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NA ÚVOD 

BEZ OBALU aneb „NE“zaměstnanost bez statistik a čísel 

Martin Stolín 

„Nejsou lidi“. „Hledáme zaměstnance“. „Kde je máme hledat“? Poptávka po pracovní síle. 

Tak to jsou v současné době nejčastější otázky a hesla, které slýcháme od personalistů a 

náborářů. Jsou to argumenty, které ještě v loňském roce agentury práce a vývěskové inzertní 

služby rády slyšely, a zdálo se to jako dobrý podnikatelský plán.  

A dnes? Je to rizikové podnikání, protože pracovní síla se jen těžko hledá. Slyším dnem i nocí, 

jak zaměstnavatelé neúspěšně inzerují a vynakládají na inzerci nemalé částky a kandidáti se 

jim nehlásí. 

Přesto všechno na truc negativním předpovědím, že nás zachrání jen cizinci, je kde brát! 

Ptáte se kde? Stále častěji se skloňují alternativní zdroje jako zaměstnávání odsouzených 

osob, zaměstnávání osob se záznamem v trestním rejstříku, zaměstnávání osob 50+, 

zaměstnávání cizinců, ale neustále se zapomíná na početnou skupinu a tou jsou osoby se 

zdravotním postižením a znevýhodněním. 

Měli bychom tedy začít s touto skupinou seriózně počítat, a to nejenom kvůli statistické 

nutnosti, ale protože se nám to prostě vyplatí. 

Výhod je opravdu bezpočet. Tady jsou jen některé z nich: 

 úspory za odvod do státního rozpočtu 

 nemusíte řešit náhradní plnění 

 dostanete slevu na dani 

 získáte kvalitní a loajální zaměstnance 

 a mnoho dalších 

Bohužel denně se setkávám se zaměstnavateli, kterým často chybí základní praktické 

informace z oblastí vedení povinných evidencí ve vztahu ke zdravotně postiženým, neznají 

způsob plnění zákonné povinnosti, ani kategorie zdravotního postižení z pohledu 

zaměstnanosti, specifik náboru této cílové skupiny a především vhodnosti pracovních míst 

s ohledem na případné zdravotní omezení kandidátů.  

Ano, dalo by se říci, že každé pracovní místo je pro osobu se zdravotním postižením vhodné 

za předpokladu, že splňuje kvalifikační požadavky na danou pozici. S tímto tvrzením 

souhlasím jen částečně. Praxe je často taková, že zaměstnavatel se snaží pracovní místo, 



3 
 

které prvotně nedokáže obsadit „zdravým uchazečem“, nabídnout osobě se zdravotním 

postižením či znevýhodněním. A zde je kámen úrazu. 

Například, je stále velké množství zaměstnavatelů, kteří mají pracovní směny ve 12ti 

hodinovém režimu. Zdravý člověk má často problém toto pracovní tempo dlouhodobě 

zvládat a většina osob se zdravotním postižením zvládne pouze poloviční úvazek. A tvrzení, 

že pracuje krátký a dlouhý týden a máte tedy mnoho času na odpočinek, je neadekvátní. 

Navíc jsem se dokonce setkal u některých zaměstnavatelů, že takto rozvrženou pracovní 

dobu nabízí jako benefit. Na takové pracovní pozice je opravdu velmi obtížné, spíše nemožné 

najít mezi osobami se zdravotním postižením a znevýhodněním kandidáta, který by 

dlouhodobě na pracovní pozici vydržel. Ano, výjimky potvrzující pravidlo se najdou, tak jako 

všude.  

Jsem přesvědčený, že pro většinu zaměstnavatelům je stále ještě zaměstnání osoby se 

zdravotním postižením až to poslední řešení. Není-li ovšem zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením kalkulem, jak si upravit firemní cash flow příjmem ze státní dotace na 

mzdy dle zákona o zaměstnanosti. Ve své praxi se s tímto kalkulem často setkávám. 

Společnosti, které jsou povinny plnit povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením, si vytvoří dceřinou společnost s více jak 50% obsazeností zaměstnanci se 

zdravotním postižením a první, co je zajímá, je výše a možnosti získání příspěvku, získání 

výhody pro prodej svých služeb v režimu náhradního plnění, ale ne připravenost pracovních 

pozic pro přijetí zaměstnance se zdravotním postižením. Ne, nejsou všichni zaměstnavatelé 

stejní, jsou i tací, kteří s námi spolupracují a nejdříve mají starost o přípravu pracoviště, aby 

bylo vhodné pro zdravotně postižené zaměstnance. 

V nekonečné řadě vidím nechuť zaměstnávat osoby se zdravotním postižením i v tom, že je 

přeci jednodušší nakoupit výrobky, služby či zadat zakázky zaměstnavatelům, kteří 

zaměstnávají více jak 50 % osob se zdravotním postižením a to často i v tzv. přefakturacích, 

než zapracovat na tom, který zdravotně postižený může u nás najít práci. Je nutné 

spolupracovat se svým pracovním lékařem na tvorbě pracovních míst pro osoby se 

zdravotním postižením a řídit se doporučeními zákona o zaměstnanosti.  

Ale na co čekat? Je nejjednodušší přečíst si adekvátní informace v odborných článcích na 

internetu, spojit se s odborníky z agentur práce, se svým lékařem poskytujícího nám 

pracovně lékařské služby a připravit se na přijetí zaměstnanců se zdravotním postižením. 

Nejsou to finančně nákladné přípravy, ty se nám ostatně velice rychle vrátí, vždyť budeme 

mít kvalitního českého zaměstnance na dlouhodobě udržitelném pracovním místě.  

Děláme to tak trochu i pro sebe, každý z nás je jen malým krůčkem k tomu, aby se osobou 

s jakýmkoliv hendikepem třeba i stal. Civilizační choroby číhají na každém rohu, onkologická 

onemocnění se nevyhýbají téměř žádné rodině a lidí, kteří se díky úrazům, pádům nebo 

nešťastným náhodám stanou tělesně postiženými, přibývá denně desítky. To, že nejste 

osobou se zdravotním postižením, neznamená, že zítra to nemůže být jinak. Nikdo z nás se 
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určitě nechce dostat na „druhou“ stranu a poznat tak nelehkou situaci této cílové skupiny. 

Ale má zkušenost je taková, že právě až taková „nešťastná“ situace přiměje, že lidé 

přemýšlejí jinak. Zaměstnat osoby se zdravotním postižením a znevýhodněním ve svých 

týmech je nezbytnost. 

Byl bych rád, aby odpovědných zaměstnavatelů bylo stále více a setkal jsem se s inzeráty 

typu: Jsem odpovědný zaměstnavatel, chci zaměstnávat OZP a OZZ, zn. spěchá to!  

Hezký zbytek léta a především pevné zdraví! 

S úctou  

 

Mgr. Martin Stolín, PhD.  

(viceprezident Klubu personalistů ČR, předseda Zdravotní a sociální sekce 

HKP, rozhodce Rozhodčího soudu v Praze a jednatel AV Institut s.r.o.) 

 

 

SVĚTEM HR 

 

Nejžádanějšími zaměstnavateli jsou malé soukromé firmy 

V jakém druhu společnosti by lidé nejraději pracovali? Anketa, která probíhala na 

stránkách pracovního portálu Profesia, ukázala, že většina Čechů preferuje malé soukromé 

firmy. Velké nadnárodní společnosti ale figurují v těsném závěsu. 

Zaměstnance nesnadno shánějí všechny typy firem, ale ukazuje se, že větší šance mají ty 

malé, soukromé. Lidé od nich očekávají zejména rodinnější atmosféru, pružnou organizační 

strukturu a lepší osobní vztahy. 

Hodně lidí ovšem také láká kariéra v nadnárodních korporacích. Zde hraje roli především 

lepší finanční ohodnocení, široká nabídka benefitů nebo perspektiva kariérního růstu. 

Nejvíce lidí, 38 procent respondentů, vybralo malou soukromou firmu jako druh společnosti, 

kde by chtěli pracovat. Pro velkou nadnárodní korporaci hlasovalo 30 procent lidí. 

Vyrovnané šance mají velké soukromé firmy a státní správa, ty vybralo shodně 12 procent 

odpovídajících. Zbylých osm procent by chtělo pracovat v akciové či družstevní společnosti 

s českým vlastníkem či ve státním podniku. 
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Přestává fungovat plošné oslovení uchazečů 

„Lidé sice rádi dobře vydělávají, ale při volbě zaměstnavatele hrají stále významnější roli další 

faktory – atmosféra ve firmě, možnost kariérního růstu i smysluplnost práce a renomé 

zaměstnavatele. Hlavně u mladších ročníků přestává zabírat plošné oslovení uchazečů 

o práci. Chtějí se dozvědět více o hodnotách firmy, jejím reálném fungování a svých 

možnostech,“ shrnula ředitelka portálu Zuzana Lincová. 

Není bez zajímavosti, že Češi jsou po Řecku druzí největší evropští skeptici ohledně 

budoucnosti svého podnikání, důvěru v něj má jen 41 procent majitelů a zaměstnanců 

malých a středních firem. 

„Česká skepse může souviset i s tím, že řada firem nemá dostatečně zpracovaný plán 

rozvoje,” uvedl ředitel pro malé a střední firmy Microsoftu ČR Ondřej Novodvorský. 

Již pátým rokem navíc platí, že nové malé firmy více zakládají ženy.  

Zdroj: novinky.cz 

 

Lidí je sice málo, firmy jim ale platy nezvedají, ukazuje analýza 

Zaměstnavatelé v České Republice neustále žehrají na nedostatek volných pracovníků. Kdo 

by si však myslel, že se nové lidi pokusí nalákat na výrazně vyšší výdělky, zmýlil by se. 

Nabízené nástupní mzdy se v profesích, které tuzemským podnikům chybějí nejvíc, zvedly 

za letošní první půlrok sotva o čtyři stovky.  

Ukazuje to analýza, kterou sestavili analytici ČSOB na základě dat z úřadů práce. Žebříčkům 

nejhledanějších profesí dlouhodobě vévodí dělníci - ať už kvalifikovaní, či nekvalifikovaní. 

Podle inzerátů na úřadech práce lidí v nejžádanějších profesích chybí po Česku takřka 20 

tisíc. 

Jenže zaměstnavatelé uchazečům o tuto práci nenabídnou hrubou mzdu v průměru ani 16 

tisíc korun. O něco vyšší peníze mohou dostat jen v regionech, kde mají nadnárodní firmy 

větší fabriky. Jako třeba v okresech Rokycany, Jindřichův Hradec nebo Opava. Naopak v 

Praze a okolí - možná i kvůli vyšší koncentraci zahraničních dělníků - nabízejí jedny z 

nejnižších mezd. 

183 000 volných míst 

Obecně jsou však rozdíly mezi českými regiony poměrně malé. A čtyři tisícovky navíc, což je 

největší rozdíl mezi mzdami u dělnických profesí napříč zemí, zřejmě nikoho k přestěhování 

https://tema.novinky.cz/recko
https://tema.novinky.cz/microsoft
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=148549/141997_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=145915/139142_0_
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nepřimějí. „Nedostatek zaměstnanců je jednou z hlavních bariér dalšího růstu českého 

průmyslu a vůbec celé ekonomiky,“ říká hlavní ekonom ČSOB Martin Kupka.  

Celkový počet volných míst vystoupal v červnu na 183 tisíc, což je nejvíc od začátku tisíciletí. 

Struktura profesí, které firmy nejvíc hledají, se však příliš nemění, jen se zvedají čísla. Vedle 

dělníků to jsou nástrojaři či kuchaři. A také řidiči, kterým firmy ve většině regionů s výjimkou 

Prahy nabízejí nejvyšší mzdy mezi nejhledanějšími profesemi. 

„Firmy si stěžují, že nemají lidi, ale míč leží tak trochu na jejich straně hřiště. Nejsou příliš 

flexibilní, mnoho inzerátů patří mezi ‚ležáky‘, třetina míst zůstává už od začátku roku 

neobsazena,“ doplňuje Kupkův kolega Petr Dufek. 

Počet volných pracovních míst podle něj dále poroste. A volná pracovní místa zůstanou i 

nadále volná. „Letošní rok bude ve znamení přetahování zaměstnanců, reálné mzdy, tedy po 

odečtení inflace, by letos měly růst o víc než tři procenta,“ odhaduje Dufek. 

Řešení? Zaměstnanci ze zahraničí 

Otázkou je, zda by k rychlejšímu růstu mezd mohl přispět i tlak ze strany německých 

odborářů, kteří aktuálně požadují vyrovnání platových podmínek v továrnách v okolních 

zemích s těmi německými. 

Podle zástupců podnikatelů se dá nedostatek 

pracovníků řešit i jinými cestami. Na prvním místě 

volají po usnadnění příchodu kvalifikovaných 

zaměstnanců ze zahraničí. A to nejen z Ukrajiny či 

Vietnamu, ale i z dalších zemí. „Stále je celý proces 

velmi zdlouhavý a administrativně náročný. Ale i 

tak je to jen krátkodobé řešení nebo jen dočasná 

náplast,“ říká prezident Hospodářské komory ČR 

Vladimír Dlouhý. 

 

Česká ekonomika má potenciál. Brzdí ji ale nedostatek lidí 

„Není třeba mít obavu o to, že v době krize nám budou cizinci brát místa. Prostě se jim v 

určité době neprodlouží pracovní pobyt,“ dodává šéf Asociace malých a středních podniků 

Karel Havlíček. 

Dlouhý připomíná, že se dá využít i domácí rezervoár. „Stát by si měl dát za cíl zaktivizovat 

rezervy, tedy motivovat ke vstupu na trh práce početné skupiny obyvatel, které jsou 

neaktivní. Jedná se především o ženy na rodičovské nebo studenty,“ říká Dlouhý. 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=143050/136111_0_
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Dlouhodobé řešení však spočívá v reformě vzdělávacího systému. „Je třeba systémovější 

práce na základních a středních školách ve smyslu jiného vztahu k profesi, práci i 

odpovědnosti žáků a studentů,“ doplňuje Havlíček. 

 

Poslanci schválili dlouhodobé ošetřovné. Pomůže při péči o člena 

rodiny 

Poslanci schválili návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na zavedení dlouhodobého 

ošetřovného. Nová dávka nemocenského pojištění pomůže od poloviny příštího roku 

rodinám ve výjimečných nebo krizových situacích s péčí o člena rodiny.  

„Ošetřovatelské volno se týká lidí, kteří pracují a platí si nemocenské pojištění. Chceme, aby 

měli možnost postarat se například o dítě po vážném úraze, o nemocného seniora, kteří se 

tak budou moci léčit doma a nikoli ve zdravotnickém zařízení,“ řekla ministryně práce 

Michaela Marksová.  

Dlouhodobé ošetřovné pomůže v době, bezprostředně po propuštění ošetřovaného z 

nemocnice, například po vážném úrazu nebo nemoci. V situaci, kdy je potřeba celodenně 

pečovat o jiného člena rodiny po dobu alespoň 30 dnů, bude možné požádat o dávku na 

dobu až 90 dnů ode dne propuštění z hospitalizace. Pečovat s nárokem na dávku bude 

možné o člena rodiny, u kterého došlo náhle k závažné zdravotní komplikaci, která si 

vyžádala hospitalizaci alespoň po dobu 7 kalendářních dnů a pokud zároveň nemocnice 

potvrdila, že jeho zdravotní stav po propuštění do domácího prostředí bude vyžadovat 

celodenní poskytování dlouhodobé péče alespoň po dobu dalších 30 kalendářních dnů. 

Potřebu péče v následujícím období potvrdí ošetřující lékař.  

Rodiny získají čas bez obav uvážit, jak zajistit péči o svého příbuzného, pokud by měla být 

dlouhodobá (více než 3 měsíce). Novelou zákona se odstraňují hlavní překážky, které v 

současné době péči v rodině omezují nebo znemožňují. Jedná se zejména o obavu ze ztráty 

příjmu a obavu z výpovědi z práce při žádosti o neplacené volno. Pečujícímu, ať již 

zaměstnanci nebo OSVČ, bude po dobu poskytování dlouhodobé péče náležet z 

nemocenského pojištění náhrada ztráty příjmu z výdělečné činnosti, která musela být 

přerušena, a to ve stejné výši jako v případě krátkodobého ošetřovného, tj. 60 % denního 

vyměřovacího základu. V průběhu péče nemůže zaměstnanec dostat výpověď a po ukončení 

péče mu nová úprava v zákoníku práce dále garantuje původní práci i návrat na stejné 

pracovní místo.  

Aby byly vyváženy i zájmy zaměstnavatele, nebude poskytnutí pracovního volna pečující 

osobě automatické. Pokud zaměstnanec záměr pečovat o svého rodinného příslušníka 

zaměstnavateli oznámí, může zaměstnavatel poskytnutí pracovního volna odmítnout, pokud 

má pro to vážné provozní důvody a písemně je zaměstnanci sdělí. V ostatních případech je 

povinen volno poskytnout.  

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=147482/140888_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=151653/145141_0_
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O příbuzného po hospitalizaci bude moci pečovat široký okruh ošetřujících osob. Pokud splní 

ostatní podmínky nároku na tuto dávku, bude dlouhodobé ošetřovné náležet nejen 

nejbližším příbuzným ošetřované osoby (rodičům, prarodičům, dětem, sourozencům a jejich 

manželům nebo druhům), ale například i strýci nebo neteři ošetřované osoby, manželce 

nebo družce strýce nebo manželovi nebo druhovi neteře. Široký okruh osob dovolí rodinám 

svobodně se rozhodnout, kdo a jak bude dlouhodobou péči zajišťovat.  

Ošetřující s nárokem na dlouhodobé ošetřovné se mohou v průběhu ošetřování střídat. 

Ošetřovaná osoba musí vždy dát souhlas k ošetřování konkrétní osobě a musí být nejen v 

době zahájení poskytování dlouhodobé péče, ale i před jejím započetím poskytování účastna 

nemocenského pojištění po stanovenou dobu.  

Zdroj: mpsv.cz  

NĚCO STATISTIKY 

Mzdová nerovnost se snižuje 

V loňském roce došlo k výraznému nárůstu mezd u lidí s podprůměrnými mzdami. Naopak 

v manažerských platech byl růst jen střídmý.  

Data strukturální mzdové statistiky za rok 2016 potvrzují akcelerující mzdový růst a zároveň 

ukazují, že výdělky se rychleji zvyšují zejména v dolní polovině mzdového rozdělení, tedy 

u hůře placených zaměstnanců. Naopak nejvyšší výdělky rostly vloni nejpomaleji, čímž se 

snižuje úroveň nerovnosti v odměňování. To představuje výrazný zlom v dlouhodobém 

trendu na trhu práce. 

Jestliže ještě v roce 2015 vydělávalo hrubou mzdu pod 18 tis. Kč celých 28 % zaměstnanců, 

vloni jejich podíl poklesl na 24,5 %. Desetina si vydělala v roce 2016 méně než 13 tis. Kč, 

avšak rok předtím to bylo 12 %. Na druhé straně se meziročně zvýšil podíl zaměstnanců 

vydělávajících více než 40 tis. Kč z 13 na 14,7 %. Asi 1,3 % zaměstnanců si vloni vydělalo více 

než 100 tis. Kč měsíčně a jejich podíl se zvýšil zanedbatelně. 

Tyto proměny mzdové distribuce jsou svázány s růstem minimální mzdy a zaručených mezd 

v kombinaci s růstem vyjednaných mezd a zvyšující se poptávkou právě po pracovních silách 

na níže- a středně kvalifikovaných pozicích. Podle statistik Úřadu práce ČR jsou nabízená 

volná pracovní místa klasifikována nejčastěji právě na pozice řemeslníků, řidičů, prodavačů 

apod. 

Uzavírání mzdové distribuce odpovídá i fakt, že nejméně za poslední rok vzrostly mzdy 

u nejlépe placených manažerských profesí (+2,3 %), zatímco ve všech ostatních skupinách 

zaměstnání byl nárůst více než 4%. Nejvíce vzrostly platy zaměstnancům v ozbrojených silách 

(+11,5 %), když za předchozí období spíše stagnovaly – v souhrnu se za čtyři roky zvýšily 



9 
 

pouze o 9,9 %. Druhý nejvyšší meziroční nárůst najdeme u pomocných dělníků (+6,7 %), 

výrazně se mzdy zvýšily též u technických profesí (+5,3 %). 

 

V letech 2008–2016 došlo ke zpomalení růstu mezd 

Úrovně mezd se velmi liší v jednotlivých odvětvích, proměny dlouhodobých trendů se však 

projevily i tam. Jestliže od začátku tisíciletí byl ve všech odvětvích patrný rychlý pokles 

mzdového růstu, pak nejvýrazněji se to projevilo ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla 

a klimatizovaného vzduchu. V předkrizových letech 2000 až 2008 zde vzrostla průměrná 

mzda celkem o 92 %, ale v osmiletém období 2008 až 2016 již jen o 17 %. Obdobně 

v profesních, vědeckých a technických činnostech: před krizí se průměrná mzda zvýšila 

o 89 % a potom pouze o 13 %. Na třetím místě je peněžnictví a pojišťovnictví s 82% růstem 

před krizí a pak jen 10% navýšením. Všechna tato odvětví jsou charakteristická 

nadprůměrnými mzdami, které však výrazně zpomalují právě v posledním období. 

V energetice lze od roku 2010 hovořit již o stagnaci. 
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Méně se zpomalování růstu mezd dotýká informačních a komunikačních činností, které osm 

let před krizí vzrostly o 89 % a po ní o 20 %. Tak se toto odvětví takřka dotáhlo na peněžnictví 

a pojišťovnictví, pro které jsou typické vysoké mzdy.  

Vůbec nejméně se zpomalení dotklo ubytování, stravování a pohostinství, kde předkrizový 

nárůst o 66 % je jen o 40 p. b. nižší, než bylo pokrizových 26 %, přičemž nejvíce rostlo 

v posledních dvou letech. Toto odvětví má však stabilně nejnižší úroveň průměrné mzdy. 

Druhé odvětví s nejnižšími mzdami jsou administrativní 

a podpůrné činnosti, v nichž dominují zaměstnanci agentur 

práce – tam před krizí vzrostla průměrná mzda 

o minimálních 48 a po ní o 17 %. 

Ve vývoji po roce 2008 najdeme nejrychlejší růst platů ve 

zdravotní a sociální péči, o 32 %, zatímco celkové mzdy 

vzrostly jen o 22 %, a naopak nejméně v těžbě a dobývání, 
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o pouhých 7 %. Ve zpracovatelském průmyslu, kde pracuje zdaleka nejvíce zaměstnanců ze 

všech odvětví, stouply mzdy o nadprůměrných 28 %. 

Přes různorodost indexů se pořadí odvětví mění jen velmi málo, v peněžnictví a pojišťovnictví 

a v informačních a komunikačních činnostech jsou průměrné mzdy zhruba dvojnásobné než 

ve zbylých odvětvích. To se projevuje i v mzdových distribucích. V ubytování, stravování 

a pohostinství, kde jsou mzdy nejnižší, braly dvě třetiny zaměstnanců méně než 16 tis. Kč 

a v administrativních a podpůrných činnostech to byla téměř polovina (48 %).  

Na druhé straně v informačních a komunikačních činnostech a v peněžnictví a pojišťovnictví 

pobírala více jak třetina zaměstnanců mzdy nad 50 tis. Kč. 

 

Nejlépe a nejhůře odměňovaní zaměstnanci 

Nejvyšší výdělky je třeba hledat ve specifické oblasti 

letového provozu a pak v manažerských profesích, kde 

značně záleží na oboru. Rozptyl mezd je však v těchto 

zaměstnáních velice vysoký, takže i když průměrná 

mzda nejvyšších představitelů společností přesáhla 

stotisícovou hranici, polovina jich brala méně než 56 823 Kč. Vysoce jsou ceněni řídící 

pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací, výzkumu a vývoje, reklamy a styku 

s veřejností, lidských zdrojů, kde se výdělky většinou pohybovaly nad 55 tis. Kč. Nejhůře byli 
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placeni manažeři v oblastech sociální péče, kultury a vzdělávání, ti měli platy zpravidla do 

40 tis. Kč. 

Druhou významnou oblastí vysokých výdělků byli odborníci v informačních a komunikačních 

technologiích. Vývojáři webu a multimédií, softwaru, systémoví analytici a specialisté 

v oblasti prodeje a nákupu ICT a v oblasti bezpečnosti dat měli mzdové mediány nad hranicí 

50 tis. Kč. Jsou tedy odměňováni na úrovni nejvyšších státních úředníků. 

Mezi typická nízkovýdělková zaměstnání i v roce 2016 patřily především méně kvalifikované 

profese: číšníci a servírky, pracovníci ostrahy, uklízeči, pouliční prodejci, pomocníci v kuchyni, 

dělníci v oblasti výstavby budov a pomocní nekvalifikovaní pracovníci ve službách. Tam 

nadpoloviční většina zaměstnanců vydělávala méně než 14 tis. Kč hrubého měsíčně. 

K dalším méně placeným zaměstnáním však patřily i mnohé řemeslnické profese: švadleny, 

šičky a vyšívači se mzdovým mediánem 13 596 Kč, pekaři, cukráři a výrobci cukrovinek 

s 14 968 Kč anebo obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků 

s 15 094 Kč. Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách měla medián 15 281 Kč. 

Velká část těchto nízkovýdělkových profesí je silně feminizovaná. S výjimkou kuchařů 

a servírek navíc ženy pobíraly mzdu nižší, než měli na stejném pracovním místě muži.  

Zdroj: Český statistický úřad   

TÉMA 

Proč bychom měli zavést šestihodinovou pracovní dobu 

Není pochyb o tom, že kdyby se konalo referendum, kdo chce nadále pracovat každý den 

od 9 do 17, byla by většina lidí proti a naopak dychtivě přijala možnost pracovat méně 

hodin za stejný plat. Zatím jim to však stále připadá jako příliš vzdálený sen a velký byznys 

by navíc ztratil svou zápletku.  

Každopádně ve Švédsku je trend šestihodinové 

pracovní doby, díky níž jsou zaměstnanci 

produktivnější a spokojenější, na vzestupu.  

“Domnívám se, že osmihodinová pracovní doba není 

tak efektivní, jak jsme si mysleli. Udržet si při práci na 

konkrétním úkolu soustředěnost je velmi náročné. 

Abych to zvládli, prokládáme pracovní povinnosti 

jinou činností a přestávkami ve snaze učinit pracovní 

dobu snesitelnější. Zároveň už nám nezbývá dostatek energie na náš osobní život”, říká Linus 

Feldt, ředitel stockholmské společnosti na vývoj aplikací Filimundus. V té přešli na 

šestihodinnovou pracovní dobu loni a podle Feldta by zaměstnanci neměnili. “Chceme trávit 
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víc času s rodinami, učit se nové věci nebo více sportovat. Rád bych zjistil, jestli existuje 

způsob, jak toto vše zkombinovat”. 

Aby zkrácením pracovní doby neutrpěly výsledky firmy, mají zaměstnanci Filimundusu 

zakázáno používat sociální média a rovněž počet porad je omezen na nezbytné minimum. 

“Mám dojem”, říká Feldt, “že za takových podmínek je snadnější intenzivně se soustředit na 

úkol, který mám na starosti a mít dostatek energie i po odchodu z práce”. Podle něj nejen že 

se produktivita udržela na stejné úrovni, ale dochází rovněž k méně konfliktům, jelikož 

zaměstnanci jsou spokojenější a více odpočatí.  

Je pravděpodobné, že se Feldtova společnost inspirovala u göteborgského servisu Toyoty, 

která zavedla šestihodinovou pracovní dobu již před 13 lety, čímž se dočkala spokojenějších 

zaměstnanců, nízkou fluktuaci a zvýšený počet uchazečů o práci zde. Zaměstnanci tráví 

dojížděním na pracoviště méně času, efektivněji využívají stroje a snižují tak náklady. Obrat 

se zvýšil o 25 %. Všichni jsou spokojení.   

Vše něco stojí  

Experiment se šestihodinovou pracovní dobou za původní plat pro ošetřovatelky a sestry 

zkusil také jeden z göteborských domovů důchodců. Sestry byly více odpočaté a rovněž 

klienti byli klidnější, neboť mnozí z nich trpí demencí a předchozí všudypřítomný stres 

přetíženého personálu je znervózňoval. Přes pozitivní výsledky však göteborgská radnice 

nakonec projekt ukončila, neboť aby ústav mohl snížit počet pracovních hodin, musel 

najmout dalších 17 ošetřovatelů, což jej vyšlo na 1,26 mil. Euro. Vedoucí odboru pro starší 

obyvatele téže radnice je přesto toho názoru, že z dlouhodobého hlediska přináší systém 

naopak úspory: menší fluktuaci zaměstnanců, snížení počtu zaměstnanců na nemocenské, 

vyšší kvalitu práce, úbytek nemocí z povolání způsobených vyčerpáním a stresem a tedy 

celkově zdravější společnost, jak psychicky, tak fyzicky, což rovněž státní pokladně ušetří v 

dlouhodobém časovém horizontu nemalý obnos. Zdraví a spokojení lidé jsou navíc schopni 

pracovat do vyššího věku. 

Dopad na zdraví 

Pokud dosavadní dojem, že zaměstnanci pracující kratší dobu jsou 

spokojenější a mají víc životní energie není nijak vědecky podložený, 

pak výzkum publikovaný v magazine. The Lancet již přináší konkrétní 

čísla. Shromáždil výsledky celkem 25 studií, jichž se zúčastnilo 

600 000 respodentů z USA, Evropy a Austrálie, z nichž vyplynulo, že 

lidé pracující víc jak 8,5 hodin týdně mají o 33 % vyšší 

pravděpodobnost infarktu než lidé pracující 35-40 hodin týdně, hrozí 

jim o 13 % více onemocnění kardiovaskulárními chorobami, a jsou 

více náchylní k psychickému onemocnění, zejména ženy.  Paul Kelley z Institutu spánku a 

periodické neurovědy Oxfordské univerzity je zase přesvědčen, že obvyklá pracovní doba od 

9 do 5 tak docela nekoresponduje s našimi přirozenými biologickými hodinami. 
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Za méně hodin více muziky? 

Nejpřesvědčivějším argumentem pro šestihodinovou pracovní dobu jsou však 

pravděpodobně organizace, které ji před časem začaly praktikovat: ani jedna už by se totiž k 

původním osmi hodinám nevrátila.  

Pochopitelně, že ne každý člověk chce pracovat kratší dobu, obzvlášť když jej práce baví nebo 

je jeho hlavní životní náplní, a ne všechny profese mohou na zkrácenou pracovní dobu přejít. 

Zejména u těch kancelářských by to ovšem problém být neměl. Je však potřeba, jak již bylo 

uvedeno výše, mít pevný systém a minimalizovat všechny neefektivní činnosti jako jsou příliš 

časté a protahované porady a prezentace, pracovní schůzky mimo kancelář, které se dají 

vyřídit přes počítač a přestávky sloužící k pravidelné kontrole médií včetně těch sociálních či 

protahované klábosení v kuchyňce. Člověk nucený stihnout objem své práce ve zkráceném 

časovém úseku je pak logicky více koncentrovaný pouze na daný úkol a nemůže si dovolit 

rozptylovat se myšlenkami na jiné věci, natož činnostmi, které s ním nesouvisí.  

Zkrácená pracovní doba, která se může někomu zdát jako krok směrem k zlenivění, tak 

naopak stimuluje odpovědnější přístup k práci i k nakládání s naším časem, schopnost 

pracovat efektivně a využívat čas více smysluplně a k naší větší spokojenosti.  

Zdroj: hrzone.co.uk, euronews.com, sciencealert.com  

 

KNIŽNÍ TIPY  

Různí autoři  

Budoucnost státu? 

214 stran 

Akademia 2017 

Žijeme v éře globálního obchodu na globálních trzích, globální komunikace, 

globálního cestování a globální migrace, globálních společností i globálního 

ničení životního prostředí. I když je globalizace všeobecně přijímána jako nové paradigma 

společnosti, zůstává v obecném diskurzu pozoruhodně vágní. Existuje mnoho teoretických 

konceptů, které ukazují, jak se globalizace podílí na transformaci moderní společnosti a erozi 

jejích tradičních pilířů – zejména moderního státu. Proměnu moderního státu v podmínkách 

globalizace lze asi nejlépe vystihnout jako destabilizaci tradičních definičních znaků státu: 

území, obyvatelstva a správních struktur. Strukturální změny, ke kterým nyní dochází, 

v mnoha důležitých ohledech vyjadřují jasný rozchod s bezprostřední minulostí 

symbolizovanou ideou moderního státu, jak ji popsal např. Max Weber. Často se navíc zdá, 

jako by idea tradičního moderního státu nebyla v současné době už smysluplná – a o to 

méně se dala prakticky realizovat. Tým autorů této publikace, jejž tvoří přední čeští 

filozofové, právníci, politologové a sociologové, představuje různé pohledy, které odrážejí 
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aktuální debaty na téma role a funkce moderního státu v době globalizujícího se světa. Tato 

kniha si klade za cíl nejen zprostředkovat složitost, význam a nejednoznačný charakter 

procesu globalizace, ale i zachytit jeden z možných způsobů, jak můžeme popsat a vysvětlit 

její průběh i dopad na podobu moderní společnosti. 

 

Roland Paulsen 

Zahálka v práci aneb Rukověť pracovního simulantství 

348 stran 

Dauphin 2017 

Ve zběsilém tempu současných pracovišť směřuje řada zaměstnanců k 

vyhoření. Pro jiné zaneprázdněnost spočívá spíše v hledání způsobů, jak se práci vyhnout. 

Obojí zdárně popisuje tato studie každodenní ekonomie o smyslu práce a boje o čas. 

Lidé zmiňovaní na těchto stránkách jsou bezpochyby velmi zaneprázdnění, po většinu času 

však jejich zaneprázdněnost spočívá spíše v hledání způsobů, jak se práci vyhnout, než ve 

vrhání se do její náruče. Zatímco mnoho lidí tráví v práci stále více času, odhadují 

mezinárodní statistiky, že průměrný zaměstnanec věnuje každý den přibližně dvě hodiny 

aktivitám, které s pracovní náplní vůbec nesouvisejí. Jak je to možné a co nás vede k tomu, že 

se práci vyhýbáme? Ve své provokativní knize zkoumá Roland Paulsen pracovní nekázeň. 

Zabývá se především fenoménem „pracovního simulantství“, které definuje jako čas, během 

něhož se lidé v práci věnují svým osobním záležitostem. Autor se zaobírá nejrůznějšími 

vysvětleními, od nedostatku pracovní činnosti až po vědomé bojkotování pracovní náplně. 

Vychází z široké základny materiálu získaného rozhovory i rozsáhlým empirickým výzkumem, 

používá kvantitativní i kvalitativní data pro předložení konkrétní analýzy různých způsobů, 

jimiž si zahálka našla své místo na moderních pracovištích. Kniha nabízí nové pohledy na 

subjektivitu, racionalitu i vyhýbání se práci a zaujme nejen vědecké pracovníky, nýbrž i 

studenty sociologie práce, teorie organizací či řízení lidských zdrojů. 

 

František Bělohlávek  

Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky 

192 stran 

 Grada 2017, 2. vydání 

Zkušený autor, který jako manažer a konzultant osobně vedl tisíce pohovorů, 

vám poradí, jak postupovat a čeho se vyvarovat při nejčastějších rozhovorech 

s podřízenými pracovníky – při výběrových, hodnoticích, obtížných a rozvojových 

pohovorech. Na komentovaných ukázkách uvidíte, jak vést motivační a hodnoticí pohovory s 

různými typy lidí, jak optimálně postupovat při rozvojových rozhovorech, jejichž cílem je 

zvýšit odborné, manažerské nebo komunikační kvality pracovníka. Autor vám pomůže 

zvládnout i obtížné pohovory, které se týkají uvolňování pracovníka pro nadbytečnost, 
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nepřítomnosti v práci, nízkého pracovního výkonu, nedodržování technologické či pracovní 

kázně nebo narušování vztahů mezi lidmi na pracovišti. Dozvíte se také, jak připravit a vést 

výběrové pohovory, jakými otázkami zjistit různé kompetence, přístup k práci a charakterové 

vlastnosti uchazeče. 

Knížka je určena všem manažerům, vedoucím týmů, personalistům a studentům 

personálního managementu. 

Členové Klubu personalistů mají v e-shopu nakladatelství Grada slevu 20 %. 

 

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO  

Tentokrát přinášíme několik velmi jednoduchých a rychlých receptů na téma, jak si trochu 
netradičněji vychutnat sezónní ovoce.  

 

Melounový salát s fetou a bylinkami  

 ½ vychlazeného melounu nakrájeného na kostky  

120 g sýru feta nebo balkánského sýra 
1 červená cibule nakrájená na tenké plátky 
1 šálek tence nakrájené bazalky 
½ šálku najemno posekané máty 
šťáva ze dvou limetek nebo 1 citronu  
3 lžíce olivového oleje 
2 lžíce balzamikového octa 
sůl a pepř 
 

Vše promícháme a před podáváním dáme vychladit.  

 

Mléčný ostružinový koktejl s bourbonem 

90 ml bourbonu 
60 ml mléka 
10 ostružin  
2 lžičky ostružinového džemu 
3 kopečky vanilkové zmrzliny 
ostružiny na ozdobu.  
 
Vše rozmixujeme a ozdobíme ostružinami. 
Podáváme se slámkou. 
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Amishské ostružinové nebo malinové máslo 
 
  kostka změklého másla (ideálně slaného) 
  1/8 šálku medu 
  ½ šálku ostružin nebo malin 
 
Vše smícháme do požadované konzistence (v závislosti na tom, zda si 
přejeme větší či menší kousky ovoce), a dáme ztuhnout 
 do lednice či mrazáku. 
  

 
Pečená broskev s karamelovým přelivem 
  
3 zralé broskve 
1-2 lžíce slaného másla 
2 lžíce hnědého cukru 
¼ lžičky skořice 
vanilková zmrzlina a karamelová omáčka dle chuti 
 
 
Do každé půlky vypeckované broskve vložíme zhruba ¼ lžičky másla, posypeme směsí cukru a 
skořice a pečeme v troubě cca 8-12 minut dozlatova, popř. broskve zabalíme do alobalu a 
dáme na gril. 
Podáváme s vanilkovou zmrzlinou polité karamelovou omáčkou.  
 

 
Marinované hrozny 
 
½ šálku cukru krupice 
½ šálku vody 
½ lžičky čínského koření pěti vůní 
½ kg bezsemenného hroznového vína 
 
 

Na pánvi smícháme vodu s cukrem a povaříme na mírném ohni zhruba 2 minuty, dokud se 
cukr nerozpustí. Přidáme koření.  
Kuličky hroznů propícháme vidličkou a spolu s marinádou je dáme do uzavíratelného 
plastikového sáčku nebo do uzavíratelné nádoby do lednice, přičemž směs každých několik 
hodin obracíme. 
Podáváme k sýrům.  
 
 

Dobrou chuť! 


