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Úvod 

Pojem pracovní flexibility se objevuje na poli společenských věd teprve poslední 

dvě desetiletí, nicméně s velkou intenzitou nabývá na významu. Nové flexibilní formy 

práce a proměny na trhu práce se stávají předmětem mnoha odborných i vědeckých diskusí, 

studií i výzkumů. Flexibilita práce představuje poměrně široký pojem, který zahrnuje 

nestandardní, atypická uspořádaní práce, která zvyšují nejen adaptabilitu trhu práce na 

vnější podněty, ale proměňují i samotný charakter práce. Trh práce a jeho proměny se 

dotýkají každodenní reality každého z nás a zasahují do nejrůznějších oblastí sociálního 

života, např. harmonizace či konflikt práce a rodiny, práce a osobního života, problematiky 

genderových nerovností, segregace na trhu práce atd. 

Tato diplomová práce si klade za cíl proniknout pouze do jedné části širokého 

spektra problematiky pracovní flexibility a zaměřuje se na flexibilní formy pracovní doby. 

Zkoumání flexibility pracovní doby na jedné straně popisuje jednotlivé flexibilní formy 

pracovní doby a jejich výskyt na trhu práce a na druhé straně je zkoumání vedeno snahou 

zdůvodnit výskyt těchto forem, vysvětlit, jaká pozitiva či negativa přinášejí jak 

zaměstnancům, tak firmám, a naznačit možné perspektivy a hrozby využívání flexibilních 

forem pracovní doby. 

V první kapitole budou vymezeny základní poJmy a teoretické přístupy 

k problematice flexibility práce. Pozornost bude věnována různým pohledům na pojem 

pracovní flexibility, stejně jako různým dělením a typologiím flexibility. Flexibilita je také 

odlišně vnímána v jednotlivých zemích, proto budou popsány odlišnosti amerického a 

evropského modelu flexibility, stejně jako modifikace v rámci evropského modelu. 

Zkoumání pracovní flexibility se pohybuje na pomezí sociologie a ekonomie. 

Z teoretického hlediska lze přistupovat k flexibilitě práce z několika perspektiv, od pohledu 

liberální ekonomie přes teorii segmentace trhu, interního trhu práce a institucionalismu po 

teorie organizace. 

Kapitola Flexibilita pracovní doby a její formy definuje nejrůznější formy 

flexibility, se kterými je možné se setkat na trhu práce. Rozlišuje jednak flexibilitu délky 

pracovní doby (chronometrickou flexibilitu) a flexibilitu uspořádání pracovní doby 

(chronologickou flexibilitu). Skutečnou situaci na trhu práce pak mapuje kapitola Využívání 

flexibilních forem pracovní doby na trhu práce ČR a jiných evropských zemí. Na základě 

statistických dat prováděných a zveřejňovaných Eurostatem, výsledků výzkumu Household, 

Work and Flexibility (HWF 2003) v osmi zemích Evropy a výsledků výzkumu 
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organizovaného Evropským fondem pro zlepšení životních a pracovních podmínek 

(European Foundation ... 2006a) bude provedena reinterpretace výsledků a mezievropské 

srovnání využívání flexibilních forem pracovní doby. Zvláštní pozornost bude věnována 

situaci na trhu práce v transformovaných zemích střední a východní Evropy včetně České 

republiky a uplatňování flexibility pracovní doby v těchto zemích. 

Na otázku, jaká pozitiva a jaká negativa mohou flexibilní formy pracovní doby 

přinášet pro zaměstnance a jaká pro zamě.stnavatele, odpovídá kapitola Klady a zápory 

flexibility pracovní doby. Na jedné straně budou vysvětlovány motivy, které vedou firmy 

k uplatňování flexibilních forem pracovní doby, spolu se zkoumáním výsledků několika 

případových studií a výsledků šetření mezi českými zaměstnavateli provedeném 

Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV 2000c). Na druhé straně budou 

vylíčeny klady a zápory tak, jak mohou být vnímány z perspektivy zaměstnanců. V rámci 

této kapitoly bude také provedena sekundární analýza dat z výzkumu Pracovní podmínky 

2000 (viz Příloha 1) zaměřená na strukturu pracovníků využívajících flexibilní formy 

pracovní doby, problematiku přesčasů i souvislosti pracovní doby a sladění práce a rodiny. 

Poslední kapitola Možné perspektivy i hrozby využívání flexibilních forem pracovní 

doby je zamyšlením nad následky využívání těchto forem. Klade si za cíl zodpovědět 

zejména na tři otázky: Jak se pojí flexibilní formy pracovní doby zaměstnání s 

nezaměstnaností? Jaké možnosti mohou tyto formy otvírat pro určité sociální skupiny? 

Jaké dopady mohou mít nové formy pracovní doby na vnímání času? 

Za pomoci výsledků různých evropských výzkumů zabývajících se problematikou 

pracovní doby, budou analyzovány flexibilní formy pracovní doby, předložen přehled 

možných forem i využívaných forem a jejich souvislostí a bude zodpověděna otázka, proč 

jsou flexibilní formy využívány, či proč by měly být využívány, z pohledu zaměstnanců i 

firem. 
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1. Vymezení pojmů a teoretické přístupy k problematice pracovní 
flexibility 

1.1 Proměny trhu práce a pojem pracovní flexibility 

V posledních dvou desetiletích se na trhu práce začínají stále více uplatňovat 

flexibilní formy zaměstnávání a pracovní doby. Neustále se hovoří o proměnách trhu práce 

a flexibilita se stává heslem dne. V souvislosti s rostoucí mírou nezaměstnanosti a 

snižováním počtu pracovních míst v Evropě je flexibilita práce považována za efektivní 

řešení těchto problémů a za nedílnou součást modernizace trhu práce. Na druhou stranu lze 

hovořit o nabourání systému plné zaměstnanosti a o růstu nejistot. 

"Výdělečná práce a činnost v povolání se v industriální epoše staly osou života." 

(Beck 2004: 221) Na otázku, "Čím jste?", následovala samozřejmá odpověď vypovídající o 

zaměstnání, které se pravděpodobně během života nijak nezměnilo, a tato odpověď pak 

stačila k identifikaci, k zařazení člověka. Povolání a rodina tvořily dvě základní jistoty 

života lidí. Dnes však rodina ztratila původní jistoty i ochranné funkce a jistota celoživotní 

celodenní práce je, zdá se, také ohrožena (Beck 2004). Zygmunt Bauman hovoří o proměně 

"dlouhodobé" mentality v mentalitu "krátkodobou." (Bauman 2004 : 33) Dlouhodobá 

mentalita byla charakteristická snoubením práce a kapitálu. Kapitál i dělníci byli spojeni 

továrnou, ani kapitál ani dělníci se nemohli někam jinam přesunout a byli na sebe odkázáni. 

Dnes však partneři neočekávají, že spolu zůstanou na dlouho. "Současná , tekutá', 

,plynoucí', rozptýlená, rozprášená a deregulovaná podoba modemity není předzvěstí 

rozvodu a závěrečného přerušení komunikace, věstí však uvolnění svazku mezi kapitálem a 

prací." (Bauman 2004 : 35) Globalizace přinesla svobodu pohybu kapitálu, který tak ztrácí 

závislost na trvalém a lokálně vázaném svazku s prací, ač se lokální instituce tomuto 

vyvázání snaží ze všech sil zabránit. Akcionáři nejsou nijak prostorově vázáni na rozdíl od 

zaměstnanců, jež se rekrutují z obyvatel dané lokality a nemohou, zejména pokud nesou 

břímě starosti o rodinu, domácnost, apod., bez problémů firmu následovat. Akcionáři jsou 

naopak odkázáni na vrtochy investorů, na nevyzpytatelné tržní síly a požadavky 

konkurenceschopnosti. Nejžádanějším a nejvíce oceňovaným ziskem, který nová mobilita 

přináší volně fluktuujícímu a s místem nesvázanému kapitálu, se pak stává ztráta 

odpovědnosti za důsledky. (Bauman 2000) Touto situací narůstá nejistota a je ohrožována 

důvěra zaměstnanců ve firmy. "Udržení konkurenceschopnosti nutí v tomto proměnlivém 

prostředí každou organizaci přejít od pevných nákladů (zvláště mezd, které tvoří jejich 
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většinu) k nákladům pružným, jež se zvyšují a snižují podle toho, jak si zákazníci vybírají" 

(Raich 2003 : 170). 

Systém plného zaměstnání založený na standardizaci v oblastech pracovní smlouvy, 

místa práce a pracovní doby začíná ztrácet pevné kontury. "Hranice mezi prací a neprací se 

tak stávají pohyblivými. Šíří se flexibilní, pluralizované formy neúplného zaměstnání" 

(Beck 2004 : 226). Systém plné zaměstnanosti, tak jak ho známe z poloviny dvacátého 

století v Západních zemích, černobíle rozlišoval mezi zaměstnaností a nezaměstnaností, 

přičemž nezaměstnanost byla chápána jaku dočasný jev zpíisubený cyklickými výkyvy 

ekonomiky. Dnes však při rostoucím trendu snižování personálních nákladů, automatizace a 

přesouvání podniků na východ je propouštění pracovníků každodenní realitou 1• N aproti 

tomu se začínají stále více prosazovat flexibilní formy organizace práce a pracovní doby 

(částečné úvazky, sdílení pracovního místa, práce na zavolání, práce doma atd.) a 

především rychlé střídání zaměstnání. (Beck 2004) Flexibilita a její aplikace na pracovním 

trhu jsou předzvěstí konce práce v té podobě, jak jsme ji běžně chápali. Znamená to nástup 

práce na krátkodobé, otevřené nebo vůbec žádné smlouvy, nástup pracovnfch míst bez 

jakékoli zabudované jistoty (Bauman 2002 : 235). Podle Ulricha Becka (2004 : 228) tento 

rizikový systém flexibilního, pluralizovaného, decentralizovaného neúplného zaměstnání 

sice možná nebude znát problém nezaměstnanosti (ve smyslu nedostatku výdělečné práce), 

cenou za to ale bude generalizace nejistot spojených se zaměstnáním, které "starý" jednotný 

systém plného zaměstnání spjatý s industriální společností neznal. 

Pojem pracovní flexibility není hodnotově zcela neutrální a promítají se do něj různé 

pohledy. Pro některé je flexibilizace trhu práce výrazem modernizace a dynamiky. Liberální 

ekonomové, prosazující deregulaci trhu práce, vidí flexibilitu jako nutnou podmínku 

efektivního fungování ekonomiky v dnešní globalizované době. Naproti tomu jini 

upozorňují na možná rizika flexibilizace, na ztrátu sociálních jistot, nejistotu a nestabilitu 

pracovních podmínek a dokonce pracovní flexibilitu vidí jako obraz podřízení se člověka 

ekonomickým zájmům s destruktivními důsledky pro integritu osobnosti a sociální 

soudržnost společnosti (Sennet 1998 podle Večerník 2003a). Z těchto pohledů vyplývá, že 

1 Ovšem v posledních desíti letech v Evropě dochází ke snižování průměrné míry nezaměstnanosti. V průměru 
země, ve kterých dochází ke snižování nezaměstnanosti (Irsko, Anglie, Španělsko) převáží země s opačným 
trendem (Německo, Rakousko) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

EU (15 členů ) 10,5 10,1 10,2 9,9 9,3 8,6 7,7 7,3 7,6 8 8,1 7,9 
Zdroj: Eurostat (2006), upraveno. 
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definovat pojem pracovní flexibilita není tak úplně snadné a můžeme se setkat s celou řadou 

definic. 

1.2. Druhy a typy pracovní .flexibility 

Flexibilita práce představuje proces rostoucí adaptability trhu práce vzhledem k 

probíhajícím změnám v ekonomice, které souvisí jak s globalizací, tak s vědecko

technickým pokrokem vyžadujícím rychle se měnící pracovní dovednosti a obecně stále 

rostoucí kvalifikaci všech aktérů trhu práce (VÚPSV 2004 : 3). Podle vztahu mezi světem 

práce a sociálním státem lze rozlišovat dva typy flexibilizace: flexibilizaci adaptivní, která 

klade požadavek osvobození od nadměrné sociální ochrany, n flflxihiliznci inovativní, která 

představuje aktivní adaptaci prostřednictvím sociálního systému (Večerník 2003a: 107). 

Dalším z mnoha rozdělení je dělení flexibility na kvantitativní a kvalitativní. 

Kvantitativní flexibilita představuje pouze přizpůsobení se potřebám firmy ve smyslu 

přizpůsobení počtu pracovníků a přizpůsobení pracovní doby, kdežto kvalitativní flexibilita 

zahrnuje proměnu struktury a kvalifikace pracovních kompetencí, proměnu organizace 

práce a výrobního systému. Toto dělení lze kombinovat s rozdělením flexibility na interní a 

externí (viz tabulka 1). Interní flexibilita se týká fungování konkrétní firmy a jejích reakcí 

na nepředvídatelné výkyvy v poptávce. N a změny na trhu mohou zaměstnavatelé reagovat 

přizpůsobováním počtu pracovníků, délky a organizace pracovní doby, mzdové úrovně a 

náplně práce. V případě externí flexibility mluvíme především o využívání flexibilních 

forem zaměstnávání pracovní síly, která se však nestává trvalou součástí dané firmy. Firmy 

často reagují na změny v poptávce najímáním dočasné pracovní síly zaměstnávané na dobu 

určitou nebo prostřednictvím najímání kontraktní pracovní síly. (VÚPSV 2004 : 6) 

5 



Tabulka 1: Formy flexibility 

kvantitativní kvalitativní 
Zaměstnanecký status: Výrobní systém: 

• Práce na dobu neurčitou • Subcontracting2 

• Práce na dobu určitou • Outsourcing 
externí • Sezónní práce • Samostatná výdělečná 

• Práce na zavolanou činnost 

= výrobní flexibilita 
Prostorová pracovní mobilita 

= numerická flexibilita = geografická flexibilita 
Pracovní doba: Organizace práce: 

• Zkracováni pracovní doby • Job rotation 

• Přesčasy/částečné úvazky • Týmová práce/samostatná 

• Noční práce, směnná práce 
práce • Multi-tasking, multi-skilling3 

interní • Práce o víkendech • Projektové skupiny 

• Stlačený pracovní týden • Odpovědnost pracovníků za 

• Nepravidelná pracovní plánování, rozpočet, inovace, 
doba technologii 

• Sdílení pracovního místa • Práce doma (částečně nebo 
úplně) 

= dočasná flexibilita = funkční flexibilita 
. . .. 

ZdroJ: European Foundat10n for the Improvement of Ltvmg and Working Condttlons 
(2003); upraveno. 

Jak je z tabulky evidentní, firmám se nabízí celé množství strategií, jak dosáhnout 

flexibility. Samozřejmě firmy zpravidla využívají různé kombinace těchto strategií. To, jaké 

strategie firmy volí ovlivňuje nejen pracovní a životní podmínky zaměstnanců, ale následně 

i situaci na celém trhu práce. Firmy však neexistují ve vakuu, a tak na flexibilitu má zásadní 

vliv také stát prostřednictvím svých institucí, zejména stanovováním rámce pro různé formy 

zaměstnání a pracovní doby, stejně jako vykonáváním kontroly jejich dodržování. 

Často jsou flexibilní formy práce spojovány s nestandardní formou pracovního 

vztahu. Pokud zjednodušíme typ pracovního vztahu na dva základní ukazatele, na délku 

trvání pracovního vztahu a délku pracovní doby, pak standardní pracovní vztah je pracovní 

vztah definovaný pracovní smlouvou na dobu neurčitou s osmihodinovou pracovní dobou. 

Ostatní typy pracovních vztahů pak lze považovat za nestandardní. Základní typologii 

znázorňuje tabulka č. 2. 

2 Subcontracting je zaměstnávání prostřednictvím zprostředkovatelských agentur. 
3 Souběžné zpracovávání více úkolů (multitasking) a schopnost zvládat více funkci vyžadující různé 
dovednosti (multiskilling). 
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Tabulka 2: Typologie pracovních vztahů 

Délka pracovního vztahu 
Délka pracovní Doba neurčitá Doba určitá 

doby 
Stálý pracovní vztah Smlouvy na dočasnou, časově 

Plný úvazek s osnůhodinovou pracovní dobou nebo úkolově určenou práci 
s osnůhodinovou pracovní 
dobou 

Stálý pracovní vztah s nižším než Pracovní smlouvy reagující na 
plným úvazkem s relativně pevně aktuální poptávku firem; 

Částečný úvazek stanoveným harmonogramem smlouvy na dočasnou, časově 
práce nebo počtem pracovních nebo úkolově určenou práci 
hodin s nižším než plným úvazkem 

Zdroj: Zeytinoglu (2002) podle Zeytinoglu (1999b); upraveno. 

Toto dělení je však zjednodušené, protože opomíná uspořádání a formu pracovní doby, 

stejně jako nejsou zahrnovány další součásti pracovních dohod a smluv (např. délka zkušení 

doby), které mohou otevírat prostor pro flexibilizaci. Flexibilita může spočívat také ve 

znásobení pracovních poměrů. 

1.3. Různá pojetí flexibility v různých zemích 

Pojetí flexibility je celá řada, ale v zásadě je možné rozlišit dva přístupy k flexibilitě, 

jenž lze nazvat americkým a evropským modelem (Večerník 2003c, 2003d). V USA 

vznikly flexibilní formy pracovní doby spontánně, pružnost amerického trhu práce je totiž 

dána deregulací. Přísné nároky na vyplácení sociálních dávek nutí jedince spoléhat hlavně 

na sebe, ne na sociální stát a tudíž brát jakoukoliv práci. Flexibilita je proto také často 

ztotožňována s nestandardnínů úvazky nevýhodnými pro zaměstnance (bad jobs). Rychlá 

fluktuace pracovníků je také hlavním rysem trhu práce v USA. Lidé střídají pracovní místa 

mnohem častěji než v Evropě a jsou mnohem více ochotni se za prací stěhovat. Většina 

evropských zemí se na rozdíl od USA vydala cestou řízené flexibility. Ačkoliv je Evropa 

známá spíše regulovaným trhem práce a "drsnost" amerického sociálního systému je do 

Evropy nepřenositelná, i zde se v posledních dvou desetiletích začínají prosazovat flexibilní 

formy práce. Pro země Evropské unie je flexibilizace trhu práce jedním z hlavních cílů 

nejen na národní úrovni, ale i na mezinárodní úrovni v rámci Evropské strategie 

zaměstnanosti. Je považována spolu s konceptem celoživotního vzdělávání za klíčovou 

strategii v boji s vysokou nezaměstnaností, za jejíž vysoké míry v Evropě v posledních 

-dvou desetiletích byl odpovědný právě rigidní, neflexibilní trh práce. (VÚPSV 2004) 
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Řízená flexibilizace typická např. pro Nizozemí a Švédsko měla za cíl minimalizovat 

negativní dopady na pracovníky a získat tak jejich podporu pro změny (Večerník 2003c ). 

Ač je přístup k flexibilizaci v Evropě značně odlišný od amerického, v rámci Evropy se také 

podstatně liší. 

Ve Švédsku i v Nizozemí je snaha prosadit flexibilitu práce bez zvýšení s ní 

spojených rizik, avšak v každé z obou zemí je kladen důraz na jiné formy (HWF 2003). 

Nizozemí se ubírá směrem snižování nezaměstnanosti pomocí zkracování úvazků a sdílení 

pracovního místa, tedy zaměstnávání co největšího počtu lidí (byť na nižší než plný 

úvazek). Ve Švédsku .ie pohled zaměřen spíše na harmonizaci práce a rodiny a snaží se 

zvýšit možnost zaměstnání žen na plný úvazek. Flexibilita se ve Švédsku pohyhuje spíše 

v uspořádání pracovní doby. Švédské firmy jsou také otevřenější funkční flexibilitě a 

poskytují pracovníkům školení dovolující jim vykonávat různé pracovní úkoly podle 

aktuálních potřeb. Zaměření na funkční flexibilitu souvisí s ochotou firem nést určité 

sociální náklady, které se mohou vrátit až v delším časovém období. Ve Velké Británii je 

situace opět odlišná, muži pracují mnohem více hodin než ženy. Ženy sice využívají 

částečných úvazků, ale ty se vyznačují ztrátou sociálních jistot nebo jsou úplně bez 

smlouvy. 

Na základě srovnání přístupu k flexibilitě v Anglii a Německu (stejně jako ve 

Švédsku) lze rozlišit dva modely (Ronnmar 2006 : 58). Anglie, která se vyznačuje slabými 

kolektivními strukturami a odbory spolu s nízkou právní ochranou pracovníků představuje 

neoliberální model flexibility zaměřující se na numerickou flexibilitu. Naopak Německo a 

Švédsko, kde zaměstnanci mají tradičně silnou ochranu, lze přiřadit ke kvazi

korporativnímu modelu flexibility, který zdůrazňuje funkční flexibilitu. První model 

můžeme také označit jako soutěživý, konkurenční či nepřátelský a druhý model pak jako 

konsensuální (Bamber 1992 podle Ronnmar 2006). 

V transformovaných zemích východní a střední Evropy se často setkáváme 

s praktikami spontánního posilování pružnosti trhu práce. V České republice je ve srovnání 

s ostatními zeměmi více rozšířená samostatně výdělečná činnost jako hlavní i vedlejší 

pracovní poměr (HWF 2003). Tento zájem o samostatně výdělečnou činnost lze spojovat s 

"podnikavostí" českých lidí. Podle expertů Světové banky to pravděpodobně souvisí s 

vysokým daňovým zatížením zaměstnanců, neboť např. živnostenský list umožňuje 

dosáhnout vyššího výdělku a snížit náklady na pracovní sílu firmě, pro kterou člověk 

pracuje (Večerník 2003c). V Maďarsku nacházíme nejvyšší počet lidí s neregulérní 

pracovní dobou a na Slovensku je nejvyšší počet lidí kombinujících různé druhy flexibility 
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(HWF 2003). Bulharsko a Rumunsko jsou příkladem zemí, kde při vysoké nezaměstnanosti 

a neschopnosti chudé ekonomiky financovat sociální stát, jsou lidé nuceni si pomáhat sami 

a často přijímají téměř jakoukoliv poskytnutou práci. Nepřekvapí tedy, že rumunská 

inteligence je ochotna přestěhovat se za prací třeba i do zahraničí. V Rumunsku existuje 

masový zájem nezaměstnaných o soukromé zemědělství, které poskytuje alespoň základní 

obživu. (HWF 2003) 

Jak vyplývá z různého pojetí flexibility v různých zemích, lze rozlišovat dobrou a 

špatnou flexibilitu, neboli chtěnou a nechtěnou flexibilitou. Dobře placení manažeři a 

profesionálové často využívají "dobré flexibility" (good flexibility), která se vyznačuje 

zejména tím, že nad ní mají určitou kontrolu, rozhodli se pro určité formy flexibility, 

protože je sami chtějí. Na druhé straně manuální pracovníci jsou často svou životní situací 

nuceni přijmout i nejistou práci, práci na částečný úvazek, či jinou f1exibilní formu práce, se 

kterou nejsou úplně spokojeni. V takovém případě hovoříme o "špatné flexibilitě", či 

nechtěné flexibilitě (bad flexibility). V západní Evropě je hojně zastoupena pozitivní 

flexibilita, kdežto v některých transformovaných zemích (zejména Maďarsko, Rumunsko a 

Bulharsko) převládají nechtěné formy flexibility, ačkoliv se tyto formy vyskytují v každé 

zemi (HWF 2003). Pozitivní flexibilita může být podporována politikou státu nebo 

regulacemi sociálních partnerů, negativní flexibilita se většinou vyskytuje tam, kde není 

regulace, nebo naopak je příliš mnoho regulací či jsou neadekvátní. 

1.4. Teoretické přístupy k problematice flexibility trhu práce 

Flexibilita trhu práce je pojem, který v posledních letech přitahuje pozornost vědců 

mnoha oborů, zejména ekonomů a sociologů. Jak už bylo vícekrát zmiňováno, pojem 

pracovní flexibility nemá jednoznačné vymezení a stejně tak i přístupů k jeho zkoumání 

existuje celá řada. 

Teoretickému objasnění flexibilních forem zaměstnání se věnuje ekonomie trhu 

práce, v rámci které můžeme hovořit o několika základních proudech, jednak o proudu 

ortodoxní mzdové teorie4
, který představuje teorii lidského kapitálu, a následně o jeho 

kriticích z řad teorie segmentace trhu práce, teorie interního trhu práce a institucionalismu. 

Teorie lidského kapitálu se zabývá zejména nabídkovou stranou trhu práce, tedy 

charakteristikou pracovní síly a individuálních preferencí. Rozhodování zaměstnanců i 

zaměstnavatelů o typech a organizaci zaměstnání je ovlivněno úrovní lidského kapitálu 

4 Cena práce se podle ortodoxní mzdové teorie utváří na konkurenčním trhu práce vztahem tržní nabídky a 
tržní poptávky. Rovnovážná mzdová sazba vyrovnává hodnotu mezního produktu práce (zájem firem 
zaměstnávat pracovníky pro výkon určité práce) s mezní újmou z práce (s ochotou spotřebitelů pracovat). 
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pracovníků. Velmi důležitým pojmem je "investice do lidského kapitálů" (vzdělávání, 

školení, zvyšování kvalifikace pracovníků), tímto způsobem se zvyšuje úroveň lidského 

kapitálů, což je podle zastánců této teorie podstatné pro ekonomický růst a životní úspěch. 

Člověk rozhodující se o investici zvažuje své budoucí výnosy a užitky. Zejména budoucí 

zvýšení výdělku bude-li na trhu práce nabízet kvalifikovanější práci. Investice do lidského 

kapitálu zabezpečuje ale také přístup k informacím a zvyšuje schopnost komunikace. 

Výnosem mohou být i nepeněžité zisky. Stejným způsobem uvažuje firma o investování do 

rozvíjení schopností svých zaměstnanců. Úroveň lidského kapitálu (zejména jeho 

vzdělanostní úroveň) se považují za hlavní příčinu existujících rozdílů v produktivitě práce 

a následně také ve výdělcích (a nepeněžních profitů). Odlišné zacházení zaměstnavatelů s 

pracujícími na plný a částečný úvazek vyplývá z předpokládaných investic do lidského 

kapitálu a jejich návratnosti, resp. zhodnocení. Teorie lidského kapitálu bývá nejčastěji 

kritizována feministickým proudem ekonomie a sociologie. Podle kritiků tato teorie vychází 

z existujících genderových rozdílů na trhu práce i v domácnosti, jejichž příčiny však 

nevysvětluje a tím je vlastně ospravedlňuje (VÚPSV 2004). 

Další skupina teorií ekonomie trhu práce se k ortodoxní mzdové teorii staví poněkud 

skepticky. Podle teorie interního trhu práce5 existují dva odlišné trhy práce. Najedné straně 

je to interní trh práce v rámci jedné firmy a následně trh externí. Pro firmy je výhodné 

udržovat si stálé zaměstnance, neboť tím šetří náklady způsobené výměnou zaměstnanců a 

ve firmách je také vytvořen jasný postupový žebříček zaměstnanců, jež podporuje motivaci 

pracovníků (McConnell 1992). Z hlediska mzdové teorie na interním trhu je mzda 

vytvářena spíše administrativně podle postupového žebříčku, na externím trhu však už platí 

zákonitosti trhu. Interní trh v tomto pojetí silně připomíná tradiční japonský systém 

zaměstnávání, kde lidé celý život pracují pro jednu firmu a mzda je dána množstvím 

odpracovaných let (tzv. seniorský mzdový systém). Tento systém ovšem začíná být dnes už 

i v Japonsku ve své tradiční podobě neudržitelný. 

Teorie segmentace trhu6 hovoří také o dvou trzích práce, o trhu primárním a 

sekundárním. Primární trh práce představuje tzv. good jobs. Jde o pracovní místa, která se 

překrývají s interním trhem práce. Tyto pozice se vyznačují stabilitou zaměstnání a 

pracovní jistotou, zvyšující se mzdou, jasně stanoveným žebříčkem postupu, jsou často 

spojeny s moderními technologiemi a efektivním managementem a také obvykle s existencí 

5 V ekonomické teorii se můžeme setkat se stejným modelem pod názvem model insiderů a outsiderů, který 
vysvětluje strnulost mezd na trhu práce (Dornbusch, Fischer 1994: 208). 
6 Někdy bývá tato teorie také nazývána teorie duálního trhu práce. 
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silných odborů. Sekundární trh práce je naopak ztotožňován s tzv. bad jobs a s flexibilními 

formami zaměstnání. Pracovní místa na tomto trhu práce mají ve srovnání s pozicemi na 

primárním trhu práce nízké mzdy, špatné pracovní podmínky, vyšší fluktuaci, nízkou šanci 

na postup a profesní růst. Lidé zaměstnaní ve flexibilních zaměstnaneckých formách na 

sekundárním trhu práce mají nižší úroveň lidského kapitálu specifického pro danou firmu. 

N a sekundární trhu práce dochází k poměrně častému propouštění a opětovnému najímání 

pracovníků. Jak se tato teorie vyrovnává s argumenty teorie interního trhu práce, pro 

zachovávání si stálých zamčstnanců? Propouštění a najímání pracovníků skutečně 

představuje pro firmy určité náklady, ale zdá se, že tyto náklady jsou u pracovníků, jejichž 

kontrola je snadná (malé firmy poskytující služby - restaurace, fast-food, prodejny) 

mnohem nižší a pro firmu je výhodné zaměstnávat pracovníky s nižší mzdou na krátký čas 

(Bullow, Summers 1986 podle McConne111992: 486). 

Podle Atkinsonova konceptu "flexibilní firmy" (Atkinson 1984 podle Humphreys 

2000) je možné rozlišovat zaměstnance firmy na "core" zaměstnance a "periferní" 

zaměstnance. Core zaměstnanci jsou ústřední zaměstnanci firmy, kteří se podílejí na 

hlavních aktivitách firmy a které se firma snaží si udržet, tudíž i jejich platy jsou vyšší než 

platy periferních zaměstnanců, které firma podle potřeby obměňuje a dosahuje tak 

numerické flexibility. Prostřednictvím flexibilní organizace práce core zaměstnanců, která 

je spojená s investováním do rozvoje lidských zdrojů, se firma stává funkčně flexibilní. 

Kromě těchto dvou skupin zaměstnanců existuje skupina externích pracovníků (výrobní 

flexibilita). Nejde už o zaměstnance podniku, ale o externí spolupracovníky z řad 

samostatně výdělečně činných či najímané pracovníky prostřednictvím 

zprostředkovatelských agentur (Ronnmar 2006). Podle Harrisona (1994) se firmy tím, že 

využívají služeb smluvních dodavatelů v různé míře závislých na core zaměstnancích 

(outsourcing), zbavují vertikálních poschodí postupového žebříčku a narušují interní trh 

práce, který se tím pádem zmenšuje. V rámci obou trhů dochází k poměrně velké mobilitě, 

avšak k mobilitě mezi oběma trhy nedochází téměř vůbec. Diskriminace na trhu práce může 

určité uchazeče o zaměstnání přesouvat na sekundární trh práce a tito pracovníci zde mohou 

také uvíznout. Přijímání "bad jobs" je spojeno se "špatnými" pracovními návyky a uchazeč 

je pak na primárním trhu označován za podřazeného, nespolehlivého a s nižším statusem, 

čímž je pro tento trh nepřijatelný (McConne111992: 486). 

Na trhu práce nelze odhlížet od existujícího vnějšího institucionálního prostředí, 

které významným způsobem ovlivňuje jak chování firem a organizací, tak i fungování trhů 

práce vůbec. Flexibilní formy zaměstnání, jejich atraktivita pro zaměstnavatele i 
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zaměstnance, jsou ovlivněné nejen typem organizace a fungováním firem či domácností, ale 

také jejich vzájemným působením. Významnou roli zde hraje (hospodářská, sociální, 

rodinná, atd.) politika státu, stejně jako kolektivní vyjednávání či odbory. Institucionální 

ekonomie pohlíží na trh práce právě se zřetelem na existenci nejrůznějších institucí a jejich 

vzájemné ovlivňování. V oblasti teorie se v souvislosti s pracovní flexibilitou hovoří o dvou 

nových přístupech, o konceptu celoživotní práce a konceptu tranzitivních trhů práce. Tyto 

teorie přicházejí s představou většího přerozdělení stávajícího objemu práce mezi více lidí, 

což by mohlo usnadnit přístup k placenému zaměstnání pro ty, kteří z různých důvodů 

nemohou najít práci (VÚPSV 2004 : 5). 

Teorie tranzitivního trhu práce, jejíž autorem je Giinther Schmidt, si pokládá otázku, 

jakými politickými prostředky a institucemi je možné zlehčit přechod mezi různými 

profesními situacemi. Ústředním pojmem jsou změny v profesním životě každého člověka, 

jako je přechod mezi vzděláváním a prací, placenou prací a rodičovskou dovolenou, 

zaměstnaností a nezaměstnaností, invalidním důchodem a zaměstnaností, starobním 

důchodem a zaměstnáním. Cílem tohoto konceptu je pak vytvořením institucionálního 

prostředí dosáhnout určité plynulosti těchto změn a kariérní dráhy. Jde jim pokud ne o 

vymazání propastných hranic mezi různými fázemi životního a profesního cyklu, tak 

alespoň o jejich zbroušení. Jednou z možností je maximalizace plného zaměstnání, tím že se 

objem práce rozdělí mezi více lidí v různých profesních situacích. (European Foundation 

2006) 

Koncept celoživotní práce, mezi jehož hlavní představitele patří Alain Supiot, 

přichází se snahou o radikální změnu pracovního práva a sociálního zajištění. Na poli 

pracovního trhu lze rozlišovat čtyři oblasti zákonů, jedná se o univerzální, zákony spjaté 

s neprofesionální prací, neplacenou prací a zákony spojené s prací za mzdu, přičemž 

všechny tyto zákony se vztahují k speciálním sociálním právům, jež souvisí se sociálním 

zabezpečením. Sociální práva jsou udělován.. za "práci obecně" a jsou pracovníkem 
~ 

akumulována v průběhu jeho kariéry. V praxi se sociální práva skládají z nakumulovaných 

kreditů (čas, školení, odchod na rodičovskou dovolenou, pomoc s přechodem na samostatně 

výdělečnou činnost) a jsou spojena s odlišnými profesními situacemi. Tímto je garantováno 

smazávání odlišností jednotlivých fází profesního života každého z nás. (European 

Foundation 2006) Uplatnění obou zmíněných přístupů v praxi, dle reprezentantů konceptů, 

umožní skloubit profesní a osobní život, placené zaměstnání a vzdělávání se, možnosti 

účastnit se ekonomického života i pro osoby v důchodovém věku. Tím se zároveň vytvoří 
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(institucionální) prostor pro větší integraci osob stojících na okraji společnosti (a trhu práce) 

do hlavního proudu společnosti. (VÚPSV) 

K teoriím tranzitivního trhu práce a celoživotní práce má velmi blízko koncept 

"flexicurity" (Wilthagen 1998, 2004). Tento koncept se stál klíčovým pro dánskou reformu 

trhu práce v roce 1995. Na jedné straně jde o snahu zajistit zaměstnancům určitou sociální 

ochranu (security) a na druhé straně umožnit výskyt nejistých, atypických a flexibilních 

zaměstnání (flexibility). Flexicurity odráží požadavek "slušné práce" prosazovaný ll..-07 a 

"kvality zaměstnání" (EU), ačkoliv tyto dvě charakteristiky nemusi nutně znamenat sociální 

ochranu (European Foundation ... 2003). Sladění nových flexibilních forem práce a 

sociálních jistot je v rámci flexicurity prosazováno ve třech dimenzích: 

• První dimenzi představuje koncept dekomodifikace8
. ObČané se mohou spoléhat 

na záchrannou sociální síť, která jim umožní odmítat jednoduché strategie 

přežití, bez ohledu na zdroje, které akumulovali a obdrželi z předchozích 

zaměstnání. Tato kolektivní dimenze vychází z politiky redistribuce. 

• Další dimenzí je "zaměstnatelnost" (ell}"1oymentability). Schopnost najít v daný 

čas zaměstnání na trhu práce, je nejen otázkou individuálních schopností a 

dovednosti či osobních strategiích, ale také otázkou politiky podpory vzdělávání, 

rozvoje kvalifikace i rekvalifikací. 

• Třetí dimenzi odráží časový charakter jistoty. V rámci dekomodifikace jsou 

sociální jistoty garantovány jak v krátkém období (např. garance náhradního 

příjmu v období, kdy cyklicky hrozí ztráta zaměstnání), tak v dlouhém období 

vzhledem k životnímu cyklu (např. stáří, postižení). Stejně je tomu i u dimenze 

"zaměstnatelnosti", v krátkém období jde např. o rekvalifikaci, v dlouhém 

období podpora možnosti rozvoje schopností a dovedností pracovníků (např. 

účast ve vzdělávacích a kvalifikačních kurzech). (European Foundation 2003) 

Koncept flexicurity nabízí praktické návody a opatření, jak regulovat flexibilitu, která se 

opírají o silný sociální stát. Kritika může být spatřována v přílišné regulaci i nadměrném 

přerozdělování prostředků, které nemusí vést k vytyčenému cíli, tj. zvýšení adaptibility 

7 International Labour Organization (ILO) 
8 

Dekomodifikace je sociálně-politický pojem pro osvobození života jednotlivců od závislosti na trhu. Tento 
pojem zavedl do sociálních věd dánský sociolog G. Esping-Andersen, který jej vysvětluje jako skutečnost, že 
se lidé mohou svobodně rozhodnout k neúčasti v práci, pokud to budou považovat za nutné, a nemusí se 
přitom obávat ztráty místa, příjmu nebo životní úrovně. Za projevy dekomodifikace mohou být považovány 
nástroje sociální politiky, jako jsou garantování životního minima či podpora při sociálních událostech (např. 
ne moc, stáří, mateřství, rodičovství). (Citováno z http://cs. wikipedia.org/wiki/Dekomodifikace, srpen 2006) 
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pracovního trhu spolu s omezením rizik nejistého zaměstnání, ale naopak mohou nadmíru 

brzdit ekonomiku. 

Pracovní flexibilita Je zkoumána také úhlem sociologie organizace. Proměny 

organizace práce a řízení jdou ruku v ruce se vznikem flexibilních forem práce. Proměna 

tradičního funkčního řízení na řízení procesní9 umožňuje a také je podmíněna existencí 

nových flexibilních forem pracovní doby a zaměstnání. Americký ekonom Peter Drucker 

(1993) předpokládal, že v budoucnu organizace nebudou mít stabilní strukturu, nýbrž se 

budou rychle měnit v závislosti se změnami na trhu. V tomto smyslu můžeme uvažovat o 

nutnosti flexibilizace práce, pracovní výkon se musí přizpůsobit měnícím se potřebám 

firmy, které odrážejí proměny na celosvětovém trhu. Dalším často skloňovaným pojmem 

v teoriích organizace a řízení je prohlematika síťových forem organizací. Jedná se zejména 

o proces propojování firem z různých oblastí na základě smluvních vztahů a o proces 

outsourcing, tj. najímání si specializovaných firem na aktivity nesouvisející s hlavní 

činností dané firmy, jde o procesy, které lze zařadit do skupiny kvalitativní flexibilizace. 

Samotný proces flexibilizace se sice může jevit jako čistě ekonomický proces či 

proces proměny organizace práce, ovšem nelze odhlédnout od sociálních souvislostí a 

důsledků, jakými jsou nárůst rizik a nejistot, individualizace, proměna životního stylu, 

rodinného života, atd (např. Beck 1999, Beck 2004, Bauman 2004). Zkoumání pracovní 

flexibility je určitým provázáním více disciplín a pohybuje se na poli sociologie i ekonomie, 

stejně jako na poli ostatních společenských věd. 

9 Procesní řízení je řízení orientované přímo na zákazníka a na pracovní výkon, ve stylu řízení převládá 
horizontální spolupráce a integrace, základní pracovní jednotkou je tým a je řízen P()_mocí vedení a 

1. _}ead~u. Odměňování je podmíněno splněním úkolu. Intenzivní nároky jsou kladeny na znalosti a rozvoj 
· dovedností. (Armstrong 2002) 
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2. Flexibilita pracovní doby a její formy 

Flexibilní formy pracovní doby řadíme k formám dočasné flexibility. K úpravám 

pracovní doby dochází odnepaměti a "standardní" pracovní doba má za sebou dlouhý 

vývoj, ale i flexibilizace pracovní doby není úplnou novinkou. Kromě nově se prosazujících 

forem flexibilizace pracovní doby rozlišujeme i klasické formy, např. přesčasy, práci na 

směny nebo pružnou pracovní dobu. Pracovní dobu lze v zásadě upravovat ve dvou 

dimenzích, jednak lze měnit délku pracovní doby (modely chronometrické flexibility) a pak 

můžeme jinak organizovat a uspořádávat pracovní dobu (modely chronologické tlexibility). 

Samozřejmě lze zároveň měnit organizaci i délku pracovní rlohy (kombinované modely). 

2.1. Modely chronometrické flexibility 

Od osmdesátých let vlády většiny evropských zemí prosazují postupné zkracování 

celkové pracovní doby za účelem snížení rostoucí míry nezaměstnanosti. Neukázalo se 

ovšem, že by tento způsob řešení nezaměstnanosti měl prokazatelný úspěch. Nabízejí se dvě 

možnosti, jak dosáhnout zkrácení pracovní doby. Prvním způsobem je ustanovení kratší 

pracovní doby zákonem, tedy seshora. Druhá možnost spočívá v prosazení zkrácené 

pracovní doby kolektivním vyjednáváním na podnikové úrovni. 

Pro první přístup lze uvést jako příklad Francii. Ve Francii je vlastní nařízení o 

zkrácení pracovní doby doplněno o finanční pobídky podnikům. Podle konstruktérů tohoto 

mechanismu by mělo dojít k masivnímu přerozdělení práce mezi více osob, resp. k 

vytvoření mnoha nových pracovních míst. Pracovní doba musí povinně v určitém období 

klesnout na 35 hodin týdně, přičemž podniky, které touto cestou vytvoří nová pracovní 

místa nebo se jim podaří udržet ta, která jsou dnes ohrožená, mají nárok na podporu 

v podobě nižších odvodů na pojistné na sociální zabezpečení po dobu 5 let. (VÚPSV 2000a 

: 9) Příkladem dosažení zkrácení pracovní doby "ze zdola" může být i firma Volkswagen 

ve Wolfsburgu v Německu. V letech 1995-2000 zde proběhly strukturální změny, jež si 

kladly za cíl zefektivnit fungování podniku. Nevyhnutelné propouštění bylo nahrazeno10 

zkrácením pracovní doby a její reorganizací. Tato myšlenka "dýchajícího podniku" (Hartz 

2003), která je založena na "promyšleném rozdělení práce mezi více jednotlivců" (Hartz 

2003 : 37), se skutečně podařila uskutečnit. Ovšem v současné době (po více než pěti 

letech) se zdá být existence továrny v Německu pro vysokou cenu německé pracovní síly 

skutečně neudržitelná. 

10 Zejména Peter Hartz byl autorem těchto změn. 
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Vztah mezi zkracováním pracovní doby a snižováním nezaměstnanosti je velmi 

diskutabilní, zejména pak z dlouhodobého hlediska. Zkracování pracovní doby, které není 

doprovázeno snižováním mezd, pravděpodobně povede k nežádoucí inflaci, která se pak 

negativně odráží na zaměstnanosti. Zkracování pracovní doby může sice zvýšit 

zaměstnanost, ale může zároveň zvýšit nabídku na trhu práce, protože kratší pracovní doba 

může přitáhnoú.f pracovníky z řad ekonomicky neaktivních obyvatel, stejně jako může být 

plošně zkracování pracovní doby provázeno nárůstem přesčasů. 

Kromě zkracování pracovní doby existuje řada jiných forem 11
, jež nějak upravují 

slandardní délku pracovní doby a přispívají k flexibilizaci pracovní doby. Patří mezi ně 

přesčasová práce a různé druhy částečných úvazků (VÚPSV 2000a): 

• Práce přesčas. Přesčasy představují jednu ze základních možností krátkodobého 

přizpůsobování objemu práce výkyvům v poptávce. 

• Práce na částečný úvazek. O částečný úvazek jde tehdy, pokud zaměstnanec uzavře 

pracovní smlouvu na méně než 100% úvazek. Práce na částečný úvazek může 

nabývat různých variant: půldenní práce, částečné směny, celodenní práce 

v časových blocích, stanovené časové pásmo (Wildemann 1995). 

• Fázovaný nebo částečný odchod do důchodu, kdy pracovník pracuje na částečný 

pracovní úvazek a postupně odchází z profesního života do starobního důchodu. 

Často se využívá v kombinaci s programy aktivní politiky zaměstnanosti určené pro 

mladé lidi nebo pro nezaměstnané. 

• Pracovní doba přizpůsobená školnímu roku (ang. term-time working). Toto 

uspořádání umožňuje, aby zaměstnanec pracoval pouze v době, kdy jeho děti chodí 

do školy a v době prázdnin měl volno. 

2.2. Modely chronologické flexibility 

Chronologická flexibilita představuje flexibilní formy organizace pracovní doby. 

Pro firmy tyto formy mohou přinášet zefektivnění práce nebo zajištění nepřetržitého 

provozu. Tyto formy zaměstnanci nemusí vnímat pozitivně. S nelibostí může být přijímána 

práce v nesociální pracovní době, či komplikované střídání směn. Ovšem tyto formy mohou 

také otevírat možnosti většího sladění práce a osobního života (např. klouzavá pracovní 

doba). Mezi flexibilní formy organizace pracovní doby řadíme tyto formy: 

11 Není-li uvedeno jinak, definice flexibilních forem pracovní doby vycházejí z publikací VÚPSV (2000a, 
2004). 
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• Klouzavá pracovní doba (ang. flexitime). Zaměstnanci přicházejí a odcházejí z 

pracoviště v libovolnou dobu dle svého uvážení za podmínky, že budou všichni 

přítomní na pracovišti v určitou pevně stanovenou dobu. 

• Přeložená/stupňovaná pracovní doba. Proměnlivý začátek pracovní doby, který je 

ovšem stálý pro určitý časový úsek, tím se tento model liší od klouzavé pracovní 

doby. (Wildemann 1995) 

• Různé rozvržení pracovní doby (ang. staggered hours). Pracovníci začínají a končí 

práci v různou dobu, která je však pevně určena. Tuto formu nejčastěji využívají 

úřady ve větších městech. Lze ji snadno využít tam, kde jednotlivé části podniku 

mohou fungovat nezávisle na sobě. Její využití ve větším měřítku je však velmi 

omezené. 

• Směnný provoz (ang. shift-work). Pod tímto poJmem se rozumí situace, kdy 

pracovníci nahradí jeden druhého na pracovišti tamtéž v rámci 24 hodin tak, aby 

byla celková provozní doba delší než pracovní doba jednoho pracovníka. Existují 

různé typy směnného provozu (např. 2-směnný provoz, přerušovaný nebo 

nepřerušovaný provoz, 3-směnný provoz). Délka jednotlivých směn se může značně 

lišit, ale nejčastější jsou osmi hodinové směny. Uspořádání směnného provozu může 

být pevné nebo rotující. 

• Zhuštěný pracovní týden (ang. compressed work-weeks). Pracovní dny jsou delší, 

ale týden je kratší. Např. 38 hodinový pracovní týden může být rozdělen do 4 dní po 

9,5 hodinách. Rotací těchto dní lze dosáhnout rozšíření provozní doby na 5 až 6 dní 

v týdnu. 

• Práce v nesociální pracovní době. Jedná se o marginální formy uspořádaní pracovní 

doby o večerech, v noci a o víkendech s malým podílem na celkové zaměstnanosti. 

2.3. Kombinované modely 

Kombinované modely propojují obměny v délce pracovní doby a zároveň i v její 

organizaci. Rozlišujeme tyto formy: 

• Sdílení práce (ang. job-share). Jedná se o organizaci pracovní doby, při které se o 

pracovní místo dělí více zaměstnanců (zpravidla dva) pracujících například na 

zkrácený úvazek, nebo využívající tzv. sabbatical, dovolenou za účelem vzdělávání, 

částečný odchod do důchodu nebo metodu jobrotation. 
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• Práce v časově autonomních pracovních skupinách. Pracovní skupiny jsou 

orientovány na splnění úkolu do určitého pevně stanoveného terrrúnu a jejich 

pracovní doba je proto různá. 

• Roční smlouva o počtu odpracovaných hodin (ang. annualised hours). Toto schéma 

• 

znamená, že zaměstnanec podepisuje pracovní smlouvu na odpracování určitého 

počtu hodin za rok. 

Tzv. KAPOVAZ (Kapazitiitsorientierte Variable Arbeitszeit). Pracovníci uzavírají 

s podnikem smlouvu, která nijak neupravuje počet hodin, ovšem pracovníci jsou 

zavázáni být k dispozici v případě potřeby. (Wildemann 1995). 

Kromč tčchto forem se k flexibilním formúm pracovní doby řudí tuké určité typy volnu, na 

které má pracovník nárok (VÚPSV 2004): 

• 

• 

• 

• 

Vědecké volno (ang. sabbatical). Období tzv. studijní dovolené týkající se především 

akademických a některých dalších profesí. V průběhu sabbaticalu zaměstnanci v 

některých zerrúch pobírají mzdu nebo podporu v nezaměstnanosti a je jim 

garantováno pracovní rrústo. Jedná se o dobu, po kterou je zaměstnanec uvolněn z 

práce a zároveň může (nebo nemusí) pobírat plný plat. Využívají se pro umožnění 

zaměstnanci odpočinout si nebo reflektovat své zaměstnání a angažovat se v nových 

aktivitách. 

Přestávky v práci (ang. career breaks). V určitých fázích pracovního života je 

potřebné vzít si přestávku v práci z několika důvodů: získat více času na jiné věci 

nebo na osobní rozvoj. Vzrůstající počet zaměstnavatelů poskytuje takové přestávky 

na převážně formální bázi. 

Rodičovská dovolená (ang. parentalleave), která může být placená nebo neplacená, 

vztahuje se buď na matku, otce nebo na oba dva s cílem pečovat o děti. Pracovní 

rrústo je ve většině západoevropských zerrúch garantováno. 

Dovolená za účelem vzdělávání (ang. educational leave), může být placená nebo 

neplacená, pracovní rrústo je však garantováno. 

18 



3. Vyžívání flexibilních forem pracovní doby na trzích práce ČR a jiných 

evropských zemí 

Flexibilních forem existuje rozličná řada, jak jsou ovšem tyto formy využívány? Je 

obtížné zabývat se flexibilními formami pracovní doby, aniž máme představu o tom, jak 

jsou tyto formy skutečně praktikovány. Ve většině evropských zemí stále převažuje 

zaměstnání na plný úvazek (!regulé:gJ.í pracovní doba, ale i to nic nemění na tom, že nové 

flexibilní formy nabývají na významu. Ač se po více než patnácti letech od pádu "želené 

opony" muže zdát být nepatřičné rozlišovat země západní Evropy a transformované země, 

existují rozdíly mezi těmito skupinami zemí značné rozdíly. První část této kapitoly je tudíž 

věnována evropskému srovnání a následující se věnuje situaci ve skupině zemí východní a 

střední Evropy včetně České republiky. 

3.1. Využívání flexibilních forem pracovní doby na trhu práce EU. Mezinárodní 

srovnání. 

3.1.1. Flexibilita délky pracovní doby 

Na pracovní dobu lze opět pohlížet z hlediska její délky a organizace. Průměrná 

délka týdenní pracovní doby téměř ve všech zemích EU lehce překračuje 40 hodin (viz Graf 

1). 

Graf 1: Průměrná týdenní pracovní doba v letech 1997-2005 
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Zdroj: Eurostat (2006), upraveno. 
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Tato délka se v posledních letech také příliš nemění (můžeme zaznamenat pouze lehký 

pokles), výjimku představuje Česká republika, kde za posledních osm let došlo k 

výraznějšímu snížení délky týdenní pracovní doby (Eurostat 2006). Tato skutečnost je 

pravděpodobně způsobena novelizací Zákoníku práce v roce 2000, na základě které byla 

snížena pracovní doba z 42,5 hodin na 40 hodin týdně. Do pracovní doby se už ale 

nezapočítávaly přestávky na oběd a odpočinek, tudíž tato změna byla pouze formální a 

obešla se bez snižování mezd. Ve statistických výsledcích se změna projevila, 

pravděpodobně lidé začali odpočítávat přestávky od času stráveného v práci. 

Jak je z českého případu zřejmé, odpracovaná pracovní doba se odvíjí od zákonem 

stanovené délky. V některých zemích je pracovní doba o něco vyšší a v některých zemích je 

tomu naopak. Země západní Evropy mají za sebou proces snižování pracovní doby 

v osmdesátých letech, ať už regulací pomocí zákonů (Francie, Portugalsko, Španělsko), či 

na základě kolektivního vyjednávání (Dánsko, Německo, Itálie, Velká Británie), nebo 

kombinací obou modelů (Belgie, Řecko, Irsko, Nizozem~) (OECD 1999). Na základě těchto 

procesů byla snížena pracovní doba v některých případech až na 35 hodin týdně, avšak 

průměrná pracovní doba se stále pohybuje mírně nad 40 hodinami. Změnu v celkové roční 

délce pracovní doby v západní Evropě lze také připisovat narůstajícímu podílu lidí 

pracujících na částečný úvazek a poklesem skutečného počtu odpracovaných hodin u 

zaměstnaných na plný úvazek (prodlužováním dovolené, růstem počtu dnů volna, 

odchodem do předčasného důchodu, atd.) (Švand-Lippoldt-Marianna 2001 podle VÚPSV 

2004). 

Východní Evropu tento proces tolik nezasáhl a dalo by se předpokládat, že zde bude 

také vlivem nižší produktivity práce, delší pracovní doba. Ve většině zemí tomu skutečně 

tak je, pouze Maďarsko se řadí k zemím s kratší týdenní pracovní dobou a naopak Velká 

Británie nebo Rakousko mají výrazně nadprůměrnou pracovní dobu. U Velké Británie je 

pravděpodobně tato skutečnost způsobená téměř žádnou regulací v pracovní době, která 

nedefinuje maximální pracovní dobu. 
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Graf 2: Průměrná týdenní pracovní doba ve vybraných zemích Evropy v roce 2005 
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Zdroj: Eurostat (2006), upraveno. 
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Rozdíl mezi východní a západní Evropou lze beze sporu nacházet v podílu 

částečných úvazků. V západní Evropě jsou částečné úvazky mnohem více využívány a to 

především ženami (viz graf 3). Nizozemí patří k zemím s výrazným zastoupením 

částečných úvazků (46,2 %), u žen je to až 75 %. Dále následují Skandinávské země, Velká 

Británie, Německo a Rakousko. V transformovaných zemích a v Řecku se setkáváme 

s prací na částečný úvazek mnohem méně a není zde ani takový propastný rozdíl mezi muži 

a ženami. Částečný úvazek v těchto zemích často představuje druhé zaměstnání nebo 

možnost uplatnění pro nemocné, postižené, důchodce a zároveň velmi nízkou úroveň 

příjmů (HWF 2003). 
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Graf 3: Podíl (%) částečných pracovních úvazků v roce 2005 
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Zdroj: Eurostat (2006), upraveno. 

Je nutné ovšem poznamenat, že používání kategorie částečných úvazků je velnů 

problematické pro mezinárodní srovnání. Důvody lze hledat v poměrně široké definici 

částečných úvazků. Eurostat definuje částečný úvazek, jako úvazek s pracovní dobou nižší 

než 35 hodin týdně. Pod tímto pojmem se tedy skrývají poloviční i tříčtvrteční úvazky. 

Mezievropské srovnání týdenní pracovní doby pracovníků na částečný úvazek vypovídá o 

mírných odchylkách mezi evropskýnů státy. Rumunsko, Švédsko i Česká republika a 

Francie patří k zemím, kde se týdenní pracovní doba u částečných úvazků v průměru 

pohybuje nad hranicí 23 hodin, v Německu se naopak drží pod hranicí 18 hodin. 
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Graf 4: Týdenní pracovní doba zaměstnání na částečný úvazek v roce 2005 
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Zdroj: Eurostat (2006), upraveno. 

Další otázkou, se kterou se v rámci částečných úvazků setkáváme, je 

nedobrovolnost, tj. lidé pracují na částečný úvazek, protože si nemohou najít zaměstnání na 

plný úvazek. Na základě evropského výzkumu Pracovní podmínky (European Foundation 

... 2001) je to v zemích EU sice relativně malý podíl lidí, nicméně rostoucí. Jedná se o 

přibližně 1,5% mužů z celkového počtu zaměstnaných mužů a 5% ze všech zaměstnaných 

žen. Ve věkové skupině 25-49let dosahuje podíl nedobrovolných částečných úvazků 40% v 

případě mužů a 16% u žen. Na základě dosavadních poznatků se ukazuje, že růst této formy 

zaměstnanosti u mužů je z velké části nedobrovolný a plyne hlavně z důvodu, že se 

zaměstnavatelé snaží zvýšit flexibilitu pracovní doby (VÚPSV 2004). Podíl žen 

nedobrovolně zaměstnaných na částečný úvazek se od začátku 90. let také zvýšil (o více 

než polovinu). V současnosti je podíl nedobrovolně zaměstnaných žen na částečný úvazek 

nejnižší v zemích s nejvyšším podílem žen částečně zaměstnaných (Nizozemí, Velká 

Británie - 4% z celkového počtu zaměstnaných žen), naopak nejvyšší nedobrovolná 

zaměstnanost na částečný úvazek je ve Švédsku (18% ), kde však v posledních deseti letech 

dochází k masivnímu odklonu od práce na částečný úvazek. 

Mezi dobrovolně pracujícími na částečný úvazek se nacházejí především mladí lidé, 

kteří kombinují práci se studiem, dále starší lidé, kteří plánují odchod do důchodu a ti, kteří 

chtějí své zaměstnání sladit s péčí o domácnost a blízké příbuzné (především o děti). 

Z průzkumů v rámci Evropské unie vyplývá, že celých 54% zaměstnaných v zemích EU by 
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přivítalo práci na méně hodin než mají v současnosti, např. ti, co pracují na plný úvazek, by 

množství odpracovaných hodin snížili na 30-35 za týden, 18% z nich pak na 15-20 hodin za 

týden. Naopak ll% zaměstnanců, těch, kteří na částečný úvazek zaměstnáni jsou, by uvítali 

pracovat na úvazek plný. Motivaci k přijetí práce na zkrácený úvazek výrazně ovlivňuje 

pohlaví zaměstnanců. Až 65% žen s malým dítětem preferuje práci na částečný úvazek 

z důvodu možnosti skloubit svůj pracovní a rodinný život a více se věnovat svému dítěti 12 . 

Pokud se pro práci na méně hodin rozhodne muž, chce ve většině případů skloubit 

vzdělávací a pracovní aktivitu nebo získat více volného času. (tamtéž) 

Odvětví, ve kterém firma působí, se odráží využívání částečných úvazků. Ncjvícc se 

tyto úvazky vyskytují ve službách (v hotelích a restauracích, v obchodě a také ve veřejném 

sektoru), méně pak v průmyslu či zemědělství. Kvalita zaměstnání na částečný úvazek také 

závisí na institucionálním prostředí. V zemích, kde je uplatňován princip stejného 

zacházení, je kvalita těchto úvazků srovnatelná s plnými úvazky. Příkladem může být 

Nizozemí a Švédsko, kde pracovní právo a právo sociálního zabezpečení vytvářejí pobídky 

ke vzniku krátkých marginalizovaných částečných pracovních úvazků dobře ošetřených 

legislativou. Tyto dva státy však představují spíše výjimku. Ve většině západoevropských 

zemíptl' přetrvávají rozdíly v úrovni sociálních práv a ochrany zaměstnanců pracujících na 

různě dlouhou pracovní dobu. Problémem zůstává především skupina zaměstnanců 

pracujících na málo hodin týdně. Ti nemají často ani uzavřenou písemnou pracovní 

smlouvu, nejsou chráněni před propouštěním a často nemají nárok na dávky sociálního 

zabezpečení. (VÚPSV 2004) Také mzda bývá často nižší než je proporcionální část mzdy 

za plný úvazek. 

Přesčasová práce 

Přesčasy jsou další možností jak flexibilizovat délku pracovní doby. V této formě 

flexibility nelze najít v Evropě jeden společný trend či trendy společné pro určité skupiny 

zemí. V Itálii se již delší dobu přesčasy zvyšují, v Německu naopak klesají a vývoj ve 

Velké Británii je výrazně cyklický. Některé země (např. Rakousko) uvolňují legislativní 

omezení pro využívání přesčasů s tím, že umožňují, aby za ně zaměstnavatelé "platili" dny 

volna. Ve Francii volí opačný přístup, omezují rozsah přesčasů a naopak uvolňují pravidla 

pro využívání různých forem pružné pracovní doby včetně celkového zkracování délky 

12 
Podle Bosche (1999 podle VÚPSV 2004) výzkumy potvrzují, že vzory ekonomické aktivity žen a délka, 

resp. organizace pracovní doby jsou silně závislé na rozvrhu hodin ve školách a na přístupu k dalším 
kolektivním službám péče o děti. Čím delší je provozní doba zařízení kolektivní péče o děti, tím rozmanitější 
je délka a organizace pracovní doby žen zaměstnaných na částečný úvazek - matek malých dětí- a tím je také 
jejich pracovní doba flexibilnější (příklad Belgie, Velké Británie). 
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pracovní doby. (VÚPSV 2004 : 21) V posledních letech se však začíná prosazovat růst 

přesčasů, které nejsou nijak kompenzované (Zrutinoglu ed. 2002). 

Podle výzkumu v podnicích (European Foundation ... 2006a) se přesčasy vyskytují 

ve třech čtvrtinách podniků a jsou poměrně rozšířené ve většině evropských zemí (viz graf 

4). Ačkoliv jižní země (Řecko, Portugalsko) a někteří noví členové EU (Maďarsko, Litva, 

Polsko) vykazují nižší výskyt přesčasů než staří členové EU. V každé třetí firmě pouze 

menšina pracovníků (méně než 20 %) musela pracovat dodatečné hodiny. U jedné pětiny 

firem více než 80 % zaměstnanců pracovalo přesčas. Taková situace pravděpodobnč 

vypovídá o určitých problémech v rekrutaci nových pracovníků. (European 

Foundation ... 2006a) 

Graf 5: Podíl organizací (% ), ve kterých bylo v referenčním roce využíváno práce 
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Zdroj: Výzkum ESWT, 2004-2005 (European Foundation ... 2006), rozhovory s manažery; 
upraveno. 
Poznámka: EU (21)- země Evropské unie bez Estonska, Lotyšska, Malty a Slovenska. 

Finanční kompenzace přesčasů Je nejrozšířenějším způsobem odměňování 

pracovníků za práci přesčas (viz graf 5). Ve 45 % organizacích, které využívají práci 

přesčas, jsou dodatečné hodiny výhradně (34 %) nebo převážně (12 %) kompenzovány 

finančně. Kompenzace náhradním volnem uplatňuje 34 % firem, z čehož 23 % výhradně a 

ll % převážně. Ve zbývajících firmách jsou zastoupeny oba způsoby kompenzace stejně 
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(16 %), nebo přesčasy nejsou kompenzovány vůbec (4 %). Jedno procento manažerů 

neodpovědělo. (tamtéž) 

Z evropského srovnání vyplývá, že v jižních zemích, stejně jako v Itálii, ve Velké 

Británii a v nových členských zemích EU převažuje finanční kompenzace nad náhradním 

volnem. Náhradní volno je obvyklé v zemích, které se snaží prosadit koncept řízené 

flexibility (Německo, Švédsko, Nizozenu'). Kompenzace přesčasů náhradním volnem je 

chápána jako preferovaná varianta pro sladění pracovního a osobního života. (tamtéž) 

Graf 6: Převážně využívané formy kompenzací 
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Zdroj: Výzkum ESWT, 2004-2005 (European Foundation ... 2006a), rozhovory s manažery firem 
využívajících přesčasovou práci; upraveno. 
Poznámka: EU (21) - země Evropské unie bez Estonska, Lotyšska, Malty a Slovenska. 

3.1.2. Flexibilita organizace pracovní doby 

Další skupinou flexibilních forem pracovní doby jsou flexibilní formy organizace 

pracovní doby. V Evropě převažuje regulérní osmihodinová pracovní doba od pondělí do 

pátku s pevně stanoveným počátkem a koncem práce, ovšem nelze opomenout různé formy 

organizace osmihodinové pracovní doby a dokonce i neregulérní formy pracovní doby. 

Podle výzkumu Household, Work and Flexibility (2003) regulérní pracovní doba je 

zastoupena v největší nure ve Švédsku a naopak nejméně v Rumunsku. 
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Graf 7: Formy pracovní doby (hlavní pracovní úvazek) 
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Zdroj: HWF Survey 2001 (HWF 2003), upraveno. 

Slovinsko a Bulharsko následované Českou republikou a Velkou Británií patří 

k zemím s vyšším zastoupením práce na směny. Zdá se, že práce na směny pravděpodobně 

odráží spíše převahu tradičních průmyslových podniků, než že by vypovídala o flexibilním 

trhu práce těchto zemí. V České republice byl však zaznamenán masivní nárůst práce na 

směny v devadesátých letech u komerčních řetězců a výzkumy ukazují, že polovina 

pracujících na směny je zaměstnána ve službách a jen jedna třetina v průmyslu (Kuchař 

2005). Práce na směny je v nových členských zemích reprezentovaná ženami, u starších 

členů převažují naopak muži. Většinou však jde o mladé lidi a lidi s nižším vzděláním. 

Pružná pracovní doba převažuje také v transformovaných zemích a ve Velké Británii, ale na 

rozdíl od práce na směny je pružná pracovní doba spojena s pracovními místy s vyššími 

výdělky. Vyšší podíl jiných regulérních forem pracovní doby u Velké Británie, Nizozemí a 

Švédska je pravděpodobně způsoben silným zastoupením částečných úvazků v těchto 

zemích, které budou s tímto uspořádáním pracovní doby spojeny. (HWF 2003) 

Neregulérní formy pracovní doby se hojně vyskytují v Maďarsku a Rumunsku. 

V transformovaných zemích jsou to převážně muži, kdo mají neregulérní pracovní dobu, 

v zemích západní Evropy převládají ženy. V mnoha zemích byla tato pracovní doba spojena 

s nižším vzděláním. Často to byly právě mladí muži, kdo pracovali na neregulérní pracovní 

dobu, a kteří se pohybovali v nižší příjmové vrstvě. V některých zemích (Nizozemí, Česká 

republika, Maďarsko, Bulharsko) se však tito pracovníci vyskytovali v nejvyšší příjmové 
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kategorii, v některých státech (Rumunsko, Slovinsko, Velká Británie) naopak v nejnižší. 

(tamtéž) 

Další variantou, jak se ptát na flexibilitu organizace pracovní doby, je ptát se na to, 

jak se pracovní doba proměňuje. (HWF 2003) U více než poloviny pracovníků se pracovní 

doba vůbec neproměňuje. Pokud se pak proměňuje, je to nejčastěji denně a týdně. V České 

republice jsou výrazné sezónní změny pracovní doby. 

Graf 8: Proměny pracovní doby (hlavní pracovní poměr) 
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Zdroj: HWF Survey 2001 (HWF 2003), upraveno. 

Proměny pracovní doby souvisí s možností nadpracovat si určitý čas, který je možno 

vyměnit za volno. Tato varianta koresponduje s p.r,:~cí přesčas s kompenzací náhradním 

volnem. Nadpracovat si určitý volný čas (den a více) je umožněno zejména ve švédských, 

německých a rakouských firmách. (European Foudation ... 2006a) V Německu a Rakousku 

je flexibilní pracovní doba provázána se záznamem pracovní doby v určité formě účtů, které 

umožňují akumulaci odpracovaných hodin. V jižních zemích tato možnost existuje v méně 

podnicích a flexibilita je praktikována spíše neformálněji. 
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Graf 9: Výskyt možností úpravy pracovní doby 
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1!!1 Možnost nadpracovat delší časový úsek 

Zdroj: Výzkum ESWT, 2004-2005 (European Foundation ... 2006a), rozhovory s manažery; 
upraveno. 
Poznámka: EU (21)- země Evropské unie bez Estonska, Lotyšska, Malty a Slovenska. 

3.2. Pozice flexibilních forem pracovní doby na trhu práce transformovaných ekonomik 

střední a východní Evropy 

Ekonomické a sociální reformy, stejně jako globalizace v transformujících se 

zenúch zapříčinily obrovské proměny struktury a charakteru zaměstnání. Především to byla 

proměna zaměstnání v jednotlivých ekonomickj. sektorech. Zatímco dlouhodobě budou tyto 

země následovat trend v zaměstnanosti přechodu ze zemědělství do průmyslu a z obou 

těchto odvětví do služeb. Transformace přinesla krizi, která z části tento postupný trend 

odvrátila. Na jedné straně všude výrazně poklesl podíl zaměstnanosti v průmyslu, na druhé 

straně v některých zenúch (Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Lotyšsko) stoupl podíl 

zaměstnanců v zemědělství, které absorbovalo část přebytečných pracovníků v průmyslu. 

Obecně však vzrostl podíl zaměstnanosti ve službách. Samozřejmě dramatický byl nárůst 

soukromého sektoru. (Cazes, Nesporova 2004) 

Transformace přinesla závratný vzrůst samostatného podnikání. Dnes se však už 

podíl samostatně výdělečně činných ustáliL Administrativní bariéry pro drobné podnikatele 
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a linůtované příležitostí jejich rozvoje se odrazily v nízké úrovni příjmů a zisků. Nižší 

kvalita nemzdových zaměstnání byla pak dalším faktorem, proč se mnoho podnikatelů 

přesunulo zpět do zaměstnaneckého pracovního poměru.(tamtéž) 

Pracovní flexibilita po roce 1989 zaznamenala ve většině zemí nárůst. Před rokem 

1989 se flexibilní formy vyskytovaly nůmořádně či v linůtované míře pouze u určitých 

kategorií profesí (např. manažeři, akadenůčtí pracovníci a hrstka proftťsionálů z řad bílých 

límečků, plus sezónní pracovníci v zemědělství a potravinářství). Od devadesátých let jsou 

tyto formy dostupné širšímu množství pracovníků, tj. modrým i bílým límečkům. Využívání 

flexibilních forem expanduje spolu s rozvojem soukromých firem, které se snaží 

přizpť1sobovat produkci a náklady podmínkám trhu. Částečné úvazky však nejsou v těchto 

zemích příliš rozšířené (viz Graf 3), zejména kvťlli nízké úrovni příjmť1 v těchto pracovních 

poměrech. Často se jedná o nedobrovolné částečné úvazky, tj. představují podzaměstnanost 

v těchto zemích. Ve srovnání se západnínů zeměnů tuto formu zaměstnání využívá 

mnohem méně žen. V devadesátých letech dokonce v Bulharsku a Slovinsku pracovalo na 

částečný úvazek více mužů než žen, nyní však se už tento trend obrátil, přesto ale se podíly 

lidí pracující na částečný úvazek pohybují někde zcela jinde než v západních zemích. Mezi 

nejrozšířenější formy flexibility se řadí zaměstnání na dobu určitou, úmluvy nepodléhající 

pracovnímu právu (výskyt těchto pracovníků je ovšem velnů problematické zjišťovat) a asi 

nejrozšířenější formou po roce 1989 je přijímání druhi4f dalších zaměstnání (tamtéž). Tyto 

poslední tendence jsou často nazývány jako "survival strategy", tj. lidé se snaží zajistit si 

svůj životní standard maximálním pracovním vytížením. 

Kromě částečných úvazků nelze v Evropě najít tak výrazné rozdíly v flexibilitě 

pracovní doby mezi východem a západem, ovšem i tak lze vymezit určité společné znaky 

pro transformované země. Nacházíme zde hojnější využívání práce na směny (Slovinsko, 

Bulharsko, Česká republika) a kromě Bulharska je regulérní pracovní doba zastoupena u 

méně než padesáti procent zaměstnanců, což by mělo vypovídat o celkem vysoké flexibilitě 

pracovní doby (viz Graf 7). U způsobu kompenzace přesčasů převládá finanční kompenzace 

(viz Graf 6). Ze všech statistik týkající se pracovní flexibility je cítit, že flexibilita není 

prosazována státem a není vedena cílem sladění osobního a pracovního života, jak je to 

zřejmé u zemí, které prosazují model řízené flexibility (Německo, Nizozemí, Švédsko) 

Spíše je znát spontánní flexibilitu vedenou snahou firem pružně reagovat na situaci na trhu 

a často je i tato flexibilita chápána jako "bad flexibility", ze strany zaměstnanců nechtěná 

flexibilita. 
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4. Klady a zápory flexibility pracovní doby z pohledu zaměstnavatelů a 

z pohledu zaměstnanců 

Na flexibilitu se často pohlíží z dvou pohledů, z pohledu zaměstnavatele a z pohledu 

zaměstnance. Ačkoli je v zájmu zaměstnavatele i zaměstnance, aby firma co nejlépe 

prosperovala, vzhledem k pracovním podmínkám stojí tyto dvě strany často proti sobě. 

Zaměstnanec chce, co nejvyšší plat, co největší výhody, co nejlepší pracovní prostředí, 

jistotu zaměstnání, atd. Zaměstnavatel naopak chce mít, co nejnižší personální náklady a co 

nejpmžnější pracovní sílu. Z:íroveň ale nechce, aby mu zaměstnanci odcházeli ke 

konkurenci. Dělení flexibility na "dobrou" a "špatnou" z pohledu zaměstnance rozděluje 

chtěnou a nechtěnou flexibilitu. Z hlediska firmy se bere flexibilita jako chtěná vždy, nebo 

může být také firma společenskými podmínkami a zákony tlačena k flexibilním formám, 

které pro ní nejsou výhodné? 

Podle toho, kdo se zasazuje o prosazení flexibility, můžeme rozlišovat dva modely 

flexibilizace, zaměstnaneckou (employeee-lead flexibility) a zaměstnavatelskou (emloyer

lead flexibility). Model zaměstnavatelské flexibilizace je spojen s myšlenkou "flexibilní 

firmy", která pružně reaguje na globální trh. V druhé polovině devadesátých let se pak 

začíná prosazovat model zaměstnanecké flexibilizace, jenž upozorňuje na to, že flexibilní 

formy mohou také přinášet výhody pro zaměstnance, jako např. lepší sladění osobního a 

pracovního života. V souvislosti s tím, jak stále více žen vstupuje na trh práce, byl na 

základě Lisabonského programu stanoven cíl více než šedesátiprocentní zaměstnanosti pro 

ženy. Diskuse o zaměstnanecké flexibilitě vedly k výsledku, že flexibilita by měla být 

individualizována s právem pro zaměstnance vyjednávat o vlastních pracovních 

podmínkách, což nemusí nutně znamenat netypické zaměstnání, ale může jít o přizpůsobení 

typického zaměstnání novým podmínkám. (HWF 2003) 

4.1. Flexibilita z pohledu zaměstnavatelů 

Pokud se díváme na flexibilitu z hlediska firmy, nelze si nepoložit otázku, proč by 

firma měla být flexibilní? Pro to, aby firmy dosahovaly flexibility existuje hned několik 

důvodů. Trh již dávno není tak stabilní jako v padesátých a šedesátých letech. A důvodem 

jsou: 

• rapidní změny v zákaznickém chování, které se vyznačuje rychlou proměnou 

módnosti a zákaznických preferencí, 
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• technologický pokrok, jejímž výsledkem je rychlá změna produkce a výrobních 

procesů, internacionalizace trhů, díky níž má domácí produkce vliv na světový trh a 

naopak, 

• změny směnného kurzu, které proměňují podmínky konkurenceschopnosti země. 

(OECD 1989) 

Firmy na základě těchto proměn trhu požadují zaměstnance, kteří jsou schopni 

absorbovat tyto změny nejen po stránce dovedností, ale i po stránce pracovního nasazení. 

Vysoké ceny moderních technologií také často vyžadují, co nejvyšší využití těchto strojů, 

přístrojů, vybavení, tj. nejlépe sedmidenní nepřetržitý provoz. Ovšem v případě, že se sníží 

poptávka po výrobcích či službách firmy, je vždy nutná rychlá a razantní změna. 

F. Jaumotte (2003) uvádí tři skupiny motivů, kdy firmy poptávají ženy pro práci na 

částečný úvazek. Za prvé jde o model optimálního personálního zajištění, firma se 

flexibilními formami pracovní doby snaží adaptovat na výkyvy v poptávce po produkci. 

Další motivy mohou být spojené se sekundárním trhem práce, firma tímto způsobem může 

získat levnější a flexibilnější pracovní sílu a výrazně ušetřit na personálních nákladech. 

Tento model platí za předpokladu, že částečné úvazky jsou hůře placené a mají nižší 

benefity než plné standardní úvazky s vysokou mírou legislativní ochrany. Posledním 

modelem je model odpovědné firmy, která respektuje potřeby zaměstnanců, většinou 

v sektoru s převahou žen nebo za situace, kdy firma nechce pracovnice ztratit z důvodu 

jejich rodinných povinností. Tento model bude pravděpodobně fungovat za situace, kdy je 

nabídka práce nižší než poptávka. Tyto tři modely lze uplatnit i obecně pro flexibilní formy 

pracovní doby. První model představuje firmy, které díky flexibilním formám zvyšují 

adaptibilitu. Na základě druhého modelu firmy využívají vyšší nabídky a šetří personální 

vydání. A třetí model nastává v situaci, kdy se firma snaží přilákat či udržet si zaměstnance. 

Samozřejmě v realitě se tyto motivy mísí. První dva modely se zdají být z čistě 

ekonomického hlediska pro firmu výhodné, třetí možnost může být výhodná z dlouhodobé 

perspektivy. 

Politika podniku, který respektuje potřeby svých zaměstnanců, může podniku 

přinést dobrou image a reputaci na veřejnosti (směrem ke spotřebitelům a klientům, stejně 

jako potencionálním zaměstnancům). Z interního pohledu pak lepší sociální vztahy. Evans 

shrnuje některé přínosy a náklady flexibilních forem harmonizujících pracovní a rodinný 

život (European Foundation ... 2006b ). Za výhody lze považovat: 

• Snížení nákladů na obměnu pracovníků. Firmě zůstávají pracovníci, do jejichž vzdělání 

a kvalifikace firma investovala určité prostředky. 
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• Snížení stresu způsobeného překonáváním pracovně-rodinných rolí. 

• Lepší možnosti rekrutace dané atraktivitou pro širší spektrum zájemců o práci. 

• Větší diverzita, rozličnější zájmy a zkušenosti mezi pracovníky. 

• Širší řady zaměstnanců umožňují lepší vcítění se do potřeb spotřebitelů a klientů. 

• Možnost zvýšit tržby dobrou pověstí firmy. 

Tyto výhody ovšem nejsou zadarmo a přinášejí také určité náklady: 

• Náklady na pracovní prostor, které jsou způsobeny větším množstvím pracovníků; 

náklady zařízení pro hlídání dětí; náklady na kurzy pro zapracování zaměstnanců 

vracejících se po pracovní pauze; náklady na vybavení pro pracovníky, jež pracují 

doma. 

• Personální náklady pro supervizory, kteří koordinují vyplňování pracovní doby a 

motivují ty, kteří nevyužívají žádných výhod. 

• Administrativní náklady spojené s informováním zaměstnanců o možných výhodách a 

určováním, kdo je oprávněný těchto výhod využívat. 

Jak se ukazuje flexibilní formy vedoucí k sladění rodinného a pracovního života mají 

pro firmy svá úskalí. Nicméně ve většině evropských zemí jsou tyto praktiky považované 

za žádoucí a snaží se firmy k prosazování těchto flexibilních forem pobízet 

institucionálními prostředky. Kromě vládních opatření mohou být firmy k ne úplně 

výhodným formám iniciovány socioekonomickou změnou (více žen vstupujících na trh 

práce), demografickou (stárnoucí populace a nutnost zaměstnávat starší občany) a kulturní 

změnou (proměna pracovních hodnot i norem) ve společnosti, která by nastavila podmínky 

na trhu práce tak, že by v podstatě zaměstnavatelé nemají jinou možnost. Zaměstnavatelé 

mohou být také tlačeni sociálními aktéry, tj. odbory, ženským hnutím, nevládními 

organizacemi. Posledním způsobem jsou již zmiňovaná vládní opatření. 

V některých zemích mají zaměstnanci právo odmítnout či odložit požadavky 

zaměstnavatelů na speciální formy pracovní doby, v jiných zemích jsou tyto výhody 

všeobecným právem (ve Švédsku je odchod na rodičovskou dovolenou zákonem stanoven, 

v Nizozemí je však 39 týdnů z obecně 55 týdnu předmětem akceptace od zaměstnavatele). 

Vládní podpora může mít i formu kampaně vybízející zaměstnavatele k implementaci 

rodinně přátelských pracovních forem nebo zavádění těchto formě ve veřejných institucí a 

dávání tak dobrého příkladu (Velká Británie). Přístupy jednotlivých zemí se samozřejmě liší 

z hlediska právního rámce, respektive pracovního práva. Ve shrnutí je však možno říct, že 

zatímco zákonné regulace jsou většinou kombinovány s donucováním managementu a 

nátlak prostřednictvím kolektivních smluv je založen na normativních postojích dané země, 
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dohody na podnikové úrovni a aktivity na základě vládních kampaní či iniciativ se ve větší 

míře opírají o napodobovací (mimetický) postoj firem (European Foundation ... 2006b: 83). 

Z výsledků výzkumů na základě zprávy Evropského fondu pro zlepšení životních a 

pracovních podmínek (European Foundation ... 2006b) vyplývá, že firmy zavádějí flexibilní 

formy pracovní doby zejména v souvislosti se zvýšením ekonomické efektivity, což není 

nijak překvapivé. Nově se ale objevují i implementace flexibilních forem, které srovnávají 

potřeby zaměstnavatelů a zaměstnanců. V ekonomikách, které zaznamenávají ekonomický 

růst, zaměstnanci chtějí spíše vytvořit pracovní podmínky, které odrážejí potřeby 

zaměstnanců, než v ekonomikách v recesi. Firmy se celkově snaží získat širší spektrum 

pracovníků, protože také více pracovníků potřebují, to je i nejsilnější pohídkou pro firmy, 

aby poskytovaly pracovní možnosti podporující sladění práce a života. Studie také ukázala, 

že firmy, které se nacházejí v prostředí silného institucionálního systému mají tendenci buď 

podporovat nebo brzdit externě navrhované flexibilní formy. V institucionálně slabém 

prostředí jsou tyto formy přímo vytvářeny a vyjednávány firmami nebo také firmy zůstávají 

pasivní. 

Vykreslená pozitiva zavádění flexibilních forem pracovní doby evokují určitou 

souvislost mezi inovacemi v podniku, tj. inovace produktu či inovace procesu výroby a 

inovace, jak známo, jsou jedním z faktorů, který stojí za konkurenceschopností a 

prosperitou firmy. Flexibilita pracovní doby tedy může nejen pomoct firmě rychle reagovat 

na změny na světových trzích, ale rozmanitější pracovní síla může pomoct firmě vytvářet 

něco nového. Podle výzkumu mezi britskými manažery (Michle, Sheehan 2003) numerická 

flexibilita (částečné úvazky13
, časově omezené smlouvy, krátkodobé smlouvy, sezónní 

kontrakty) i pracovní místa s nižšími pracovními jistotami negativně korelují s inovacemi 

ve firmě na rozdíl od funkcionální flexibility, která koreluje pozitivně. Z tohoto zjištění je 

zjevné, že numerická flexibili~skutečně řeší zejména přizpůsobování produkce potřebám 

firmy a inovace přinese až funkcionální změna. Tento fakt může být ovšem i způsoben tím, 

že např. flexibilní formy pracovní doby jsou rozšířené v oblastech (např. ve službách), kde 

inovace z povahy věci nejsou tak časté jako v jiných oblastech (výroba informačních 

technologií, výroba automobilů). 

4.1.1. Využívání flexibilních forem pracovní doby v některých firmách 

Ve Velké Británii bylo zkoumáno šest velkých organizací (dvě veřejné, čtyři 

soukromé) poskytujících služby s ohledem na proměny pracovní doby (Rubery 2005). Ve 

13 Negativní korelace u částečných úvazků je signifikantní pouze pro procesní inovace. 
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firmách bylo rozpoznáno pět strategií změn v pracovní době vedoucích k větší intenzitě 

práce: 

1. Nejčastěji bylo využíváno flexibilní uspořádání pro zaměstnance na plný i částečný 

úvazek, tak aby bylo zajištěno dostatek pracovníků v situaci, kdy je předpokládána 

nejvyšší poptávka. 

2. Pracovníci si mohou za své přesčasy vybrat volno v období nižší poptávky. Tímto se 

firma vyhne placení přesčasů a zbytečných nákladů na pracovníky v době, kdy je nižší 

poptávka. 

3. Snížení základních hodin pro zaměstnance na částečném úvazku a tak možnost snížení 

placených přestávek nebo jejich úplná redukce. 

4. Nárůst operačních hodin, který vede k situaci, kdy jsou pracovní místa obsazena a 

pracovníci jsou připraveni pracovat bez zvyšování počtu personálu (např. snížení 

pracovníků ve směně, avšak rotací bylo sníženo množství přesčasů). 

5. Zpřísnění pracovních předpisů v tom smyslu, aby byla evidentní zodpovědnost za práci 

v jednotlivých dnech nebo směnách. 

Tímto způsobem byla zvýšena intenzita práce u pracovních smluv, na základě kterých je 

pracovník placen podle odpracovaných hodin, a byly téměř úplně redukovány placené 

přesčasy. Kromě proměny těchto změn firmy prosazují úkolové definování práce. Efekt 

zavedení úkolové definice práce se projevuje ve vzrůstu odpracovaných hodin, práce 

v nesociálních hodinách, aniž by byla očekávána finanční kompenzace. I u relativně nižších 

úrovní managementu se objevují delší pracovní dny nebo práce v čase, kdy bylo normálně 

"volno". Ve zkoumaných organizacích byl uplatňován model zaměstnavatelské 

flexibilizace ohlížející se zejména na konkurenceschopnost podniku. Nicméně podle mnoha 

manažerů je to teprve začátek proměny tradičních vzord'1 pracovní doby a budou následovat 

další změny iniciované jak manažery, tak zaměstnanci. Zmíněné změny pravděpodobně ale 

příliš nepřispívají lepšímu sladění pracovního a osobního života dle modelu flexibilizace 

vedené zaměstnanci. 

Oblast, ve které se silně uplatňuje flexibilita pracovní doby, představují firmy 

specializující se na přímý prodej. I když nutno říct, že přímí prodejci často nejsou 

zaměstnanci, ale jakýmisi fiktivními samostatně výdělečně činnými (Bone 2006). Po 

formální stránce jsou samostatnými podnikateli, ale fakticky u těchto pracovníku můžeme 

najít větší přímou kontrolu ze strany manažerů než u zaměstnanců (především finančním 

způsobem). Pracovníci nemají jistotu práce, jistotu stálého příjmu, zaměstnanecká práva a 

žádné omezení svízelné pracovní doby. Rizika podnikání jsou přenesena na zaměstnance. 
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Zaměstnavatel nemá také téměř žádné náklady spojené se zaměstnanci, avšak zisk z práce 

prodejců je dělen. Pracovní doba těchto prodejců se často pohybuje v nesociálních 

hodinách, tj. večer nebo o víkendu, neboť právě v tuto dobu mají nejvyšší šanci něco 

prodat. Kromě dlouhých hodin práce či nutnosti být stále "na telefonu" musí prodavači 

často zdolávat dlouhé vzdálenosti. Tento způsob práce se zdá být pro manažery firem 

výhodný, ale právě tito prodejci pracující po večerech a věčně na cestách jsou velmi 

náchylní k symptomu tzv. vyhoření. Podle výpovědí pracovníků přímého marketingu ve 

velké Británii většina zkušených prodejců odcházela z prodejních firem právě pro 

nedostatek volného času stráveného s rodinou. A dalším nebezpečím se také stává řízení aut 

přepracovanými prodejci. Promyšlená strategie firem, jež formuje zaměstnance i 

prostřednictvím toho, že pracovní doba brání obchodníkům navazovat osobní kontakty 

mimo firmu, ironicky způsobuje, že prodejci se účastní vykořisťování sami sebe, tím, že se 

snaží podporovat firemní kulturu, založenou na ideji individualismu a sebedůvěry. (Bone 

2006) Firmy přímého prodeje jsou příkladem flexibilizace za podmínky nespoutané 

deregulace práce. Ovšem ač se z pohledu firmy tato situace jeví jako ekonomicky výhodná, 

domnívám se, že pravděpodobně je tento způsob zaměstnávání (třebaže po formální stránce 

to zaměstnávání není) pouze pro určitý druh firem, které nevyžadují dlouhodobě 

spolehlivou pracovní sílu. 

Dalším příkladem organizace, ve kterých proběhla flexibilizace pracovní doby, je 

Národní zdravotnická služba (NHS- National Health Service) ve Velké Británie. Na konci 

devadesátých let stáli manažeři NHS před změnami režimu pracovní doby na jedné straně 

vedenými nutností flexibility a snížením nákladů, na druhé straně byli tlačeni k větší 

harmonizaci pracovního a osobního života (McBride 2003). Velká skupina personálu ve 

zdravotnictví (např. zdravotní sestry, řidiči ambulance) pracuje na směny, tak aby byl 

zajištěn nepřetržitý provoz. Tento dvou nebo třísměnný provoz sebou přináší různé 

problémy. Rotace mezi různými směnnými systémy vede k psychickým i fyzickým 

zdravotním problémům u zaměstnanců. Navíc v některých rušných směnách je nutné posílit 

personál o další pracovníky. Za řešení těchto problémů se považuje zavedení roční smlouvy 

o počtu odpracovaných hodin. Za výhody této formy pracovní doby pro organizace lze 

považovat sladění zaměstnanosti s požadavky zákazníků bez nákladného placení přesčasů a 

nebo placení přebytečného personálu. Výhody pro zaměstnance představuje plat a pracovní 

doba. Zaměstnanci dostávají během roku stálý měsíční plat a roční smlouva umožňuje delší 

periody volna či kratší pracovní doby. Ovšem ač se zdá, že tento systém pracovní doby 

přispívá k harmonizaci pracovního a rodinného života, při implementaci této formy 
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pracovní doby vzniká problém zejména v menších týmech, neboť je nutné obsadit i směny 

v nepopulárních časech, o které nikdo nemá zájem. Obměnou tohoto systému je "interní 

banka personálu", ve které jsou registrováni jednotlivci (převážně sestry) a jejich 

požadavky. Přestože byla v Británii vytvořena řada příznivých podmínek pro podporu 

roční smlouvy o pracovní době, tento systém není příliš rozšířen a je dostupný pouze pro 

minoritní část zdravotního personálu. (McBride 2003) Nevýhoda toho systému je zejména 

v administrativní náročnosti. 

4.1.2. Využívání flexibilních forem pracovní doby v českých firmách 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí provedl v průběhu měsíců září a října 2000 

anketní šetření u zaměstnavatelů zaměřené na využívání atypických forem zaměstnávání. 

Do šetření byly zahrnuty organizace v sedmi okresech ČR. Okresy byly zvoleny tak, aby 

byly pokryty jejich různé typy dle struktury hospodářských činností, rozsahu 

nezaměstnanosti a geografické polohy (Frýdek-Místek, Jihlava, Litoměřice, Most, 

Olomouc, Písek a Plzeň-město). Zaměstnavatelé mimo jiné známkovali důležitost 

předkládaných faktorů pro zavádění flexibilních forem pracovní doby. Důvody změn 

v organizaci jsou spatřovány v snížení nákladů. Až níže stojí splnění požadavků zákazníků 

a marginální roli hraje splnění požadavků zaměstnanců. 

Graf 10: Důvody změn v organizaci práce v roce 1999 
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Zdroj: Anketní šetření u zaměstnavatelů (VÚPSV 2000c), upraveno. 
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Částečné pracovní úvazky 

Částečné pracovní úvazky sice využívá široká skupina zaměstnavatelů, ale zpravidla 

jen pro zlomek svých zaměstnanců. Častěji jsou takto zaměstnány ženy, což zřejmě vyplývá 

z nutnosti skloubit pracovní a rodinné povinnosti. Znatelné rozdíly panují mezi 

jednotlivými sektory, když průměru se vymykají zejména zemědělství a služby, které 

zkrácené úvazky využívají výrazně častěji, a stavebnictví, jež tuto formu zaměstnávání 

využívá jen okrajově. Oproti předpokladl'1m nejméně využívali zkrácené úvazky 

zaměstnavatelé se zahraničními vlastníky. Výsledky šetření nesignalizují velké změny ve 

využívání zkrácených úvazků v posledních 12 měsících. Přesto, že téměř třetina organizací 

by chtěla tuto formu využívat častěji, došlo zřejmě naopak k mírnému poklesu. Jen menší 

část dotázaných (většinou menších podniků bez zahraničních vlastníků) si myslí, že by 

mohla státní podpora zkrácených úvazků přinést vytvoření nových pracovních míst v jejich 

organizaci. 

Pružná pracovní doba 

Pružná pracovní doba se vztahuje především k práci administrativních pracovníků. 

K jejímu využívání se přihlásila více než třetina organizací (156), z toho 99 ji dle vlastních 

slov využívá pravidelně. Pro menší organizace je typické, že poměrně často umožňují svým 

zaměstnancům volit pracovní dobu v závislosti na pracovních povinnostech. S růstem 

organizace tato forma rychle mizí. Naproti tomu malé podniky jen minimálně využívají 

vyrovnávání fondu pracovní doby v delším období než týden. Souvisí to zřejmě s 

administrativní náročností této formy pružné pracovní doby. 

Jisté odlišnosti jsou patrné také při pohledu na využívání pružné pracovní doby v 

odvětvích. Například v zemědělství ani ve stavebnictví jsme nenarazili na organizaci, která 

by umožňovala volitelný začátek směny. Naproti tomu pro stavebnictví je typické využívání 

pružné pracovní doby pro splnění pracovních úkolů zaměstnance. V průměru nejvyšší 

důležitost přisuzují organizace využívající pružnou pracovní dobu zdůvodnění, že je taková 

pracovní doba zajímavá pro zaměstnance (viz Tabulka 3). Relativně významnými faktory 

jsou také flexibilní reakce na vývoj poptávky a vyšší produktivita práce. Motivem k 

využívání pružné pracovní doby ve většině případů není snížení nákladů. Mezi důvody, 

proč není pružná pracovní doba využívána, opět jasně zvítězila úniková odpověď -

neexistence vhodných pracovních míst. N a druhém místě byla překážka v podobě 

směnného provozu, zbylé dva faktory - vysoká organizační náročnost a nezájem 

zaměstnanců zřejmě velký vliv nemají. 
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Sdílení pracovního místa 

Využívání sdílení pracovního místa uváděli respondenti poměrně často. Je však 

nejisté, že pod tímto termínem rozuměli vždy stejnou formu organizace práce, protože jeho 

vysvětlení není ustálené ani u nás, ani v zahraničních pramenech. Sdílení místa, pro které je 

typické zaměstnání na kratší úvazky, proto pravděpodobně bude využívat jen část 

organizací, které zde odpověděly kladně. Uváděné profese, pro které je tato forma 

organizace práce využívána, jsou i v tomto případě velmi pestré - od pomocných dělníků, 

přes klasické dělnické profese (lisař, truhlář, pokrývač, strojník, řezník apod.) až k THP 

profesím (účetní, projekční práce) a profesím ve službách (prodavačky, kuchařky, vrátní 

apod.). Lze-li se spolehnout na uvedený výčet, potom těžiště leží přeci jen v profesích 

dělnických. Naopak ví1bec se nevyskytují pozice řídící. Jako nejvýznamnější faktor 

zdůvodňující využívání sdílení pracovního místa se ukazuje vyšší produktivita práce 

následovaná vyšší flexibilitou (viz Tabulka 3). Až v závěru se umístily faktory na straně 

zaměstnanců - jejich vyšší spokojenost a splnění požadavků zaměstnanců. Jediným 

zaznamenání hodným důvodem pro nevyužívání sdílení pracovního místa je dle 

respondentů nedostatek vhodných pracovních míst. Je pravděpodobné, že tato odpověď se 

stala jakýmsi univerzálním únikem pro velkou část respondentů. Většina těch, kteří přiřkli 

této příčině známku jedna, se s ohodnocením ostatních faktorů příliš nezabývala. 

Nerovnoměrně rozložená pracovní doba 

Nerovnoměrně rozložená pracovní doba se používá častěji v zemědělských a 

stavebních organizacích. Nerovnoměrné rozložení pracovní doby do období delšího než 

týden pravidelně využívá 16,4 % dotázaných organizací, dalších ll ,6 % tuto formu využívá 

občas. Z regionálního pohledu lze odlišit okres Litoměřice, kde využívání této formy 

organizace práce přiznává 46 % dotázaných. Naproti tomu výrazně nejméně tuto formu 

přiznávají respondenti z Olomoucka (14 %, přičemž jen 2 % ji využívají pravidelně). 

Odlišnosti pozorujeme také mezi jednotlivými sektory. Nerovnoměrně rozvrženou pracovní 

dobu využívají nejvíce zemědělské a stavební podniky, což bude s největší 

pravděpodobností způsobeno často sezónním charakterem produkce obou sektorů. 

Potvrzuje to také hodnocení důvodů pro využívání i nevyužívání této formy organizace 

práce. Respondenti se jednoznačně nejčastěji odvolávají na charakter své činnosti. 
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Tabulka 3: Důvody využívání I nevyužívání vybraných forem pracovní doby 

Flexibilní forma 
Využití Proč využíváte/nevyužíváte tuto formu? pracovní doby 

flexibilní 

nižší náklady 
vyšší reakce na zajímavé pro 

ano produktivita vývoj zaměstnance 
poptávky 

Pružná pracovní 4,04 2,94 2,82 2,51 
doba firmanemá 

vysoká 
vhodná nezájem 

neumožňuje 

ne pracovní organizační 
zaměstnanců 

směnný 

místa 
náročnost provoz 

2,87 4,09 4,26 3,55 

vyvažuje 
flexibilní 

vycházíme 
charakter 

reakce na 
vstříc 

ano naší činnosti 
nabídku a 

zaměstnancům 
Nerovnoměrně poptávku 

rozložená 1,81 2,86 4,08 

pracovní doba neumožňuje administrativní odpor 
to charakter 

ne naší činnosti 
náročnost zaměstnanců 

1,61 4,2 4,35 

vyšší 
vycházíme 

vyšší vyšší vstříc 

ano flexibilita 
spokojenost 

požadavkům 
produktivita 

zaměstnanců 
zaměstnanců 

práce 
Sdílení 

pracovm1to 2,82 3,64 3,38 2,5 
místa vyšší nároky 

vyšší náklady 
náročnější 

na organizaci 
nezájem 

ne administrativ a 
práce 

pracovníků 

4,37 4,26 4,05 4,03 

Zdroj: Anketní šetření u zaměstnavatelů (VÚPSV 2000c), upraveno. 

Přesčasová práce 

Šetření se věnovalo také délce pracovní doby a rozsahu přesčasové práce. Obecně 

nejrozšířenější je poskytování finančních náhrad ve výši stanovené zákoníkem práce (téměř 

60 %respondentů). Téměř polovina organizací také poskytuje náhradní volno. U poměrně 

široké skupiny organizací jsou u některých pracovníků přesčasy zahrnuté již v dohodnuté 

mzdě. Jak vyplývá z bližší specifikace, jde nejčastěji o manažery, ovšem tato úprava se 

používá i pro nižší řídící pozice a jiné administrativní pracovníky. Finanční náhrady nad 

úroveň stanovenou zákoníkem práce poskytuje jen hrstka organizací, které mají zpravidla 

více než 100 zaměstnanců. V pětině malých organizací (méně než 50 zaměstnanců) se 

přesčasy nesledují vůbec. 
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Graf ll: Způsoby kompenzace přesčasů 
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Zdroj: Anketní šetření u zaměstnavatelů (VÚPSV 2000c), upraveno. 

Výsledky výzkumu neindikují příliš velký zájem firem zavádět nové flexibilní 

formy a hovoří spíše o krátkodobých strategií firem vedených především snížením nákladů. 

4.2. Flexibilita z pohledu zaměstnanců 

Na základě černobílého chápání pozitiv a negativ flexibility, by zaměstnanci 

spatřovali pozitiva v lepším sladění pracovní doby s osobním a rodinným životem a naopak 

negativa v nechtěném přinucení k přizpůsobení se potřebám firmy iniciovaném strachem ze 

ztráty zaměstnání. Pozice zaměstnance se tak může zdát oproti pozicím firem bezmocná, na 

druhé straně zaměstnanci nejsou ve své pozici osamoceni. Veřejné instituce mají za úkol 

dohlížet na dodržování pracovních práv a odborové organizace se snaží ve větší či menší 

rmre prosadit, co nejlepší podmínky pro pracovníky14
. Negativa a pozitiva flexibility nejsou 

však tak lehce rozeznatelná. Například dobře motivovaný flexibilní pracovník v dynamické 

prosperující firmě bude asi mít z práce lepší pocit než pracovník, který sice není nucen 

k práci v nesociální pracovní době, ke změnám pracovní doby podle požadavků firem, ale 

vykonává nezajímavou práci. Z flexibility mohou profitovat jak firmy, tak zaměstnanci. 

14 V souvislosti s otázkou flexibility práce v posledních dvou desetiletích vyvstává také otázka přeměny 
odborových organizací. Odborové organizace měly vybudované silné postavení v tradičních odvětvích 
průmyslu a tradiční mzdovou politiku. Jejich pozice v nový odborech, které se začaly rozvíjet v devadesátých 
letech, je však slabá, v těchto rozvijejících se odvětvích nebyl totiž důvod pro jejich vznik (Asp 2006). Odbory 
se tedy musí v současné době vypořádat se zásadní otázkou své pozice a cílů na měnícím se trhu práce. 
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Většinou bude pro zaměstnance vzhledem ke spokojenosti rozhodující určitá kontrola nad 

pracovní dobou, tj. možnost ovlivnit pracovní dobu vzhledem ke svým vlastním potřebám. 

T. Fuchs aR. Conrads (2003) se snažili popsat vliv pracovní doby na zdraví jedince. 

Jejich výzkum v letech 1985/86, 1995/96 a 1998/99 sleduje situaci na německém trhu 

práce. Ačkoliv se průměrný počet týdně odpracovaných hodin v Německu příliš nemění, 

výrazně v posledních letech roste počet těch, kteří odpracují více než 48 hodin týdně a 

zároveň počet těch, kteří pracují méně než 35 hodin týdně. Dlouhou pracovní dobu 

způsobují časté přesčasy. Dlouhodobě dlouhá denní pracovní doba ovšem mfiže vést 

k tomu, že úplně vyčerpáme své fyzické i psychické rezervy a nemáme čas je znovu 

obnovovat, což může vést k chronické únavě. Dlouhá pracovní doba také souvisí s velkým 

psychickým tlakem. Více než polovina pracovníků pracující nad 48 hodin týdně o své práci 

vypovídá jako o práci pod častým či stálým tlakem výkonu a termínu (75,3 %),jako o práci, 

ve které najednou musí pracovníci vykonávat různé věci (61 %). Výrazně u práce nad 48 

hodin také převyšuje konfrontování se s novými úkoly, velká finanční rizika a práci na 

hranici pracovníkových schopností. Se snižujícím se počtem odpracovaných hodin tyto 

charakteristiky klesají. Monotónní práce naopak s poklesem hodin roste. Dlouhá pracovní 

doba je také propojena s prací v nesociální pracovní době. Vzhledem ke zdravotním 

problémům u pracovníků pracujících přesčas, v noci a o víkendu či pracovníků, kterým se 

často mění přesčasy, se častěji vyskytují problémy se spánkem, nervozita a podrážděnost. U 

pracujících přesčas se také častěji vyskytuje celková únava. (Fuchs, Conrads 2003) 

Práce v nesociální pracovní době je většinou vnímána jako nevýhoda flexibility 

pracovní doby. Rozptýlená pracovní doba (scattered work hours) zahrnující práci večer a o 

víkendu se podle výzkumů v Holandsku vyskytuje zejména u pracovníků s vyšším 

vzděláním a u můžu (Breedveld 1998). Míra práce v nesociální pracovní době je ale u 

těchto pracovníků nižší. Vzdělanější pracovníci mají totiž pracovní místa s možností 

limitovat množství práce v nesociální pracovní době. Nárůst flexibilních forem pracovní 

doby iniciují úvahy o "24-hodinové společnosti", stejně jako o individualizaci práce. 

Breedveld (1998) ovšem tuto myšlenku nepotvrzuje a považuje ji spíše za mýtus. 

V Evropě se míra práce v nesociální pracovní době pro jednotlivé země značně liší 

(viz Tabulka 4). Obecně platí, že práce o víkendu je častější než práce ve večerních a 

nočních hodinách. Rozdílná je situace na Slovensku, kde jsou minimální rozdíly 

(vzhledem k rozdílům v jiných zemích) mezi jednotlivými formami pracovní doby. I na 

Slovensku se však situace liší pro muže a ženy. Ženy jsem v práci v nesociální pracovní 

době zastoupeny většinou méně než muži. Jedná-li se o práci v noci nebo večer, platí to ve 
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všech zkoumaných zemích. Tato skutečnost odpovídá tradiční představě, že právě ženy 

spíše zůstávají doma s dětmi a nechtějí vykonávat práci ve večerních a nočních hodinách. 

Tabulka 4: Míra práce v nesociální pracovní době (%) 

obvyklá práce v sobotu obvyklá práce v neděli 
obvyklá práce v noci obvyklá práce večer 

(22:00 - 5:00) (18:00 - 22:00) 
Země 

Celkem Muži ieny Celkem Muži ieny Celkem Muži ieny Celkem Muži ieny 

Maďarsko 12 13,3 10,3 7,7 9,1 6,2 5,4 7 3,5 8,8 10,3 6,9 

Česká 
11,1 11,9 10,1 8,5 9,1 7,7 6,3 7,1 5,1 12,8 14,.1 10,8 

Republika 

Švédsko 11,6 10 13,4 10,3 8,9 11,8 5,5 6,2 4,7 14,9 15,4 14,3 

Polsko 26 28,3 23,1 12,7 13,7 11,5 5,8 7,7 3,3 13,6 15,3 11,6 

Estonsko 20,2 19,9 20,5 13,4 12,7 14,1 6,5 8,4 4,6 18,7 20,3 17,2 

Francie 30,5 27,9 33,5 13,4 13 13,9 7 9,4 4,1 16,1 17,9 13,9 

Slovinsko 25,3 24,6 26,2 15,1 14,8 15,5 8 10,6 4,9 19,9 20,3 19,6 

Rakousko 32,2 31,1 33,5 17,5 17,5 17,4 7,7 9,7 5,2 15 18,1 11,2 

Itálie 39,4 40,4 37,8 13,6 14,4 12,4 8,3 10,4 5 16,3 19 12,1 

Řecko 39,8 43,2 34,4 12,5 13,9 10,4 4,3 5,2 2,8 25,4 26,4 23,8 

Slovensko 26,5 28,5 23,9 20,5 22,5 17,9 16,9 19,7 13,2 22,4 24,3 20 

Rumunsko 42,1 44,3 39,4 20,9 21,7 20 6,1 7,5 4,4 17,7 18,4 16,8 

Zdroj: Eurostat 2006, data 2005/4. čtvrtletí, upraveno. 

Práce v nesociální pracovní době často souvisí s přesčasovou prací, protože logicky 

přesčasy musí být nejčastěji vykonávány v této době (mimo standardní pracovní dobu). 

V souvislosti s přesčasy se v poslední době stále více začíná otvírat otázka všeobecného 

nárůstu neplacených přesčasů (Campbell 2002). Neplacené přesčasy se zdají být z pohledu 

zaměstnance naprosto nevýhodné. Pracovník pracuje více než má a není za to nijak 

kompenzován. Legální cestou také nemůže být pracovník k takovéto práci nucen. Nabízí se 

tedy otázka, proč zaměstnanci vykonávají neplacenou práci přesčas. V prvé řadě zde 

existuje skupina pracovníků, u nichž už přesčasy jsou zahrnuty v poměrně vysokém platu a 

v podstatě nelze hovořit o neplacených přesčasech. 

Cambell (2002) sumarizuje výzkumy zabývající se touto otázkou v Austrálii. 

V těchto výzkumech se objevuje poměrně silná skupina zaměstnanců, kteří vykonávají 

přesčasy dobrovolně, ale cítí, že je to od nich očekáváno. Tedy zaměstnanec je v podstatě 

nepřímo nucen pracovat přesčas, jestliže se cítí povinován splnit pracovní úkol. Splnění 

pracovního úkolu muže být spojeno s nějakým bonusem, pak tak úplně nelze hovořit o 

neplacené přesčasy. Obava z nesplnění úkolu může být také spojena s nejistotou zaměstnání 

a strachem, že zaměstnání ztratím. Nebo zaměstnance práce natolik baví, že je ochoten jí 

věnovat nezištně svůj volný čas? Pravděpodobně ne. Neplacené přesčasy se ale často 
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objevují u mladých pracovníků částečně proto, že nemají jiné závazky (např. k rodině) a 

protože chtějí rozvíjet své schopnosti (Cambell 2002). Dalším fenoménem mohou být 

okázalé přesčasy, kterými zaměstnanec dává najevo svou loajalitu k firmě (např. 

Japonsko). Zaměstnanci se mohou dostat dlouhou pracovní dobou i do začarovaného kruhu. 

Zůstávají v práci déle, protože dlouhá pracovní doba jim narušila rodinnou atmosféru, která 

tak ztratila na své atraktivnosti. 

U neplacené práce přesčas hraje vždy významnou roli také zaměstnavatel, je nutné 

se ptát, jakým způsobem se snažf podporovat neplacené přesčasy či naopak. Neplacená 

práce přesčas je fenoménem, který podle Campbella (2002) není ještě zcela prozkoumán, 

avšak předpokládat, že neplacené přesčasy se stanou nevyhnutelnou součástí budoucí práce 

je podle jeho názoru chybné a mnohé země se snaží již dnes limitovat tyto formy pracovní 

doby. 

K pozitivům flexibilních forem pracovní doby patří zejména sladění práce a 

rodinného života. Iniciátorem takového sladění bývají většinou nejrůznější organizace, 

odbory či vláda. V Dánsku legislativa postupovala dle teorie celoživotní práce s cílem 

umožnit ženám zapojit se do pracovního procesu (Boje 1996). Na jedné straně byla část 

dříve neplacené péče o děti, postižené či staré lidi byla přeměněna na placenou sociální 

péči. Na druhé straně značně segregované dánské odbory15 získaly pro pracovníky na 

částečný úvazek stejné sociální výhody jako mají zaměstnaní na celý úvazek a odborům 

bylo umožněno regulovat nestandardní práci. 

Práce na částečný úvazek může, zejména pro ženy, představovat možnost spojení 

rodičovských a pracovních povinností, avšak může představovat určitou diskriminaci, 

neboť nemusí být spojena se stejnými výhodami jako práce na plný úvazek. Z toho důvodu 

jsou v mnoha zemích prosazovány zákony, které by tato práva zajistili (např. Nizozemí, 

Dánsko). Ve Švédsku jsou silně prosazovány flexibilní formy pracovní doby, které umožní 

ženám pracovat na plný úvazek. Pozitivní z hlediska sladění osobního a pracovního života 

je také možnost nadpracovat si určité množství pracovních hodin a dle své volby si vybrat 

volno. Kompenzace přesčasů volnem je obvyklá zejména ve Švédsku, Německu a 

Rakousku. 

V rámci výzkumu HWF (2003) byly země16 klasifikovány na základě převládajících 

modelů rodiny (viz Tabulka 5). Model tradičního živitele rodiny převládá před druhou 

15 Většina zaměstnaných žen je organizovány v samostatné ženské odbory. 
16 Mezi země účastnící se projektu HWF patřily tyto státy: Velká Británie, Nizozemí, Švédsko, Slovinsko, 
Česká republika, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko. 
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světovou válkou ve všech zenúch, dnes ho v Evropě lze nalézt v mnohých rodinách ve 

Velké Británii a Nizozenú nebo v rodinách tzv. nových bohatých ve Střední a Východní 

Evropě. Model tradičního živitele rodiny se často transformoval do modelu modifikovaného 

živitele rodiny, kde ženy vstupují na trh práce jako zaměstnankyně na částečný úvazek a do 

rodinného rozpočtu přinášejí doplňující příjmy. V transformovaných zenúch se tento model 

nevyskytuje téměř vůbec. 

Tabulka 5: Politiky zaměstnanosti vzhledem k rodině 

Strukturální kritéria Kulturní kritéria 
Zeměv80. 

Země dnes 
letech a před 

• Podpora rodiny, ve 
které je muž živitel • Očekávání, že muž 

Model tradičm'ho rodiny a žena finančně bude živit rodinu a Velká Británie, Velká Británie, 
živitele rodiny závislá žena bude pečovat o Nizozemí Nizozemí 

• Sociální pojištění - děti a domácnost 
muži 

• Očekávání, že 
hlavním živitelem 
rodiny je muž, ale 
žena vykonává práci 

• Podpora mužů živitelů na částečný úvazek 
Model modifikovaného rodiny a podněcování a pak pokračuje Velká Británie, Velká Británie, 
živitele rodiny žen k práci na v domácí práci - Nizozemí Nizozemí 

částečný úvazek péče o děti, 
domácnost. 

• Rodičovská péče o 
děti je chápána jako 
nejlepší. 

• Očekávání práce na 
plný úvazek u mužů 
i žen 

• Péči o děti zajišťují Švédsko, Švédsko, 
• Podněcování mužů i kolektivní (státní) Slovinsko, Slovinsko, 

Model rovnostářského 
žen k práci na plný zařízení nebo Česká Česká 

zaměstnání 
úvazek rodinní příslušníci republika, republika, 

• Státní podpora pro děti (prarodiče)- matka Maďarsko, Maďarsko, 

je však stále nejvíce Bulharsko, Bulharsko, 
zodpovědná Rumunsko Rumunsko 

• Kolektivní péče o 
děti je brána jako 
nejlepší 

• Očekávání sdílení 
• Očekávání plného obou zaměstnání a 

Model duální kariéry 
úvazku u mužů a žen domácí práce 

Velká Británie • Individualizace dávek • Rodičovská péče o 
a pojištění děti je brána jako 

nejlepší . Zeny na trhu práce, 
muži možná doma 

• Ženy jako hlavní • Rodičovská péče o 
Model ženy živitelky živitel rodiny děti je brána jako 

Všechny země 
rodiny • Individualizace dávek nejlepší, případně 

a pojištění péče rodinných 
příslušníků 
(prarodiče) 

Zdroj: HWF Project (HWF 2003), upraveno. 
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Model rovnostářského zaměstnání je typický právě pro transformované země ale i pro 

Švédsko. V tomto modelu je péče o malé děti často přesouvána do kolektivních zařízení 

péče o děti Gesle, školky, družiny), ty ale ve většině postkomunistických zemích mizí. Po 

dobu, kdy je matka na rodičovské dovolené (v ČR až čtyři roky) se také může model 

přeměnit na model tradičního živitele rodiny. Na moderní podmínky na trhu práce reaguje 

model duální kariéry. Muž i žena pracují také na plný úvazek, avšak rodina zůstává 

v privátní sféře Gako u prvních dvou modelů). Využívá se zejména individuální péče o děti. 

Posledním model je model žen živitelek rodiny. Jde zejména o model matek samoživitelek, 

který se v určité míře vyskytuje ve všech zemích. 

K zemím s nejnižším mírou zaměstnaných žen a s výraznou převahou modelu 

tradičního živitele rodiny v Evropě patří jižní státy, zejména Itálie a Španělsko (European 

Foundation ... 2006). Z jiných nejmenovaných evropských zemích lze uvést Francii a 

Německo, které můžeme zařadit k modelu modifikovaného živitele rodiny. 

V českých podnicích nejsou příliš vhodné podmínky pro harmonizaci pracovního a 

rodinného života. Firmy nejsou příliš motivované vycházet vstříc zaměstnancům, kteří 

očekávají či mají rodinu, zaváděním určitých úprav pracovní doby. "Možnost flexibilního 

uspořádání pracovní doby či částečného úvazku není dostatečně rozšířená, proto se naprostá 

většina žen po ukončení rodičovské dovolené vrací do práce na plný úvazek. ženy, které se 

rozhodly setrvat na rodičovské dovolené kratší dobu, se setkávají s problémem 

nedostatečného počtu míst v zařízení péče o děti mladší tří let. Tato zařízení navíc 

nepožívají příliš velké důvěry současných matek, jejich kvalita je pokládána za 

nedostatečnou a pobyt dítěte v tomto zařízení podle převládajícího názoru matek i otců 

nesvědčí psychickému a citovému rozvoji malých dětí. Rodiče by raději volili péči formou 

placené individuální péče o děti, tato služba je ale pro převažující část českých rodin 

finančně nedostupná, a tak je pro rodinu výhodnější, zůstane-li matka s dítětem doma až do 

tří let jeho věku." (Křížková ed. 2005 : 37) 

Odbory v České republice také nevidí ve flexibilních formách pracovní doby šanci 

pro zmírnění konfliktu mezi osobním a pracovním životem. Pracovní flexibilita je vnímána 

pouze jako výhoda ze strany zaměstnavatelů (Večerník 2001). K tomu je však nutné 

poznamenat, že na základě výzkumů Households, Work and Flexibility (2003 : 82) 

vyplývá, že nejvyšší míra konfliktu mezi osobním (rodinným) a pracovním životem je ve 

Švédsku, kde se právě harmonizaci práce a rodiny velmi věnují. Česká republika naopak 

zaujímá pozici země, kde jsou nejnižší problémy se sladěním práce a rodiny. 
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4.2.1. Flexibilní formy pracovní doby v České republice z pohledu zaměstnanců 

V roce 2000 byl v České republice v rámci evropského projektu organizovaného 

Evropským fondem pro zlepšení životních a pracovních podmínek proveden výzkum 

zaměřený na pracovní podmínky zaměstnanců a samostatně výdělečně činných. Tento 

výzkum se mimo jiné zaměřoval na problematiku pracovní doby a flexibilní formy pracovní 

doby. 

Z výzkumu vyplývá, že většina pracovníků je spokojena s uspořádáním pracovní 

doby (81,6 %). Co se týče délky pracovní doby, většina pracovníků vypovídá, že pokud by 

si mohla vybrat, tak by chtěla pracovat stejný počet hodin jako nyní pracuje (55,3% ). Více 

než třetina odpovídajících (39,1 %) by raději práci věnovala méně času. Jde většinou o 

respondenty, kteří odpracují výrazně nadprůměrný počet hodin. 5,6 % respondentů se 

vyjádřilo, že by chtěli pracovat déle, z čehož více než třetinu tvoří pracující na částečný 

úvazek, což potvrzuje fakt, že nezanedbatelná část pracovníků na částečný úvazek (37,5 %) 

pracuje na zkrácený úvazek nedobrovolně. 

Graf 12: Formy pracovní doby 

práce spojená s pravidelnými přesčasy 

nerovnoměmé rozložení pracovní doby do týdnů 

práce zahrnující pravidelnou práci v nesociální 
pracovní době 

standardní pracovní doba 

práce na směny 

stanovená pracovní doba se obvykle mění 

klouzavá pracovní doba 

práce na částečný úvazek 

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

111 ano • ne 

Zdroj: Výzkum Pracovní podmínky 2000 (viz Pn1oha 1), vlastní analýza. 
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V průzkumu byli respondenti také dotazováni na flexibilní formy pracovní doby. 

Lze rozlišit sedm forem flexibility pracovní doby (viz Graf 12), které se vzájemně 

prolínají. Procentuální zastoupení jednotlivých forem odpovídá dříve uváděným 

statistickým ukazatelům. Nejčastěji je mezi zaměstnanými zastoupena pravidelná 

přesčasová práce17
, hojně je také zastoupena pravidelná práce v nesociální pracovní době18 

a nerovnoměmé rozložení pracovní doby do týdnů. Pro srovnání je uvedena standardní 

pracovní doba19
, kterou využívá 37,9% respondentů. 

Při podrobnější analýze těchto forem pracovní doby můžeme objevit určité rozdíly 

mezi pracovníky, jež tyto formy využívají (viz Tabulka 6). 

Tabulka 6: Struktura pracovníků využívajících různé formy pracovní doby 
~ ~ .... ~ 
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"' "'"' ~"' ~ ~ = .... =~ = = "' ~"' ~ 
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00 '"' e c.. c.. c.. c.. 

muži 51,90 43,08 60,65 45,69 54,43 15,79 63,35 62,30 62,79 
Pohlaví 

ženy 48,10 56,92 39,35 54,31 45,57 84,21 36,65 37,70 37,21 

ženatý/ vdaná 62,60 63,31 60,47 62,59 54,92 56,14 61,57 58,73 65,25 

Rodinný svobodný/á 18,36 17,57 20,93 18,35 21,27 17,54 19,22 19,95 16,74 
stav rozvedený/á, vdovec/ 

vdova 
19,04 19,12 18,60 19,06 23,81 26,32 19,22 21,32 18,01 

Děti v ne 50,15 52,82 44,91 51,28 51,90 49,12 43,77 48,98 46,09 
domácnosti ano 49,85 47,18 55,09 48,72 48,10 50,88 56,23 51,02 53,91 

bílé límečky I. 13,17 9,54 16,67 13,08 4,44 5,56 19,57 12,64 15,22 

Bílé límečky II. 17,56 16,24 16,20 17,52 14,29 14,81 11,74 11,51 17,97 

Profese bílé límečky III. 30,34 29,38 32,41 30,14 36,19 33,33 30,25 30,93 26,22 

modré límečky I. 21,66 24,23 20,83 18,69 23,49 11,11 19,93 24,60 23,47 

modré límečky II. 17,27 20,62 13,89 20,56 21,59 35,19 18,51 20,32 17,12 

OSVČ 8,84 3,33 18,98 3,26 0,95 3,51 20,64 12,87 9,09 

Pracovní OSVČ se zaměstnanci 3,79 1,54 6,94 2,56 1,58 7,83 6,09 5,71 
status zaměstnanec 86,69 94,36 73,15 94,17 96,52 96,49 70,11 80,14 84,36 

jinak činný/á 0,68 0,77 0,93 0,95 1,42 0,90 0,85 

zeměděl. a lesnictví 5,79 4,88 7,44 4,94 3,82 1,79 7,64 7,78 7,68 

průmysl 27,48 33,42 23,26 29,65 37,58 23,21 14,55 31,35 28,78 

stavebnictví 8,15 7,20 13,02 4,00 1,27 3,57 12,73 6,41 8,74 

Odvětví doprava a spoje 6,97 6,68 6,05 6,82 8,28 3,57 9,45 7,78 8,10 

služby (včetně 
školství, státní správa 

51,62 47,81 50,23 54,59 49,04 67,86 55,64 46,68 46,70 
a samospráva, 
obchod ... ) 

Zdroj: Výzkum Pracovní podmínky 2000 (vtz Příloha 1), vlastní analýza. 

17 Práce spojená s pravidelnými přesčasy zahrnuje v průměru více než 2 hodiny přesčasové práce týdně. 
18 Práce zahrnující pravidelnou práci v nesociální pracovní době představuje více než devětkrát měsíčně práci 
v noci (22:00- 5:00) či večer (18:00- 22:00) nebo více než jednou v neděli či sobotu. 
19 Standardní pracovní doba je definována jako osmihodinová denní pracovní doba s pevným začátkem a 
koncem. 
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Podobný profil nalézáme u klouzavé pracovní doba, práce přesčas a proměn stanovené 

pracovní doby. Tyto formy využívají spíše muži, kteří žijí ve společné domácnosti s dětmi a 

jejichž pracovní pozice spadá do řad bílých límečků. Často to jsou také samostatně 

výdělečně činní. Ženy naopak převažují u částečných úvazků a standardní pracovní doby. 

Nepravidelně rozdělená pracovní doba v týdnů by možná mohla trochu splývat s prací na 

směny, ovšem směnná práce je spíše záležitostí mužů a zaměstnání v průmyslu, na rozdíl od 

neregulémího týdne, ke kterému inklinují ženy a tyto pracovní místa jsou především ve 

služhách. 

Srovnáme-li příjmy u jednotlivých forem pracovní doby, s výjimkou směnné práce 

existují signifikantní rozdíly (na hladině významnosti 0,01) v příjmech mezi pracovníky, 

kteří mají určitou formu flexibility a těmi, kteří ji nemají. Příjmy byly podrobeny analýze 

rozptylu20 a testovány F-testem. Z hlediska hodnoty příjmů (viz Graf 13) více vydělávají 

zaměstnaní s klouzavou pracovní dobou a ti, jejichž stanovená pracovní doba se obvykle 

mění, pracují přesčas či v nesociální pracovní době. Vyšší platy u těchto skupin pracovníků 

odpovídají faktu, že do těchto skupin spadají zaměstnaní s vyššími pracovními pozicemi, 

které pravděpodobně vyžadují flexibilní přizpůsobení pracovní doby situaci (změny 

pracovní doby, přesčasy, atd.), což je také doprovázeno lepším finančním ohodnocením. 

Klouzavá pracovní doba představuje pravděpodobně z hlediska pracovníků příznivou 

flexibilitu, která je výsadou spíše vyšších pracovních pozic. U částečných úvazků je nízký 

průměr samozřejmě způsobený nižším počtem odpracovaných hodin. 

2° Cílem analýzy rozptylu je odhalit, zda zjištěné rozdíly v jednotlivých skupinách jsou statisticky významné 
(mezi proměnnými je vztah) nebo jsou pouze náhodné. Celková variabilita (suma čtverců odchylek od 
průměrů) se rozdělí na variabilitu uvnitř skupiny a variabilitu mezi skupinami a porovnání variability v rámci 
skupin a mezi skupinami je prováděno F testem, testujeme nulovou hypotézu, že mezi průměry není rozdíl. 
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Graf 13: Analýza příjmů u různých forem pracovní doby 

klouzavá pracovní doba 

stanovená pracovní doba 
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Zdroj: Výzkum Pracovní podmínky 2000 (viz Při1oha 1), vlastní analýza. 

Přesčasová práce je u českých pracovníků, jak už bylo řečeno, hojně rozšířená, 

z výzkumu vyplývá, že v průměru odpracují Češi téměř čtyři a půl přesčasových hodin 

týdně (viz Graf 14). Mezi způsoby kompenzace přesčasů se nejčastěji v českém prostředí 

vyskytují finanční kompenzace. Logicky způsob kompenzace odráží průměrný počet 

přesčasových hodin, tj. nejvíce přesčasových hodin odpracují pracovníci, kteří jsou za tyto 

hodiny finančně odměněni mzdou s příplatky či mzdou. 
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Graf 14: Způsoby kompenzace přesčasové práce 
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111 Procentuální část respondentů. • Průměrný počet přesčasových hodin. 

Zdroj: Výzkum Pracovní podmínky 2000 (viz Pií.1oha 1), vlastní analýza. 
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Obvyklé proměny stanovené pracovní doby jsou spojeny s větší tendencí být 

nespokojen s pracovní dobou. Tato forma flexibility vychází od zaměstnavatele a klade na 

pracovníka požadavek vyrovnávat se se změnami pracovní doby. Tyto změny souvisí 

jednak s individuálními charakteristikami pracovníků, stejně jako s charakteristikami 

zaměstnání, tuto závislost je možno vyjádřit logisticky regresní model21 (viz Tabulka 7). 

Model nám ukazuje, jak se změní šance22
, že pracovník má zaměstnání s obvyklými 

změnami stanovené pracovní doby, když se určitá nezávislá proměnná obsažená v modelu 

zvýší o jednotku a ostatní proměnné zůstanou stejné. Model popisuje necelých 21 % 

21 Do regresního modelu vstupují pouze ty individuální charakteristiky a charakteristiky zaměstnání, u kterých 
byla na základě korelační analýzy či kontingenční tabulky prokázán vztah se závislou proměnnou. 
22 Šance je u závislé proměnné Y nabývající hodnot Y=O a Y=l definována jako podíl pravděpodobnosti, že 
Y=l a pravděpodobnosti Y:;l!:l. Šance nemá žádnou pevnou maximální hodnotu, ale její minimální hodnota je 
nula. (Řeháková 2000). 
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variability proměnné (podle statistiky Nagelkerkovo R2
). Podle ostatních statistik odpovídá 

model datům relativně dobře 23
• 

Analýza pracovníků ve vztahu k tomu, jaká je šance, že budou vykonávat práci 

s obvyklými obměnami pracovní doby, odhaluje návaznost na pohlaví a skutečnost, zda 

v domácnosti vyrůstají děti do 15 let (viz Tabulka 7). U žen a respondentů, kteří žijí 

v domácnosti s dětmi, klesá šance, že mají zaměstnání s obvyklými obměnami pracovní 

doby. Šance, že se bude proměňovat naše stanovená pracovní doba souvisí také s profesí, 

typem zaměstnanosti, měsíčním příjmem, odvětvím činnosti firmy a její velikostí. U 

skupiny profesí z řad bílých límečků šance klesá stejně jako u zaměstnání v průmyslu. 

Naopak šance roste mírně s příjmem24, výrazněji pak roste u zaměstnání ve velkých firmách 

a osob samostatně výdělečně činných. 

Tabulka 7: Zaměstnání s obvyklými proměnami stanovené pracovní doby -logistický 

regresní model 

Exp(B) Wald Stupně 

volnosti 

Individuální charakteristiky 
Pohlaví (muž) 0,56** 10,39 1 
Rodinný stav (manželství/ostatní) 1,32 2,49 1 
Děti v domácnosti (ne) 0,55** 11,82 1 

Charakteristiky zaměstnání 
Povolání (ostatní /bílé límečky ll.) 0,56* 5,52 1 

Typ zaměstnanosti v 

(zaměstnanec/OSVC) 2,57** 11,78 1 
Měsíční příjem 1,0001** 8,03 1 
Podřízení (ne) 1,29 1,35 1 
Odvětví (ostatní /průmysl) 0,47** 10,12 1 
Velikost firmy 9,16 2 

malá/velká 2,22** 8,92 1 
střední/velká 1,72* 5,44 1 

Konstanta 0,06* 51,01 1 
Zdroj: Výzkum Pracovní podmínky 2000 (viz Příloha 1), vlastní analýza. 
Poznámka: *signifikantní na hladině 0,05, **signifikantní na hladině 0,01. 

Logistickým regresním modelem můžeme také vyjádřit proměnou, kterou tvoří 

odpovědi na otázku, jak obecně zapadá pracovní doba do rodinných a společenských 

23 Chí-kvadrát modelu odpovídá významnosti 0,000, což znamená, že informace o hodnotách nezávislých 
proměnných umožňuje lepší predikci závislé proměnné, než bez těchto informací. Klasifikační tabulka 
vypovídá o tom, že 77 % případů, ovšem u kategorie ano pouze 26 %. Podle Testu dobré schody Hosmera a 
Lemeshowa nebyla vyvrácena nulová hypotéza, že mezi pozorovanými a modelovanými hodnotami není 
žádný rozdíl. 
24 U příjmu je nutné uvažovat o vyšším přírůstku než o jednotku, pokud se měsíční příjem zvýší o 1 000 Kč, 
pak se šance zvětší 1,05-krát. 
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povinností. Šance na to, že pracovní doba nezapadá do rodinných a společenských 

povinností mimo práci klesá pouze se standardní pracovní dobou a částečným úvazkem 

(podle Waldova kritéria ovšem tato proměnná signifikantní na hladině 0,05), v ostatních 

případech tato šance roste (viz Tabulka 8). Sladění soukromého a rodinného života u 

českých zaměstnanců není spojeno se sledovanými flexibilními formami, naopak 

s využíváním flexibilních forem se toto sladění snižuje. Model se mírně liší pro muže a 

ženy. U jednotlivých nez;:í.vislých prlHHČuuých s~ n~ubrací hudnoly regresních kocficicntfi, 

ale mění se jejich síla. Tyto modely popisují stejně jako předešlý model přibližně 20 % 

variability proměnné a statistiky testující model nabývají podobných hodnot. Určitý 

problém může představovat multikolinearita, neboť některé flexibilní formy (nezávislé 

proměnné) spolu mírně korelují. 

Tabulka 8: Sladění pracovní doby s rodinnými a společenskými povinnostmi mimo 

práci 

Forma pracovní doby/Forma Zeny Muži 
flexibility pracovní doby Exp(B) Wald Exp(B) Wald Exp(B) 

počet hodin přesčas 1,03* 5,22 1,05* 4,96 1,02 
počet odpracovaných hodin 1,03** 8,10 1,05** 7,90 1,01 
práce v nesociální pracovní 
době 1,01 2,21 1,02 2,26 1,01 
práce na směny (ne) 1,97** 12,95 2,30** 9,45 1,69* 
stanovená pracovní doba se 
obvykle mění (ne) 1,52* 4,97 1,18 0,29 1,86** 
klouzavá pracovní doba (ne) 1,48* 4,14 1,25 0,47 1,58 
práce na částečný úvazek (ne) 0,59 1,08 0,67 0,45 0,86 
standardní pracovní doba (ne) 0,62* 5,55 0,88 0,20 0,41** 
konstanta 0,06** 39,98 0,02** 24,23 0,11 ** 

ZdroJ: Výzkum Pracovní podmínky 2000 (v1z Pn1oha 1), vlastní analýza. 
Poznámka: * signifikantní na hladině 0,05, ** signifikantní na hladině 0,01. 

Wald 
2,10 
1,34 

0,87 
3,82 

6,72 
3,47 
0,02 
8,62 

13,48 

Z analýzy dat vyplývá, že využívání flexibilních forem v České republice se 

v mnohém vymyká západoevropským trendům. Otázka sladění práce a osobního a 

rodinného života není spojena s flexibilními formami pracovní doby, naopak paradoxně se 

standardní pracovní dobou. To odpovídá domněnce, že flexibilita je v transformovaných 

zemích vnímána jako výhodná pouze ze strany zaměstnavatele. 
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5. Možné perspektivy i hrozby využívání flexibilních forem pracovní doby 

U flexibility pracovní doby se můžeme setkat jak s pozitivním, tak negativním 

hodnocením, ať už ze strany zaměstnavatelů, zaměstnanců, státu či odborů. Flexibilní formy 

pracovní doby se rozvíjejí zejména v posledních dvou desetiletích a ač stále hlavní roli hraje 

standardní pracovní doba, nelze tyto formy zanedbávat, avšak ani ne přeceňovat. Otázkou 

samozřejmě je, jak se tyto formy budou vyvíjet dál. Může jejich nárůst radikálním 

způsobem proměnit trh práce? Jak se takové změny odráží nebo budou odrážet na naší 

společnosti? Nabízí se tři diskutované fenomény, které souvisí s nárůstem flexibilních 

forem pracovní doby a které mohou mít sociální dopady. Jedná se o "podzaměstnanost", 

koncept "24-hodinové společnosti" a koncept celoživotní práce. 

5.1. Systém flexibilního neúplného zaměstnání aneb smazání hranice mezi prací a 

neprací 

Německý sociolog Ulrich Beck (1999, 2004) v souvislosti s budoucností světa práce 

hovoří o nárůstu flexibilního neúplného zaměstnání. Předpovídá, že sice nebude existovat 

problém s nezaměstnaností, ovšem získat jisté pracovní místo na plný úvazek bude takřka 

nemožné. V současné době se žádným způsobem neprokazuje, že by vymizela 

nezaměstnanost a byla nahrazena částečnými úvazky. Na druhé straně velká část 

zkrácených úvazků je nedobrovolná, neboť tito zaměstnanci by preferovali zaměstnání na 

plný úvazek (viz kapitola 3). Existuje tady tedy určitá míra skryté nezaměstnanosti či tzv. 

podzaměstnanosti. Teorie duálního trhu práce hovoří o primárním a sekundárním trhu práce 

(viz kapitola 1.4.). Za situace relativně vysoké míry nezaměstnanosti a nejistoty práce má 

právě sekundární trh práce nejlepší předpoklady pro svůj rozvoj. Zájemci o práci se ocitají 

v situaci, kdy raději než nemít žádnou práci, snižují své nároky na budoucí práci a jsou 

ochotni pracovat za horších podmínek a za nižší mzdu. Nízká mobilita mezi primárním a 

sekundárním trhem, pak však tyto pracovníky uvězňuje v sekundárním trhu. Jelikož 

zkušenost s nezaměstnaností není dnes neobvyklou záležitostí, nezbývá než se ptát, zda se 

v budoucnu skutečně primární trh nezúží na poměrně malou skupinu dobře ohodnocených 

zaměstnanců a velkou skupinu obměňovaných pracovníků s nízkými příjmy a omezenými 

pracovními výhodami? Tento scénář se nezdá být reálný, neboť pravděpodobně stále zde 

bude velké procento pracovníků, které si firmy budou chtít udržet, protože buď do rozvoje 

jejich schopností investovali značné prostředky, nebo je pro firmu nevýhodné stálé střídání 

pracovníků. N a víc zkušenost s nezaměstnaností ne musí nutně znamenat pokles budoucích 

příjmů. 
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John Baffoe-Bonnie (2003) zkoumal vliv výskytu a délky nezaměstnanosti na 

mzdové rozdfly u plných i částečných úvazků v USA. Zjeho analýzy vyplývá, že proces 

příjmové diferenciace je odlišný pro oba druhy úvazků. Rovněž se liší u pracovních míst na 

primárním a sekundárním trhu práce, odlišnost je zejména v pravděpodobnosti 

nezaměstnanosti. Na sekundární trhu práce může být nízká pravděpodobnost 

nezaměstnanosti, avšak doba nezaměstnanosti bude dlouhá, pokud uchazeč o zaměstnání 

chce získat lepší pracovní místo. Vyšší výskyt nezaměstnanosti signalizuje nižší budoucí 

příjmy pro pracovníky na plný i částečný úvazek, ovšem u plnýd1 úvazků je redukce příjmu 

výraznější. Delší doba nezaměslnanusli na primárním trhu naopak má tendenci k růstu 

budoucího platu u zaměstnanců na plný úvazek, neboť uchazeči o zaměstnání mají 

pravděpodobně více času najít si lepší pracovní místo. (Baffoe-Bonnie 2003) 

Negativním aspektům nárůstu flexibilních forem, zejména v podobě práce 

v nesociální pracovní době, nárůstu přesčasů, či nevýhodných podmínek pro zaměstnané na 

částečných úvazcích, se lze bránit regulací trhu práce. V tomto duchu je prosazován 

koncept "flexicurity", neboli prosazování flexibilních forem zaměstnání spolu s garancí 

sociálních jistot. Přflišná regulace však většinou vede k zpomalení ekonomiky a rozvoji 

neformálního sektoru, nadměrná regulace pak paradoxně podporuje pro zaměstnance 

nevýhodné pracovní podmínky. Na druhé straně deregulace může vést k erosi pracovních 

podmínek u velké části populace a k voličskému odporu a k tzv. sociálnímu dumpingu na 

evropském trhu práce (firmy vyhledávají nejlevnější pracovní sflu). Evropská unie se ve 

svých strategiích vydává spíše cestou regulované flexibility, než deregulace trhu práce. 

5.2. Celoživotní práce aneb sladění práce a osobnlho života 

Koncept celoživotní práce a koncept tranzitivních trhů (viz kapitola 1.3.) prosazuje 

myšlenku celoživotní práce, přičemž vychází z předpokladu, že tím, že se nám podaří sladit 

osobní a pracovní život, bude téměř všem skupinám populace umožněno pracovat. Tato 

představa se zdá být velmi utopická. Nárůst částečných úvazků sice otvírá možnosti pro 

některé sociální skupiny (studenti, důchodci, matky s dětmi), avšak za situace stálé 

přítomnosti určitého procenta nezaměstnanosti konkurence na trhu práce stále vyřazuje 

určité skupiny. Některé skupiny jako např. postižení jsou tudíž odkázáni na určitou formu 

kompenzací pro zaměstnavatele, či pozitivní diskriminaci, aby byly jejich šance na trhu 

práce vyrovnané. Představa, že všichni zájemci o práci najdou na trhu práce uplatnění byť 

na částečný úvazek, se zdá být v dnešním světle nereálná. 
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Podle Rosemary Lucas (1997)25 studenti představují skupinu populace, kde je 

vysoká míra zaměstnanců na částečný úvazek. Studenti pracují zejména ve službách a jsou 

považováni za levnou a flexibilní pracovní sílu. Studenti nejsou nijak nespokojeni se 

statusem pracovníků s nízkými příjmy. Primárně vykonávají dočasnou práci, která není 

provázána s budoucí kariérou, z finančních důvodů pro krytí většinou společenských 

(zájmových) aktivit. Studentská práce může také prohlubovat zájmy studentů. Stále častější 

bývají také studentské programy firem (stáže, "interfhipy"), ve kterých firmy na částečný 

úvazek zaměstnávají studenty a tak si "pěstují" budoucí zaměstnance. Studenti takto 

získávají praxi, která se v budoucnu ukáže jako nezbytná pro uplatnění na trhu práce. 

Lucasová dochází k zajímavému zjištění, 7.e mezi zaměstnanými studenty převažují ženy, 

ale v žádném případě nelze hovořit o erozi genderové segregace na trhu práce v obecnější 

rovině. 

Další skupinou, která bude zejména vlivem demografického složení obyvatelstva 

nabývat na významu, jsou lidé důchodového věku. Částečný úvazek může znamenat 

udržení kontaktu s profesí pro lidi důchodového věku. 

Nejskloňovanější skupinu občanů v problematice harmonizace pracovního a 

osobního života představují rodiče, a hlavně matky. Určitá forma částečného úvazku se zdá 

být vhodnou alternativou pro sladění rodinného a pracovního života pro rodiče (zejména 

matky) malých dětí. Umožňuje na jedné straně pracovní seberealizaci ženy a na druhé 

straně dostatek času pro rodinu. Částečné úvazky jsou však často spojeny s řadou nevýhod. 

Tato forma se vyznačuje nižší právní ochranou zaměstnanců, nemá jasnou ochranu před 

propuštěním, ani jasnou mzdovou a postupovou perspektivu. Částečné úvazky jsou většinou 

spojeny s sekundárním trhem práce. 

Švédská společnost klade velký důraz na takovou politiku a uspořádání zaměstnání, 

aby bylo ženám umožněno sladit rodinný život a kariéru. Tyto politiky se soustředí zejména 

na genderovou rovnost v placeném zaměstnání a ekonomickou nezávislost žen. (Cousins, 

Tang 2004) Švédsko ovšem patří k zemím, kde ženy nejčastěji pociťuji konflikt mezi 

rodinou a prací (HWF 2003). Tato skutečnost je také dána tím, že ženy ve Švédsku mají 

také největší aspirace a očekávání na harmonizaci práce a rodiny. Velká Británie 

představuje zemi, která postupuje cestou deregulace pracovního trhu. V Británii existují 

značné rozdíly v délce pracovní doby mezi muži a ženami. Ženy ve většině vykonávají 

práci na částečný úvazek, což také odráží fakt, že u práce na plný úvazek je očekávána 

25 Rosemary Lucas provedla výzkum mezi studenty ve Velké Británii, jednalo se o zkoumaní prezenčních 
studentů Manchester Metropolitan University. 
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poměrně dlouhá pracovní doba. V Nizozemí také většina žen pracuje na částečný úvazek, 

ovšem Nizozemí se vydává cestou regulace na pracovním trhu a částečné úvazky jsou 

spojeny s většími sociálními jistotami. V každém případě však částečné úvazky představují 

nižší příjmy a pro obě země platí, že placená práce zůstává záležitostí mužů. (Cousins, Tang 

2004) Jistě na trhu práce dochází k erozi modelu mužů živitelů rodiny. Proměňují se 

aspirace a očekávání mužů i žen, ovšem sladění práce a rodiny se stále ukazuje jako 

obtížné. 

5.3. 24-hodinová společnost aneb smazání lzranice mezi pracovní dobou a volným časem 

Za negativum flexibilních forem pracovní doby se považuje práce v nesociální době, 

časté nečekané obměny pracovní doby podle potřeb zaměstnavatele či určitá nutnost být 

stále k dispozici. Koncept 24-hodinové společnosti hovoří o smazání hranice mezi prací a 

volným časem. Klasické pevné ohraničení času práce a volno bylo narušeno. Tyto proměny 

souvisí také se změnami organizace práce, čas představoval měřítko práce, dnes je často 

důraz kladen ne na čas strávený v práci, ale na splnění pracovního úkolu. Příčiny lze hledat 

nejen v proměnách práce, ale i v technologickém pokroku nebo ve změnách v produkci 

(Paolucci 1996), všechny tyto změny vedou k destandardizaci organizace a délky pracovní 

doby. Flexibilizace pracovní doby může být také propojena s individualizácí. Standardní 

pracovní doba byla téměř pro všechny občany stejná, nárůst individuálně stanovovaných 

pracovních dob tuto situaci mění. Ulrich Beck (1999) hovoří o individualizaci práce, která 

je hlavním následkem flexibilizace práce. Setkávají se zde tři procesy: 1. Biografie člověka 

je chápana jako výtvor samotného člověka, jeho volba, a sám jedinec je za ní sám 

zodpovědný. 2. Práce byla "časově i smluvně rozsekána". 3. Konzum byl individualizován. 

Vznikají individualizované produkty i trhy. (Beck 1999: 77) 

Pravděpodobně pracovní doba ztrácí své pevné kontury, je na nás kladen požadavek 

flexibility a jsme nuceni být schopni reagovat na potřeby trhu. Zmizela všeobecně daná 

časová hranice práce a volného času a skutečně dochází k individualizaci pracovní doby. 

V žádném případě ale nelze zapomínat na to, že v současné době stále převládá na trhu 

práce standardní pracovní doba. Individualizace pracovní doby také neznamená, že nemáme 

čas potkávat své blízké a známé a že jsme odsouzeni k samotě. U většiny profesí bude stále 

převládat denní práce pět dní v týdnu. 
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5.4. Spokojenost s prací a potenciál flexibility 

Spokojenost pracovníků se svou prací představuje základní ukazatel pro hodnocení 

práce z pohledu zaměstnanců. Spokojenost s prací je provázaná s pozitivní flexibilitou 

("good flexibility"), flexibilita ale není nejdůležitějším faktorem spokojenosti (HWF 2003). 

Nejspokojenější jsou podle výzkumu HFW pracovníci v Nizozemí a Švédsku. Stabilita 

práce je klíčovým ukazatelem pro spokojenost s pracovním místem, pouze v Maďarsku a 

Slovinsku je nejdůležitějším faktorem příjem. V transformovaných zemích vysvětluje také 

velkou část spokojenosti s prací vzdělání. Ve Švédsku a v České republice jsou 

nejspokojenější samostatně výdělečně činní. Zaměstnanci v západní Evropě mají větší 

kontrolu nad flexibilitou (která je spojena s pozitivní flexibilitou) než zaměstnanci východní 

Evropy. Pouze ve dvou zemích byla spokojenost s prací spojena s kontrolou nad 

flexibilitou, ve Švédsku a Maďarsku. (HWF 2003 : 89) Flexibilita pracovní doby je sice 

dnes velice diskutovaná, ale ve spokojenosti zaměstnanců s prací (ať již negativně či 

pozitivně) nehraje zásadní roli. 

Obecné hodnoty práce poukazují na potenciál flexibility a mobility. Ve výzkumu 

HWF byl potenciál flexibility odvozován z odpovědí na otázku, co by byl člověk ochoten 

investovat pro získání pracovního místa v případě nezaměstnanosti, nebo lepšího 

zaměstnání nabízejícího výrazně vyšší plat (Večerník 2003). V případě nezaměstnanosti jde 

o strategii "tlačení", o strategii "tažení" lze hovořit v případě silné motivace. Celkově se 

dobrovolná motivace ukazuje jako účinnější než vynucené přijetí zaměstnání. V České 

republice je ale tento rozdíl (mezi strategií "tlačení" a "tažení") oproti jiným zemím 

extrémní a nasvědčuje nízké hodnotě zaměstnání jako takové ve vědomí lidí. Češi jsou 

méně ochotní pracovat delší dobu nebo přijmout horší podmínky v zájmu získání 

pracovního místa. Nespokojenost a laxní přístup se u nás z uvedených zemí projevuje 

nejvíce, a to i přes již vysokou míru nezaměstnanosti. Výsledky indikují poměrně slabý 

potenciál mobility, který by ještě musel být mobilizován přfjmovým růstem. Nicméně 

podmínky pro růst flexibility existují. (Večerník 2003) V České republice ovšem, stejně 

jako v jiných transformovaných zemích, neformální ekonomika hraje značnou roli (i když 

ze středoevropských transformovaných zemích je ČR nejméně závislá na neformální 

ekonomice) a právě zde se vyskytující formy zaměstnání odpovídají flexibilním formám. 

Snadná dostupnost sociálních dávek a slabé vynucování pravidel tyto strategie neformální 

flexibility ještě podporuje. 
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Závěr 

Na trhu práce lze nalézt poměrně širokou paletu flexibilních forem pracovní doby, 

ovšem některé se na trhu práce vyskytují pouze v marginální míře a ve všech evropských 

zemích je převládající formou pracovní doby standardní pracovní doba. Délka pracovní 

doby v zaměstnání na plný úvazek se v Evropské unii pohybuje těsně pod hranicí 42 hodin 

a je silně závislá na zákonodárství konkrétní země. Více hodin týdně odpracují zpravidla 

občané Řecka, Rakouska, Polska i Velké Británie, do této skupiny se řadí i Česká repuhlika. 

Rl'1znorodost těchto zemí odporuje domněnce, že dlouhá pracovní doba je vizitkou méně 

vyspělé země a menší produktivity práce. 

Za flexibilitu délky pracovní doby lze považovat zejména práci na částečný úvazek a 

práci přesčas. Uplatňování těchto forem je v Evropě poměrně různorodé. Částečné úvazky 

jsou ve velké rmre využívány ženami v Nizozemí, ve Velké Británii a Skandinávských 

zemích, v minimální rmre je však nalézáme na trhu práce transformovaných zemí (včetně 

České republiky) a v Řecku. Přesčasová práce je rozšířena ve většině evropských zemích, 

výjimku představují snad jen někteří noví členové evropských zemí (Maďarsko, Litva, 

Polsko) a některé jižní země (Řecko, Portugalsko). Kompenzace přesčasů náhradním 

volnem je obvyklá v zemích, které prosazují koncept řízené flexibility (Německo, Švédsko, 

Nizozeml), kdežto finanční kompenzace převažují v nových členských zemích EU, Velké 

Británii a Itálii. 

Mezi nejčastější formy flexibilního uspořádání pracovní doby patří práce na směny, 

která se řadí k tradičním formám flexibility, v České republice silně zastoupená práce na 

směny však po roce 1989 začíná převažovat ve službách. Klouzavá pracovní doba podle 

výzkumu HWF (2003) dosahuje nejvyšší míry v České republice, naopak téměř se 

nevyskytuje v Nizozemí a Švédsku. Neregulérní pracovní doba je nejčastější v Maďarsku. 

U všech západních zemí zahrnutých do výzkumu (Velká Británie, Nizozemí, Švédsko) a u 

Bulharska má pravděpodobně nadpoloviční většina pracovníků regulérní pracovní dobu. 

Možnost nadpracovat si volno, logicky stejně jako u kompenzací přesčasů volnem, opět 

převažuje v zemích vyznávajících koncept řízené flexibility (Švédsko, Rakousko, 

Německo). 

Z mezievropského srovnání využívání flexibilních forem pracovní doby vyplývá, že 

se odlišují země, ve kterých se vlády snaží podporovat určité formy flexibility a sladění 

rodinného a pracovního života. Velké Británii, ve které je prosazován spíše koncept 

deregulace než řízené flexibilizace, se ve výskytu flexibilních forem často přibližuje Česká 
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republika. Práce na částečný úvazek jasně odlišuje starší členské státy EU a transformované 

země. Nicméně je možno očekávat nárůst částečných úvazků u žen transformovaných 

zemích. Ve Švédsku naopak míra výskytu částečných úvazků klesá a jsou podporovány 

vhodné formy práce na plný úvazek pro ženy. 

Flexibilní přizpůsobování firem podmínkám trhu se ukazuje v dnešním rychlém 

globalizovaném světě jako nezbytné, firmy proto kladou na zaměstnance požadavek 

flexibility a to nejen po stránce pracovního nasazení. Zavádění flexibilních forem pracovní 

doby je vedeno snahou z~jistit optimální personální složení schopné adaptace na výkyvy 

v poptávce po produkci, nebo také snížit personální náklady najímáním sekundárního trhu 

práce, avšak i strategie odpovědné firmy, která respektuje zájmy zaměstnanců, může 

přispívat k rozvoji firmy dobrou reputací na veřejnosti a spokojeností zaměstnanců. 

Flexibilní formy, které mají pomoct sladit práci a osobní a rodinný život, se ukazují často 

jako administrativně náročné a v praxi se k nim firmy příliš neuchylují. V České republice 

firmy přistupují ke změnám v organizaci práce hlavně z důvodu snížení nákladů, až dál stojí 

snaha vyjít vstříc přání zákazníků a splnění požadavků zaměstnanců hraje marginální roli, 

což hovoří o krátkodobých strategiích firem. Klouzavá (pružná) pracovní doba představuje 

jedinou flexibilní formu, která je v České republice prosazována proto, že je zajímavá pro 

zaměstnance. Z pohledu českých zaměstnanců ale ani tato strategie nepřispívá ke 

spokojenosti s pracovní dobou či lepší harmonizací pracovního a osobního života. 

Negativa flexibilních forem pracovní doby lze spatřovat v dlouhé pracovní době, 

která může vést k únavě psychické i fyzické a pracovní místa s častými přesčasy jsou také 

spojena s vyšší mírou stresu. Dlouhá pracovní doba se často odráží i v práci v nesociální 

době ve večerních a nočních hodinách nebo o víkendu. Flexibilní pracovní doba sice ztrácí 

pevné ohraničení práce a volného času, mnohdy je spojená s rychlým reagováním na změnu 

potřeb firmy či nutností být "k dispozici", zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by se naše 

společnost stala tzv. 24-hodinovou společností, ve které by volný čas splynul s časem 

pracovním. 

Mnohé teorie i koncepty politiky některých zemích vkládají velké naděje do 

flexibilních forem pracovní doby z důvodu harmonizace práce a rodiny i možnosti zapojení 

do pracovního života některé sociální skupiny. Harmonizace pracovního a rodinného života 

je otázka značně problematická a jak se ukazuje i v zemích, kde přesto, že je tomuto tématu 

věnováno hodně pozornosti (možná z tohoto důvodu), poměrně častý konflikt rodiny a 

práce (Švédsko). V České republice je paradoxně většina zaměstnanců spokojena s pracovní 

dobou i jejich pracovní doba zapadá do společenských a rodinných povinností mimo práci. 
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V českém prostředí se pojem flexibility vyskytuje v hojné mťře, např. téměř žádný 

inzerát se neobejde bez požadavku flexibility, avšak z výzkumů vyplývá, že flexibilita práce 

nehraje příliš významnou roli na trhu práce a je vnímána především jako zaměstnavatelská 

flexibilita. Bohužel zkoumaná data ve většině vypovídají o situaci na přelomu a počátku 

jednadvacátého století a je možné, že dnes by data přinesla pozměněné informace. 

Flexibilní formy pracovní doby otvírají ještě mnoho otázek a možných souvislostí pro další 

výzkum. Z pohledu zaměstnanců lze například uvést podrobnější analýzu vnímání 

flexibilních forem, souvislost flexibilních forem s nejistotou, psychickým vypětím nebo 

naopak větší spokojeností z práce, z hlediska zaměstnanců například rozbor přínosů i rizik 

pro různé firmy, způsoby uplaliwvání těchto forem i očekávání firem atd. 

Změny na trhu práce jsou pravděpodobně také ovlivňovány demografickými 

změnami. Nástup silné generace dětí narozených v sedmdesátých letech na trh práce 

koncem devadesátých let mohl ovlivnit obtížnější získávání práce, stejně jako odchod do 

důchodu generace baby-boomu může vést na jedné straně k nedostatku -pracovníků, na 

druhé straně to může citelně zatížit veřejné finance (výplata důchodů). Je také možný nárůst 

částečných úvazků u starších lidí. Samozřejmě flexibilní formy pracovní doby také souvisí 

s pracovními hodnotami i kulturními zvyklostmi. V České republice je například 

v porovnání s ostatními zeměmi nízká hodnota zaměstnání. Češi jsou méně ochotní 

pracovat delší dobu nebo přijmout horší podmínky v zájmu získání pracovního místa a jsou 

ochotni něco investovat pro přijetí nového pracovního místa pouze v souvislosti s lepšími 

platovými podmínkami. 

Flexibilní formy pracovní doby představují pouze část flexibility a měly by být 

provázány s ostatními formami. Pouze časová flexibilita neumožňuje firmě splňovat nároky 

trhu na flexibilitu. Funkční flexibilita, která otvírá nové formy organizace práce, je spojena 

s opuštěním pevné standardní doby a klade nároky na flexibilitu pracovní doby. Stejně jako 

požadavek celoživotního vzdělávání otvírá otázky možnosti uvolnění z práce za účelem 

vzdělávání. Problematika flexibility práce se velmi rychle rozvijí a skrývá ještě mnoho 

neprobádaného prostoru, třebaže se její zkoumání stává módní záležitostí. Diplomová práce 

je pouze uvedením do jedné oblasti flexibility, kterou jsou flexibilní formy pracovní doby. 
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Příloha 

Příloha 1 

Anotace datového souboru Pracovní podmínky 2000 

Název souboru: 
Pracovní podmínky 2000 

Autoři: 
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Aleš Kroupa 

Formát dat, název souboru: 
SPSS formát, DATA_CZW 

Název dotazníku: 
Podmínky práce 

Informační zdroje (stručná charakteristika výzkumu): 
Projekt mapující vztah mezi pracovními podmínkami a zdravotním stavem byl inspirován 
dotazníkovým šetřením "European Survey on Working Conditions", které již třikrát, 
v letech 1991, 1996 a 2000, uskutečnila "European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions" ve všech zemích Evropské unie. V českých podmínkách 
bylo použito stejného dotazníku a stejné metodiky sběru dat tak aby byla možné porovnat 
získané výsledky. Dotazník se sestával z otázek mapujících fyzikální faktory ovlivňující 
pracovní podmínky, pracovní dobu, organizaci práce, sociální prostředí na pracovišti a 
důsledky pracovních podmínek v podobě subjektivně vnímaných zdravotních problémů. 
Velikost výběru: 
1029 respondentů 

Metodika výpočtu: 
Pořízená data byla převážena tak aby odpovídala pop;llaci České republiky z hlediska věku, 
odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEC), klasifikace zaměstnání (KZAM), 
počet obyvatel v NUTS 2 a pohlaví. Sběr dat provedla agentura STEM/MARK. 
Metoda sběru dat: 
dotazníkové šetření na základě face to face rozhovorů 

Typ výběru: 
stratifikovaný náhodný výběr 

Soubor obsahuje údaje za rok: 
2000 

Období pořízení dat: 
září 2000 
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