické pro jejich kulturu.  

 Poslední čtvrtá otázka se pak doptávala na možnost rozvoje v daných, 

svobodnými firmami vyhledávaných kompetencích: 

4/ Jakým způsobem je možné se rozvíjet tak, aby byl jedinec vhodným pro práci 

ve svobodné organizaci. 

Základním východiskem v této otázce je předpoklad celoživotního učení, tedy že člověk 

má šanci na sobě pracovat a pokud uvažujeme v duchu kompetencí, může své 

kompetence rozvíjet, záleží v prvé řadě na jeho vlastním odhodlání a možnostech, které 

využije. Pro možnost rozvoje v kompetencích byla představena koncepce 70:20:10, 

která dává největší důraz na učení se v akci v rámci skutečných životních, pracovních 

i nepracovních aktivitách. Dále je užitečné učit se od druhých, ať už v podobě stínování, 
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mentoringu či koučinku, a žádat si pravidelně o zpětnou vazbu. A kurzy, tréningy 

či další obdobné aktivity by měly mezi rozvojovými aktivitami zabírat jen zhruba 10%. 

V případě, že člověk zvolí jakékoliv aktivity, je však zásadní, aby si dokázal před tím 

dobře formulovat, kam se chce posunout a stanovit si tak správně cíl – bez toho mohou 

být tyto aktivity v určitém směru jednorázově obohacující, ale ne efektivní. Pokud je 

tedy záměrem jedince rozvoj pro to, aby měl větší šanci uplatnit se ve svobodných 

organizacích, může být jednou cestou právě sebereflexe toho, jak si stojí v těch 

oblastech kompetencí, které jsou u těchto firem vyhledávány nejvíce. Zároveň je dobré 

uvědomit si, zda je to kompetence poptávaná bez ohledu na to, zda je organizace 

svobodná, anebo naopak se jedná o kompetenci, která vyžaduje něco, na co nemusí být 

ze své dosavadní praxe mimo tyto organizace zvyklý. Záleží pak na prostředcích, které 

si dle svých možností a preferovaných způsobů rozvoje zvolí – je však doporučeno 

respektovat výše popsané rozložení různých charakterů prostředků. 

 Celkově však je patrné, že ačkoliv svobodné organizace měly ve svých 

inzerátech větší množství požadavků z oblasti měkkých kompetencí a také jejich 

pestrost byla častěji větší (čemuž odpovídá fakt, že analyzované pojmy byly 

rovnoměrněji rozloženy do více kategorií), nelze říci, že ostatní organizace se o měkké 

kompetence nezajímají. S vývojem organizací a rostoucím zdůrazňování toho, že člověk 

má mít možnost dělat v životě smysluplnou práci, jež by měly organizace podporovat, 

neboť i pro ně to může mít výhody v podobě benefitů plynoucích z engagementu, lze 

předpokládat, že měkké kompetence budou dále nabývat významu z pohledu organizací 

a ovlivňovat tak fungování organizací. Je tak otázkou, na kolik se budou kompetence 

momentálně identifikované jako specifické pro svobodné organizace stávat také 

univerzálněji poptávanými. Je to téma, které se hodí i nadále sledovat.   
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