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Abstrakt 

 Péči o zdraví pracovníků v posledních letech pracovní organizace věnují stále 

intenzivnější pozornost, a to nejen vzhledem k legislativním povinnostem. Organizace 

si nad rámec zákonné péče stanovují s pracovníky zdravotní péči smluvně či investují 

dobrovolně do ergonomie pracovního prostředí a realizují různorodé aktivity – sportovní akce, 

nabídky výživového poradenství, antistresové programy, nadstandardní zdravotní prohlídky 

a další. Cílem práce je analyzovat možnosti zdravotně preventivních opatření a analyzovat 

realizaci těchto opatření ve sto velkých organizacích se sídlem v České republice pomocí 

kvantitativního dotazníkového šetření. 
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 Zaměstnanecké výhody, péče o pracovníky, péče o zdraví, zdravotně preventivní 

opatření 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 Organizations, beyond the scope of statutory care, work contractually with healthcare 

workers, or voluntarily invest in work environment ergonomics, and carry out diverse 

activities – sporting events, nutrition counseling, anti-stress programs, over-the-counter health 

checks, and more. The aim of the thesis is to analyze the possibilities of health preventive 

measures and to analyze the implementation of these measures in a hundred large 

organizations based in the Czech Republic through a quantitative survey. 
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 Employee benefits, benefits scheme, care of employees, healthcare, preventative 

healthcare measures, statutory care  
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0 Úvod 

 Péči o zaměstnance je ze strany zaměstnavatelů věnována stále intenzivnější 

pozornost, a to nejen vzhledem k legislativním povinnostem. V souvislosti s rychlým vývojem 

společnosti, nově otevřenými možnostmi v globálním světě, se zřetelem na stárnutí populace 

a prosazovaným konceptem tzv. age managementu, si zaměstnavatelé stále více uvědomují 

tlak na péči o své zaměstnance, stejně tak jako na její rozšiřování a zkvalitnění. Poptávka 

je i ze strany zaměstnanců, kteří se více orientují na aktuální formy zdravého životního stylu. 

 Tématice zdravotně preventivních opatření, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

či pracovním podmínkám se věnuje například Světová zdravotnická organizace, Organizace 

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropská unie, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

České republiky, rovněž například Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Uvedené instituce však 

nepokrývají problematiku péče o zdraví zaměstnanců z pohledu dobrovolnosti, ale zaměřují 

se na legislativně dané povinnosti a jejich rozšiřování. 

 Cílem bakalářské práce Péče o zdraví jako specifická oblast zaměstnaneckých výhod 

je identifikovat možnosti zdravotně preventivních opatření, analyzovat realizaci těchto 

opatření a prokázat významné závislosti mezi vybranými proměnnými z oblasti péče o zdraví 

ve sto organizacích v České republice s nejvyšším obratem dle databáze firem Bisnode 

Albertina za rok 2015. Pro tyto účely se použije kvantitativní dotazníkové šetření, test dobré 

shody chí-kvadrát a znaménkové schéma pro kontingenční tabulky.  

 Tato práce je rozdělena na čtyři hlavní kapitoly. První kapitola se zaměřuje na péči 

o zaměstnance danou legislativními povinnostmi, smluvním vztahem či na základě 

dobrovolnosti. Důraz je kladen na dobrovolnou péči o zdraví, které se věnuje empirická část 

této bakalářské práce.  Druhá kapitola obsahuje poznatky týkající se zaměstnaneckých výhod 

zaměřené na oblast péče o zdraví. V této kapitole jsou taktéž zmapovány trendy v oblasti péče 

o zdraví, která je nabízena zaměstnavateli. Za příklad uvedených trendů je mimo jiné možné 

označit nadstandardní zdravotní péči, preventivní aktivity v oblasti stresu, alternativní 

pracoviště a flexibilní pracovní úvazky a také odpočinkové zóny. 

 Empirické šetření je obsaženo ve třetí kapitole. V pasáži týkající se metodiky 

jsou zmíněny postupy, kterých je využito pro testování stanovených hypotéz. Dále je uvedena 

charakteristika výzkumného vzorku, např. kraj sídla organizací a jejich sektorové zaměření, 
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a také prezentace dat získaných z dotazníkového šetření. V neposlední řadě jsou formulovány, 

otestovány a posléze interpretovány statistické hypotézy. Poslední kapitola je věnována 

diskusi, která se zaměřuje na výsledky vlastního šetření. V této části jsou také uvedeny 

omezení realizovaného výzkumu i limitace získaného vzorku dat. Zahrnuta jsou i doporučení 

pro případné další výzkumy v této oblasti.  

 V rámci této bakalářské práce je využito jak domácích, tak i zahraničních zdrojů. 

Stěžejní literaturou v oblasti řízení lidských zdrojů jsou zejména publikace od Michaela 

Armstronga Řízení lidských zdrojů a Odměňování pracovníků, od Renaty Kocianové 

Personální činnosti a metody personální práce a Personální řízení a od Josefa Koubka Řízení 

lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. Zásadní jsou také platné legislativní prameny 

České republiky pro vytvoření právního rámce povinné péče o zaměstnance. 

Rovněž jsou využity dokumenty a publikace mezinárodních organizací, kupříkladu Světové 

zdravotnické organizace či Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Mimo jiné 

je čerpáno i z digitálních zdrojů, mezi něž patří například online periodikum Harvard Business 

Review, Forbes a také HR forum, dále jsou mezi zdroje zařazeny také Hospodářské noviny 

či iDnes vzhledem k nedostatečnému rozpracování trendů v literatuře. 
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1 Péče o zaměstnance 

 Péče o zaměstnance může být považována za jednu ze stěžejních aktivit 

zprostředkovanou ze strany zaměstnavatelů. A to ať už v rámci udržení postavení na trhu 

nebo konkurenční výhody, výsledků benchmarkingu a sledování trendů či v rámci 

své podnikové sociální politiky vycházející z hodnot organizace. Opomenut nesmí zůstat 

ani zájem o stabilizaci a udržení zaměstnanců jako zásadních zdrojů, na kterých je závislý 

úspěch i prosperita organizace, a nezanedbatelná je zároveň i jejich spokojenost a motivace 

(Kocianová, 2012, s. 93–94). 

 Šikýř (2016, s. 146) péči o zaměstnance definuje jako „… starost zaměstnavatele 

o pracovní podmínky zaměstnanců k vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného 

výkonu“ a dle Nesčákové (2012, s. 132) by tato starost a její úroveň měla vycházet z firemní 

kultury. Kocianová upozorňuje, že se můžeme setkat se synonymy péče o zaměstnance 

jako je sociální péče a zaměstnanecké výhody (Kocianová, 2010, s. 164). Musíme ovšem 

věnovat pozornost jejich významu, péče o zaměstnance může být mnohdy vnímána 

jako pojmům nadřazená a zahrnovat jak péči povinnou, tak dobrovolnou. 

1.1 Povinná péče o zaměstnance 

 Povinná péče o zaměstnance udává minimální standard a úkony, které jsou 

zaměstnavatelé povinni vůči svým zaměstnancům naplňovat. Její rozsah je upraven právními 

předpisy České republiky, tedy Sbírkou zákonů – ústavou, zákony, normami, prováděcími 

předpisy, a kolektivními smlouvami vyššího stupně.  

 Listina základních práv a svobod (Česko, 1993) stanovuje „… právo na spravedlivou 

odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky“, dále také právo na ochranu zdraví. 

Podrobnosti přenechává konkrétním zákonům. 

 V části týkající se povinné péče (§ 224 až § 247) stanovuje zákoník práce (Česko, 

2006) hlavní oblasti, na které jsou zaměstnavatelé povinni se soustředit, a následně realizovat 

určitá opatření. „Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, 

které umožňují bezpečný výkon práce, a (…) zajišťovat pro zaměstnance pracovně-lékařské 

služby.“ (Česko, 2006, § 224 odst. 1) Dále se musí podílet na odborném rozvoji zaměstnanců, 

zejména jejich zaškolení, zároveň jsou oprávněni „… uložit zaměstnanci účast na školení 
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či studiu, nebo jiných formách přípravy…“ k prohloubení nebo zvýšení kvalifikace (Česko, 

2006, § 230 odst. 2). V neposlední řadě mají zaměstnavatelé zaměstnancům umožnit 

stravování, tedy ne nutně zabezpečit či uhradit, ale například poskytnout čas nebo prostor. 

Opomenuta nesmí zůstat ani možnost odměnit zaměstnance ve výjimečných situacích. 

Zaměstnavatelé by měli být schopni vytvořit podmínky pro čerpání fondu kulturních 

a sociálních potřeb, na jejich straně je také povinnost zaručit úschovu osobních předmětů 

zaměstnanců. Další upřesnění a jejich konkretizaci ponechává zákoník práce na dohodě stran 

uzavírajících pracovní poměr. Zákoník dále upozorňuje i na detaily zaměstnávání specifických 

skupin – osob s fyzickým postižením, žen, matek a mladistvých (Česko, 2006). 

 Péčí o zaměstnance se zákoník práce (Česko, 2006) zabývá i v jiných svých částech, 

například v úseku § 101 až § 108 věnovaném bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

Zde zaměstnavatelům ukládá povinnost „… zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 

při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví…“ (Česko, 2006, § 101 

odst. 1), dále je zavazuje k prevenci těchto rizik, jejich vyhodnocování, případně k jejich 

minimalizaci či úplnému odstranění. Zároveň jsou zaměstnavatelé povinni podrobit 

zaměstnance školení na danou tématiku při nástupu do zaměstnání, změně pracovního 

zařazení a druhu práce nebo při zavedení či změně technologií (Česko, 2006).  

 Tématice ochrany zdraví při práci se také věnuje zákon o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů. Podle něj jsou zaměstnavatelé povinni 

kategorizovat práce na základě „… míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví 

zaměstnanců…“ (Česko, 2000, § 37 odst. 1), a to do čtyř kategorií. Vyhláška č. 432/ 2003 

Sb. (Česko, 2003, § 3) řadí do kategorie první práce bez možného nepříznivého vlivu 

na zdraví, u prací v kategorii druhé je ojediněle možné předpokládat nepříznivý vliv na zdraví, 

ale nepřekračují hygienické limity. Práce zařazené do kategorii třetí již překračují hygienické 

limity a je nutné zaměstnancům poskytnout ochranné pracovní prostředky, zároveň se i tak 

ale mohou u zaměstnanců objevovat nemoci z povolání. Do kategorie čtvrté jsou řazeny práce, 

„… při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání 

dostupných a použitelných ochranných opatření.“ (Česko, 2003, § 3 odst. 1 písm. d) 

 Mezi další povinnosti zaměstnavatelů v rámci péče o zaměstnance patří vyslání 

uchazeče o zaměstnání na vstupní pracovně-lékařskou prohlídku (§ 103) k poskytovateli 

lékařských služeb, s nímž mají zaměstnavatelé uzavřenou písemnou smlouvu (Česko, 2006 
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a 2013). Pokud uchazeči vstupní prohlídku neabsolvují, považují se za zdravotně nezpůsobilé 

k výkonu práce, ke které mají být přiřazeni. Dle zákona o specifických zdravotních 

službách (Česko, 2011) se mají dále zaměstnanci podřídit periodickým prohlídkám, 

které se „… provádí za účelem zjištění včasné změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti 

se zdravotní náročností vykonávané práce nebo stárnutím organizmu…” (Česko, 2013, 

§ 11 odst. 1) Ovšem ani na základě těchto prohlídek by neměli zaměstnavatelé připustit, 

„… aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala 

jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti…” (Česko, 2006, § 103 odst. 1 písm. a) 

 Jinou částí zákoníku práce (Česko, 2006) zabývající se péči o zaměstnance 

jsou ustanovení týkající se pracovní doby a doby odpočinku (§ 78 až § 100). Týdenní pracovní 

dobu zákoník práce mimo výjimečné případy (např. rizikové práce) stanovuje na 40 hodin 

týdně a její rozvržení záleží na zaměstnavatelích, přičemž musí být v souladu s ohledem 

na bezpečnou práci bez rizik újmy na zdraví zaměstnanců. Pokud je vyžadována práce 

na směny, délka jedné nesmí přesáhnout 12 hodin. Zaměstnavatelé jsou dále povinni 

zaměstnancům umožnit přestávku k odpočinku, a to po 6 hodinách práce v minimální délce 

30 minut. Případné nařízené přesčasy nesmí přesáhnout týdenní limit 8 hodin, ročně 

150 hodin, pokud není smluvními stranami ujednáno jinak – po dohodě zaměstnavatele 

a zaměstnance je totiž možné konto přesčasů navýšit nad zákonem stanovené, a to maximálně 

na 208 hodin v průběhu po sobě jdoucích 26 týdnů. Pokud je zaměstnancům za práci přesčas 

ale nabídnuto náhradní volno, takto vykompenzované hodiny se pak do konta přesčasů 

nezapočítávají (Česko, 2006). 

 Zaměstnancům dle § 211 až § 223 zákoníku práce (Česko, 2006) náleží minimálně 

4 týdny dovolené v kalendářním roce (5 týdnů pokud je zaměstnavatelem stát, samosprávní 

celek, státní fond, příspěvková organizace či školská právnická osoba), případně takový počet 

dní proporčně odpovídající délce a rozvržení jejich pracovní doby. Čerpání dovolené 

je dle § 218 odst. 1 (Česko, 2006) „… zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, 

aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou 

vzniklo…” Pokud tomu okolnosti nedovolí, musí zaměstnanec dovolenou vyčerpat do konce 

roku následujícího. Za dobu čerpání dovolené náleží zaměstnancům náhrada mzdy či platu 

(Česko, 2006).  
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1.2 Smluvní péče o zaměstnance 

 Smluvní péče o zaměstnance je ukládána podnikovými kolektivními smlouvami. 

Na rozdíl od kolektivních smluv vyššího stupně, které jsou uzavírané mezi odborovými 

organizacemi a větším počtem zaměstnavatelů, tedy více než dvěma (tj. například asociacemi 

zastupující její členy – příslušné zaměstnavatele) a rozhodují o péči obligatorní, smluvní péče 

vzniká uzavřením smlouvy mezi odborovým orgánem a jedním zaměstnavatelem 

dané organizace (Česko, 1991, § 2 a § 7). 

 Vztahy a práva a povinnosti upravené podnikovými smlouvami se stávají závaznými 

pro obě smluvní strany, tedy s povinností náležitosti plnit. Zákoník práce ovšem nestanovuje 

obsahové možnosti kolektivních smluv, které často zahrnují části týkající se identifikace stran, 

dále upravující oblasti pracovněprávních vztahů (například jejich vznik a zánik), odměňování 

zaměstnanců (výše mzdy, platu nebo odměny, jejich navyšování, příplatky aj.), sociální oblast 

a péči o zaměstnance (příspěvky na životní či důchodové pojištění, vzdělávání atd.) 

a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Hruška, 2007, s. 48–56).  

1.3 Dobrovolná péče o zaměstnance 

 Důležité je si uvědomit, že cílem péče o zaměstnance z pozice zaměstnavatelů 

by nemělo být pouze dodržování právních nařízení, smluvních ujednání nebo samotná 

prevence pracovního úrazu (Healthy workplaces, 2010, s. 11), ale snaha péči celkově 

zkvalitnit, udržet vyvážený soukromý a pracovní život zaměstnanců v rámci konceptu  

work-life balance anebo celkově zlepšovat a udržovat jejich zdraví. Určité kroky navíc, 

dle Kuklové, totiž mohou vést ke snižování absencí způsobených nemocemi a případné 

fluktuace, k prodlužování produktivního času zaměstnanců či ke zvýšení produktivity jejich 

práce (Kuklová, nedatováno).  

 Armstrong (2009, s. 42) řadí zaměstnanecké výhody do složky hmatatelných 

celkových odměn, mezi kterými rovněž uvádí základní mzdu či plat a zásluhové odměny. 

Jako hlavní oblasti zaměstnaneckých výhod Armstrong (2009, s. 383) definuje „… osobní 

bezpečnost, peněžní pomoc, osobní potřeby, také podnikové automobily a dobrovolné 

výhody.“ Zaměstnanecké výhody dle Koubka (2009, s. 320) zahrnují „… výhody sociální 

povahy, výhody, které mají vztah k práci, výhody spojené s postavením v organizaci…” 
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Dvořáková (2012, s. 325) zaměstnanecké výhody obecně popisuje jako nabídku 

„… rozmanitých prožitků, služeb, zboží a sociální péči…“ 

 Výše uvedená opatření jsou zaměstnavateli převážně poskytována k zajištění určitého 

závazku zaměstnance či věrnosti k organizaci, zároveň slouží jako projev starosti  

o tzv. well-being zaměstnanců, tedy o jejich dobro, pocit vyrovnanosti a osobní pohody. 

Opomenout nesmíme ani případnou konkurenční výhodu na trhu práce, udržení dobré reputace 

a prestiže firmy, posílení role v rámci budování značky zaměstnavatele (tzv. employer 

branding) či fakt, že některé zaměstnanecké výhody jsou ukotveny v právním systému 

(Armstrong, 2007, s. 460). 

 Jak bylo uvedeno, určité zaměstnanecké výhody, jako je například dovolená 

či nemocenská, musí být dle zákona poskytovány. Zaměstnavatelé tedy nemají možnost volby 

jako u ostatních výhod, které nemusí poskytovat vůbec nebo volit dle preferencí zaměstnanců, 

řídit se výsledky benchmarkingových šetření či sledováním trendů nebo dle finančních 

možností organizace (Armstrong, 2009, s. 385–386). Následně tyto výhody mohou 

distribuovat skrze formální či flexibilní systém zaměstnaneckých výhod cíleně, tedy pouze 

určité skupině zaměstnanců, adresně, tj. konkrétním jedincům, či plošně všem (Kellerová, 

2012, s. 1–2; Pořízková, 2012, s. 2).  

 V posledních letech si silnější oblibu získává flexibilní systém zaměstnaneckých 

výhod, tzv. Cafeteria, který umožňuje zaměstnancům volit výhody individuálně dle osobních 

preferencí (Kellerová, 2012, s. 2). Často bývá zaměstnancům přiřazena různá výše bodů 

dle jejich pracovního zařazení, kterou mohou v rámci systému utratit. Průkopníkem tohoto 

konceptu byla britská pobočka společnosti Price Waterhouse, která v 90. letech čelila velké 

fluktuaci žen, na kterou reagovala diferenciací a zvariabilněním nabízených benefitů, 

mezi kterými do té doby zaměstnanci neměli možnost volby (McKenna, 2000, s. 568). 

V současnosti zaměstnavatelé volí právě systém Cafeterie pro jeho častou rozmanitost, 

která umožňuje vyhovět různorodým potřebám a přáním zaměstnanců z rozličných zázemí 

nebo věkových skupin (Armstrong, 2009, s. 390), neupouští ovšem ani od podpory 

zaměstnanců formou poukázek nebo příspěvků (Kellerová, 2012, s. 1). Mezi nejčastěji 

poskytované výhody patří stravenky, kurzy či školení, příspěvky na penzijní připojištění 

(Jelínková, 2011), oblibě se těší i služební telefony a investice do pitného režimu, například 

kvalitní káva na pracovišti (Štěrbová, 2014). Kromě toho, jak uvádí Štěrbová (2014) stoupá 
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i zájem o benefity zaměřené na zdraví a péči o něj. Pořízková (2012, s. 2) mezi netradiční 

výhody, které by se měly stát trendem, uvádí „zdravotní programy, jednorázovou dovolenou 

za odsloužené roky (…), nadstandardní penzijní plán, 20 % pracovního času na charitu 

a prvotřídní zdravotní péči zdarma.“ 
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2 Zaměstnanecké výhody v oblasti péče o zdraví 

 Zdraví je jedním ze základních předpokladů pro samostatný kvalitní a produktivní 

život jedinců ovlivňující každou jeho sféru (Quality of life, 2015). Podle Holčíka (2004, s. 22) 

„… je rovněž nezbytnou podmínkou ekonomického a sociálního rozvoje.“ Světová 

zdravotnická organizace (Healthy workplaces, 2010, s. 6) zdraví definuje jako „stav kompletní 

fyzické, mentální a sociální pohody, a nejen nepřítomnost nemoci.“  K jeho zajištění je, 

dle Markové, Venglářové a Babiakové (2006, s. 16), „… důležitá prevence, diagnostika, 

terapie, rehabilitace…“, ale zásadní je také proaktivní přístup k jeho ochraně a rozvoji, rovněž 

k péči o něj, ať už pramení od jedince, rodiny, státu či zaměstnavatele. Kolibová (2006, s. 2) 

samotnou péči o zdraví popisuje jako „… soubor všech opatření ekonomické, kulturní, 

sociální a zdravotnické povahy (…), které se promítají na zdraví populace.“ 

 Zaměstnavatelé taková opatření a kroky často realizují, a to v rámci personální 

politiky, zahrnující vnitropodnikovou sociální politiku (Kocianová, 2010, s. 16–17). Tu Hála 

(2000, s. 6) vymezuje jako „… soubor aktivit firmy, které promyšleně směřují ke zlepšení 

životních a pracovních podmínek zaměstnanců…“, ať už jsou to činnosti obligatorní, 

fakultativní či vycházejí ze smluv, jak bylo uvedeno výše. 

 Z výzkumu organizovaného americkou neziskovou organizací RAND Corporation 

(Workplace Wellness Programs Study, 2013, s. 11–13) za podpory amerického ministerstva 

práce a ministerstva zdravotnictví vyplývá, že v posledních letech americké firmy více 

investují do zvýšení povědomí svých zaměstnanců o zdraví a způsobů, jak o něj pečovat. 

Zavádějí strategie primární či sekundární prevence a realizují je například v podobě interních 

informačních bulletinů a zdravotních návodů, vytvářejí korporátní zdravotní platformy. 

Kromě toho konečně i rozšiřují zaměstnanecké výhody v oblasti zdraví a péče o něj.  

 Stejně je tomu i v českém prostředí, kdy benefity zaměřené na oblast zdraví získávají 

větší zastoupení mezi poskytovanými výhodami (Holanová, 2015). Konkrétně například 

Unie zaměstnavatelských svazů České republiky prosazuje cílené zdravotní programy 

a zastává názor, že efektivní chod firmy je mimo jiné zajišťován zdravými zaměstnanci, 

kteří jsou „v dobré fyzické i psychické pohodě.“ (Firmám se péče o zdraví zaměstnanců 

vyplatí, 2015) Řetězec Tesco zavedl benefity směřující k podpoře zdravého životního stylu 

zaměstnanců (Hansen Čechová, 2014), stejně tak ČSOB investuje do programů zdraví  
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souvisejících „… s rekondicí fyzických i psychických sil…“ (Zaměstnanecké benefity 

neomezili, 2009) a T-Mobile propaguje zdravý životní styl v rámci programu Zdravá firma 

(Kráľová, 2013). 

2.1 Nadstandardní zdravotní péče 

 Zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni realizovat kroky v oblasti zdravotní 

péče o své zaměstnance – jedná se například o vstupní a preventivní lékařské prohlídky, 

jak již bylo uvedeno dříve. Trendem se ovšem stává i nadstandardní zdravotní péče, 

v některých případech i pro rodinné příslušníky zaměstnanců. 

 Nadstandardní zdravotní péče může zahrnovat předplacené karty, které se dají uplatnit 

u nasmlouvaných soukromých klinik nebo v předních nemocnicích, jejich součástí může 

být i výživové poradentství  (Mužíková, 2011). Vitamíny či potravinové doplňky částečně 

financované zaměstnavateli nebo poskytované zdarma, návštěvy lékařů spojené s očkováním 

proti chřipce a klíšťové encefalitidě či služby fyzioterapeutů přímo na pracovišti nejsou 

výjimkou (Kráľová, 2013).  Oblibu si získaly financované lázeňské a rekondiční pobyty 

nebo podnikové chaty využívané pro rekreaci. Zatímco se v České republice od nich ve velké 

míře upouští, stále si je udržuje například ministerstvo financí, na Islandu jsou velkým 

lákadlem využívaným pro odpočinek s rodinou (Vraná, 2016). 

 Dalším příkladem nadstandardní zdravotní péče jsou investice do ergonomie 

pracovního prostředí. Skřehot a Marek (2016) přicházejí s konceptem tzv. ergonomického 

bezpečnostního programu, který definují jako „… interní strategický dokument organizace, 

který stanoví postupy a odpovědnosti pro identifikaci ergonomických rizik, pro návrh 

a realizaci adekvátních opatření vedoucích k jejich snížení nebo odstranění a pro udržování 

zdraví neohrožujících pracovních podmínek na pracovištích za využití nástrojů systémového 

řízení.“  Primárně ovšem zaměstnavatelé musí zajistit takové pracovní podmínky, při kterých 

nebude hrozit nevhodné zatěžování organismu ze zdravotního hlediska, vkládat finanční 

prostředky do poradenství či případných rehabilitací (Skřehot, 2009, s. 65). Za každých 

okolností by se ovšem měli zaměřovat na preventivní „… školení všech zaměstnanců  
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ve správných pracovně pohybových návycích“, dále jak využívat „… různé kompenzační 

pomůcky a protahovací cvičení“ a vybavit pracovní prostředí vhodným nábytkem 

a pomůckami (ŠKODA AUTO klade důraz na zdraví a prevenci, 2013). 

2.2 Aktivity v oblasti prevence stresu 

 Ve společnosti, která je silně orientována na individualizaci, soutěživost a výkon, 

je logické, že se pracovník při svém pracovním výkonu v organizaci se stresem setká. 

Stres ovšem nemá konotace pouze negativní – může motivovat, udržovat pracovníka bdělého 

a ve střehu, dává prostor pro učení se novému a zdokonalování se. Pokud jsou ovšem zátěž 

a požadavky vyšší než schopnosti a zdroje daného pracovníka, je kontrola nad výsledkem jeho 

práce nízká a pracovníkovi chybí podpora ze strany kolegů či vedení, tlak se zvyšuje. 

Pokud jsou tento tlak a zátěž nadměrné, pracovník pocítí stres (Cox, Grifitths a Leka, 2004, 

s. 2–6). 

 U každého jedince se projevy stresu liší. Mezi nejčastěji uváděné patří únava, 

podrážděnost, neschopnost odpočívat, myslet logicky a rozhodovat se, dále i fyzické zdravotní 

problémy jako zvýšený tlak či srdeční onemocnění a jiné psychosomatické problémy 

(Atkinson, 2003, s. 494–499). Zmíněné projevy neovlivňují pouze pracovníkovo zdraví, 

ale i jeho výkon a posléze i výkon celé organizace (Cox, Griffiths a Leka, 2004, s. 7–9). 

Lehrer, Woolfolk a Sime (2007, s. 9–10) dále upozorňují, že pokud je zaměstnanec 

pod stresem, je pravděpodobné, že nebude schopen udržovat rozumnou rovnováhu mezi prací 

a mimopracovním životem, čímž se problémy mohou prohlubovat.   

 Již v roce 1996, kdy pracovní trh nebyl natolik přehlcen technologiemi a nebyl 

tak globální a soutěživý, byl ve výzkumu Working Conditions in the European Union, 

organizovaný Evropskou unií, stres se 28 % (tzn. 41 miliony pracovníků v rámci EU) 

vyhodnocen jako druhý nejčastější zdravotní problém, který zaměstnanci zažívají v souvislosti 

s prací (Cox, Griffiths a Rial-González, 2000, s. 27). Na základě toho mnohé evropské země 

zakotvily různorodé preventivní činnosti a intervence týkající se stresu do vládních nařízení 

či separátních programů státních institucí. V České republice jsou sice v zákoníku práce 

zmínky o duševní a psychické zátěži, stejně tak o ochraně pracovníků, ministerstvo práce 

a sociálních věcí ovšem připravuje novelu rozšiřující ustanovení i o povinnost firem v oblasti 

prevence stresu (Hovorková, 2016b). Ve Velké Británii působí Health and Safety Executive 
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pracující na rozšíření povědomí vlivu stresu na organismus, ve Španělsku otázku zvládání 

stresu na pracovišti řeší Národní institut bezpečnosti a hygieny spadající pod španělské 

ministerstvo práce a imigrace. Tento institut mapuje stav zdravotně preventivních opatření 

v organizacích s cílem navrhovat lepší postupy. Maďarský inspektorát práce publikuje návody, 

jak se stresem pracovat, Inspektorát práce v Nizozemí každý rok monitoruje organizace, 

zda uvádí stres spojený s prací jako jedno z rizik v reportech týkající se jejích ročních 

vyhodnocení rizik. Slovinský Klinický institut pracovního lékařství, provozu a tělovýchovy 

spustil program, kterým chce zpopularizovat bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti 

a rozšířit povědomí o problematice stresu spojeného s prací. Slovensko a jeho Úřad veřejného 

zdravotnictví uskutečňuje aktivity směřující k zaměstnancům a zaměstnavatelům zaměřených 

na prevenci a zmírnění stresu v práci (Research on Work-related Stress, 2010, s. 23–25). 

 Mezi možnosti, jak předejít možnému vzniku stresu na organizační úrovni, 

Cox, Grifitths a Leka (2004, s. 15–17) uvádí jasnou organizační strukturu, pracovní pozice 

a popis pracovního místa odpovídající schopnostem pracovníka. Dále do preventivních 

opatření zařazují dostatečnou komunikaci a informovanost, vzdělávání a školení pracovníků 

a konečně pracovní prostředí s funkčními vztahy (Cox, Grifitths a Leka, 2004, s. 15–17). 

 Schaufeli a Peeters (2000, s. 42–43) jmenují opatření na organizační úrovni, 

jimiž jsou kvalitní personální oddělení či oddělení lidských zdrojů, které má zajišťovat výběr 

a nábor vhodných pracovníků, kteří budou schopni vypořádat se s organizační kulturou 

a stylem fungování a řízení dané organizace. Zaměstnancům odpovídajícím těmto 

požadavkům má být umožněn rozvoj a nabídnuta školení, která korespondují s jejich 

kompetencemi a pracovní náplní. Jako poslední autoři upozorňují na důležitost vztahů 

na pracovišti, význam skupinové práce (teamwork) a komunikace (Schaufeli a Peeters, 2000, 

s. 43–44). 

 Výzkumný ústav bezpečnosti práce v dokumentu Stres na pracovišti – možnosti 

prevence (Svobodová, 2009, s. 88) zmiňuje jako klíčová opatření „… školení, výcvik, 

relaxační programy, zlepšování pracovního prostředí…“ Ve výše uvedeném dokumentu autoři 

dávají dále důraz na  „… vyjasnění cílů podniku a role jednotlivých pracovníků, zajištění 

dostatečné manažerské podpory, zajištění souladu odpovědnosti a kontroly práce, školení 

s cílem zvýšit znalosti a chápání stresu…“ jako opatření předcházející vzniku nadměrné 

stresové zátěže (Svobodová, 2009, s. 37). 



 

 

13 

 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci upozorňuje na důležitost 

prevence a případné intervence při hrozbě stresové zátěže. Zároveň zdůrazňuje, že se nejedná 

pouze o strategickou investici do pracovníků dané organizace, ale i o povinnost nařízenou 

legislativou, která je upravena rámcovou směrnicí o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců 

při práci (Kinnunen-Amoroso a Liira, 2014). 

 Stres by měl být chápán jako jedno z rizik či hazardů, kterým organizace čelí, 

a na které by se měly připravovat a realizovat plány, jak situaci monitorovat, kontrolovat 

a následně řešit (Cox, Griffiths a Rial-González, 2000, s. 107). Cox, Griffiths a Rial-González 

(2000, s. 107) vnímají realizaci risk stress managementu a akčního plánu jako jedno 

z možných řešení při prevenci stresu. Riziko, jak na něj nahlíží Embrechts, Frey a McNeil 

(2010, s. 3), je možnost, při které hrozí odklon od očekávaných výsledků, který může vést 

ke  ztrátě. Risk management definují jako disciplínu, která má napomoci organizacím 

vyrovnat se „… s možností, že budoucnost přinese události, které mohou způsobit nepříznivé 

následky“, a která má zajistit odolnost organizace vůči takovým situacím (Embrechts, Frey 

a McNeil, 2010, s. 5).  

 Světová zdravotnická organizace (WHO) v dokumentu Work Organization and Stress 

upozorňuje na nezdravé organizace (unhealthy organizations), které si nepřipouštějí možnost 

stresové zátěže svých zaměstnanců a nerealizují opatření bránící pohlcení pracovníků 

nadměrným stresem. Pokud pro organizaci pracují jedinci, kteří jsou zatíženi stresem, 

není v takovém případě v jejich silách organizaci poskytovat maximum, což v současném 

konkurenčním prostředí může pro organizaci být likvidační. Proto WHO přichází 

s doporučením vyhodnocování rizik, které má předcházet vzniku krizových situací vedoucích 

k nadměrnému stresu zaměstnanců. Možná rizika mají být identifikována, vyhodnocena 

a posléze implementována do akčního plánu obsahujícího seznam odezev a plán rehabilitace. 

Dokument má být posléze evaluován, organizace se má poučit a dle odhalených mezer 

či vzniklých okolností dokument aktualizovat a revidovat dle potřeb (Cox, Grifitths a Leka, 

2004, s. 9–14). 

 Dalším možným řešením v oblasti prevence stresu jsou asistenční programy a služby 

firemních psychologů. Tento benefit má sloužit k identifikaci „… zaměstnancových starostí 

a obav, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat jeho výkon“ (Newton, Hayday a Barkworth, 

2005, s. 1) a které se týkají pracovního nebo osobního života.  
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 Organizace v některých případech dávají přednost službám firemního psychologa 

nejen vzhledem k nižším nákladům, ale také k lepšímu zajištění specifických organizačních 

potřeb.  Avšak jedním z hlavních důvodů, proč organizace od vlastních firemních psychologů 

ustupují, je otázka nezávislosti, zachování důvěrnosti a anonymity zaměstnanců (Newton, 

Hayday a Barkworth, 2005, s. 3). Na druhou stranu ve společnosti Rexam Beverage Can 

sami zaměstnanci vznesli žádost o služby firemního odborníka v oblasti psychologie 

(Frantová, 2008). 

 Přestože asistenční programy nejsou v rámci českých organizací hojně využívanou 

službou, někteří zaměstnavatelé servis odborných konzultantů pro své zaměstnance 

objednávají. Službu asistenčního online portálu využívá například společnost KPMG v rámci 

programu work-life balance. Každý den je k dispozici jiný poradce specializovaný na určitou 

oblast, zaměstnanec pouze vyplní formulář a do dvou hodin obdrží odpověď (Grosamová, 

2010). 

 Obdobnou formu asistenčního programu upřednostňuje společnost Zentiva. Ta svým 

zaměstnancům zprostředkovává nepřetržitou pomoc psychologů každý den v roce v rámci 

programu Employee Assistance. „… Telefonovat a psát může zaměstnanec bez omezení, 

osobních setkání s odborníkem má k dispozici pět ročně.“ (Hovorková, 2010) 

 Pozvolně narůstající zájem zaznamenávají programy a workshopy zaměřené 

na tzv. mindfulness, tedy pozornost a všímavost v daném přítomném okamžiku, 

a to pro jejich prokázaný vliv na snížení ruminace a emoční reaktivity či zlepšení soustředění 

(Good, et al., 2016, s. 115). Chopra (2016) dále uvádí vliv na odolnost, psychické i tělesné 

zdraví a na schopnost sebeuvědomění a sebeřízení. Good a kolektiv (2016, s. 115–116) 

v pracovním kontextu upozorňují na kladný vliv na vztahy a kooperaci zaměstnanců 

na  pracovišti, celkově na vytvoření zdravého pracovního prostředí. Nejzásadnější jsou ovšem 

v tomto ohledu, dle Davisové a Hayese (2011, s. 201), účinek na redukci stresu a pozitivní 

dopad na well-being zaměstnanců, na což se specializují specifické programy, workshopy 

či  individuální sezení zaměřené na snižování stresu pomocí všímavosti (Mindfulness-Based 

Stress Reduction). 

 Zaměření se na všímavost (mindfulness), pozornost a uvědomění je jednou z klíčových 

myšlenek buddhistického učení. Moderní věda se tímto tématem zabývá až od 70. let, 

kdy trénink všímavosti získal větší oblibu v terapii pacientů s chronickými onemocněními 
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(Good, et al., 2015, s. 115–116). Chýle (2015) definuje novodobé programy snižování stresu 

pomocí všímavosti jako tréninky zvyšující odolnost psychiky, která je poté zdravější, 

odolnější a lépe se vyrovnává se stresem. Jejich obsahem jsou mentální a fyzická cvičení 

k rozvíjení schopnosti zaměření pozornosti bez toho, aby aktuální prožívání bylo hodnoceno 

a posuzováno. Nejčastějšími způsoby k dosažení takového stavu je meditace všímavosti 

praktikovaná vleže, vsedě nebo chůzi, či při cvičení jógy nebo tai-chi (Chýle, 2015). 

 Aktivity na organizační úrovni spojené s konceptem mindfulness nejsou v ČR příliš 

rozšířené (Chýle, 2015). Oblíbené jsou ovšem v USA – nabízí je například Armáda Spojených 

států amerických i  lékařské výzkumné a vzdělávací centrum a klinika Mayo, nebo společnost 

Google, kde program nese výstižné jméno Search Inside Yourself, v překladu Hledej v sobě, 

(Good, et al., 2015, s. 115). 

2.3 Dny zdraví  

 Dny zdraví pořádané na pracovišti mohou mít různý charakter v podobě pohybových 

aktivit v kancelářích, přednášek na téma péče o zdraví, návštěv výživových specialistů 

či distribuce zdravého občerstvení. Kanadské centrum pro bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci ve svém článku Healthy Eating at Work (2008) upozorňuje na důležitost zdravého 

stravování a aktivního života a obecně doporučuje zaměstnavatelům prohloubit činnost 

v podpoře zdravého životního stylu svých zaměstnanců. Hlavními aktivitami by měla být 

osvěta v oblasti přípravy zdravých jídel, dostatečná nabídka ovoce a zeleniny na pracovišti, 

samozřejmostí má  být vhodné místo pro stravování (Healthy Eating at Work, 2008).  

 Řetězec Tesco pořádá Dny zdraví, během nichž „… si mohou zaměstnanci nechat 

zdarma změřit BMI, hladinu cholesterolu či objem tělesného tuku, mohou také využít 

poradenství výživových specialistů a fyzioterapeutů.“ (Hansen Čechová, 2014) Společnost  

T-Mobile klade nejen důraz na zdravé pracovní prostředí, zaměstnancům jsou distribuovány 

letáčky s cviky na protažení v kanceláři, zaměřuje se ale i na zdravé stravování, při akci 

Zdravý pátek je zaměstnancům nabízeno čerstvé ovoce a džus, dále pořádá Dny proti kouření 

a Dny prevence nemocí pohybového aparátu (Kráľová, 2013). Zahraniční Zurich Insurance 

Company zorganizovala mimo jiné webináře na zvýšení povědomí o rakovině, pořádá 

také zaměstnaneckou cyklistickou výzvu Do práce na kole či StepZ motivující zaměstnance 

k chůzi po schodech místo využívání výtahu (Wellbeing, 2017).   
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 Méně obvyklým je organizované cvičení v kancelářích, které může „… zmírnit 

upadající koncentraci, bolesti zad i rukou a také otoky nohou, což většinou trápí lidi, kteří tráví 

většinu dne v kanceláři u počítače.” (Barochová, 2014) Další variantou je cvičení v zasedacích 

místnostech či větších prostorách organizace pořádané mimo či v rámci pracovní doby, oblibě 

se těší pilates nebo jóga.  

2.4 Odpočinkové zóny 

 Pracovní prostřední je jedním z prvků, který „… působí na pracovní pohodu, výkon, 

ale i zdravotní stav pracovníka.“ (Koubek, 2007, s. 353) Dle Burtona (2010, s. 15) je udržení 

fyzického a psychického well-being zaměstnanců klíčovým úkolem zaměstnavatelů, jelikož 

jen poté jsou organizace schopné fungovat efektivně a dosahovat svých strategických cílů. 

Burton (2010, s. 15–16) upozorňuje na důležitost aktivních zásahů do work-life balance 

zaměstnanců a nabádá organizace k vytvoření co nejpříhodnějšího pracovního prostředí, 

také k propagaci aktivního životního stylu v rámci pracovišť (Burton, 2010, s. 79).  

V souvislosti s tím, jak popisuje Koubek (2007, s. 353– 354), zaměstnavatelé čelí otázce 

prostorového řešení pracoviště ve smyslu přístupu na pracoviště, pohybových prostor 

či pracovní plochy. Ve výčtu ovšem autor nezmiňuje místo pro odpočinek či odreagování se, 

tzv. odpočinkové či relaxační zóny. Ty se stávají neodmyslitelnou součástí moderních 

pracovišť transformujících se do multifunkčních prostor, která mají poskytovat větší pohodlí 

a umocňovat kreativitu (Dnešní kancelář, 2016). Zaměstnavatelé tento kancelářský prvek 

využívají nejen ke zvýšení atraktivity organizace, ale zároveň jako faktor podporující 

spokojenost a well-being zaměstnanců, pracovní produktivitu i kvalitu jejich práce (Zajíc, 

2016). 

 Česká společnost Avast Software dedikovala odpočinkové zóně celé patro a nachází 

se v ní „… tichý kout s houpacími sítěmi, hudební zkušebna, posilovna, dětský koutek, prostor 

s retro video-herními automaty…”, zároveň i prostorná jídelna, ve které je zaměstnancům 

zdarma k dispozici občerstvení po celý den (Černý, 2016). Jinak tomu není ani u společnosti 

AVG, která zaměstnancům k využití nabízí kulečník, minigolf či boxovací pytle (Marečková, 

2016), start-up kiwi.com v rámci kancelářských prostor umožňuje návštěvu sauny či jóga 

koutku (Dnešní kancelář, 2016). Ve společnosti Alza.cz je možné relaxovat pod živými 

stromy či využít solnou jeskyni a horolezeckou stěnu (Moderní kancelářské prostory, 2014), 
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zaměstnanci společnosti ICZ si mohou odpočinout na houpačce a sedacích polštářích nebo 

při hraní stolního tenisu či deskových her (Zajíc, 2016). V sídle Airbnb se můžeme setkat 

s odpočinkovým atriem plným zeleně na rozloze 114 m2, zdmi, na které mohou zaměstnanci 

psát, či knihovnou (Meister, 2015). 

2.5 Dovolená jako zaměstnanecký benefit a zdravotní volno 

 Dle zákoníku práce (Česko, 2006) má zaměstnanec v pracovním poměru na plný 

úvazek nárok na dovolenou, a to nejméně v rozsahu čtyř týdnů v kalendářním roce, přičemž 

mu za ni náleží náhrada mzdy či platu. Stejně je tomu tak i v Belgii, Lotyšsku, Nizozemí 

či na Slovensku, oproti tomu z nejvíce dnů dovolené, a to 28, se těší britští zaměstnanci 

(Statutory and collectively agreed annual leave, 2016, s. 2). Především v USA se objevuje 

i trend čerpání dovolené kdykoliv v neomezeném počtu týdnů, pokud absence zaměstnance 

negativně neovlivní podnikání organizace (Hovorková, 2016a). V českém prostředí, 

a to zejména v korporacích, větších a nadnárodních společnostech, je běžné poskytování týdne 

placené dovolené navíc v rámci zaměstnaneckých výhod (Statutory and collectively agreed 

annual leave, 2016, s. 2), délka poskytnuté dovolené se také může prodlužovat v souvislosti 

s odpracovanými roky v dané organizaci (Kellerová, 2012, s. 1). 

 Při dočasné pracovní neschopnosti si zaměstnanec může zažádat o nemocenskou 

dovolenou, během které nejsou první tři dny hrazené, od čtvrtého do čtrnáctého dne 

zaměstnavatel hradí zaměstnanci zpravidla 60 procent denního výdělku (Česko, 2006, § 192).  

Proto některé organizace dobrovolně zavádějí zdravotní volna (tzv. sick days), která jsou plně 

hrazená zaměstnavatelem, a jejichž využití zamezí přecházení nemocí a umožní včasné 

zlepšení zdravotního stavu bez toho, aby zaměstnanci přišli o část svých měsíčních příjmů 

(ČT24, 2016). V současné době organizace obvykle nabízejí sick days v rozmezí tří až pěti 

dnů (ČT24, 2016).  

2.6 Alternativní pracoviště a pracovní úvazky  

 Dle Koloce (2014) je jedním ze základních prvků naplňující kariéry profesionálů 

svoboda v práci, a to jak ve volbě pracovní náplně a způsobu jejího vykonání, tak časového 

rozvržení pracovní doby, konečně i místa výkonu práce. Tyto všechny prvky, jak uvádí 
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Kocianová (2012, s. 105–107), podporují nejen koncept work-life balance, ale i trend firemní 

politiky vstřícné k rodině, zároveň uvedené mechanismy mohou pozitivně ovlivnit motivaci 

zaměstnanců, kvalitu vztahů jak na pracovišti, tak v soukromém životě, také nemocnost 

či zamezit případnému syndromu vyhoření. 

 Některé formy flexibilní organizace práce jsou více či méně upraveny čtvrtou částí 

zákoníku práce týkající se pracovní doby a doby odpočinku jako je například nerovnoměrné 

rozvržení pracovní doby, pružná pracovní doba nebo práce na směny (Česko, 2006). Tématům 

sdílení pracovního místa nebo stlačeného pracovního týdne se ovšem výslovně nevěnuje, 

tudíž je realizace těchto způsobů organizace práce pouze na dohodě mezi zaměstnanci 

a zaměstnavateli. 

 Sdílení pracovního místa, setkat se můžeme i s  názvem job sharing, spočívá 

v působení minimálně dvou či více zaměstnanců na jedné pracovní pozici, kdy se tito 

zaměstnanci střídají v rámci jejich zkráceného pracovního úvazku (Gallo, 2013). Armstrong 

a Taylor (2015, s. 186) uvádí typy realizace v podobě děleného pracovního dne nebo týdne 

nebo obměnu po týdnech. Stlačený pracovní týden umožňuje zaměstnancům odpracovat 

fond týdenní pracovní doby za méně než pět pracovních dní a zkrátit si tak pracovní týden 

(Armstrong a Taylor, 2015, s. 187). Oba uvedené způsoby rozvržení pracovní doby mohou 

být vhodné pro udržení rovnováhy osobního či rodinného života s pracovním. 

 Práci zaměstnance mimo pracoviště zaměstnavatelů se povrchně věnuje 

§ 317 zákoníku práce (Česko, 2006), který ukládá zaměstnancům možnost rozvržení pracovní 

doby dle svého uvážení, zároveň jim ovšem nepřísluší mzda, plat nebo odměna za práci 

přesčas nebo během víkendu, ani náhradní volno. Jedním z moderních trendů takto 

organizované práce je práce na cestách, tzv. mobile working (Johns a Gratton, 2013). 

Jelikož je často práce virtuální a může se dít odkudkoliv a kdykoliv, zaměstnanci mají 

již běžně možnost například cestou do práce kontrolovat svou emailovou komunikaci 

z chytrých zařízení, vyselektovat emaily, ke kterým je potřeba odvést přípravu, odpovědět 

na ty, kde může stačit jen rychlá odpověď či přeposlání zodpovědnému kolegovi (Spinks, 

2016). Takové aktivity mohou některým zaměstnancům pomoci v lepší organizaci práce, které 

může vést ke zvýšené efektivitě, možná také k redukci stresu. 

 Další z možností práce mimo pracoviště je práce z domova (home office 

nebo homeworking). Apgar (1998) popisuje experiment telekomunikační společnosti AT&T 
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z roku 1994, jehož cílem bylo zjištění, jak daleko může organizace zajít v přeměně pracoviště 

a transformaci myšlení od „zaměstnanec za prací“ k „práce k zaměstnanci“, v té době ovšem 

primárně kvůli úspoře nákladů společnosti. Autor dále vyzdvihuje i vedlejší produkt 

experimentu, kterým byla zvýšená produktivita zaměstnanců, a po letech také větší zájem 

talentovaných pracovníků, kteří shledávali takovou flexibilitu jako benefit (Apgar, 1998). 

Jiná studie uveřejněná v Harvard Business Review (Bloom, 2014) o šestnáct let později uvádí, 

že zaměstnanci pracující z domova v porovnání s těmi, kteří docházeli do kanceláře, byli nejen 

produktivnější, ale hlavně šťastnější, zvýšila se jejich pracovní spokojenost a zároveň 

se snížila jejich absence kvůli nemoci. Bloom (2014) upozorňuje na možnost snížení pracovní 

morálky při práci z domova, ale na druhou stranu argumentuje důležitostí podpory work-life 

balance zaměstnanců a obecně domácím klidem nerušeným dotazy či ad hoc pracovními 

nebo osobními schůzkami s kolegy. 

 Nejen tyto pracovní schůzky se dají jednoduše zorganizovat prostřednictvím práce 

ve virtuálních týmech, která umožňuje spojení pracovníků z jakékoliv pracovního prostředí 

a z různých částí světa díky moderním technologiím (Ferrazzi, 2014). A to nejen skrze 

emailovou komunikaci, ale zároveň díky užitečným nástrojům jako je například Asana, 

která pomáhá udržet tým organizovaný, umožňuje přidávat a delegovat úkoly či udržovat 

kalendář v rámci projektu (Konrad, 2016). Pro komunikaci tváří v tvář se kromě 

nejznámějšího Skype for Business těší oblibě i produkty Google Hangouts 

nebo GoToMeeting, jako online uložiště pro sdílení a upravování dokumentů jsou hojně 

využívané Google Drive, Dropbox, Apple iCloud nebo Box (Kerschberg, 2012). 

Výše uvedené metody a technologie umožňují zaměstnancům v případě nemoci či jiných 

nečekaných okolností zůstat doma a i přes vzniklé překážky práci dokončit. 

 V zahraničí si získala oblibu i práce ve sdílených pracovních prostorech, 

setkat se můžeme s názvy workhub, coworking hub a coworking centrum, a v České republice 

tomu není výjimkou (Machálková a Dobrovolný, 2013). Jedná se o plně vybavené open space 

kanceláře, případně i samostatné kanceláře nebo konferenční místnosti, které jsou provozně 

zařízeny moderním nábytkem a technologiemi velmi dobře vyvažující originalitu, komfort 

a užitek (Johns a Gratton, 2013). K dispozici bývá společná kuchyňka, případně je nabízená 

možnost donášky jídla, často se přímo v prostoru hubu nachází bistro či kavárna, případně 

je možné donést si vlastní občerstvení. Dle Johnse a Grattonové (2013) je velkou výhodou 
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těchto prostorů společnost ostatních profesionálů umožňující networking i případný vznik 

nové spolupráce. Wurmová (2014) naopak spatřuje přidanou hodnotu zejména v kreativním 

a motivujícím prostředí umožňující klid na práci, v pozitivním vlivu na pohodu zaměstnance 

v prostředí bez stresu, v rovnováze pracovního a rodinného života, kdy mohou zaměstnanci 

například pracovat blíže škole či školce svých dětí nebo nedojíždět z jiného města na místo 

pracoviště. 

 Jak konstatuje Burkus (2016), umožnit zaměstnancům dočasné přerušení kariéry 

na více jak dva měsíce, tzv. sabbatical, je také značně přínosné – zaměstnanci se po delším 

volnu vrací do pracovního procesu odpočatí a bez stresu. Zároveň tito zaměstnanci 

měli prostor nabýt nové znalosti a dovednosti, na jejichž získání by často během klasických 

pracovních týdnů nebo běžných dovolených neměli pomyšlení a dostatek sil (Burkus, 2016). 

Nejdůležitější ovšem je, že mají čas zlepšit své zdraví, a měli dostatečný prostor pro mentální 

odpočinek a regeneraci (Coster, 2010). 
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3 Empirické šetření: Péče o zdraví jako specifická oblast 

zaměstnaneckých výhod 

Cílem empirického šetření v této bakalářské práci je charakterizovat organizace 

zúčastněné v realizovaném výzkumu a prokázat významné závislosti mezi vybranými 

opatřením z oblasti péče o zdraví ze strany zaměstnavatelů. Pro získání výzkumného vzorku 

dat byl vytvořen dotazník (k nahlédnutí v Příloze A) v online dotazníkové službě Vyplňto. 

Jeho odkaz byl distribuován elektronicky prostřednictvím emailové komunikace příslušným 

zástupcům oddělení zaměřujících se na personální řízení a řízení lidských zdrojů 

v organizacích, rovněž také skrze komunikační nástroj v rámci profesní sítě LinkedIn. 

3.1 Metodika šetření 

 Jako metodu sběru dat pro analýzu možností zdravotně preventivních opatření 

a analýzu realizace těchto opatření bylo zvoleno kvantitativní dotazníkové šetření. 

Taková metoda sběru informací je žádoucí pro získání dostatečné velkého vzorku respondentů 

pro následné potřeby statistického zpracování (Chráska, 2007, s. 19–20). Nejprve je ovšem 

nutné definovat základní soubor, pod kterým „… rozumíme všechny prvky (osoby, situace) 

patřící do skupiny, kterou zkoumám“ (Chráska, 2007, s. 20), tedy ty, které splňují předem 

stanovená kritéria. Základním souborem výzkumu bylo zvoleno 150 organizací v České 

republice s největším obratem dle databáze firem Bisnode Albertina, a to na základě výsledků 

z roku 2015.  

 Výběrovým neboli také výzkumným souborem rozumíme určitou část prvků zvolenou 

ze základního souboru reprezentující tento daný soubor (Chráska, 2007, s. 20). V případě 

realizovaného výzkumu byl výběr prvků výzkumného souboru proveden prostým náhodným 

výběrem a vytvořen na základně dobrovolnosti jedinců zastupující dané organizace. 

 Ve zpracování, uskutečnění analýzy a interpretaci nabytých dat, získaných 

empirickými metodami, plní důležitou funkci statistika. Popisná neboli deskriptivní statistika 

nám umožňuje „… shromážděná data popsat tak, aby poskytovala co možná nejpřesnější, 

přehlednou a názornou informaci o měřených hromadných jevech.“ (Chráska, 2007, s. 19) 

Naopak induktivní statistika, jak uvádí Chráska (2007, s. 19), nám pomáhá určit, 
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zda mezi proměnnými, tedy sledovanými jevy formulovaných do určitých tvrzení 

(tzv. hypotéz), existuje či neexistuje jakákoliv významná závislost. Zmíněná tvrzení je nutné 

vyjádřit jednoznačně, a pokud nesou informaci o vztazích mezi určitými jevy, pak taková 

tvrzení nazýváme věcnými hypotézami (Chráska, 2007, s. 17–19). 

 Před samotným testováním jsou věcné hypotézy převedeny na statistické, které určují 

vztahy formulované ve statistických termínech mezi proměnnými, čímž je umožněno jejich 

ověření prostřednictvím statistických metod (Chráska, 2007, s. 69). „Statistickou hypotézu 

neověřujeme přímo (samu o sobě), nýbrž vždy proti nějakému jinému tvrzení, obyčejně 

proti tzv. nulové hypotéze“, která naopak závislosti mezi proměnnými neurčuje (Chráska, 

2007, s. 69). Pro kompletní testování a následnou interpretaci je také klíčová příprava 

alternativních hypotéz, které popírají konstatování hypotéz nulových. 

 Pro potvrzení správnosti hypotéz používáme metodu falsifikace, při které hledáme 

fakta hovořící proti testovaným hypotézám. Hypotézy, které se nepodaří falsifikovat, můžeme 

posléze přijmout, tedy zamítnout nulové hypotézy a přijmout alternativní (Chráska, 2007, 

s. 17–19, 69). Pokud spolu proměnné uvedené v hypotézách souvisí a testem se závislosti, 

souvislosti či rozdíly prokáží, zajímá nás míra těsnosti mezi takovými jevy. Tu nejčastěji 

ověřujeme pomocí statistických testů významnosti udávající případnou statistickou 

signifikanci závislosti (Chráska, 2007, s. 69–70). „Jestliže tedy konstatujeme, že určitý 

výsledek šetření je statisticky významný (signifikantní), znamená to, že je velmi 

nepravděpodobné, že by byl způsoben pouhou náhodou. (…) Pravděpodobnost (riziko), 

že neoprávněně odmítneme nulovou hypotézu (a tudíž nesprávně přijmeme alternativní 

hypotézu), se nazývá hladina významnosti (signifikance).“ (Chráska, 2007, s. 70) 

 Pro testování vztahu významnosti byl v této bakalářské práci využit test dobré shody 

chí-kvadrát. Test dobré shody chí-kvadrát se řadí do skupiny neparametrických testů, 

kam je možné taktéž zařadit testy nezávislosti v kombinační nebo také čtyřpolní tabulce. 

Test dobré shody chí-kvadrát slouží k porovnání výchozího teoretického rozdělení 

a výběrového rozdělení, získaného empirickým zkoumáním (Hindls, Hronová, Seger 

a Fischer, 2007, s. 151–152).  

 Pokud není nulová hypotéza H0 zamítnuta, znamená to, že dosažené výsledky 

jsou nahodilým jevem (Hindls, Hronová, Seger a Fischer, 2007, s. 152). Z toho plyne, 

že mezi zkoumanými jevy nemusí existovat staticky významná závislost (Chráska, 2007, 
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s. 73). Hypotéza H1 neguje platnost nulové hypotézy a zároveň poukazuje na odlišnosti 

v rozdělení vybraného souboru.   

 Pro test dobré shody chí-kvadrát je nezbytné určit hladinu významnosti (signifikance). 

V této bakalářské práci je používána hladina významnosti 0,05 a hodnoty testu dobré shody 

chí-kvadrát jsou počítány v aplikaci Microsoft Excel. 

 Výslednou hodnotu testu dobré shody chí-kvadrát, jak uvádí Chráska (2007, s. 72–73), 

je možné interpretovat následujícím způsobem: 
 

𝑣𝑦𝑝𝑜čí𝑡𝑎𝑛é 𝜒2 < 𝑧𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛á ℎ𝑙𝑎𝑑𝑖𝑛𝑎 𝑣ý𝑧𝑛𝑎𝑚𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 → 𝑧𝑎𝑚í𝑡𝑛𝑢𝑡í 𝐻0, 𝑝ř𝑖𝑗𝑚𝑢𝑡í 𝐻1, 

𝑣𝑦𝑝𝑜čí𝑡𝑎𝑛é 𝜒2 ≥ 𝑧𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛á ℎ𝑙𝑎𝑑𝑖𝑛𝑎 𝑣ý𝑧𝑛𝑎𝑚𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 → 𝑛𝑒𝑧𝑎𝑚í𝑡𝑛𝑢𝑡í 𝐻0. 
 

 Po použití testu dobré schody chí-kvadrát, který vypovídá o závislosti jevů, je nutné 

ověřit těsnost těchto jevů. Dle Chrásky (2007, s. 78–80) k tomu mimo jiné slouží například 

znaménkové schéma pro kontingenční tabulku. Pro konstrukci znaménkového schématu 

se využívá testové kritérium z (tzv. z-skóre). Při použití této metody se porovnává pozorovaná 

a očekávaná četnost vybraného jevu. Z-skóre je možné spočítat následujícím způsobem: 
 

𝑧 =
𝑛∙𝑛𝑝−𝑛𝑟∙𝑛𝑠

√𝑛𝑟∙𝑛𝑠∙(𝑛−𝑛𝑟)∙(𝑛−𝑛𝑠)
∙ √𝑛, kde: 

n … celková četnost v kontingenční tabulce, 

np … pozorovaná četnost v určitém poli kontingenční tabulky, 

nr … okrajová četnost v řádku kontingenční tabulky, 

ns … okrajová četnost ve sloupci kontingenční tabulky. 
 

Hodnotu z je nezbytné vypočítat pro všechna pole kontingenční tabulky. Vypočtené hodnoty 

z-skóre se následně otestují na zvolené hladině signifikance, obvykle je to 0,05, 0,01 a 0,001. 

Jednotlivým hodnotám z-skóre je přiřazen určitý počet znamének, který vypovídá, jak silná 

je statistická závislost mezi pozorovanou a očekávanou četností. Znaménka se přiřazují 

na základě vypočtených hodnot z-skóre tímto způsobem: 
 

1,96 ≤ 𝑧 < 2,58 → 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜 𝑧𝑛𝑎𝑚é𝑛𝑘𝑜 

2,58 ≤ 𝑧 < 3,30 → 𝑑𝑣ě 𝑧𝑛𝑎𝑚é𝑛𝑘𝑎 

3,30 ≤ 𝑧 → 𝑡ř𝑖 𝑧𝑛𝑎𝑚é𝑛𝑘𝑎 
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Význam znamének ve schématu se následně interpretuje, jak uvádí Chráska (2007, s. 81), 

dle níže uvedené tabulky: 

Tabulka 1 Význam znamének ve znaménkovém schématu pro kontingenční tabulku 

+ + + 
Pozorovaná četnost je podstatně větší než četnost očekávaná na hladině 

signifikance 0, 001 

– – – 
Pozorovaná četnost je podstatně menší než četnost očekávaná na hladině 

signifikance 0, 001 

+ + 
Pozorovaná četnost je podstatně větší než četnost očekávaná na hladině 

signifikance 0, 01 

– – 
Pozorovaná četnost je podstatně menší než četnost očekávaná na hladině 

signifikance 0, 01 

+ 
Pozorovaná četnost je podstatně větší než četnost očekávaná na hladině 

signifikance 0, 05 

– 
Pozorovaná četnost je podstatně menší než četnost očekávaná na hladině 

signifikance 0, 05 

0 Neexistuje statisticky významný rozdíl mezi pozorovanou a očekávanou četností 

3.2 Charakteristika výzkumného vzorku 

Jak již bylo uvedeno výše, pro výzkum realizovaný v této bakalářské práci bylo osloveno 

150 organizací v České republice s největším obratem dle databáze firem Bisnode Albertina 

na základě výsledků z roku 2015. Za tři měsíce sběru dat se podařilo nashromáždit 

74 kompletně vyplněných dotazníků, tedy počet odpovědí korespondující s mírou návratnosti 

49 %.  

Dle nasbíraných odpovědí nejvíce organizací, které se podílely na výzkumu, sídlí 

v Praze, a to s 28 % z celkového počtu získaných respondentů, dále ve Středočeském kraji 

s 20 % a 10 % respondentů zastupuje organizace sídlící v Moravskoslezském kraji. 

Nejmenší podíl respondentů tvoří organizace se sídlem v Jihomoravském, Olomouckém, 

Pardubickém a Královehradeckém kraji. Detailnější popis rozložení respondentů podle krajů 

je zobrazen v grafu 1. 
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Graf 1 Geografické rozmístění respondentů dle sídla jejich organizace 

 

Z odpovědí celkového počtu 74 respondentů vyplývá, že nejvyšší zastoupení ve vzorku 

má terciární sektor s 51 %, dále sekundární sektor se 32 %, primární sektor s 10 % a nejnižší 

zastoupení má se 7 % kvartérní sektor. Jak dále vyplývá z grafu 2, terciární sektor 

je z celkového počtu odpovědí nejhojněji zastoupen v kraji Praha, a to se 23 %. V tomto kraji 

uvedený sektor tvoří dokonce 81 % ze všech zastoupených organizací z daného kraje, naopak 

v Královehradeckém a Olomouckém kraji tento sektor ve vzorku není vůbec zastoupen. 

Největší počet organizací, které se zúčastnily výzkumu a zastupují sekundární sektor, 

je zaznamenán ve Středočeském kraji, a to s 8 %.  
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Graf 2 Rozložení respondentů dle sektoru působení organizace ve vztahu ke kraji sídla organizace 

 

3.3 Výsledky a interpretace šetření 

Organizace, které se do výzkumu zapojily, byly dotazovány, zda využívají způsob 

distribuce zaměstnaneckých výhod nebo benefitů prostřednictvím flexibilního systému 

Cafeteria. Z odpovědí vyplývá, že se organizace jednoznačně nepřiklánějí k této variantě, 

ani jinému způsobu distribuce výhod. Jak ilustruje graf 3, zaměstnanecké výhody mimo 

flexibilní systém zaměstnaneckých výhod nabízí 53 % organizací, zbylých 47 % však využívá 

systém Cafeteria. 34 % z 35 organizací, které nabízejí systém Cafeteria, reprezentuje terciární 

sektor, 10 % z nich realizuje své služby v sektoru sekundárním, kvartérní sektor je zastoupen 

pouze 4 %.  

Kvartérní sektor Primární sektor Sekundární sektor Terciární sektor

Hlavní město Praha 1 3 17

Jihočeský kraj 1 1 2 1

Jihomoravský kraj 1 1

Kraj Vysočina 1 1 1 1

Královéhradecký kraj 1

Liberecký kraj 1 3 1

Moravskoslezský kraj 2 3 2

Olomoucký kraj 1 1

Pardubický kraj 2

Plzeňský kraj 1 1 2

Středočeský kraj 1 6 8

Ústecký kraj 1 2

Zlínský kraj 2 1
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Graf 3 Nabízí Vaše organizace zaměstnanecké výhody/ benefity prostřednictvím systému volitelných zaměstnaneckých výhod 

(tzv. Cafeteria)?  

 

Z grafu 4 vyplývá, že z uvedených 35 organizací, které nabízejí zaměstnanecké výhody 

prostřednictvím flexibilního systému Cafeteria, 60 % diferencuje výši poskytovaných bodů 

k útratě dle pracovní pozice zaměstnance. Zbylých 40 % organizací nabízí všem 

zaměstnancům bez ohledu na jejich pracovní zařazení nebo hierarchii stejnou výši bodů.  

Graf 4 Je výše bodů přidělená zaměstnanci v systému volitelných zaměstnaneckých výhod závislá na jeho pracovní pozici? 

 

Organizace využívající systém Cafeteria nejčastěji, v rámci nabídky produktů a služeb 

dodavatelů péče o zdraví, nabízejí služby provozovatelů fitness a fitness programů, neméně 

je také k dispozici nabídka produktů a služeb optik. Minimální zastoupení v nabízených 
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výhodách v oblasti péče o zdraví má nabídka služeb fyzioterapie a rehabilitace a možnost 

využití výhod v oblasti psychologického poradenství. 

Jak vypovídá graf 5, 74 % zúčastněných organizací neodlišuje vnitřními předpisy 

povinnost zaměstnanců na různé pozici v hierarchii absolvovat lékařské prohlídky častěji, 

než jak stanovuje zákon. 26 % organizací ovšem vysílá své zaměstnance na prohlídky 

s kratšími intervaly, a to především zaměstnance pracující na noční směny (nočních práce), 

dále také vedoucí pracovníky a manažery. 

Graf 5 Liší se ve Vaší organizaci periodicita preventivních lékařských prohlídek zaměstnanců v závislosti na pracovní pozici 

zaměstnance v hierarchii? 

 

Z grafu 6 je patrná převaha organizací, která svým zaměstnancům občerstvení 

na pracovišti zdarma nenabízí, a to se zastoupením 76 % v získaném vzorku. Ostatních 24 %, 

tedy 18 organizací, určité občerstvení zaměstnancům nabízí, a to především nápoje, které tvoří 

66 % nabídky, 17 % připadá na nabídku zejména ovoce a zeleniny, stejně tak 17 % 

na cateringové občerstvení. 
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Graf 6 Nabízí Vaše organizace zaměstnancům zdarma občerstvení? 

 

 Co se týče zajištění procvičování a cvičení na pracovišti či v prostorách k němu 

patřících, zúčastněné organizace takové aktivity z 82 % nezajišťují. Jak je rovněž patrno 

z grafu 7, zbylých 18 % organizací taková cvičení a činnosti realizují. Pohybové aktivity 

na pracovišti jsou tak nejméně oblíbenou činností v oblasti prevence zdraví v získaném vzorku 

organizací. 

Graf 7 Zajištění procvičování a cvičení na pracovištích 
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3.4 Formulace hypotéz a jejich testování 

Součástí tohoto výzkumu je šest níže uvedených hypotéz, které jsou otestovány: 

1) H1: Organizace zaměstnancům nabízí nadstandardní zdravotní péči. 

2) H2: Organizace dávají přednost nabídce produktů/ poskytovatelů péče o zdraví 

přes systém volitelných zaměstnaneckých výhod než nad jeho rámec. 

3) H3: Organizace, které nabízejí rozšířenou zdravotní péči svých zaměstnanců nad rámec 

nebo v rámci i nad rámec systému volitelných zaměstnaneckých výhod, nabízí 

program prevence zdraví. 

4) H4: Organizace, které nabízejí rozšířenou péči o zdraví svých zaměstnanců nad rámec 

nebo v rámci i nad rámec systému volitelných zaměstnaneckých výhod, nabízí služby 

výživového poradce. 

5) H5: Organizace, které nabízejí rozšířenou péči o zdraví svých zaměstnanců nad rámec 

nebo v rámci i nad rámec systému volitelných zaměstnaneckých výhod, mají prostor 

pro odpočinek zaměstnanců. 

6) H6: Organizace, které nabízejí rozšířenou péči o zdraví svých zaměstnanců nad rámec 

nebo v rámci i nad rámec systému volitelných zaměstnaneckých výhod, nabízí školení 

k prevenci stresu/ antistresové programy. 

 Podrobnosti testování hypotéz jsou uvedeny v příloze B. Tyto detaily zahrnují 

statistické hypotézy, absolutní četnosti odpovědí respondentů zanesené do kontingenčních 

tabulek, očekávané četnosti odpovědí respondentů, výpočet testu dobré schody chí-kvadrát, 

hodnoty z-skóre pro kontingenční tabulku a znaménkové schéma kontingenční tabulky. 

 Jednotlivé hypotézy jsou rozděleny do tří základních oblastí vztahujících se k péči 

o zdraví zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů. První skupinu hypotéz tvoří nadstandardní 

zdravotní péče. Do této skupiny jsou zařazeny hypotézy týkající se nadstandardní zdravotní 

péče pro zaměstnance a rovněž způsobů poskytování volitelných zaměstnaneckých výhod. 

 Druhá oblast zahrnuje stanovení hypotéz, jež se týkají zdravého životního stylu. 

Do této oblasti spadá zejména otázka týkající se zavedení a rozšíření programů prevence 

zdraví, stejně jako problematiky nabídky služeb výživového poradce.  
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 Hypotézy vztahující se k osobní pohodě zaměstnanců, tzv. well-being, shrnuje 

poslední skupina. První otázka se zabývá otázkou relaxačních zón a jejich dostupností 

na pracovištích. Další hypotéza z této skupiny se věnuje tématu prevence stresu a nabídce 

antistresových programů. 

3.4.1 Nadstandardní zdravotní péče 

 V posledních letech je trendem stále více investovat do oblasti nadstandardní zdravotní 

péče zaměstnanců, a to zejména vzhledem k demografickému vývoji, rovněž kvůli tlaku 

na aktuální trendy v oblasti zaměstnaneckých výhod a work-life balance. V organizacích jsou 

zaváděny nové programy i rozšiřovány ty stávající. První testovaná hypotéza H1 směřuje 

ke zjištění, zda vůbec organizace poskytují nabídku nadstandardní zdravotní péče. Odpovědi 

na otázku, zda je zaměstnancům taková péče poskytována, uvádí tabulka 2. 

Tabulka 2 Tabulka pozorovaných četností (otázka č. 26: Nabízí Vaše organizace zaměstnancům nadstandardní zdravotní 

péči?) 

Odpověď Absolutní četnost 

Ano 22 

Ne 52 

Celkem 74 

 

 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že přibližně 70 % ze 74 zúčastněných organizací 

nenabízí svým zaměstnancům nadstandardní zdravotní péči. Pouze 30 % respondentů 

odpovědělo, že svým zaměstnancům nadstandardní zdravotní péči umožňuje. Vzhledem 

k tomu, že statistické testování zamítlo hypotézu, že je četnost pozitivních a negativních 

odpovědí stejná, a s přihlédnutím k hrubým datům lze situaci interpretovat tak, 

že nadstandardní péče není běžně nabízena. 

 Druhá ověřovaná hypotéza H2 se zabývá preferencí zaměstnavatelů v rámci 

poskytování produktů a poskytovatelů péče o zdraví přes systém volitelných zaměstnaneckých 

výhod než nad jeho rámec. Systém volitelných zaměstnaneckých výhod využívaný 

organizacemi zúčastněných v průzkumu může být typu flexibilní (tzv. Cafeteria)  
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nebo formální. Flexibilní systém je často zajišťován externě od jiných dodavatelů a není 

možnost variovat nabídku služeb na míru. Oproti tomu formální systém tuto volbu umožňuje, 

může být ovšem nákladnější. Odpovědi respondentů zobrazuje tabulka 3. 

Tabulka 3 Tabulka pozorovaných četností (otázka č. 4: Poskytuje Vaše organizace produkty a služby dodavatelů péče 

o zdraví?) 

Odpověď Absolutní četnost 

Ano, nad rámec systému volitelných 

zaměstnaneckých výhod 
16 

Ano, v rámci systému volitelných 

zaměstnaneckých výhod 
10 

Ano, v rámci systému volitelných 

zaměstnaneckých výhod, i nad jeho rámec 
16 

Ne 32 

Celkem 74 

 

 V tabulce je zobrazeno, že 43 % organizací vůbec neposkytuje produkty a služby 

dodavatelů péče o zdraví. Zbylé organizace produkty a služby dodavatelů péče o zdraví nabízí, 

liší se však způsob poskytování těchto služeb. 38 % z nich tuto nabídku poskytuje nad rámec 

systému volitelných zaměstnaneckých výhod. Dalších 24 % nabízí tyto produkty a služby 

v rámci tzv. Cafeterie. Zbylých 38 % umožňuje zaměstnancům volit mezi oběma variantami. 

Statistické testování zamítlo hypotézu, že je četnost jednotlivých odpovědí stejná. Hrubá data 

napovídají, že zaměstnavatelé volí spíše variantu poskytování zaměstnaneckých benefitů 

nad rámec systému volitelných zaměstnaneckých výhod. 

3.4.2 Zdravý životní styl 

 Třetí testovaná hypotéza H3  má za cíl zjistit, zda organizace, které nabízejí rozšířenou 

zdravotní péči svých zaměstnanců nad rámec nebo v rámci i nad rámec systému volitelných 

zaměstnaneckých výhod, nabízí program prevence zdraví. Uvedená hypotéza vychází z otázky 

č. 4 „Poskytuje Vaše organizace produkty a služby dodavatelů péče o zdraví?“ a otázky č. 17 

„Nabízí Vaše organizace zaměstnancům program prevence zdraví?“  
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 Tyto otázky byly vybrány na základě stoupající významnosti firemních programů 

zabývajících se zdravím zaměstnanců. Takové programy často nebývají vnímány 

jako strategické, mohou ovšem ušetřit značné finance, jelikož nabádají a podporují 

zaměstnance ke zvnitřnění určitého chování, které může mít za následek snížení zdravotní 

rizik, může zlepšit kvalitu života, následně i zvýšit efektivitu zaměstnance. Zároveň včasná 

prevence a podpora zdraví může zaměstnance udržet déle aktivní a práceschopné. 

 Výsledky odpovědí respondentů jsou zaznamenány v tabulce 4. Jelikož byly odpovědi 

na otázku číslo 4 roztříštěné do více odpovědí, které však všechny značily, že organizace 

poskytují produkty a služby dodavatelů péče o zdraví (viz tabulka 3), a zároveň kvůli malému 

vzorku respondentů byly pro následující hypotézu H3 kladné odpovědi shluknuty do jedné.  

Tabulka 4 Tabulka pozorovaných četností (otázka č. 4: Poskytuje Vaše organizace produkty a služby dodavatelů péče o 

zdraví? a otázka č. 17: Nabízí Vaše organizace zaměstnancům program prevence zdraví?) 

 Nabídka péče o zdraví 

 Odpověď Ano Ne Celkem 

Program prevence 

zdraví 

Ano 31 18 49 

Ne 11 14 25 

 Celkem 42 32 74 

 

Z celkového počtu organizací nabízí rozšířenou nabídku zdravotní péče pro zaměstnance 

právě 42 z nich. Přibližně 74 % těchto organizací disponuje zároveň programy prevence 

zdraví. Zbylých 26 % respondentů nevěnuje pozornost na tyto aktivity v oblasti prevence 

zdraví.  

 Organizace, které neposkytují produkty a služby dodavatelů péče o zdraví, tvoří 43 % 

celkových respondentů. Z nichž necelá polovina nemá žádný program prevence zdraví. 

Ostatních 56 % program prevence zdraví má, avšak nepodílí se aktivně na zlepšení zdraví 

svých zaměstnanců v této oblasti, protože neinvestují do rozšířené nabídky zdravotní péče.  

 Celkově se asi 66 % dotázaných organizací vyjádřilo kladně ohledně programů 

prevence zdraví a tyto programy svým zaměstnancům nabízejí. Pouze 34 % z celkového počtu 

organizací program prevence zdraví nemá.  
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Tabulka 5 zaznamenává výsledky testování rozdílu mezi očekávanou a pozorovanou 

četností vybraného vzorku. Z výsledků je patrné, že neexistuje statisticky významný rozdíl 

mezi očekávanou a pozorovanou četností. Z hodnot zjištěného z-skóre vyplývá, že neexistuje 

statisticky významná závislost mezi zvolenými veličinami na zvolené hladině významnosti 

0,05. 

Tabulka 5 Tabulka pro znaménkové schéma (otázka č. 4: Poskytuje Vaše organizace produkty a služby dodavatelů péče 

o zdraví? a otázka č. 17: Nabízí Vaše organizace zaměstnancům program prevence zdraví?) 

  Nabídka péče o zdraví 

 Odpověď Ano Ne 

Program prevence 

zdraví 

Ano 0 0 

Ne 0 0 

 

 Na základě testování hypotézy, podrobněji uvedeného v příloze, je možné konstatovat, 

že s 95% pravděpodobností neexistuje statisticky významná závislost mezi nabídkou rozšířené 

zdravotní péče pro zaměstnance a nabídkou programu prevence zdraví.  

 Čtvrtá ověřovaná hypotéza H4 zkoumá vztah, zda organizace, které nabízejí rozšířenou 

péči o zdraví svých zaměstnanců nad rámec nebo v rámci i nad rámec systému volitelných 

zaměstnaneckých výhod, zajišťují služby výživového poradce. Tato hypotéza vychází ze dvou 

otázek provedeného průzkumu – otázka č. 4 „Poskytuje Vaše organizace produkty a služby 

dodavatelů péče o zdraví?“ a otázka č. 22 „Zajišťuje Vaše organizace poskytování služeb 

výživového poradce?“  

 Výše uvedené otázky byly vybrány na základě důležitosti aktivit realizované 

organizacemi v této oblasti. V dnešní hektické době je záhodné, aby jedinci dbali 

na své stravování – v nabitém programu často jídlo opomíjejí či mu nevěnují dostatečnou 

pozornost. V kombinaci nejen se sedavým zaměstnáním mohou nevhodné stravovací návyky 

vést k negativním změnám zdravotního stavu nebo až ke vzniku různých chronických 

onemocnění. 

 Tabulka 6 zobrazuje souhrn odpovědí na výše uvedené otázky. I v tomto případě, 

kdy byly odpovědi na otázku číslo 4 rozvrstvené do více kladných odpovědí s jiným způsobem 

poskytování produktů a služeb dodavatelů péče o zdraví (viz tabulka 3), také kvůli malé 

velikosti vzorku byly pro následující hypotézu H4 tyto odpovědi sdruženy do jedné.  
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Tabulka 6 Tabulka pozorovaných četností (otázka č. 4: Poskytuje Vaše organizace produkty a služby dodavatelů péče o 

zdraví? a otázka č. 22: Zajišťuje Vaše organizace poskytování služeb výživového poradce?) 

 Nabídka péče o zdraví 

 Odpověď Ano Ne Celkem 

Služby výživového 

poradce 

Ano 6 5 11 

Ne 36 27 63 

 Celkem 42 32 74 

 

Přibližně 57 % organizací poskytuje svým zaměstnancům produkty a služby dodavatelů péče 

o zdraví. Většina, asi 86 %, z těchto organizací nepřináší svým zaměstnancům možnost využít 

služby výživového poradce v rámci zaměstnaneckých výhod. Pouze 14 % organizací, 

která mají rozšířenou nabídku zdravotní péče určenou zaměstnancům, zároveň nabízí služby 

výživového poradce.  

 Výsledky jsou velmi podobné i u organizací, které produkty a služby dodavatelů péče 

o zdraví nenabízejí. Z těchto organizací více jak 84 % není zaměstnancům nabízena možnost 

využití služeb výživového poradce. Pouze 16 % zaměstnanců tuto možnost má. 

 Z celkového počtu 74 organizací právě 15 % dotázaných odpovědělo, že nabízí svým 

zaměstnancům služby výživového poradce. Zbylých 85 % zaměstnanců zapojených organizací 

nabídku využití služeb výživového poradenství v systému volitelných výhod nemá.  

 Výsledky testování z-skóre zobrazuje tabulka 7. Z uvedených výsledků je možné 

konstatovat, že neexistuje statisticky významný rozdíl mezi očekávanou a pozorovanou 

četností vybraného vzorku dat. Z testování taktéž vyplývá, že neexistuje statisticky významná 

závislost mezi vybranými veličinami, a to na hladině významnosti 0,05. 

Tabulka 7 Tabulka pro znaménkové schéma (otázka č. 4: Poskytuje Vaše organizace produkty a služby dodavatelů péče o 

zdraví? a otázka č. 22: Zajišťuje Vaše organizace poskytování služeb výživového poradce?) 

  Nabídka péče o zdraví 

 Odpověď Ano Ne 

Služby výživového 

poradce 

Ano 0 0 

Ne 0 0 
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Na základě testování hypotézy, uvedeného v příloze, je možné konstatovat, 

že s 95% pravděpodobností neexistuje statisticky významná závislsot mezi nabídkou rozšířené 

zdravotní péče pro zaměstnance a nabídkou služeb výživového poradce.  

3.4.3 Osobní pohoda zaměstnanců (well-being) 

 Předposlední testovaná hypotéza H5 zjišťuje, zda organizace nabízející rozšířenou péči 

o zdraví svých zaměstnanců nad rámec nebo v rámci i nad rámec systému volitelných 

zaměstnaneckých výhod, mají prostor pro odpočinek zaměstnanců. Uvedená hypotéza vychází 

z otázky č. 4 „Poskytuje Vaše organizace produkty a služby dodavatelů péče o zdraví?“ 

a otázky č. 18 „Mají Vaši zaměstnanci k dispozici prostor k odpočinku?“  

 Za výběrem otázek týkající se dispozice prostoru k odpočinku nebo tzv. relaxačních 

zón stojí vzrůstající trend v této oblasti. Primárně tyto prostory slouží ke zregenerování 

a nabití nových sil, uvolnění pracovního tlaku a stresu, možná rovněž k oproštění se od úkolů 

daného dne a získání případného nadhledu či odstupu, dále mohou umožňovat prostor 

k socializaci mezi kolegy. Pokud tedy organizace chtějí nejen napomoci ke snížení stresu 

a uvolnění svých zaměstnanců, měly by do odpočinkových prostor investovat. 

 Výsledky odpovědí respondentů jsou zaznamenány v tabulce 8, ve které jsou opět 

odpovědi Ano, znamenající poskytování produktů a služeb dodavatelů péče o zdraví různým 

způsobem (viz tabulka 3), sdruženy do jedné odpovědi. 

Tabulka 8 Tabulka pozorovaných četností (otázka č. 4: Poskytuje Vaše organizace produkty a služby dodavatelů péče o 

zdraví? a otázka č. 18: Mají Vaši zaměstnanci k dispozici prostor k odpočinku (relaxační zóny apod.)?) 

 Nabídka péče o zdraví 

 Odpověď Ano Ne Celkem 

Prostor 

k odpočinku 

Ano 28 28 56 

Ne 14 4 18 

 Celkem 42 32 74 

 

Organizace, které svým zaměstnancům nabízejí rozšířenou zdravotní péči, tvoří asi 57 % 

z celkového počtu 74 organizacích, které poskytly odpovědi pro tento průzkum. Z tohoto 

počtu necelých 67 % organizací poskytuje svým zaměstnancům odpočinkové zóny. 

Zbylá třetina organizací relaxačními prostory pro své zaměstnance nedisponuje.  
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 Většina respondentů neposkytující nabídku rozšířené zdravotní péče pro své 

zaměstnance odpověděla, že má k dispozici zóny určené k odpočinku. Tyto odpovědi tvoří 

dokonce 88 % celkových odpovědí. Pouze 12 % organizací, které nenabízejí rozšířenou 

zdravotní péči, nemá pro své zaměstnance vytvořené odpočinkové zóny. 

 Celkem 56 organizací ze všech respondentů, přibližně 76 %, disponuje prostory 

k odpočinku zaměstnanců. Pouze 24 % dotázaných organizací nenabízí svým zaměstnancům 

relaxační prostory. 

 Tabulka 9 zaznamenává výsledky testování rozdílu mezi očekávanou a pozorovanou 

četností vybraného vzorku. Z výsledků je patrné, že existuje statisticky významný rozdíl 

mezi očekávanou a pozorovanou četností. Z hodnot zjištěného z-skóre vyplývá, že existuje 

statisticky významná závislost mezi zvolenými veličinami na zvolené hladině významnosti 

0,05. 

Tabulka 9 Tabulka pro znaménkové schéma (otázka č. 4: Poskytuje Vaše organizace produkty a služby dodavatelů péče o 

zdraví? a otázka č. 18: Mají Vaši zaměstnanci k dispozici prostor k odpočinku (relaxační zóny apod.)?) 

  Nabídka péče o zdraví 

 Odpověď Ano Ne 

Prostor k odpočinku 
Ano - + 

Ne + - 

 

 Pro pole se znaménkem plus, tedy kombinace odpovědí ano–ne a ne–ano platí, 

že pozorovaná četnost je významně větší než očekávaná četnost, a to na hladině významnosti 

5 %. To znamená, že existuje významná většina organizací, které poskytují pouze jednu 

z uvedených možností prevence a péče o zdraví.  

 Pole se znaménkem mínus tvoří pole se shodnými odpověďmi na obě položené otázky. 

Pro kombinace odpovědí ano–ano a ne–ne je možné říci, že pozorovaná četnost je významně 

menší než očekávaná četnost, a to na hladině významnosti 5 %.  

 Poslední ověřovaná hypotéza H6 má za cíl zjistit případný vztah mezi nabídkou 

rozšířené péče o zdraví zaměstnanců nad rámec nebo v rámci i nad rámec systému volitelných 

zaměstnaneckých výhod organizace a nabídkou školení k prevenci stresu či antistresových 

programů. Tato hypotéza vychází ze dvou otázek provedeného průzkumu – otázka č. 4 
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„Poskytuje Vaše organizace produkty a služby dodavatelů péče o zdraví?“ a otázka č. 22 

„Nabízí Vaše organizace zaměstnancům školení k prevenci stresu/antistresové programy?“ 

 Stres ovlivňuje produktivitu a výkonnost zaměstnanců a může i negativně postihnout 

jejich fyzické a psychické zdraví, což může mít dále také za následek snížení pracovní 

spokojenosti a ovlivnění života zaměstnanců mimo pracoviště. Nejen díky těmto důvodům 

by se organizace měly zaměřovat právě na nabídku antistresových programů 

pro své zaměstnance, případně již na kurzy týkající prevence stresu. 

 Tabulka 10 zobrazuje souhrn odpovědí na výše otázky, rovněž jako v předchozích 

případech znázorňující kladné odpovědi týkající se poskytování produktů a služeb dodavatelů 

péče o zdraví (viz tabulka 3) v jednom poli. 

Tabulka 10 Tabulka pozorovaných četností (otázka č. 4: Poskytuje Vaše organizace produkty a služby dodavatelů péče o 

zdraví? a otázka č. 24: Nabízí Vaše organizace zaměstnancům školení k prevenci stresu/antistresové programy?) 

 Nabídka péče o zdraví 

 Odpověď Ano Ne Celkem 

Prevence stresu 
Ano 15 4 19 

Ne 27 28 55 

 Celkem 42 32 74 

 

 Jak již bylo řečeno dříve, většinou dotázaných organizací nabízí svým zaměstnancům 

rozšířenou nabídku péče o zdraví. Zaměstnanci většiny těchto organizací, přibližně 74 %, 

nedostává školení k prevenci stresu ani nabídku antistresového programu.  Zbylých 26 % 

respondentů uvedlo, že některý z těchto způsobů prevence stresu mohou využívat. 

 Stejně jako u organizací, které disponují rozšířenou nabídkou zdravotní péče, u těch, 

které rozšířenu zdravotní péči nenabízejí, většina respondentů odpověděla v neprospěch 

programů prevence stresu. Takto se vyjádřilo téměř 88 % organizací. Zbylých 12 % nabízí 

svým zaměstnancům školení k prevenci stresu nebo nabídku antistresového programu.  

 Celkově 35 % dotázaných organizací má do svých programů prevence zdraví zařazeny 

programy prevence stresu či antistresové programy. Většina respondentů, přibližně 65 %, 

nemá do nabídky volitelných bonusů pro zaměstnance zařazené antistresové programy 

či programy prevence stresu. 
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 Tabulka 11 zaznamenává výsledky testování rozdílu mezi očekávanou a pozorovanou 

četností vybraného vzorku. Z výsledků je patrné, že existuje statisticky významný rozdíl 

mezi očekávanou a pozorovanou četností. Z hodnot zjištěného z-skóre vyplývá, že existuje 

statisticky významná závislost mezi zvolenými veličinami na zvolené hladině významnosti 

0,05. 

Tabulka 11 Tabulka pro znaménkové schéma (otázka č. 4: Poskytuje Vaše organizace produkty a služby dodavatelů péče o 

zdraví? a otázka č. 24: Nabízí Vaše organizace zaměstnancům školení k prevenci stresu/antistresové programy?) 

  Nabídka péče o zdraví 

 Odpověď Ano Ne 

Prevence stresu 
Ano + - 

Ne - + 

 

 Pro pole se znaménkem plus, tedy kombinace odpovědí ano–ano a ne–ne platí, 

že pozorovaná četnost je významně větší než očekávaná četnost, a to na hladině významnosti 

5 %. To znamená, že existuje významná většina organizací, které poskytují rozšířenou 

nabídku péče zdraví a zároveň programy prevence stresu, anebo neposkytují ani jednu z těchto 

možností. 

 Pole se znaménkem mínus tvoří pole se odlišnými odpověďmi na obě položené otázky. 

Pro kombinace odpovědí ano–ne a ne–ano je možné říci, že pozorovaná četnost je významně 

menší než očekávaná četnost, a to na hladině významnosti 5 %.  
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4 Diskuze 

Pro získání potřebného vzorku respondentů pro účely empirického výzkumu byla 

zvolena jedna z metod kvantitativního sběru dat, a to dotazník. Premisou stojící za tímto 

rozhodnutím byla výhoda uvedené metody získat velký vzorek informací, které bude následně 

možné zobecnit, byť nebude získáno detailní a hlubší množství poznatků. Realizovaný 

výzkum uvedený v této bakalářské práci se zabýval analýzou možností zdravotně 

preventivních opatření v rámci zaměstnaneckých výhod. Dotazník byl distribuován zástupcům 

specifických oddělení organizací reprezentující oblast personálního řízení a lidských zdrojů. 

Přestože návratnost činila pouze 49 % z celkového počtu oslovených organizací, vzorek byl 

dostatečně velký pro vyhodnocení a statistické zpracování získaných dat. 

Z dosavadních výzkumů vyplývá, že organizace často využívají externího zajištění 

zaměstnaneckých výhod prostřednictvím systému Cafeteria, především vzhledem k časové 

úspoře, a také z důvodu flexibilního čerpání nabídky dle preferencí zaměstnanců. 

Avšak organizace účastnící se výzkumu se nepřiklánějí k výhradnímu využívání možností, 

které systém Cafeteria nabízí. Výsledek zkoumání uvedený v této bakalářské práci ovšem 

může být ovlivněn zastoupením organizací z jednotlivých sektorů, kdy organizace 

ze sekundárního a primárního sektoru dohromady tvoří 42 % výzkumného vzorku. Je nutné 

si uvědomovat odlišnost preferencí pracovní síly v těchto odvětvích, způsobu trávení volného 

času nebo i možném zájmu o aktivity v oblasti prevence zdraví. 

Jednou z oblastí testovanou hypotézami byla preference organizací ve způsobu 

poskytování produktů a služeb dodavatelů péče o zdraví. 43 % zkoumaného vzorku nepodniká 

aktivity v této oblasti vůbec, 57 % produkty a služby dodavatelů péče o zdraví nabízí, ovšem 

jejich způsob distribuce se liší. Dle statistického testování a na základě hrubých 

dat lze konstatovat, že se organizace ve vzorku respondentů přiklání k poskytování uvedených 

produktů a služeb nad rámec systému Cafeteria. Tento výsledek je překvapivý, jelikož 

uvedený způsob distribuce bývá často časově náročnější vzhledem k tomu, že organizace jsou 

nuceny provést vlastní průzkum trhu s ohledem na zjištění možné nabídky, vyhodnocení 

nejvýhodnějších variant a následné uzavření smluvní spolupráce. Na druhou stranu je tímto 

způsobem možné značně omezit nabídku výhod produktů a služeb dodavatelů péče o zdraví 
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poskytovanou zaměstnancům a rovněž také získat kontrolu, případně omezit četnost jejího 

čerpání. 

Nadstandardní zdravotní péče bývá označována za jeden z trendů, ovšem dle testování 

hypotézy, zda organizace zaměstnancům běžně nabízí nadstandardní zdravotní péči, tomu 

tak u získaného vzorku respondentů překvapivě není. Respondenti se většinově přiklání 

k nabídce zdravotní péče pouze na úrovni legislativních povinností. Jedním z důvodů mohou 

být vysoké náklady spojené s realizací programů nadstandardní zdravotní péče. Opomenut 

nesmí být ani zájem, respektive nezájem zaměstnanců o daný benefit, ten se může lišit 

v závislosti na zaměření činnosti organizace.  

Další zkoumanou oblastí byly aktivity organizací v oblasti stresu. Byť je právě stres 

jedním z nejčastějších zdravotních problémů, který je spojován s pracovním prostředím, pouze 

26 % organizací zastoupených ve výzkumném vzorku nabízí antistresové programy a kurzy 

týkající se prevence stresu zaměstnanců. Toto zjištění je překvapující nejen vzhledem 

k populárnosti tématu a hojně prosazovanému konceptu well-being. Výsledek šetření ovšem 

může být ovlivněn nezájmem o danou zaměstnaneckou výhodu či obavami zaměstnanců 

z nedostatečné anonymity a diskrétnosti služby.   

Jinou oblastí zahrnutou do šetření byla dispozice organizací odpočinkovými zónami. 

Takovým prostorem pro odpočinek svých zaměstnanců disponuje přibližně 76 % organizací. 

Takto vysoké procento naplňuje očekávání, jelikož jak bylo uvedeno výše, komfort, pohodlí 

a zlepšování pracovního prostředí je klíčové pro spokojenost zaměstnanců a přispívá k jeho 

větší pohodě a vyrovnanosti. 

V českém prostředí, na rozdíl od zahraničí (především USA a Kanady), 

není zaznamenán trend, při kterém by organizace nabízely svým zaměstnancům zdravé 

potraviny, ať už za příplatek či zdarma. To lze demonstrovat i na realizovaném výzkumu, 

který neprokazuje, že by zúčastněné organizace ve větším zastoupení nabízely svým 

zaměstnancům zdarma občerstvení. Pouze 8 % respondentů uvedlo vůli organizací 

zaměstnancům nabízet ovoce, zeleninu či cateringové služby. Malé procento zastoupení 

organizací, které by zaměstnancům poskytovaly občerstvení zadarmo, se dá vysvětlit finanční 

nákladností této služby, možná i předpokladem, že zaměstnanci preferují donést si své 

občerstvení sami, zároveň náročností služby přizpůsobit nabídku všem. 
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Za náznaky zlepšení situace lze považovat snahu organizací nabízet a realizovat 

tzv. dny zdraví, často zastřešující témata zdravého stravování, či konzultace s výživovým 

poradcem. Za pozornost stojí také snaha organizací realizovat programy prevence zdraví, 

ke kterým se ve výzkumném vzorku souhlasně vyjádřilo 66 % organizací. Výsledek šetření 

odpovídá očekávání. Otázkou ovšem zůstává forma realizace takových programů prevence 

zdraví, která může probíhat pasivně, například prostou distribucí letáků, či aktivně v rámci 

sofistikovaných komplexních školení a podobně. 

Jak bylo uvedeno v úvodní části bakalářské práce, zaměstnavatelé mají malou tendenci 

organizovat procvičování a cvičení na pracovištích, což se podložilo i jednotlivými 

odpověďmi respondentů v uskutečněném výzkumu. Pro cvičení a procvičování v organizacích 

se přiklání pouze 13 ze 74 respondentů. Vhodné by bylo hlubší prozkoumání realizovaných 

aktivit v této oblasti, oblíbenost a případná poptávka ze strany zaměstnanců. 

 Výzkum provedený v rámci této bakalářské práce se rovněž věnoval statisticky 

významným závislostem proměnných stanovených jednotlivými hypotézami, jež zkoumaly 

vztah mezi nabídkou rozšířené zdravotní péče pro zaměstnance a další zvolenou proměnnou. 

Statisticky významná závislost nebyla prokázán pro proměnné program prevence zdraví 

ve vybrané organizaci a nabídka služeb výživového poradce pro zaměstnance dané organizace. 

Na druhou stranu byla však nalezena statisticky významná závislost u proměnných prostor 

pro odpočinek zaměstnanců nabídka školení k prevenci stresu/ antistresové programy 

ve zvolených organizacích, i když tyto závislosti nejsou příliš silné – podle znaménkového 

schématu pro kontingenční tabulky má pouze jedno znaménko ze třech možných.  

Za limitace realizovaného šetření považuji velikost zkoumaného vzorku, 

kdy by získání většího počtu respondentů znamenalo lepší možnost pro zobecnění, 

dále nerovnoměrnost zastoupení sektorů, ve kterých organizace působí, také případnou 

odlišnost místa sídla organizace od lokace jednotlivých poboček a provozoven, která může 

vzorek vychýlit. Podrobnější dotazování například na podobu, velikost a vybavenost 

odpočinkových zón by mohlo přinést zajímavá zjištění. Protože v dotazníku nebylo detailně 

popsáno, co je zamýšleno termínem odpočinková či relaxační zóna a prostor k odpočinku, 

mohlo dojít k různé interpretaci pojmů. Dále, byť byly odkazy na dotazník zaslány 

na relevantní zástupce personálních oddělení a útvarů daných organizací, formulace otázek 

umístěných v dotazníku pro ně mohla být zavádějící či nejasná, následně tedy jejich význam 
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a interpretace odlišná od skutečnosti. Za uvědomění stojí také chybovost lidského faktoru 

při vyplňování dotazníku, která mohla vyplněné skutečnosti odklonit od reality. 

Přidanou hodnotu by zajisté mělo doplnění dotazníku o otázky směřující 

k prohloubení charakteristiky a profilu organizací (například jejich velikost, počet 

zaměstnávaných osob, informace týkající se mzdových podmínek aj.), které by umožnily 

detailnější segmentaci zkoumaného souboru. Rozšíření dotazníku o otázky týkající se nabídky 

alternativních úvazků a pracovišť a zdravotního volna by zajisté přineslo další relevantní 

poznatky k realizovanému šetření. 

Doporučením pro budoucí výzkumy je získání většího zkoumaného vzorku.  Dále také 

doplnění realizovaného kvantitativního výzkumu o výzkum kvalitativní. Byl by tak umožněn 

detailnější náhled pro lepší pochopení problematiky v podobě formulování důvodů a motivace 

stojícími za danými rozhodnutími organizací poskytovat určité zaměstnanecké výhody 

či naopak k omezení jejich nabídky. Zároveň by byl také umožněn prostor pro otázky 

ze strany výzkumníka k nejasnostem vztahujícím se k odpovědím respondentů. 

Zajímavá data by rovněž mohl dodat výzkum orientovaný na jiný výběrový soubor, 

a to buď na organizace zaměstnávající malý počet zaměstnanců, na národní a nadnárodní 

organizace, který by zahrnoval jejich komparaci, anebo na organizace, které se umisťují 

na předních místech průzkumů Zaměstnavatel roku.  Zjištění, která by přinesl výzkum 

rozšířený například i na jiné země než pouze Českou republiku, by mohl poskytnout nové 

oblasti a prvky nabídky péče o zdraví i možnosti jejich realizace. Zároveň i pohled ze strany 

zaměstnanců by mohl přinést nový pohled na danou tématiku. 
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5 Závěr 

 V posledních letech je na zaměstnavatele vyvíjen tlak směřující k realizování aktivit 

v oblasti prevence zdraví, a to zejména ze strany domácí legislativy a mezinárodních institucí. 

O implementaci těchto aktivit do celkových odměn mají zájem i samotní zaměstnanci 

například vzhledem k aktuálnímu trendu zdravého životního stylu. 

  Legislativní rámec péče o zdraví zaměstnanců se zaměřuje pouze na nutná minima 

zdravotních opatření, zaměstnavatelé tedy disponují velmi širokou škálou možností 

v oblastech smluvní a dobrovolné nabídky zaměstnaneckých výhod v oblasti péče o zdraví. 

Do výčtu fakultativních zaměstnaneckých výhod je možné zařadit například členství 

u soukromých klinik nebo nabídka očkování v rámci nadstandardní zdravotní péče, 

psychologické poradenství a antistresové programy, odpočinkové zóny, služby výživového 

poradce, dny zdraví v rámci programu prevence zdraví či pohybové aktivity přímo 

v kancelářích. 

Cílem této bakalářské práce bylo identifikovat možnosti zdravotně preventivních 

opatření, analyzovat realizaci těchto opatření a prokázat významné závislosti mezi vybranými 

proměnnými z oblasti péče o zdraví ve sto organizacích v České republice s nejvyšším 

obratem dle databáze firem Bisnode Albertina za rok 2015. Pro tyto účely bylo použito 

kvantitativní dotazníkové šetření, test dobré shody chí-kvadrát a znaménkové schéma 

pro kontingenční tabulky. Taktéž byly otestovány vybrané hypotézy, které se týkaly 

nadstandardní zdravotní péče, poskytování péče o zdraví, služeb výživových poradců, 

program prevence zdraví, prostor pro odpočinek zaměstnanců a školení prevence stresu.  

 V úvodních kapitolách této práce byl zpracován teoretický rámec pro další výzkum. 

Charakteristiky druhů péče o zdraví zaměstnanců byly popsány na základě české a zahraniční 

literatury, legislativních pramenů, rovněž digitálních zdrojů. V těchto kapitolách byl taktéž 

vytvořen přehled nástrojů a trendů používaných v oblasti nabídky zdravotně preventivních 

opatření poskytovaných v rámci organizací. 

 Další kapitoly shrnuly poznatky získané kvantitativním empirickým šetřením. 

Oproti teoretickým předpokladům nebylo na zvoleném vzorku dat prokázáno mnoho 

statisticky významných závislostí a četnosti získaných odpovědí se často lišily 

od předpokládaných četností. Ze vzorku 74 organizací celkem 52 z nich uvedlo, že nenabízí 
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svým zaměstnancům nadstandardní zdravotní péči jako jednu ze zaměstnaneckých výhod. 

Dále bylo zjištěno, že organizace zúčastněné v tomto šetření dávají přednost poskytovatelům 

péče o zdraví nad rámec volitelných zaměstnaneckých výhod. 

 Z výsledků provedeného dotazníkového šetření se vzorkem 74 organizací vyplynulo, 

že typickou organizací pro tento výzkumný vzorek je taková, která nabízí svým 

zaměstnancům produkty a služby dodavatelů péče o zdraví. Dále tato organizace rovněž svým 

zaměstnancům poskytuje prostor pro odpočinkové zóny. Naopak, tato organizace neposkytuje 

svým zaměstnancům antistresové programy a kurzy týkající se prevence stresu zaměstnancům, 

i přesto, že se stres jeví jako jedná z nejvíce problémových oblastí lidského zdraví. 

 Z testování stanovených hypotéz rovněž vyplynulo, že neexistuje významná závislost 

mezi výskytem nabídky nadstandardní zdravotní péče pro zaměstnancem a aplikací programu 

prevence zdraví ve vybrané organizaci. Toto testování taktéž prokázalo neexistenci významné 

závislosti mezi zaměstnaneckou výhodou rozšířené péče o zdraví a nabídkou služeb 

výživového poradce pro zaměstnance dané organizace. Naopak při testování stanovených 

hypotéz bylo prokázáno, že organizace, které nabízejí rozšířenou péči o zdraví svých 

zaměstnanců zároveň disponují prostorem pro odpočinek vlastních zaměstnanců. Rovněž bylo 

potvrzeno, že je možné prokázat významnou závislost mezi nabídkou rozšířené zdravotní péče 

a poskytováním školení k prevenci stresu/ antistresové programy ve zvolených organizacích. 

 Výsledky analýzy provedené v rámci této bakalářské práce poukazují na rozdílnost 

pojetí zaměstnaneckých výhod v oblasti péče o zdraví v organizacích, které se zúčastnily 

dotazníkového šetření. Tyto výsledky mohou sloužit jako jeden z pokladů pro další výzkum 

týkající se problematiky péče o zdraví zaměstnanců, a to zejména z pohledu dobrovolnosti. 
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7 Seznam příloh 

Příloha A: Dotazník 

Dobrý den, 

jmenuji se Martina Konečná a jsem studentkou třetího ročníku oboru Andragogika 

a personální řízení na Univerzitě Karlově v Praze. Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění 

anonymního dotazníku ke své bakalářské práci na téma Péče o zdraví jako specifická oblast 

zaměstnaneckých výhod. 

Předem Vám velmi děkuji za spolupráci. 

S pozdravem, 

Martina Konečná 

 

1) V jakém kraji Vaše organizace sídlí? 

a. Hlavní město Praha 

b. Jihočeský kraj 

c. Jihomoravský kraj 

d. Karlovarský kraj 

e. Kraj Vysočina 

f. Královéhradecký kraj 

g. Liberecký kraj 

h. Moravskoslezský kraj 

i. Olomoucký kraj 

j. Pardubický kraj 

k. Plzeňský kraj 

l. Středočeský kraj 

m. Ústecký kraj 

n. Zlínský kraj 

2) V jakém sektoru Vaše organizace působí? 

a. Primární sektor (např. těžební průmysl, lesnictví, zemědělství, rybářství aj.) 

b. Sekundární sektor (výroba a průmysl – např. průmysl kožedělný, potravinářský, 

chemický, stavební) 

c. Terciární sektor (služby – doprava a spoje, zdravotnictví, pojišťovnictví, 

obchod atd.) 

d. Kvartérní sektor (věda, vývoj, výzkum) 
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3) Nabízí Vaše organizace zaměstnanecké výhody/ benefity prostřednictvím systému 

volitelných zaměstnaneckých výhod? 

a. Ano 

1. Je výše bodů přidělená zaměstnanci v systému volitelných zaměstnaneckých 

výhod závislá na jeho pracovní pozici? 

a. Ano 

b. Ne  

b. Ne  

4) Poskytuje Vaše organizace produkty a služby dodavatelů péče o zdraví? 

a. Ano, v rámci systému volitelných zaměstnaneckých výhod. 

b. Ano, nad rámec systému volitelných zaměstnaneckých výhod. 

c. Ano, v rámci systému volitelných zaměstnaneckých výhod, i nad jeho rámec. 

d. Ne 

5) Zahrnuje nabídka systému volitelných zaměstnaneckých výhod stravenky? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Ne, ale jsou automaticky poskytovány všem zaměstnancům. 

6) Zahrnuje nabídka systému volitelných zaměstnaneckých výhod poskytovatele fitness/ 

fitness programů? 

a. Ano 

b. Ne  

7) Zahrnuje nabídka systému volitelných zaměstnaneckých výhod poskytovatele wellness/ 

lázeňských procedur či pobytů? 

a. Ano 

b. Ne  

8) Zahrnuje nabídka systému volitelných zaměstnaneckých výhod lékárenské produkty 

a služby? 

a. Ano 

b. Ne  

9) Zahrnuje nabídka systému volitelných zaměstnaneckých výhod produkty a služby optik? 

a. Ano 

b. Ne  

10) Zahrnuje nabídka systému volitelných zaměstnaneckých výhod stomatologické vyšetření/ 

dentální hygienu? 

a. Ano 

b. Ne  

11) Zahrnuje nabídka systému volitelných zaměstnaneckých výhod preventivní očkování? 

a. Ano 

b. Ne  

12) Zahrnuje nabídka systému volitelných zaměstnaneckých výhod služby fyzioterapie/ 

rehabilitace? 
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a. Ano 

b. Ne  

13) Zahrnuje nabídka systému volitelných zaměstnaneckých výhod výživové poradenství? 

a. Ano 

b. Ne  

14) Zahrnuje nabídka systému volitelných zaměstnaneckých výhod 

psychologické poradenství? 

a. Ano 

b. Ne  

15) Zahrnuje nabídka systému volitelných zaměstnaneckých výhod nemocenské/ úrazové/ 

životní pojištění? 

a. Ano 

b. Ne  

16) Nabízí Vaše organizace zaměstnancům zdarma občerstvení? 

a. Ano 

1.O jaké občerstvení se jedná? 

a. Zaměstnancům je k dispozici jídlo z cateringu 

b. Zejména o ovoce a zeleninu 

c. Jiné: 

b. Ne 

17) Nabízí Vaše organizace zaměstnancům program prevence zdraví (např. dostávají 

zaměstnanci informační letáky/ jsou školeni k prevenci onemocnění pohybového aparátu, 

k ergonomii práce s PC, fyzice zdraví, rady ke kancelářskému cvičení aj.)? 

a. Ano 

b. Ne 

18) Mají Vaši zaměstnanci k dispozici prostor k odpočinku (relaxační zóny apod.)? 

a. Ano 

b. Ne 

19) Zajišťuje Vaše organizace procvičování/ cvičení v kancelářích? 

a. Ano 

b. Ne 

20) Pořádá Vaše organizace pro zaměstnance sportovní aktivity/ výjezdy? 

a. Ano 

b. Ne 

21) Poskytuje Vaše organizace členství/ slevy na členství ve sportovních klubech 

či fit centrech? 

a. Ano 

b. Ne 

22) Zajišťuje Vaše organizace poskytování služeb výživového poradce? 

a. Ano  

b. Ne 
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23) Zajišťuje Vaše organizace poskytování služeb specialisty na vyvážený zdravotní styl/ 

zlepšování a udržování zdraví? 

a. Ano 

b. Ne 

24) Nabízí Vaše organizace zaměstnancům školení k prevenci stresu/ antistresové 

programy? 

a. Ano 

b. Ne 

25) Zajišťuje Vaše organizace poskytování služby psychologického poradenství? 

a. Ano 

b. Ne 

26) Nabízí Vaše organizace zaměstnancům nadstandardní zdravotní péči (tj. nad rámec 

povinnosti umožnění zdravotní péče u smluvního lékaře)? 

a. Ano 

1.Jsou výlohy hrazeny Vaší organizací? 

a. Ano, celá suma je hrazena organizací. 

b. Ano, ale jen část sumy je hrazena organizací. 

c. Ne 

2.Je nabídka nadstandardní zdravotní péče ve Vaší organizaci závislá na 

pracovní pozici zaměstnance v hierarchii? 

a. Ano 

a. Na jaké pracovní pozici je nabídka dobrovolné péče o zdraví 

zaměstnanců závislá? 

i. Nabídka je pouze pro vrcholový management 

ii. Nabídka je pro všechny manažery 

iii. Jiné: 

b. Ne 

b. Ne 

27) Liší se ve Vaší organizaci periodicita preventivních lékařských prohlídek zaměstnanců 

v závislosti na pracovní pozici zaměstnance v hierarchii? 

a. Ano 

1.Jak často jsou zváni na lékařské prohlídky řadoví pracovníci? 

a. Podle zákonné lhůty (6let do 50let věku, nad 50let každé 4 roky) 

b. Jinak: ………  

2.Jak často jsou zváni na lékařské prohlídky manažeři? 

a. Podle zákonné lhůty (6let do 50let věku, nad 50let každé 4 roky) 

b. Jinak: ………  

3.Jak často je zván na lékařské prohlídky vrcholový management? 

a. Podle zákonné lhůty (6let do 50let věku, nad 50let každé 4 roky) 

b. Jinak: ………  

b. Ne  
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Příloha B: Testování hypotéz 

Věcná hypotéza:   Organizace zaměstnancům nabízí nadstandardní zdravotní 

    péči. 

Statistická hypotéza:  Četnost negativních odpovědí na otázku č. 26 je větší nebo 

menší než četnost pozitivních odpovědí.  

Nulová hypotéza:   Četnost negativních odpovědí na otázku č. 26 je stejná 

    jako četnost pozitivních odpovědí.    

Alternativní hypotéza:  Četnost negativních odpovědí na otázku č. 26 je větší nebo 

menší než četnost pozitivních odpovědí.  

 

Otázka č. 26: Nabízí Vaše organizace zaměstnancům nadstandardní zdravotní péči? 

Tabulka četností 

Odpověď Absolutní četnost Očekávaná četnost 

Ano 22 37 

Ne 52 37 

Celkem 74 74 

 

Chí-test:    0,000487688 

 

Závěr:    S pravděpodobností 95 % se četnosti na jednotlivé odpovědi liší. 

     

    S přihlédnutím k hrubým datům lze očekávat, že nadstandardní 

zdravotní péče není běžně nabízená. 
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Věcná hypotéza:  Organizace dávají přednost nabídce produktů/ 

poskytovatelů péče o zdraví přes systém volitelných 

zaměstnaneckých výhod než nad jeho rámec. 

Statistická hypotéza:  Četnost jednotlivých odpovědí na otázku číslo 4 je rozdílná. 

Nulová hypotéza:  Četnost jednotlivých odpovědí na otázku číslo 4 je stejná. 

Alternativní hypotéza: Četnost jednotlivých odpovědí na otázku číslo 4 je rozdílná. 

 

Otázka č. 4: Poskytuje Vaše organizace produkty a služby dodavatelů péče o zdraví? 

Odpověď Absolutní četnost Očekávaná četnost 

Ano, nad rámec systému 

volitelných zaměstnaneckých 

výhod 

16 18,5 

Ano, v rámci systému 

volitelných zaměstnaneckých 

výhod 

10 18,5 

Ano, v rámci systému 

volitelných zaměstnaneckých 

výhod, i nad jeho rámec 

16 18,5 

Ne 32 18,5 

Celkem 74 74 

 

Chí-test:    0,002371903 

 

Závěr:    S pravděpodobností 95 % se četnosti na jednotlivé odpovědi liší.

     

Na základě hrubých dat lze předpokládat, že organizace dávají 

přednost poskytovatelům péče o zdraví nad rámec volitelných 

zaměstnaneckých výhod. 
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Věcná hypotéza:  Organizace, které nabízejí rozšířenou zdravotní péči svých 

    zaměstnanců nad rámec nebo v rámci i nad rámec systému 

    volitelných zaměstnaneckých výhod, nabízí program 

    prevence zdraví. 

Statistická hypotéza:  Existuje statisticky významná závislost mezi tím, zda  

    zaměstnavatelé poskytují péči o zdraví svých zaměstnanců  

    nad rámec nebo v rámci i nad rámec systému volitelných 

    zaměstnaneckých výhod a nabídkou programu prevence zdraví 

    zaměstnanců. 

Nulová hypotéza:   Neexistuje statisticky významná závislost mezi tím, zda 

    zaměstnavatelé poskytují péči o zdraví svých zaměstnanců  

    nad rámec nebo v rámci i nad rámec systému volitelných 

    zaměstnaneckých výhod a nabídkou programu prevence zdraví 

    zaměstnanců. 

Alternativní hypotéza:  Existuje statisticky významná závislost mezi tím, zda 

    zaměstnavatelé poskytují péči o zdraví svých zaměstnanců  

    nad rámec nebo v rámci i nad rámec systému volitelných 

    zaměstnaneckých výhod a nabídkou programu prevence zdraví 

    zaměstnanců. 

 

Otázka č. 4: Poskytuje Vaše organizace produkty a služby dodavatelů péče o zdraví?“ 

Otázka č. 17: Nabízí Vaše organizace zaměstnancům program prevence zdraví? 

Tabulka pozorovaných četností 

 Nabídka péče o zdraví 

 Odpověď Ano Ne Celkem 

Program prevence 

zdraví 

Ano 31 18 49 

Ne 11 14 25 

 Celkem 42 32 74 
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Tabulka očekávaných četností 

  Nabídka péče o zdraví 

 Odpověď Ano Ne 

Program prevence 

zdraví 

Ano 17,59459459 7,783783784 

Ne 6,243243243 6,054054054 

 

Chí-test:    0,002371903 

 

Tabulka hodnot z-skóre 

  Nabídka péče o zdraví 

 Odpověď Ano Ne 

Program prevence 

zdraví 

Ano 1,582195643 -1,582195643 

Ne -1,582195643 1,582195643 

 

Tabulka pro znaménkové schéma 

  Nabídka péče o zdraví 

 Odpověď Ano Ne 

Program prevence 

zdraví 

Ano 0 0 

Ne 0 0 

 

Závěr:  S pravděpodobností 95 % neexistuje statisticky významná 

závislost mezi pozorovanými jevy. 

 

    S pravděpodobností 95 % se prokázalo, že organizace, 

    které nabízejí rozšířenou zdravotní péči, nabízí program 

prevence zdraví. 
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Věcná hypotéza:  Organizace, které nabízejí rozšířenou péči o zdraví svých 

    zaměstnanců nad rámec nebo v rámci i nad rámec systému 

    volitelných zaměstnaneckých výhod, nabízí služby 

    výživového poradce. 

Statistická hypotéza:  Existuje statisticky významná závislost mezi tím, zda 

    zaměstnavatelé poskytují péči o zdraví svých zaměstnanců 

    nad rámec nebo v rámci i nad rámec systému volitelných 

    zaměstnaneckých výhod a nabídkou služeb výživového poradce. 

Nulová hypotéza:  Neexistuje statisticky významná závislost mezi tím, zda 

    zaměstnavatelé poskytují péči o zdraví svých zaměstnanců 

    nad rámec nebo v rámci i nad rámec systému volitelných 

    zaměstnaneckých výhod a nabídkou služeb výživového poradce. 

Alternativní hypotéza:  Existuje statisticky významná závislost mezi tím, zda 

    zaměstnavatelé poskytují péči o zdraví svých zaměstnanců 

    nad rámec nebo v rámci i nad rámec systému volitelných 

    zaměstnaneckých výhod a nabídkou služeb výživového poradce. 

 

Otázka č. 4: Poskytuje Vaše organizace produkty a služby dodavatelů péče o zdraví?“ 

Otázka č. 13: Zahrnuje nabídka systému volitelných zaměstnaneckých výhod výživové 

poradenství? 

Tabulka pozorovaných četností 

 Nabídka péče o zdraví 

 Odpověď Ano Ne Celkem 

Služby výživového 

poradce 

Ano 6 5 11 

Ne 36 27 63 

 Celkem 42 32 74 
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Tabulka očekávaných četností 

  Nabídka péče o zdraví 

 Odpověď Ano Ne 

Služby výživového 

poradce 

Ano 3.405405405 2.162162162 

Ne 20.43243243 11.67567568 

 

Chí-test:    0.0000000008354 

 

Tabulka hodnot z-skóre 

  Nabídka péče o zdraví 

 Odpověď Ano Ne 

Služby výživového 

poradce 

Ano -0.160443495 0.160443495 

Ne 0.160443495 -0.160443495 

 

Tabulka pro znaménkové schéma 

  Nabídka péče o zdraví 

 Odpověď Ano Ne 

Služby výživového 

poradce 

Ano 0 0 

Ne 0 0 

  

Závěr:  S pravděpodobností 95 % neexistuje statisticky významná 

závislost mezi pozorovanými jevy. 

 

    S pravděpodobností 95 % se prokázalo, že organizace, 

    které nabízejí rozšířenou zdravotní péči, nenabízí služby 

    výživového poradce. 
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Věcná hypotéza:  Organizace, které nabízejí rozšířenou péči o zdraví svých 

    zaměstnanců nad rámec nebo v rámci i nad rámec systému 

    volitelných zaměstnaneckých výhod, mají prostor  

    pro odpočinek zaměstnanců. 

Statistická hypotéza:  Existuje statisticky významná závislost mezi tím,   

    zda zaměstnavatelé poskytují péči o zdraví svých zaměstnanců 

    nad rámec nebo v rámci i nad rámec systému volitelných 

    zaměstnaneckých výhod a dispozicí organizace prostory 

    pro odpočinek zaměstnanců 

Nulová hypotéza:  Neexistuje statisticky významná závislost mezi tím,   

    zda zaměstnavatelé poskytují péči o zdraví svých zaměstnanců 

    nad rámec nebo v rámci i nad rámec systému volitelných 

    zaměstnaneckých výhod a dispozicí organizace prostory 

    pro odpočinek zaměstnanců. 

Alternativní hypotéza: Existuje statisticky významná závislost mezi tím,   

    zda zaměstnavatelé poskytují péči o zdraví svých zaměstnanců 

    nad rámec nebo v rámci i nad rámec systému volitelných 

    zaměstnaneckých výhod a dispozicí organizace prostory 

    pro odpočinek zaměstnanců 

 

Otázky č. 4: Poskytuje Vaše organizace produkty a služby dodavatelů péče o zdraví? 

Otázky č. 18: Mají Vaši zaměstnanci k dispozici prostor k odpočinku? 

 Nabídka péče o zdraví 

 Odpověď Ano Ne Celkem 

Prostor 

k odpočinku 

Ano 28 28 56 

Ne 14 4 18 

 Celkem 42 32 74 
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Tabulka očekávaných četností 

  Nabídka péče o zdraví 

 Odpověď Ano Ne 

Prostor k odpočinku 
Ano 15.89189189 12.10810811 

Ne 7.945945946 1.72972973 

 

Chí-test:    0.0000000008354 

 

Tabulka hodnot z-skóre 

  Nabídka péče o zdraví 

 Odpověď Ano Ne 

Prostor k odpočinku 
Ano -2.069397837 2.069397837 

Ne 2.069397837 -2.069397837 

 

Tabulka pro znaménkové schéma 

  Nabídka péče o zdraví 

 Odpověď Ano Ne 

Prostor k odpočinku 
Ano - + 

Ne + - 

 

Závěr:  S pravděpodobností 95 % existuje statisticky významná 

závislost mezi pozorovanými jevy. 

 

S pravděpodobností 95 % se prokázalo, že organizace,  

 které nabízejí rozšířenou zdravotní péči, disponují prostory 

    pro odpočinek zaměstnanců. 
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Věcná hypotéza:  Organizace, které nabízejí rozšířenou péči o zdraví svých 

    zaměstnanců nad rámec nebo v rámci i nad rámec systému  

    volitelných zaměstnaneckých výhod, nabízí školení 

k prevenci stresu/ antistresové programy. 

Statistická hypotéza:  Existuje statisticky významná závislost mezi tím, zda 

    zaměstnavatelé poskytují péči o zdraví svých zaměstnanců 

    nad rámec nebo v rámci i nad rámec systému volitelných 

    zaměstnaneckých výhod a nabídkou školení k prevenci stresu/ 

    antistresových programů. 

Nulová hypotéza:  Neexistuje statisticky významná závislost mezi tím, zda 

    zaměstnavatelé poskytují péči o zdraví svých zaměstnanců  

    nad rámec nebo v rámci i nad rámec systému volitelných 

    zaměstnaneckých výhod a nabídkou školení k prevenci stresu/ 

    antistresových programů. 

Alternativní hypotéza: Existuje statisticky významná závislost mezi tím, zda 

    zaměstnavatelé poskytují péči o zdraví svých zaměstnanců  

    nad rámec nebo v rámci i nad rámec systému volitelných 

    zaměstnaneckých výhod a nabídkou školení k prevenci stresu/ 

    antistresových programů. 

 

Otázka č. 4: Poskytuje Vaše organizace produkty a služby dodavatelů péče o zdraví? 

Otázka č.: 22: Nabízí Vaše organizace zaměstnancům školení k prevenci 

stresu/antistresové programy? 

 Nabídka péče o zdraví 

 Odpověď Ano Ne Celkem 

Prevence stresu 
Ano 15 4 19 

Ne 27 28 55 

 Celkem 42 32 74 
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Tabulka očekávaných četností 

  Nabídka péče o zdraví 

 Odpověď Ano Ne 

Prevence stresu 
Ano 8.513513514 1.72972973 

Ne 15.32432432 12.10810811 

 

Chí-test:    0.0000000008354 

 

Tabulka hodnot z-skóre 

  Nabídka péče o zdraví 

 Odpověď Ano Ne 

Prevence stresu 
Ano 2.264710399 -2.264710399 

Ne -2.264710399 2.264710399 

 

Tabulka pro znaménkové schéma 

  Nabídka péče o zdraví 

 Odpověď Ano Ne 

Prevence stresu 
Ano + - 

Ne - + 

 

Závěr:  S pravděpodobností 95 % existuje statisticky významná 

závislost mezi pozorovanými jevy. 

 

S pravděpodobností 95 % se prokázalo, že organizace, které 

    nabízejí rozšířenou zdravotní péči, nenabízí školení k prevenci 

    stresu/ antistresové programy. 
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