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Anotácia
Diplomová práca má za cieľ skúmať vzťah medzi benefitmi a pracovnou spokojnosťou.
Predpokladá, že s príchodom novej generácie a so zvyšujúcimi sa nárokmi na prácu
budú mať najväčší vplyv na pracovnú spokojnosť benefity podporujúce work-life balance.
Za účelom vytvorenia kontextu sú v práci definované pojmy spoločenská zodpovednosť firiem,
generácie X a Y, koncept work-life balance, pracovná spokojnosť a benefity a tiež sú uvedené
rady výskumov.
Kvantitatívny výskum v empirickej časti skúma pomocou dotazníka štyri hypotézy v konkrétnom
podniku. Hlavnou otázkou bol predpokladaný najväčší vplyv benefitov work-life balance
spomedzi ostatných ponúkaných benefitov.
Vedľajšie výskumné otázky skúmali tieto vplyvy medzi generáciami a medzi zamestnancami
s deťmi a bez detí.
Poslednou skúmanou otázkou je preferencia spôsobu poskytovania benefitov. Po
výsledkovej časti sa v práci nachádza diskusia, v ktorej sú uvedené rôzne ďalšie faktory
a možné vysvetlenia výsledkov.

Annotation
The aim of the diploma thesis is a research on the impact of benefits on the job satisfaction. It
expects that with next coming generation on labour market and with higher demands on work, the
benefits supporting the work-life balance would have the highest influence on employees’ job
satisfaction.
In order to set up the context for research the corporate social responsibility, the generations X and
Y, the frame of work-life balance, job satisfaction and benefits are defined and also several
researches are listed.
The quantitative research, said in the empirical part of the paper, inquires four research hypotheses
by the questionnaire in the particular company. The highest impact of work-life balance benefits
on job satisfaction was assumed as a main research question. Other research questions analysed
these impacts in specific groups of employees such as group with children and without children
and impact among the generations.
The last question which was analysed was the preference of the way in which the benefits are
provided.
The results part is followed by a discussion where several other factors and other possible
explanations of the results are listed.
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I.

Úvod
Táto diplomová práca má za cieľ zodpovedať otázku, či benefity podporujúce work-

life balance, teda rovnováhy medzi pracovným a osobným životom, prispievajú k
pracovnej spokojnosti zamestnancov viac ako ostatné benefity. O koncepte work-life
balance sa v poslednom desaťročí hovorí stále viac a mnoho podnikov tento koncept
zavádza pomocou zamestnaneckých benefitov alebo dokonca ako súčasť podnikovej
kultúry.
Jedným z dôvodov pre tieto opatrenia a zmeny je nástup novej generácie na pracovný trh,
ktorá má podľa výskumov iný hodnotový rebríček ako predošlé generácie a ak ich podniky
chcú získať, udržať a mať z nich motivovaných a výkonných zamestnancov, ktorí sa budú
podieľať na produktivite podniku, tak musia pozmeniť personálnu politiku, ktorá
fungovala doteraz.
Osobným dôvodom pre výber tejto témy je skutočnosť, že vnímam posun názorov od
staršej generácie, ktorá sa zdá byť viac fixovaná na finančné odmeny či výšku mzdy, po
mladšiu generáciu, ktorá chce v práci väčšiu voľnosť a výmenou za flexibilnú pracovnú
dobu a za kvalitné pracovné prostredie sú ochotní pracovať aj za nižšiu mzdu alebo viac
hodín. Niektoré podniky sa snažia prispôsobovať sa novým požiadavkám nastupujúcej
generácie a dopĺňajú nové benefity, ktorými si ich chcú nielen získať, ale aj udržať.
Práca je členená na teoretickú a empirickú časť. V teoretickej časti uvádzam kontext,
v ktorom sa dajú tieto javy vnímať. Práca začína kapitolou o spoločenskej zodpovednosti
firiem, ktorá odpovedá na otázku, čo je vonkajším dôvodom pre zavedenie benefitov
podporujúcich work-life balance a prečo by sa mali podniky zaujímať o spokojnosť
svojich zamestnancov. Ďalšou kapitolou je delenie ekonomicky aktívnych jedincov do
generácií, ktoré boli skúmané vo vzťahu so zmenami pracovných nárokov a očakávaní od
zamestnávateľa. Ďalej sa venujem samotnému konceptu work-life balance, teda harmónií
alebo rovnováhe medzi pracovným a osobným životom, pokračujem k pracovnej
spokojnosti, jej teóriám a dopadom na podnik a teoretickú časť končím definovaním a
úlohou benefitov v podniku. Nasleduje zhrnutie teoretickej časti a empirická časť.
V empirickej časti predstavujem svoj výskum, ktorému predchádzala pilotáž
a analyzujem štyri výskumné otázky pomocou softvéru Statistica. Tie sa týkajú vplyvu
benefitov na pracovnú spokojnosť, ktorý vo vedľajších výskumných otázkach rozširujem
na špecifické skupiny. Súčasťou empirickej časti okrem metodológie a výsledkov
1

výskumu je aj diskusia, kde rozoberám výsledky analýzy a záver. V závere tejto práce sa
nachádza zoznam použitej literatúry, znenie vytvorených dotazníkov, a príklady ich
vyplnenia, zoznam obrázkov a tabuliek. V elektronickej verzii sú dotazníky vložené ako
samostatná príloha.
Je nutné podotknúť, že v práci používam viacero anglických výrazov, ktoré boli
adaptované v slovenskom, respektíve v českom literárnom prostredí a častokrát prinášajú
čitateľovi rýchlejšie pochopenie výrazu alebo kontextu. Samozrejme ich v príslušných
kapitolách prekladám a vysvetľujem.
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II.

TEORETICKÁ ČASŤ

3

1. Spoločenská zodpovednosť firiem – CSR
V tejto kapitole predstavím koncept spoločenskej zodpovednosti firiem, jej historický
vývoj a dopady na podnik. Pri jej označovaní často používam skratku CSR, ktorá
pochádza z anglického corporate social responsibility a je už bežne zaužívaná aj v dielach
českých autorov. Aj napriek tomu, že kapitola je krátka a pozerá len na prínosy, tak
netreba zabúdať, že implementácia môže byť veľmi náročná, a to nielen finančne, ale aj
z pohľadu manažmentu. Dôvodom pre zaradenie tejto kapitoly do diplomovej práce je, že
poskytuje odpoveď na jednu z prvých otázok, a to prečo by sa podniky mali zaoberať
podporovaním work-life balance a ostatnými benefitmi u svojich zamestnancov
z vonkajšieho pohľadu na fungovanie podniku v spoločnosti.

1.1. Historický vývoj CSR
Spoločenskou zodpovednosťou firiem (=Corporate social responsibility) sa teoretici
manažmentu začali zaoberať okolo polovice 20. storočia. Má to čo dočinenia s vydaním
Bowenovej knihy Social Responsibilities of the Businessman v roku 1953, v ktorej uvádza
prvú definíciu spoločenskej zodpovednosti: „Jedná se o závazky podnikatele uskutečňovat
takové postupy, přijímat taková rozhodnutí nebo následovat takový směr jednání, které
jsou žádoucí z hlediska cílů a hodnot naší společnosti“ (Petříková, 2008, str. 30).
Petříková (2008) ďalej uvádza, že v 60-tych a 70-tych rokoch bola definícia upresňovaná
a doplňovaná a prevládal názor, že organizácie, ktoré spĺňajú len legislatívne požiadavky
nie je možné považovať za spoločensky zodpovedné.
T. M. Jones v osemdesiatych rokoch zdôraznil dva aspekty svojej definície. Po prvé,
záväzky si treba osvojiť dobrovoľne a nie donucovacou silou zákona alebo dohodou
s odbormi. A po druhé, platnosť záväzkov je všeobecná a vzťahuje sa aj na skupiny
spotrebiteľov, zamestnancov, akcionárov, dodávateľov a podobne (Kullová, c2003-2017).
V roku 1979 Caroll navrhol definíciu, ktorá vychádzala zo súdobých poznatkov a opierala
sa o štyri piliere, a to o ekonomickú zodpovednosť, legislatívnu zodpovednosť, etickú
zodpovednosť a filantropickú zodpovednosť.
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V rovnakom období, teda v 80-tych rokoch 20. storočia došlo k prepojeniu CSR s tzv.
stakeholders, čo aj vďaka Freemanovi, ktorý formuloval koncepciu stakeholders1,
pomohlo konkretizovať zameranie CSR.
Průcha a Veteška (2012) definujú stakeholders ako všetky osoby, inštitúcie či organizácie,
ktoré majú vplyv na chod podniku a sú jeho fungovaním ovplyvnení. Nejedná sa len o
riadiaci manažment či investorov, ale v širšom kontexte môžeme vnímať aj zákazníkov,
média, odbory a podobne. Český, resp. slovenský voľný preklad je zainteresované strany.
Za významný rok môžeme považovať rok 2001, kedy Európska komisia vydáva
Zelenú knihu pod vedením Jacquesa Delorsa, v ktorej môžeme nájsť prvú definíciu CSR.
Tá znie: „Spoločenská odpovědnost organizací dobrovolné integrování sociálních a
ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními
stakeholders“ (Petříková, 2008, str. 32).
V českom prostredí sa však už v medzivojnovom období nachádzali podniky, ktoré boli
spoločensky zodpovedné, a to napríklad Baťa či Slušovice.
V posledných rokoch sa začína hovoriť o prechode od spoločenskej zodpovednosti
firiem k vytváraniu zdieľanej hodnoty, tzv. Creating Shared Value (CSV). Tento koncept
bol predstavený v roku 2006 harvardskými profesormi, Michaelom E. Porterom
a Markom R. Kramerom (2011). Zdôrazňujú, že pojem spoločenská zodpovednosť firiem
bola podnikmi často zameraná len voči spoločnosti, komunite, voči ktorej vykonávali
filantropickú a dobrovoľnú činnosť. Zodpovedné podnikanie však zahŕňa aj oblasti
ekonomické, sociálne či ekologické. Pri kvázi novom koncepte vytvárania zdieľanej
hodnoty ide teda skôr o vytvorenie výstižnejšieho názvu, ktorý by zdôraznil zodpovednosť
voči všetkými oblastiam, pretože blaho komunity znamená konkurencieschopnosť
podniku (Porter & Kramer, 2011). Vyspelé podniky prestali na biznis a spoločnosť
nahliadať ako na opozície a rozpoznali svoj potenciál pre pomoc a podporu spoločenského
pokroku. Ak chcú prosperovať, musia pomôcť vytvoriť prosperujúcu spoločnosť. To
môžu dosiahnuť troma spôsobmi, a to redefiníciou hodnotových reťazcov, v zmysle
využívania miestnych zdrojov alebo šetrením energií, zmenami vo vnímaní produktov
a služieb, ktoré môžu byť výnosné a zároveň naozaj prospešné pre spoločnosť

Pre stakeholders nebol zavedený jednotný český pojem a niektorí autori prevzali tento
anglický pojem natoľko, že ho vo svojich prácach aj skloňujú.
1

5

a zlepšovaním miestnych podmienok, napríklad zlepšením infraštruktúry, investovaním
do vzdelávania obyvateľstva a tak podobne (Bockstette & Stamp, 2013).

1.2. Pojmové vymedzenie
V súčasnosti CSR chápeme ako iniciatívu, ktorá je založená na dobrovoľnosti a nemá
vymedzené hranice pôsobnosti.
Pojmovo môžeme základne vymedziť CSR ako korektné a etické podnikanie, poctivé
účtovníctvo, primeraný zisk, zdravé životné prostredie, udržateľný rozvoj, slušné
správanie sa voči zamestnancom, príjemná atmosféra na pracovisku, slušnosť, morálka,
zmysel pre fair play a podobne (Petříková, 2008).
Urban (2004) definíciu zjednodušuje a vidí ju ako prístup organizácie, ktorá do svojich
podnikateľských aktivít, vzťahu k zamestnancom aj do širšieho spoločenského okolia
dobrovoľne integruje sociálne alebo ekologické hľadiska nad rámec požadovaný
zákonnými predpismi.
Teória sociálnej zmluvy a teória reciprocity spočívajú v definovaní podniku ako sociálnej
inštitúcie, ktorá ma určité práva a povinnosti na základe sociálnej zmluvy. Podniky majú
veľkú moc efektívne meniť spoločnosť a navyše podniky fungujú v sociálnom systéme,
vďaka ktorému majú zisk a profit. Podľa Sohna (1982) majú mať podniky aj z týchto
dôvodov morálnu a sociálnu zodpovednoť.
Existuje mnoho definícií, ktoré sa navyše často prekrývajú a zároveň môžeme nájsť
viacero konštruktov, ktoré vstupujú do definície CSR. Hovoríme napríklad o firemnom
občianstve, spoločenskom vystupovaní spoločnosti, o reputácií spoločnosti či verejnej
zodpovednosti. Mätúca môže byť aj existencia konštruktov ako environmentálna
a spoločenská

zodpovednosť, ktoré môžu byť považované za oddelené a zároveň

prerývajúce sa (Glavas & Kelley, 2014).
Naproti tomu existuje Friedmanova teória agendy (Agenda theory), ktorá tvrdí, že
jedinou zodpovednosťou podnikov je ekonomický zisk a existencia CSR indikuje problém
s hľadaním agendy. Na aplikáciu CSR je z pohľadu tejto teórie nahliadané ako na
zneužitie prostriedkov, ktoré by mali byť využité v prospech rozvoja podniku a mali by
byť vrátené akcionárom (McWilliams, Siegel, & Wright, 2006). Ďalšie teórie môžeme
nájsť napríklad v štúdií McWilliamsa a kol. (2006).
6

Hlavné oblasti záujmu, na ktoré by CSR malo byť zamerané, sú zhrnuté na nasledujúcom
obrázku (Obr. č. 1).
Obrázok č.1 – Hlavní partneri zodpovedného podnikania (Kullová, c2003-2017)

1.3. Výhody implementácie CSR
Výhodami CSR je napríklad väčšia príťažlivosť pre investorov, čo má za následok
zvýšenie hodnoty podniku či prístup ku kapitálu, posilnenie firemnej kultúry, vytváranie
nových pracovných príležitostí, budovanie reputácie, konkurencieschopnosť, rast predaja
a vernosť zákazníkov, znížené riziko bojkotov a stávok, zníženie nákladov na risk
management a ďalšie.
V podnikovej štruktúre sa CSR uplatňuje v rozvoji ľudského kapitálu, prehlbovaní
kvalifikácie, outplacement manažmente a v mnohých ďalších, mimo iné aj v uplatňovaní
stratégií, ktoré vedú k work-life balance zamestnancov daného podniku (Petříková, 2008).
Skupina Business Leader Forum na svojej webovej stránke (http://www.csr-online.cz/)
uvádza nasledujúcu tabuľku (Obrázok č. 2), ktorá zobrazuje ako zaviezť CSR do podniku.
Nájdeme v nej aj zavádzanie CSR voči zamestnancom, a to aj ako uplatňovanie rovnováhy
medzi pracovným a osobným životom.
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Obrázok č. 2 – Spôsoby implementácie CSR a jej indikátory (Business Leader Forum, nedatované)

Implementáciou konceptu spoločenskej zodpovednosti firiem nielenže prispejeme
k spokojnosti zamestnancov a spoločnosti ako jedným z cieľov, ale zvyšujeme aj atraktivitu
a úspešnosť podniku, keďže spokojnosť zamestnancov môže fungovať ako forma reklamy
a zvyšuje sa tým záujem potenciálnych zamestnancov o zamestnanie v danom podniku.
Podnik tak môže rásť, získavať investície od ďalších investorov a spolu s rastom získava
väčší vplyv na chod spoločnosti a na jej zlepšovanie a aj napriek náročnejšiemu zavádzaniu
a administratíve má pozitívne dopady.
Hlavnými prínosmi zodpovedného podnikania je teda zvýšenie hodnoty nehmotných
aktív, úspora nákladov, vďaka počúvaniu zainteresovaných strán lepšie predvídať možné
riziká a pohotovo odpovedať na zmeny (Steinerová & Makovski, 2008), zvýšenie predaja
a následne zisku, zvýšenie príťažlivosti pre investorov, väčšia lojalita zamestnancov,
zvýšenie atraktivity na pracovnom trhu, zníženie nákladov, zlepšenie risk manažmentu
a získanie pozitívneho obrazu v spoločnosti. Aby to v praxi podniky dosiahli musia sa
venovať zásadám ako pravdivá reklama, podnikať eticky, šetriť energiami a znižovať
emisie, vytvárať čo najmenší odpad, dbať na diverzitu a rovnosť zamestnancov, podporovať
verejné projekty a mnoho ďalších (Kullová, c2003-2017).
8

2. Nové generácie zamestnancov
V predošlej kapitole sme sa mohli dočítať, že venovanie sa CSR má vplyv aj na
zamestnancov a zároveň aj na potencionálnych kandidátov, pre ktorých môže byť podnik
vďaka tomu atraktívnejší. V tejto krátkej kapitole vymedzujem rysy charakteristické pre
určité generácie, a na základe ktorých je v istej miere možné predpokladať správanie sa
zamestnancov. Podniky na základe toho môžu navrhovať a vytvárať rôzne stratégie, ktoré
by mohli prispieť k ich pracovnej motivácií, spokojnosti, či zníženiu fluktuácie. V kapitole
nájdeme vymedzenie generácií, spoločné charakteristiky a vyplývajúce očakávania
v práci. Táto kapitola je dôležitá pre diplomovú prácu, pretože uvádza kontext, v ktorom
môžu byť rozdielne preferencie benefitov v závislosti na veku, a teda v závislosti na
generácií. Bližšie však uvádzam len generáciu X a Y, pretože sú v podniku XYZ, s r.o. (a
jemu podobných), v ktorom robím výskum k tejto diplomovej práci, zastúpení najviac.

2.1. Charakteristiky a vymedzenie generácií
2.1.1. Generácia Baby Boomers
Do tejto generácie patria ľudia narodení v rozmedzí rokov 1946 až 1964, čo znamená,
že najmladší dnes dosahujú 53 rokov a pomaly sa blížia k dôchodku. Táto generácia sa
podľa Horváthovej (2016) označuje aj ako „šťastná generácia”, pretože boli narodení v
relatívne bezpečných, povojnových rokoch, kedy ekonomika začala znovu prosperovať.
Mnoho z týchto ľudí chce ďalej pracovať aj v dôchodkovom veku, a to z dôvodov
finančného zaistenia, radosti z práce, či dokonca zo strachu z plného prechodu do
dôchodku, ktorý je pre nich neznámy a zároveň značí konečnosť. Potrebujú byť odmenení
za prácu, byť súčasťou tímu a osobne rásť. chcú byť odmeňovaní za dlhé hodiny v práci a
pracovnú morálku.

2.1.2. Generácia X
Ľudia patriaci do generácie X boli narodení približne v rokoch 1965 až 1981.
Horváthová (2016) definuje znaky generácie X na základe niekoľkých odborných
publikácií ako napr. The MetLife Study of Gen X: The MTV Generation Moves into MidLife. Táto štúdia bola publikovaná v roku 2013 a výskumnú vzorku tvorilo 1000
respondentov zo Severnej Ameriky, ktorí boli narodení v rokoch 1965 až 1976. Poznatky
Horváthovej vychádzajú aj z definícií Motýla (podľa Horváthová, 2016) a jedincov
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popisujú ako tých, ktorí vyrastali v dobe finančnej, spoločenskej aj rodinnej neistoty. Aj
keď sú v práci niekedy pasívni, tak sú lojálni a chcú sa učiť novým znalostiam, byť
zamestnateľní, ale nevyhľadávajú zmeny a majú radi istoty. Práca je najdôležitejšou
položkou v ich rebríčku hodnôt, ale nezanedbateľnou položkou sú aj peniaze. Neradi sa
zadlžujú, neradi si požičiavajú a chcú si udržať dobré pracovné miesto a zároveň neradi
diskutujú s nadriadenými o svojich súkromných potrebách2. Ďalším typickým rysom je
dlhodobé zamestnanie v mieste svojho narodenia resp. bydliska a aj pri výbere nového
zamestnávateľa preferujú zotrvanie v rovnakej geografickej oblasti. Oproti generácií Y, u
ktorej je očakávaná skôr flexibilná pracovná doba, je u generácie X typickejší skorý ranný
príchod.

2.1.3. Generácia Y (Millennials)
Generácia Y je vytvorená ľuďmi narodenými v rokoch 1982 až 1995, niektorí autori
uvádzajú roky 1980 až 1991 či 1992. Táto generácia vyrastala v dobe potlačenia
komunizmu, vzniku demokracie, ale zároveň v časoch, keď sa teroristické útoky stávali
stále častejšími, počnúc najvýraznejším útokom 11. septembra 2011 (Kubátová &
Kukelková, 2013). K charakteristickým rysom patrí potreba mať zaujímavú prácu plnú
výziev, dobrý kolektív kolegov, medzi ktorými často hľadajú priateľov, slobodu.
Vyžadujú väčšiu životnú úroveň a oproti generácií X stavajú do popredia viac svoj osobný
život, partnerské a rodinné vzťahy. Pracujú efektívne, flexibilne, vedia si urobiť čas na
svoje koníčky a aktivity, ktoré posilňujú ich zdravie a celkovo ich život so všetkými
povinnosťami a aktivitami funguje viac flexibilne, než tomu bolo u predošlých generácií.
Najväčšou motiváciou je mať prácu, ktorá ich baví a ďalej rozvíja, nemajú problém
pracovať z rôznych prostredí mimo pracovné miesto a od zamestnávateľa očakávajú
ústretovosť v podobe skrátených úväzkov, flexibilnú pracovnú dobu, nefinančné benefity
(posilňovne na pracovisku, herné a oddychové zóny) (porov. s Kazdová, 2012;
Horváthová, 2016). Rezlerová (2009) dodáva, že peniaze pre nich nie sú hodnotou, ale len
prostriedkom a rovnováha pracovného a osobného života pre nich nie je cieľ, ale
štartovacia čiara na ceste k spokojnému životu.

Pozn. autorky: To môže mať za následok nedostatok podnetov k dosiahnutiu pracovnej
spokojnosti, pretože ak nevyjadríme potrebu, tak je ťažké ju uspokojiť.
2
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Podľa prieskumu uskutočneného roku 20133 spoločnosťou Hays vo Veľkej Británii je pri
výbere nového zamestnávateľa až pre 41% opýtaných dôležité to, aké benefity poskytuje
a pre 37% je dôležitá flexibilita (v prípade, že sa stanú pracovníkmi, tak poskytovanie
flexibilnej doby je dôležité až pre 49% a možnosť práce z domova pre 31%).
Pomenovanie tejto generácie pochádza z výslovnosti anglického písmena „Y“, teda why,
v preklade prečo, čo je ďalšou z charakteristík tejto generácie a značí ich potrebu vidieť
zmysel v tom, čo robia, čomu veria a poznať cieľ, ku ktorému majú dôjsť (Králičeková,
2013).

2.1.4. Generácia Z
Tí, čo boli narodení v rozmedzí rokov 1996 až 2010 patri ku generácií Z. Boli narodení
do čisto digitálneho sveta, čo sa prejavuje neustálym pripojením do sociálnych sietí,
neustálym fotografovaním a zdieľaním. Vyrastajú v čase finančnej krízy, straty istôt,
multikulturalizmu, rozpadu tradičnej rodiny, a aj to ma za následok ich individualizmus,
nelojálnosť, považovanie štátnych inštitúcií za zbytočné. Nepoznajú život bez technológií,
chýba im všeobecný rozhľad, ale vo svojich oboroch by mali vynikať. Sú viac konzumne
zameraní, než ostatné generácie a chýbajú im ambície. Aj napriek tomu, že táto generácia
je ešte veľmi mladá a väčšina z tvrdení sú len predpoklady založené na porovnávaní s
predošlými generáciami a nie je isté, ako sa budú správať na trhu práce, tak by mala byť
menším prekvapením ako bola generácia Y (Horváthová, 2016).

2.1.5. Generácia Alfa
Poslednou známou a pomenovanou generáciou je generácia Alfa, do ktorej patria ľudia
narodení v rokoch 2011 až 2025 (Horváthová, 2016). Keďže najstarší príslušník ma v
súčasnosti šesť rokov, tak z pohľadu diplomovej práce a jej cieľov nie je dôležité ju
popisovať. Navyše, väčšina znakov je ešte väčším dohadom než u generácie Z, takže
vôbec nemusia byť smerodajné.

Prieskum sa nazýva Gen Y and the World of Work (Generácia Y a svet práce) a bolo
dotazovaných 1000 ľudí, ktorí sú zástupcami generácie Y. Výsledky sú dostupné tu:
http://www.hays.co.uk/geny/index.htm
3
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2.2. Zhrnutie zamestnávania ľudí z generácie X a Y
Očakávania a prístupy k týmto typom zamestnancov som uvádzala v príslušných
podkapitolách.
Pre zhrnutie, medzi generáciami X a Y sú tri základné odlišnosti, a to vzťah k financiám,
vzťah k moderným technológiám a vzťah k práci. Peniaze predstavujú pre generáciu X
hodnotu, pre Y prostriedok; generácia X uprednostňuje prácu, generácia Y aj napriek
tvrdej práci uprednostňuje osobný život (Horváthová, 2016). V rôznych oblastiach
personálnej politiky je preto nutné použiť odlišné postupy, ak si zamestnávatelia chcú
udržať obe skupiny spokojné, výkonné a motivované. Napríklad v oblasti odmeňovania
sú pre generáciu Y dôležitejšie nefinančné benefity, prípadne benefity súvisiace so
zdravím či starostlivosťou. Oproti generácii X, ktorá si podľa štúdií cení viac vyššej mzdy
či finančných benefitov. V prípade pracovného prostredia vyžaduje generácia Y
ústretovejšie riešenia ako generácia X, a to v podobe relaxačných či herných zón, kvalitné
zázemie so sprchami či šatňami a podpora vyvažovania pracovného a osobného života
prostredníctvom firemných škôlok, flexibilnej pracovnej doby a podobne.
Aj napriek tomu, že príslušnosť ku generácií je podmienená rokom narodenia, tak sa
prikláňam k názoru Margaret Weigel, ktorá na základe výskumu v oblasti digitálnych
médií, ktorý bol realizovaný na Harvard and MIT, sformovala tvrdenie, že viac než na
roku narodenia, záleží na správaní sa, ktoré je formované mimo iného aj médiami, ktoré
jedinci sledujú a na okruhu priateľov, ktorí ich obklopujú (Trunk, 2007).
Pri

výskumoch

sa

respondenti

často

skúmajú

a

rozdeľujú

na

základe

sociodemografických údajov, akými sú vek, pohlavie, rodinný stav a podobne. Preto som
sa v tejto diplomovej práci rozhodla skúmať rozdiely medzi respondentami na základe
príslušnosti ku generácií, pretože tým zahrnieme do skupiny pracovníkov, ktorí majú
rôzny vek či rôzne pohlavie, ale ich pracovné požiadavky či očakávania boli skúmané
a boli utvárané na základe podobných vplyvov, napríklad technologický vývoj, politické
a svetové zmeny a podobne. Generáciu by sme teda mohli považovať za nadradenú
kategóriu, ktorá zahŕňa kategórie ako vek, pohlavie, rodinný stav, bydlisko a podobne.
Ale je nutné prihliadať na to, že tak ako budú niektoré znaky spoločné, tak budú do
charakteristiky vstupovať aj rôzne iné faktory, ktoré môžu tvoriť výnimky a odlišnosti.
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3. Work-life balance
V kapitole work-life balance uvádzam čitateľa do problematiky a historického vývoja
tohto konceptu, definujem ho a poukazujem na možné dopady a výhody pre
zamestnávateľa, ak bude tento koncept podporovať. V závere môžeme nájsť metódy či
možnosti zamestnávateľa ako podporovať work-life balance.
V práci používam anglický pojem work-life balance. Významom a našimi prekladmi sa
zaoberám v ďalšej kapitole, ale dôvodom pre používanie anglického pojmu namiesto
slovenského, respektíve českého, je , že všetky naše preklady sú pomerne dlhé a keďže
tento pojem používam v práci nespočetne krát, tak toto riešenie považujem za prijateľné
aj z pohľadu čitateľa a zdá sa mi to prijateľnejšie než vytvoriť skratku zo slovenského,
respektíve českého prekladu, ktorá by nebola čtivá a na prvý pohľad neasociovala
význam. Navyše pojem work-life balance môžeme nájsť čoraz častejšie aj v českej
literatúre, kde ho už autori neprekladajú.

3.1. Úvod do problematiky work-life balance
V posledných rokoch sa prejavuje výrazný záujem o problematiku zlaďovania
pracovného a mimopracovného života, čo potvrdzuje aj Kocianová (2012). Dôvodom pre
tento nárast záujmu v Českej republike je zmena pracovných podmienok na trhu práce, čo
je následok roku 1989, kedy sa prešlo na tržnú ekonomiku. Tento záver priniesol výskum
Sociologického ústavu AV ČR (Dudová podľa Novotný a kol. 2014). Zmeny, ktoré nastali
spolu s tržnou ekonomikou sa prejavujú vo väčšej konkurencii, vyššou časovou
náročnosťou určitých pracovných pozícií, či dôrazom na výkon a produktivitu, čo
zamestnancom zťažuje zladenie pracovného a osobného života (Novotný a kol., 2014).
Zároveň, ako uvádza Skálová-Sokačová (podľa Čmolíková Cozlová, Hajná &
Nekolová, 2014), rozvoj modelu dvoj príjmovej rodiny v posledných dvadsiatich rokoch
so sebou priniesol nové sociálne problémy a výzvy, ktoré sú spojené napríklad s tradičným
fungovaním rodiny a meniacej sa role muža a ženy alebo s predlžovaním ekonomicky
aktívneho veku. Výzvy sa prejavujú aj v harmónií rodinného života, pretože pri práci
chýba čas na riešenie bežných každodenných problémov.
Jedným z bežných problémov je nedostatok kapacít vo verejných zariadeniach pre
starostlivosť o malé deti a zároveň častý nedostatok finančných zdrojov na zaplatenie
súkromných zariadení alebo au-pair. V tomto prípade môže zamestnávateľ pomôcť vo
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výstavbe firemnej škôlky alebo detskej skupiny v priestoroch organizácie alebo môže
zvážiť finančný príspevok na niektorú z foriem dennej starostlivosti.
Work-life balance sa však riešil už v priebehu 60-tych a 70-tych rokoch 20. storočia v
USA, ale problematika bola podľa Kocianovej (2012) zameraná výhradne na zamestnané
matky a dokonca bola riešená a dozorovaná štátnou administratívou. V druhej polovici
osemdesiatych rokov sa o problematiku začali zaujímať aj samotné organizácie, ktoré
začali meniť benefity pre ženy v prospech rodinného života a ku koncu do toho pridali aj
mužov. V deväťdesiatych rokoch sa upevnilo postavenie work-life balance v rámci
organizácii, ale stále sa nedarilo koncept implementovať vo veľkej miere do väčšiny
organizácií. To prichádza až okolo roku 2000 (Bird, 2006).

3.2. Definícia work-life balance
Work-life balance ako ho uvádzajú Armstrong a Taylor (2015) je snaha zamestnancov
dosiahnuť uspokojivú rovnováhu medzi aktivitami v práci a mimo nej. Ako uvádza
Žižlavská (2016) chápanie konceptu work-life balance býva rôzne. Niektorí autori ho
chápu ako vyváženie platenej práce a tzv. dobrovoľnej, neplatenej práce, čo zahŕňa
predovšetkým starostlivosť o rodinu či domácnosť. Kocianová (2012) toto tvrdenie ešte
upresňuje tvrdením, že aj napriek považovaniu work-life balance a family friendly policy
(=politika ústretová voči rodine) ako synoným, tak podľa jej názoru je family friendly
policy užším vymedzením work-life balance, čo by zodpovedalo rozdeleniu termínu worklife balance na dve roviny. Lepší pohľad vysvetľuje pojmami well being a quality of worklife. Kým well being voľne preložíme ako mať sa dobre a vyjadruje optimálny stav
človeka z hľadiska biologického, psychického aj sociálneho, tak quality of work-life je
preložená ako kvalita pracovného života a je definovaná dobrými pracovnými
podmienkami, dobrým platom, nadriadenými, sociálnymi výhodami a zaujímavou,
podnetnou a užitočnou prácou (Kocianová, 2012).
Zvyklosti a postupy v tejto oblasti sa týkajú poskytovania priestoru pre pracovníkov,
aby mohli uviesť do rovnováhy to, čo robia pri práci, s povinnosťami a záujmami, ktoré
majú mimo prácu, a tak zmieriť konkurujúce si požiadavky práce a domácnosti takým
spôsobom, aby to uspokojovalo ich potreby, ale aj potreby zamestnávateľov (Armstrong,
2007).
Politika family friendly, teda ústretová voči rodine, býva najčastejšie spojená so ženami,
kvôli ich materským povinnostiam a modernej dobe, kedy matky inklinujú k skoršiemu
návratu z materskej či rodičovskej dovolenky do práce, ale kvôli rovným príležitostiam a
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výhodám pre organizácie, ktoré boli overené na ženách-matkách (nižšia fluktuácia, nižšia
chorobovosť) sa koncept rozširuje aj na mužov a bezdetných, slobodných zamestnancov
(Kocianová, 2012). Podľa porovnávacieho výskumu za posledných 50 rokov (pozn.
autorky: údaje z rokov 1970-2010) stúpol počet pracujúcich, ekonomicky aktívnych žien
o 5-15% v krajinách OECD, Austrálii, Taiwane, Švédsku, Fínsku, Japonsku a vo Veľkej
Británii, z ktorých boli dáta zozbierané. Mnoho z týchto žien bolo dovtedy v domácnosti
a starali sa o rodinných príslušníkov. Za to isté obdobie stúpol počet polovičných úväzkov
v krajinách OECD z 11% na 17% (Kröger & Yeandle, 2014).
Z dôvodu zvyšujúcej sa snahy pomôcť ženám - matkám zosúladiť ich rodinný život s
tým pracovným sa podľa článku Work–Life ‘Balance’ in Europe (Crompton & Lyonette,
2006) work-life balance stáva prioritou v Európe. Kröger a Yeandle (2014) kritizujú
cielenie opatrení takmer výhradne na ženy, respektíve rodičov, s deťmi a pripomínajú, že
existuje stále veľa pracovníkov, ktorí sa musia starať o rodinných príslušníkov
s postihnutím alebo o starších a starnúcich príslušníkov. Uvádzajú pojem working carer .
teda pracujúci ošetrovateľ, čím majú na mysli bežných ľudí mimo profesiu ošetrovateľov,
ktorí ale popri bežnom živote vykonávajú ich úlohy.
Work-life balance ale potrebujú všetci jedinci, a to nie len v produktívnom veku. Aj
preto prichádza tento nový názov a zakrýva jeden z pôvodných, family-friendly, z ktorého
work-life balance vzniká a čiastočne ho aj prekrýva (James, 2014).
Výskum z USA publikovaný vo Work-life balance (2000) pod záštitou Incomes Data
Services Ltd. prináša tvrdenie, že flexibilita by mala byť možnosťou pre všetkých. Podľa
nich sú hobby, ako dôvod pre odpracovanie nižšieho počtu hodín alebo možnosť práce
z domova, rovnako validné ako mať dieťa alebo rodinu.
Ďalší pohľad, ktorý nám Žižlavská (2016) ponúka je rozdiel vo vnímaní medzi slovami
balance (rovnováha) a harmónia. Niektorí autori pri interpretácii tohto pojmu opomínajú
skutočnosť, že nie všetci jedinci sú rovnako motivovaní či majú rovnaké hodnoty. Preto
sa v definíciách objavujú názory, že pre balance či rovnováhu musí jedinec obetovať čas
na jednej strane v prospech druhej. Na rozdiel od toho, slovom harmónia či harmonizácia
sa do definície dajú začleniť aj jedinci, ktorí napríklad nemajú rodinu alebo ich práca je aj
ich koníčkom.
V tejto práci sa nezameriavam len na zamestnancov s deťmi či rodinami, ale na všetkých
zamestnancov konkrétneho podniku. Preto môžeme použiť vyššie uvedenú definíciu
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Armstronga, v ktorej miesto pojmu rovnováha použijeme pojem harmónia alebo súlad, a
teda Work-life balance je snaha zamestnancov dosiahnuť uspokojivú harmóniu medzi
aktivitami v práci a mimo nej. Takto by podľa môjho názoru mala definícia postihovať
všetky skupiny jedincov, ktorí sú zamestnaní alebo vykonávajú nejakú prácu.
Novotný a kol. (2014) definujú súlad medzi prácou a osobným životom ako stav,
kedy zamestnanci majú istú kontrolu nad tým, kedy, kde a ako pracujú. Zamestnávateľ ich
v tom môže podporiť opatreniami upravujúcimi pracovnú dobu či pracovné miesto nad
rámec legislatívy, čím by podporil koncept CSR v etickej oblasti. Vo svojej publikácií
zdôrazňujú vplyv podpory work-life balance aj v rámci age manažmentu, ktorý je
zameraný na starnúcich zamestnancov, ktorí patria do takzvanej sendvičovej generácie
a prácu potrebujú skĺbiť so starostlivosťou o deti a zároveň o starnúcich rodičov
a príbuzných.
Mali by sme prestať vidieť sféru práce a sféru rodiny (osobného života) ako dva
oddelené svety (Kröger & Yeandle, 2014). Naproti tomu, Plamínek (2008) odporúča
rozdeliť čas v bežnom týždni medzi štyri sféry, a to na čas pracovný, ktorý tvorí 25%,
osobný čas – 17%, komunitný a rodinný čas (25%) a čas pokojový (33%), ktorý zahŕňa
čas zaspávania, spánku a prebúdzania sa.
Work-life balance nie len o starostlivosti o deti či rodiny. Neznamená to ani pracovať
menej, ale pracovať rozumne. Znamená to byť odpočinutý a mať energiu plniť svoje
povinnosti a príležitosti, ktoré nám prinášajú oba svety a ktoré sa často prelínajú. Ak nás
jedna alebo druhá sféra vyčerpáva, tak uprednostňujeme jedno na úkor druhého. Byť
vyrovnaní a plní energie potrebujeme byť všetci v rôznych životných etapách a situáciách
(Houston, 2005).

3.3. Dôvody zamestnávateľa pre podporu work-life balance
Na to, aby mohol byť pracovný a osobný život v harmónií potrebujú zamestnanci istú
formu pomoci od svojho zamestnávateľa a tá väčšinou býva vo forme rôznych benefitov,
ako napríklad firemné škôlky, priestory pre športové aktivity, možnosť pracovať mimo
miesta pracoviska a podobne.
Dôvody, prečo by mal zamestnávateľ poskytovať benefity alebo iné prostriedky pre
možnosť harmonizácie uvádza Kašparová a Kunz (2013) nasledovne: 1. ekonomické
aspekty - úspora nákladov (napríklad na nábor nových zamestnancov) či vplyv na
výkonnosť podniku a 2. mimoekonomické - spokojnosť, motivácia, stabilita a kvalita
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pracovnej sily, lojalita. Konkrétnejšie ich uvádza Junová (2012), a to ako zvýšenú
atraktivitu zamestnávateľa, vyššiu motiváciu zamestnancov, výkon a efektivitu práce,
vyššiu inovatívnosť a adaptabilitu organizácie, zníženie chorobnosti zamestnancov či
fluktuácie.
Zlepšuje sa kvalita života a psychického i fyzického zdravia, znižuje sa stres a naopak sa
zvyšuje priestor pre čas strávený s rodinou, priateľmi či koníčkami, čo sa, ako už bolo
vyššie spomenuté, odráža v zlepšení vzťahu k zamestnávateľovi, a to nárastom pracovnej
výkonnosti, motivácie a lojalite zamestnancov (Skálová-Sokačová podľa Čmolíková
Cozlová, Hajná, & Nekolová, 2014). Napomáha aj aktívnemu otcovstvu prostredníctvom
zvýšenia voľného času, ktorý môžu muži využiť na starostlivosť o rodinu (Novotný a kol.,
2014).
Blazovichová a kol. (2014) skúmali dopady zavedenia metód pre podporu work-life
balance na finančné výsledky podniku. Skúmali finančné výsledky medzi dvoma
skupinami firiem, ktoré tvorili podniky s tzv. employee friendly (priateľská voči
zamestnancom) politikou, ktorá podporuje work-life balance a podniky, ktoré túto politiku
nemajú zavedenú. Výskumu sa zúčastnilo 271 firiem a bolo preukázané, že podniky
s politikou ústretovou voči zamestnancom (employee-friendly) majú vyššiu krátkodobú
likviditu, sú v priemere menej zadlžené a majú nižšiu pravdepodobnosť bankrotu.
Work-life balance má dopad aj na etické správanie sa zamestnancov, čo bolo preukázané
v štúdii od Deloitte & Touche. Až 91% zamestnancov sa správa etickejšie, ak považujú
svoj work-life balance za dobrý (Blazovich, 2014).
Novotný a kol. (2014) popisujú ďalší výskum, ktorý bol spracovaný Európskou komisiou
ako prípadová štúdia v roku 2003, nazvaný Costs and Benefits of Diversity. Táto štúdia
priniesla výsledky z podnikov, ktoré podporovali diverzitu. Zaznamenali až 85% zvýšenie
pracovnej spokojnosti, 74% udržanie kvalitných a talentovaných pracovníkov, 58%
zvýšenie produktivity, zvýšenie reputácie a konkurencieschopnosti podniku o 56%
a zníženie fluktuácie a absencie o 55% a 50%.
Podľa výskumu The second work-life balance study: Results from the employer survey
vyplýva, že zo skúmaných subjektov 94% zamestnávateľov a 95% zamestnancov zastáva
názor, že pracujú lepšie, keď majú možnosť využívania prostriedkov na podporu worklife balance (Woodland, Simmonds, Thornby, Fitzgerald, & McGee, 2003).
Podľa ďalších výskumov, ktoré Houston (2005) spolu s ďalšími autormi uvádza
v jednotlivých kapitolách, vyplýva silný vplyv firemnej kultúry. Odráža sa to napríklad aj
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v tvrdení o negatívnom dopade čiastočných úväzkov na pocity zamestnancov, ktorí sa
necítia byť súčasťou podniku. Preto by ich podnik mal viac zapájať do firemného diania
a línioví manažéri musia vytvoriť silnú atmosféru plnú vzájomnej dôvery.

3.4. Dopady nepodporovania work-life balance zo strany zamestnávateľa
Branham (2009) vo svojej knihe popisuje výskumy niektorých amerických podnikov
a poukazuje tak na to, čo nastáva, ak je work-life balance zanedbaný a čo ho spôsobuje.
Býva spôsobovaný nedostatkom pracovnej sily, kedy sa objem práce delí medzi nižší
počet zamestnancov, zamestnanci majú pocit zneužívania či obťažovania, majú pocit
obetovania rodinného a osobného života, majú neflexibilnú pracovnú dobu, žiadnu zábavu
len stres a nezodpovedajúce benefity či nedostatočné benefity.
V nasledujúcom odseku môžete nájsť niekoľko bodov, ktoré poukazujú na výsledky už
spomínaných výskumov v amerických podnikoch. Vzhľadom na to, že faktory
spôsobujúce tieto frustrácie či nespokojnosť môžeme nájsť aj v našej geografickej oblasti,
tak sú pravdepodobné aj tieto dopady. (V poznámkovom aparáte môžeme nájsť názvy
niektorých výskumov, z ktorých Branham výsledky uvádza a bolo možné ich nájsť
online.) Ostatné údaje, pre ktoré som štúdie nedohľadala, prípadne boli pod plateným
prístupom, sú z Branhamovej publikácie.)
➢ 40% zamestnancov sa vyjadrilo, že ich zamestnanie je veľmi alebo až extrémne
stresujúce4
➢ 26% zamestnancov je často alebo veľmi často vyčerpaných či stresovaných svojou
prácou5
➢ 25% považuje zamestnanie za najväčší stresový faktor vo svojom živote6
➢ náklady na zdravotnú starostlivosť sú u pracovníkov, ktorí tvrdia, že pracujú pod
značným stresom, takmer o 50% vyššie
➢ 25% zamestnancov si nevyberá celú dobu dovolenky, na ktorú majú nárok, kvôli
nárokom svojho pracovného miesta7

4
(NIOSH group, 2004. Dostupné z https://www.cdc.gov/niosh/docs/2004-146/)
5
(Galinsky, Kim, Bond, & with support from PricewaterhouseCoopers LLP., 2001. Dostupné
z http://familiesandwork.org/downloads/feelingoverworkedsumm.pdf)
6
(NIOSH group, 2004. Dostupné z https://www.cdc.gov/niosh/docs/2004-146/)
7
(Galinsky, Kim, Bond, & with support from PricewaterhouseCoopers LLP., 2001. Dostupné
z http://familiesandwork.org/downloads/feelingoverworkedsumm.pdf)
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➢ pracovná doba premárnená v dôsledku depresií pracovníkov stojí spoločnosť ročne
39-41 miliárd USD
➢ 49% zamestnancov, ktorý zažívajú značné pocity prepracovanosti tvrdia, že sa
pravdepodobne behom nasledujúceho roku poobzerajú po novom pracovnom mieste
v porovnaní s 30%, ktorí sa cítia prepracovaní len občas8
➢ 70% zamestnancov sa nedomnieva, že v ich živote je zdravá rovnováha medzi časom
stráveným v práci a časom voľným
➢ 61% pracovníkov by bolo ochotných vzdať sa časti platu výmenou za väčšie
množstvo času stráveného s rodinou
Pri odstránení faktorov, ktoré sa preukázali vo výsledkoch výskumov, z ktorých sú
niektoré uvedené v predchádzajúcom zozname, by podniky získali vo viacerých
oblastiach. Napríklad odstránením alebo zlepšením pracovných podmienok, ktoré by
viedli k zníženiu stresu, by boli zamestnanci spokojnejší, čím sa znižuje fluktuácia alebo
absentérstvo. To vedie aj k zníženiu nákladov na zdravotnú starostlivosť či k zníženiu strát
v prípade chýbajúceho zamestnanca. Navyše ako ukazujú výsledky výskumov, tak podnik
stráca finančné prostriedky aj na odchádzaní nespokojných zamestnancov, za ktorých
musí nájsť náhradu, do ktorej musí opäť investovať. Preto je dôležité, aby sa spoločnosti
starali o svojich zamestnancov, a vo vzťahu k tejto kapitole, aby sa starali aj o harmóniu
medzi pracovným a osobným životom, ktorú môžu zamestnancom pomôcť dosahovať
prostredníctvom rôznych opatrení a možností, bez ktorých je často nemožné ju dosiahnuť
bez negatívneho dopadu na prácu.

3.5. Možnosti podpory work-life balance zo strany zamestnávateľa
V prípade, že sa na work-life balance budeme pozerať z pohľadu rodiny a bude sa
jednať o zlaďovanie rodiny a pracovného života, tak máme podľa Kuchařovej (2013) dve
možnosti. Buď prerušíme svoju kariéru počas doby starostlivosti o dieťa alebo druhou
možnosťou sú stratégie pre kombináciu rodičovských a pracovných rolí u zamestnaných
rodičov. V roku 2010 vyšla pod vedením Piotra Michońa porovnávacia štúdia, ktorá
skúmala politiky na podporu zlaďovania pracovného a rodinného života v krajinách
Vyšehradskej štvorky a ich premenu za posledných 20 rokov (od roku 1989 do roku 2009).

8
(Galinsky, Kim, Bond, & with support from PricewaterhouseCoopers LLP., 2001. Dostupné
z http://familiesandwork.org/downloads/feelingoverworkedsumm.pdf)
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Kuchařová spolu s VÚPSV9 viedla rozsiahly výskum, kde porovnávali Česko a
Francúzsko a ekonomické podmienky v zlaďovaní práce a rodiny. Výsledkom v otázke
možností bolo viacero spoločných rysov v externých podmienkach, ale zároveň sa našla
rada špecifík, predovšetkým v systéme dennej starostlivosti o deti. Napríklad, v ČR majú
ženy nárok na 28 týždňov platenej materskej dovolenky, vo Francúzsku 16, ale náhrada
mzdy je 100%, kdežto v ČR je to len 68,9%. Rodičovská je dlhšia vo Francúzsku o 12
týždňov, ale percentuálna náhrada mzdy je nižšia než v ČR. Napriek tomu Francúzsko
poskytuje viac možností, ktoré podporujú zlaďovanie práce a rodiny, medzi iným aj
otcovskú dovolenku, ktorá je dvojtýždňová a plne platená. V čase písania diplomovej
práce, t.j. začiatok roku 2017, sa pripravuje zavedenie otcovskej dovolenky aj v Česku, a
to v rozmedzí jedného týždňa, ktorý si otcovia môžu vybrať počas takzvaného
šestonedelia a platená by mala byť 70 percentnou náhradou mzdy. Táto správa vydaná
Ministerstvom práce a sociálních věcí (2016) potvrdzuje už zmienený trend o prístupe
verejnosti k zlaďovaniu práce a rodiny, resp. osobného mimopracovného života.
Kuchařová (2013) ďalej uvádza, že stále naliehavejším problémom je nedostatočná
dostupnosť a kvalita dennej starostlivosti o deti, čo matkám znemožňuje pracovať.
Vyplýva to z dokumentov a odborných analýz EU. Aj keď sa jedná o jednu desatinu žien
s deťmi do dvoch rokov, pre ktoré ponuka zariadení je pomerne nízka, tak každoročne
pribúdajú deti vo vyššom veku, ktoré z kapacitných dôvodov nebolo možné umiestniť do
predškolských zariadení. Je možnosť zriadiť firemné škôlky či detské skupiny, ale
podniky ich považujú za finančne nevýhodné, aj napriek tomu, že napríklad na firemné
škôlky je možné získať príspevok od štátu (pozn. Príspevok je možné získať v prípade, že
materská škola bola vytvorená v súlade a podľa pokynov ministerstva) (Kuchařová, 2013).
Dôkazom pre záujem rodičov o prácu počas nízkeho veku detí je napríklad štatistika z
rokov 2005 a 2011, kedy podiel detí navštevujúcich školské družiny na prvom
stupni základnej školy stúpol z 43,1% na 54,5%. Vedľa rozšírenia možností v otázke
dennej starostlivosti o deti je potrebné, aby v ústrety vychádzali aj zamestnávatelia, a to
predovšetkým formou pracovných úväzkov.
Zamestnávateľ môže aktívne ponúkať pružnú/flexibilnú pracovnú dobu, čiastočné
pracovné úväzky, zdieľanie pracovného miesta, práca z domova, konto pracovnej doby a

9
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pod. Flexibilitu práce je potom možné riešiť využívaním pracovníkov z rád dôchodcov či
osôb na rodičovskej dovolenky, ktoré je možné zamestnať na dohody mimo pracovný
pomer. Čmolíková a kol. (2014) vyzdvihuje aj komunikáciu s osobami na materskej či
rodičovskej dovolenke, aby mohli byť informovaní o rôznych školeniach, informáciách,
aktivitách a umožnili im tak ľahký návrat späť do práce.
Benešová a kol. (2015), Novotný a kol. (2014) a ďalší autori vo svojich publikáciách
popisujú jednotlivé, už zmienené, ústretové opatrenia či benefity, ktoré napomáhajú
zlaďovaniu

osobného a

pracovného

života,

ktoré

popisujem

v nasledujúcich

podkapitolách.

3.5.1 Čiastočné úväzky
Podľa Benešovej a kol. (2015) patrí Česká republika k zemiam, ktoré poskytujú skrátené
úväzky vo veľmi malej miere. Vraj kvôli tomu, že o nich nie je záujem. To je čiastočne
pravda, ale záujem o nich nie je zo strany bežných zamestnancov kvôli nízkemu
finančnému ohodnoteniu. Skrátené úväzky sú ale viac než vhodné pre zamestnancov z rád
dôchodcov, ktorí by ešte chceli byť ekonomicky aktívni alebo z rád rodičov na materskej
či rodičovskej dovolenke, ktorí nechcú vypadnúť z pracovného procesu. Z pohľadu
zamestnávateľa je výhodné poskytovať skrátené úväzky predovšetkým rodičom, ktorým
je potom umožnený hladký priebeh návratu do práce, ale vhodné to môže byť aj pre
študentov, ktorý popri škole začnú pracovať vo svojom obore a zamestnávateľ si tak
vopred odskúša a pripraví budúcu pracovnú silu. Problémom býva, že zamestnávateľ
neupraví objem pracovných povinností, a zamestnanci tak v konečnom dôsledku pracujú
viac za nižšiu mzdu. Aj napriek tomu môže byť vhodným prechodným riešením pri
niektorých životných udalostiach (Novotný a kol., 2014).

3.5.2. Práca z domova v kombinácií s prácou v kancelárií
Práca z domova, v dnešnej dobe známejšia pod názvom home office, je jedným z veľmi
diskutovaných pojmov dneška. Pre nastavenie práce z domu je potrebný dobrý kontrolný
mechanizmus plnenia pracovných úloh, ale aj dobré externé zabezpečenie dát.
Predpokladom pred funkčné využívanie je obojstranná dôvera a zodpovednosť. Výhodou
pre zamestnávateľa je úspora prevádzkových nákladov. nastavenie dôvery, lojalita
zamestnancov a atraktívne zviditeľnenie na trhu, čo prispieva ku schopnosti konkurovať
ostatným podnikom (Benešová a kol, 2015).
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V prípade, keď sa práca z domova nekombinuje s prácou v kancelárií jedná sa o takzvaný
remote office, remote working alebo telecommuting, čo v preklade znamená vzdialený
prístup (Olson, 1983).

3.5.3. Pružné rozvrhnutie pracovnej doby
V súčasnosti jedná z najrozšírenejších flexibilných foriem práce. Podľa údajov z Centra
Kašpar ho v roku 2011 ponúkalo len 25% regionálnych zamestnávateľov v ČR.
Pružné rozvrhnutie znamená definovanie pevných a voliteľných úsekov pracovnej doby
zamestnancov, kde v pevnom úseku musí byť zamestnanec prítomný v pracovnom procese
a zvyšok doby si môže rozvrhnúť. Existujú ďalšie formy, ktoré pracujú z flexibilným
rozvrhnutím, a to týždenné či mesačné konto pracovných hodín. V praxi to znamená, že
zamestnanec musí odpracovať napríklad 160 hodín mesačne a je na ňom, kedy hodiny
odpracuje. Ak sa rozhodne pracovať dva týždne v jednom kuse, tak má zvyšné dva týždne
voľno. V prípade, že zamestnávateľ potrebuje pracovníkovu prítomnosť každý deň, musí
stanoviť už spomínanú pevnú pracovnú dobu, kedy je zamestnanec povinný byť v práci
(Benešová, 2014).
V roku 2000 predstavil, teraz už bývalý, premiér Veľkej Británie, Tony Blair, návrh
flexibilnej pracovnej doby pre rodičov s deťmi do 6 rokov a s deťmi do 18 rokov, ktoré sú
zdravotne znevýhodnené, o ktorú mohli požiadať a v prípade žiadosti zaväzoval
zamestnávateľov o jej dôkladné preskúmanie a rozhodnutie do troch mesiacov od podania
žiadosti (Houston, 2005). Tento návrh bol prijatý a je stále platný.

3.5.4. Detská skupina
Detská skupinu zaisťuje starostlivosť o deti od jedného roka do začatia povinnej školskej
dochádzky. Detské skupiny môže prevádzkovať sám zamestnávateľ alebo si ich môže
objednať ako službu. V skupine nesmie byť viac ako 24 detí a je stanovený aj minimálny
počet osôb, ktoré sa o deti starajú. Ako uvádza Benešová a kol. (2015) najväčším lákadlom
zamestnávateľa je daňová uznateľnosť nákladov a aj zamestnanci si môžu požiadať o
zľavu na dani. V tom prípade musí byť služba poskytovaná za úhradu a nesmie byť
zisková.
Podobným riešením je aj zriadenie firemných škôlok či denných centier a v neposlednom
rade je možné poskytovať službu stráženie detí v domácnosti, kým je rodič v práci.
Šikýř (2014) tieto prístupy umožňujúce work-life balance dopĺňa o zdieľané pracovné
miesto a kratšiu pracovnú dobu a Kuchařová (2013) dopĺňa stlačený pracovný týždeň.
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3.5.5. Zdieľané pracovné miesto
Pod zdieľané pracovné miesto patrí tzv. job sharring (twin job) aj job splitting (work
sharing). Kým v prípade job sharringu zamestnávateľ uzavrie pracovnú zmluvu na jedno
pracovné miesto s dvoma či viacerými zamestnancami a títo zamestnanci okrem miesta
zdieľajú aj pracovnú náplň a mzdu a je na nich ako sa dohodnú na práci, ale pracovné
miesto nesmie ostať neobsadené. V prípade job splittingu ide o podobnú úpravu ako v job
sharringu, ale rozdiel je v tom, že úlohy, ktoré patria k pracovnému miestu sú rozdelené
medzi zamestnancov tak, že každý zodpovedá iba za jemu pridelené úlohy a niekedy sa
pridelené časy oboch pracovníkov prekrývajú (Šipikal, 2007).

3.5.6. Kratšia pracovná doba
Pracovná doba musí byť zjednaná v pracovnej zmluve a je kratšia než zákonom daná 40
hodinová pracovná doba. Pomerom k zjednaným hodinám dostane zamestnanec mzdu a
zamestnávateľ mu musí prideľovať prácu v rozsahu zjednanej doby. K podobnému
prístupu sa pre dvoma rokmi uchýlilo aj Švédsko, ktoré zaviedlo 6 hodinovú pracovnú
dobu a jej výsledky testovalo. V januári tohto roku vyšla správa, že aj keď sa zamestnanci
cítili lepšie, boli menej chorí a lepšie plnili svoje pracovné povinnosti, tak je to pre podnik
príliš drahé riešenie, pretože museli najať ďalších ľudí, aby sa všetky úkony stíhali
(Billner, c2017). Nezaostávajú ani iné krajiny, ako napríklad Francúzsko, kde je pracovná
doba 35 hodín týždenne (Kuchařová, 2013). O ďalšom znižovaní sa však neuvažuje,
pretože aj 35 hodín je pre podnik menej výhodných z pohľadu ziskov (Billner, c2017).

3.5.7. Stlačený pracovný týždeň
K rôznym variáciám pracovnej doby je možné dodať aj stlačený pracovný týždeň, na ktorý
majú podľa Kuchařovej (2013) právny nárok zamestnanci či zamestnankyne, ktoré sa
starajú o dieťa do 15 rokov a tehotné zamestnankyne. Pokiaľ tomu nebránia prevádzkové
dôvody, tak zamestnávateľ je povinný tomuto požiadavku vyhovieť.
V roku 2006 vyšla štúdia Európsky prieskum pracovného času a rovnováhy medzi prácou
a životom (European Establishment Survey on Working Time and Work–Life Balance –
ESWT), ktorá bola uskutočnená na vzorke zamestnancov z 21 000 organizácií sídliacich
v krajinách EU a jedným z výsledkov bolo, že po zavedení flexibilnej pracovnej doby bol
zaznamenaný nárast pracovnej spokojnosti zamestnancov z pohľadu personálnych
manažérov a tímových manažérov. Viac sa o pracovnej spokojnosti dočítame
v nasledujúcej kapitole.
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3.5.8. Flexibilná práca na smeny
V neposlednom rade je možné spomenúť aj prácu na smeny, kedy si pracovník môže po
dohode vopred naplánovať smeny podľa potreby (Novotný a kol.,2014). Podobne môže
fungovať aj práca v podobe striedania krátkeho a dlhého týždňa.

4. Pracovná spokojnosť
Prvé odborné štúdie, ktoré boli zamerané na pracovnú spokojnosť začali vychádzať už
okolo začiatku 30. rokov 20. storočia a základnou otázkou bol predovšetkým vzťah
človeka k práci. Súviselo to s novšími prístupmi psychológie v pracovnom procese, ktoré
spočívali najmä v zaradení človeka v pracovnom procese, v orientácií na jeho problémy a
podobne (Kollárik 1986). Pojem pracovná spokojnosť sa začal používať až o 20 rokov
neskôr a dovtedy bola podľa niektorých autorov nazývaná ako pracovná morálka,
pravdepodobne vplyvom vojenskej tradície (Kocianová, 2010). To, že skúmanie
pracovnej spokojnosti je pomerne dôležité, dokazuje aj veľký nárast odborných a
vedeckých štúdií. Kým v roku 1976 bolo približne 3500 vedeckých práci, tak v roku 1990
sa počet dostal až na 5000 (Paulík, 2001).
V nasledujúcich kapitolách definujem pojem pracovnej spokojnosti, uvádzam
najznámejšie teórie a faktory pracovnej spokojnosti, ako aj možné dopady či spôsoby
merania spokojnosti.

4.1. Pojmové vymedzenie
Kollárik (1986) odlišuje dve roviny pracovnej spokojnosti, a to:
spokojnosť v práci - obsahovo má širší význam a zahŕňa komponenty vzťahujúce sa k
osobnosti pracovníka, k podmienkam práce a pracovného prostredia
spokojnosť s prácou - obsahovo je to užší význam, ktorý sa vzťahuje ku konkrétnej
činnosti a jej výkonu spojeným s psychickými a fyzickými nárokmi, špecifickým režimom
a tď.
Všeobecne sa pri pracovnej spokojnosti používa prvé uvedené pojatie.
Tak ako Kocianová (2010) aj Štikar a kol. (2003) pri definovaní pracovnej spokojnosti
vychádzajú z definície spokojnosti ako takej, ktorú chápu ako pocit úspešnosti,
uspokojenia, radosti a optimistický pohľad na život, ktoré vyjadruje mieru naplňovania
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našich cieľov, očakávaní a potrieb. Na základe toho chápu spokojnosť ako mieru
vyrovnania sa so životnými okolnosťami. Pracovnú spokojnosť potom Kocianová (2010)
vníma ako súčasť celkovej životnej spokojnosti. Warr (podľa Paulík, 2001) je však názoru,
že životná spokojnosť sa premieta do pracovnej spokojnosti, než naopak. S prvou
polovicou výroku súhlasím a odôvodniť to môžeme tým, že práca v produktívnom veku
pri osemhodinovej pracovnej dobe tvorí takmer jednu tretinu nášho života. Ak dve tretiny
dňa, ktorý spadá do súkromného života budeme nešťastní alebo nespokojní so svojim
životom, tak je pravdepodobnosť, že sa nám to premietne aj do pracovného života.
Napriek tomu spokojnosť v práci môže mať výrazný vplyv na životnú spokojnosť alebo
môže byť jedinec spokojný aspoň počas pracovnej doby. To potvrdzuje aj Štikar a kol.
(2003), ktorí tvrdia, že úroveň pracovnej spokojnosti prípadne nespokojnosti výrazne
determinuje všeobecnú kvalitu života a odráža sa tak na duševnom ako aj na fyzickom
stave človeka. Pracovník vníma, prežíva a vyhodnocuje priebeh vykonávanej činnosti,
podmienky a výsledky svojej práce. Na základe toho môže dosahovať pracovné úspechy
a určitú mieru spokojnosti.
Armstrong (2007) popisuje pracovnú spokojnosť zjednodušene pomocou postojov a
pocitov - pozitívne a priaznivé postoje k práci signalizujú spokojnosť s prácou10 a naopak,
negatívne a nepriaznivé postoje signalizujú nespokojnosť. Postoje sú vo vzťahu k rôznym
aspektom pracovnej situácie, a to v oblasti kolegov, nadriadeného, vykonávanej činnosti,
pracovných podmienok, organizácie a jej vedeniu, možnosti vlastného vývoja, platu,
pracovnej doby a zaisteného pracovného miesta (Neuberger & Allerbeck, 1978). Kollárik
(1986) k tomu dopĺňa jednoduché vysvetlenie na základe uspokojenia potrieb.

10
Podľa vyššie uvedeného Kollárikovho rozdelenia by mala byť táto definícia vzťahovaná len na užší
pojem – spokojnosť s prácou. Avšak Armstrong (2007) aj Horváthová (2016), ktorá Armstronga tiež
parafrázuje, uvádzajú aj anglický pojem Job Satisfaction v závese za prekladom, ktorý sa prekladá ako
pracovná spokojnosť, teda spokojnosť v práci. Spokojnosť s prácou by v tomto kontexte bola skôr
prekladaná ako satisfaction with work.
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Bedrnová a Nový (2007) ju popisujú už o niečo komplikovanejšie a nahliadajú na ňu z
troch uhlov, a to:
➢ spokojnosť ako popis stavu - spokojnosť pracovníkov s prácou a pracovnými
podmienkami, ktoré sú výsledkom práce personálnej politiky
➢ spokojnosť ako hnacia sila - o spokojnosti sa hovorí ako o podmienke efektívneho
využívania pracovného potenciálu a spokojnosť je vnímaná ako uspokojenie zo
zmysluplnej práce, pocit naplnenia a radosť z vlastného uplatnenia
➢ spokojnosť ako prekážka výkonu - keďže pracovník môže dosiahnuť uspokojenie z
dosahovania nízkych cieľov, tak často dochádza k brzdeniu väčšieho výkonu, a teda
pracovná spokojnosť býva vnímaná ako brzda
Štikar a kol. (2003) vníma pracovnú spokojnosť z objektívneho a subjektívneho
pohľadu, a to ako prejavy pracovného správania sa - výkonnosť, efektivita, kvalita
výsledkov pracovnej činnosti a pod., tak ako subjektívny pohľad na pracovnú spokojnosť,
ktorá je odrazom práce a jej podmienok, hodnotových orientácií, aspirácií a očakávaní
vzťahujúcich sa k vykonávanej činnosti.
Pracovná spokojnosť rozdelená na celkovú a čiastkovú pracovnú spokojnosť, kde
čiastková spokojnosť skúma jednotlivé faktory pracovnej spokojnosti a dohromady tvoria
obraz o celkovej pracovnej spokojnosti (Výrost & Slaměník, 1998).
Podľa Rymeša (1998) sú okrem čiastkovej a celkovej pracovnej spokojnosti dôležité aj
ďalšie charakteristiky pracovnej spokojnosti, ako napríklad intenzita spokojnosti, ktorá sa
môže pohybovať medzi maximálnou spokojnosťou až po maximálnu nespokojnosť
a zároveň aj stálosť spokojnosti, ktorá ukazuje jej stabilitu či premenlivosť.
Pracovná spokojnosť nie je dôležitá len pred jednotlivca a jeho súkromný či pracovný
život, ale môže byť hlavným problémom podniku, keďže môže ovplyvňovať motiváciu
k práci, výkon či absentérstvo.
Spoločnosť Universum vydala správu o štúdií11 z roku 2016, ktorá ako pracovnú
spokojnosť určuje rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom (Červenková &
Hansen Čechová, 2016).

11 Štúdia sa nazýva Global Workforce Happiness Index a je dostupná
https://internationalcommunity.dk/en-US/For-companies/Research-and-knowledge
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z:

4.2. Teórie pracovnej spokojnosti
Aj napriek tomu, že stále neexistuje jednota v definíciách či prístupoch v skúmaní
pracovnej spokojnosti, tak podľa Štikara a kol. (2003) môžeme vymedziť dva širšie
teoretické prístupy, ktorých kritériom je chápanie spokojnosti ako jednodimenzionálneho
alebo dvojdimenzionálneho javu.
Chápanie spokojnosti ako jednodimenzionálneho javu viedla k vzniku jednofaktorovej
teórie. Tá chápe spokojnosť a nespokojnosť ako dva opačné extrémy jednej dimenzie, a
teda miera spokojnosti sa nachádza niekde v tomto kontinuu. Ako to Štikar zjednodušuje,
tak dostatok spokojnosti vyplýva z nedostatku nespokojnosti a naopak.
Medzi jednofaktorové teórie sú radené motivačne založené prístupy Maslowa, Vrooma či
Stogdilla.

4.2.1. Maslowova teória potrieb
Táto teória je jednou z najznámejších teórií ľudskej motivácie. Podľa Maslowa existuje
päť hlavných kategórií potrieb, ktoré sú spoločné pre všetky typy ľudí. Jednotlivé
kategórie zoradil do tvaru pyramídy od najnižších, ktoré sú považované za najdôležitejšie
k najvyšším.

Obrázok č. 3 – Maslowova pyramída potrieb, prevzaté z www.halek.info
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Základom teórie je tvrdenie, že v prípade uspokojenia najdôležitejších, teda
fyziologických potrieb sa stáva dominantou potreba vyššia a pozornosť jedinca je
sústreďovaná na jej naplnenie. Maslow veril, že len neuspokojená potreba môže
motivovať ľudské správanie a táto potreba je v danej chvíli motivátorom. Armstrong
(2007) ale tvrdí, že potreba sebarealizácie nemôže byť uspokojená nikdy a teda je pre
človeka neustálym motivátorom (Armstrong, 2007).

4.2.2. Vroomova teória očakávania
Ústrednými pojmami Vroomovej teórie sú valencia, inštrumentalita a očakávanie alebo
expektácia.
Valencia je vo význame subjektívne vnímanej hodnoty cieľa. Inštrumentalita zahŕňa
proces vynaloženej činnosti, ktorou sú vynakladané prostriedky a očakávanie je
predpokladaný prínos, ktorý nastane po dosiahnutí cieľa.
Základnou tézou jeho teórie je, že silu motívov k vykonávaniu nejakej činnosti ovplyvňuje
samotná príťažlivosť a hodnota cieľa a aj veľkosť očakávania od cieľa.
Teda, čím je cieľ príťažlivejší, hodnotnejší a/alebo atraktívnejší, tým bude intenzívnejšie
úsilie k jeho dosiahnutiu.
Praktickým príkladom je pracovník, ktorý bude usilovne vykonávať svoju činnosť, ak
bude predpokladať, že jeho snaha povedie napríklad k zvýšeniu platu alebo k povýšeniu.
Navyše, ak je táto snaha úspešná, tak podporí aj budúce pracovné správanie sa (Štikar a
kol, 2003).

4.2.3. Stogdillova teória
Stogdill posúva vnímanie pracovnej spokojnosti od názoru, že je to zdroj pracovného
výkonu a navrhuje vnímať jedinca v súvislosti s podnikom.
Podľa neho „produkcia nie je v nevyhnutnom vzťahu s produkciou, výrobou. Naopak morálka i produkcia, ako dva významné činitele, sú funkciou skupinovej štruktúry, a preto
budú vo vzťahu so spokojnosťou len vtedy, ak okolnosti vedúce k vysokej morálke a
výkonnosti budú rovnaké ako tie, ktoré vedú k posilneniu očakávaní pracovníka“ (Blum
& Naylor podľa Kollárik 1986, str. 29).
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4.2.4. Herzbergerova dvojfaktorová teória
Na druhej strane od predošlých teórií je dvojdimenzionálny pohľad, ktorý viedol k vzniku
dvojfaktorovej teórie, ktorej autormi sú Herzberg, Mausner a Snyderman a býva nazývaná
ako Herzbergerova dvojfaktorová teória alebo teória satisfaktorov a dissatisfaktorov
(Tureckiová, 2004).
Pozostáva z dvoch skupín faktorov, z ktorých prvá sa týka obsahu práce a nazýva sa
motivačnou a druhá z sa vzťahuje k vonkajším podmienkam práce a nazýva sa
hygienickou.
Skupina motivačných faktorov ovplyvňuje spokojnosť a hygienické faktory ovplyvňujú
existenciu alebo mieru nespokojnosti, ale nie spokojnosti.
Pre lepší prehľad vytvorili Moorhead a Griffin (podľa Štikar, 2003) tabuľku faktorov
a dimenzií (Tabuľka č. 1).
Tabuľka č. 1 - Motivačné a hygienické faktory podľa Moorhead a Griffin
motivačné faktory

hygienické faktory

samotná práca
úspech
uznanie
zodpovednosť
rast a povýšenie

medziľudské vzťahy
dozor
pracovné podmienky
plat a bezpečie
firemná politika

spokojnosť →neexistencia
spokojnosti

nespokojnosť →neexistencia
nespokojnosti

Podľa Pauknerovej a kol. (2006) majú niektoré faktory zo skupiny hygienických faktorov
vplyv len na pracovnú spokojnosť, ale niektoré faktory zo skupiny motivačných majú
vplyv ako na spokojnosť, tak aj na motiváciu. To však zvyčajne len v prípade, že sa
nevyskytuje dlhodobá nespokojnosť.

4.3. Faktory pracovnej spokojnosti
Pracovná

spokojnosť

je

ovplyvňovaná

viacerými

faktormi

a/alebo

ich

kombináciou. Význam faktorov a ich dôležitosť je premenlivá a individuálna a závisí na
špecifikách práce, jednotlivých profesiách a prostredí a v neposlednom rade aj na
osobných preferenciách jednotlivca.
29

Všeobecne sa teda faktory delia na vonkajšie a vnútorné (Štikar, 2003). Vonkajšie sú
nezávislé na pracovníkovi a tvorí ich finančné ohodnotenie, samotná práca, pracovný
postup, spôsob vedenia, pracovný kolektív, zamestnanecké výhody a (fyzikálne)
podmienky.
Zaujímavým poznatkom je, že vysoký plat alebo zvýšenie platu nemá dlhodobý
motivačný účinok, pretože pracovník ho rýchlo akceptuje ako štandard. Herzberg a jeho
kolegovia identifikovali plat ako najmarkantnejší faktor, ktorý radia medzi hygienické
faktory. Tie, ako som uvádzala vyššie, ovplyvňujú existenciu a mieru nespokojnosti.
Daný, krátkodobý motivačný charakter, môže vysvetľovať práve toto zaradenie.
Vnútornými faktormi sú osobnostné faktory, ktoré teda sú závislé na pracovníkovi. Jedná
sa o vek, pohlavie, vzdelanie, rodinný stav, pracovná skúsenosť, profesionálna úroveň,
intelekt a súbor schopností.
Armstrong (1999) tieto faktory dopĺňa o celkovú úroveň riadenia organizácie, kam
spadá objektívne hodnotenie pracovníkov, uplatnenie kvalifikácie, spoluúčasť na
rozhodovaní, informovanosť, príležitosť pre vzdelávanie a rozvoj, podpora zo strany
managementu, ochrana zdravia, bezpečnosť pri práci a sociálna starostlivosť a zaistenie.
Faktory ovplyvňujúce pracovnú spokojnosť môžu zahŕňať vyšší plat či mzdu, spravodlivý
systém odmeňovania, reálne príležitosti k povýšeniu, ohľaduplné a participatívne riadenie,
dostatočný stupeň sociálnej interakcie, zaujímavé a rozmanité úlohy a vysoký stupeň
autonómie. Tieto faktory však vždy budú zvyšovať či nezvyšovať pracovnú spokojnosť v
závislosti na osobnosti pracovníka a jeho vlastných potrebách, požiadavkách a
očakávaniach (Horváthová, 2016).
Pracovnú spokojnosť znižuje prevaha nepredvídateľných vplyvov na prácu, časový
stres, pracovná záťaž, nereálne pracovné nároky, sociálna nepohoda na pracovisku a zlé
vzťahy so spolupracovníkmi a nadriadeným, nedostatok času na osobný a rodinný život
a psychosomatické dôsledky práce (Kocianová, 2006).
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4.4. Meranie pracovnej spokojnosti
Ako uvádza Armstrong (2007) a mnoho ďalších autorov, merať pracovnú spokojnosť
môžeme pomocou štruktúrovaného dotazníka, ktorý je buď štandardizovaný alebo môže
byť použitý aj pre benchmarking alebo je vytvorený pre konkrétnu spoločnosť; použitie
rozhovorov alebo kombinácia rozhovoru a dotazníka či využitie diskusných skupín.
Kollárik (1986) vo svojej práci uvádza príklady niekoľkých dotazníkov, ktoré sa často
používajú dodnes.
Minnesota Satisfaction Questionnaire - dotazník so 150 položkami, ktoré respondenti
hodnotia pomocou Likertovej škály. Bola vytvorená aj skrátená verzia s 20 položkami.
Job Satisfaction Scale - dotazník na hodnotenie jednotlivých aspektov pracoviska, ktorý
bol zostrojený podľa Herzbergového modelu. Vyhodnocuje sa pomocou súčtu bodov,
ktoré respondent pridelil k výrokom.
Porter´s Need Satisfaction Questionnaire - Dotazník sleduje uspokojovanie potrieb
pomôcou 15 otázok, na ktoré sa odpovedá pomocou 7-bodovej stupnice.
Aj slovenskí a českí autori a výskumníci vytvárajú štandardizované dotazníky na
meranie spokojnosti, ako napríklad Škála OAZ od Jurkovského (1975 in Kollárik, 1986),
ktorá skúma celkovú pracovnú spokojnosť aj so sprievodnými okolnosťami a
podmienkami.
Z novších dotazníkov je možné spomenúť dotazník Spokojenost zaměstnanců zostavený
výskumníkmi Kroupou, Kyzlinkovou, Dokulilovou, a Soukupom pod záštitou VÚPSV v
Prahe z roku 2007, ktorý bol otestovaný (a následne upravený podľa požiadavkou) a je
považovaný za validný a reliabilný. Je určený pre podniky, ktoré chcú skúmať spokojnosť
svojich zamestnancov. Pozostáva z 10 modulov, ktoré zodpovedajú čiastkovým
spokojnostiam a obsahujú niekoľko otázok, ktoré sýtia danú čiastkovú spokojnosť
(konštrukt) a respondenti odpovedajú pomocou Likertovej škály.

4.5. Dôsledky pracovnej (ne)spokojnosti
V kapitole môžeme pozorovať rôzne pozitívne vplyvy zamestnaneckej spokojnosti na
chod a prosperitu podniku. Mnoho z nich bolo uvedených už v predošlých podkapitolách.
Štikar a kol. (2003) uvádzajú, že zatiaľ najsilnejšia korelácia bola dokázaná medzi
pracovnou spokojnosťou a absentérstvom. Prítomnosť alebo neodôvodnená neprítomnosť
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sa preukázala ako najsilnejší indikátor pre dostatočnú alebo nízku adaptáciu na prácu,
záujem či nezáujem o prácu, splnenie alebo nesplnenie očakávania a s tým spojenú mieru
ne/spokojnosti v práci.
Vyššia pracovná spokojnosť je teda predpokladom pre nižšie absentérstvo pracovníkov a
naopak, vyššie absentérstvo spôsobené pracovnou nespokojnosťou vedie k vyššej
fluktuácií zamestnancov.
Zaujímavé je, že vzťah pracovnej spokojnosti a produktivity nie je výrazný. Luthans
(podľa Štikar, 2003) uviedol výsledky výskumu, kde medzi produktivitou a pracovnou
spokojnosťou bola zistená hodnota korelácie 0,17, čo je veľmi slabá a bezvýznamná
korelácia. Interpretácia autorov znie, že ani spokojný pracovník nemusí nutne byť vysoko
produktívny. Predpokladajú, že existujú sprostredkujúce premenné, ktoré vstupujú do
tohto vzťahu a sú značne premenlivé.
Komplexnejší pohľad na možné dôsledky pracovnej spokojnosti a vzťahy medzi rôznymi
oblasťami zobrazuje Branham (2009) nasledujúcim obrázkom, ktorý podľa neho zobrazuje
vplyv spokojnosti zamestnancov na zisk podniku.
Obrázok č. 4 - Vplyv zamestnaneckej spokojnosti na zisky podniku (Branham, 2009)

Na schéme teda môžeme vidieť spokojnosť zamestnancov ako vplýva na spomínanú
fluktuáciu zamestnancov, ktorá v prípade spokojných zamestnancov nižšia a vplyv na
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produktivitu zamestnancov. Tá však nebola priamo preukázaná. Produktivita a fluktuácia
vplýva na hodnotu služieb zákazníkom, čo má za následok spokojnejších zákazníkov,
ktorí sa vracajú a tak je podnik ziskovejší a rastú mu tržby. To má vplyv na internú kvalitu
pracovného života, napríklad možným zlepšením pracovného prostredia pomocou
investície, čo opätovne vplýva na pracovnú spokojnosť.
Ako sme si mohli všimnúť, teórie pracovnej spokojnosti sa často zhodujú s teóriami
pracovnej motivácie. Vzťah medzi nimi nie je presne vymedzený a každý ho vníma
odlišne (Paulík, 2001). Dôležitosť pracovnej spokojnosti je vyzdvihovaná aj v súvislosti
so zvyšovaním motivácie, výkonu či odovzdanosti a angažovanosti voči podniku.
Tureckiová (2004) je názoru, že aj priama aj nepriama motivácia súvisí s pracovnou
spokojnosťou a zo strany zamestnávateľa je potreba vytvárania vhodného motivačného
prostredia, ktoré vedie k spokojným zamestnancom, ktorí môžu byť motivovaní k lepším
výkonom.
Avšak ani medzi výkonom a spokojnosťou nebola preukázaná priama korelácia. Ako
uvádza Rymeš (1998), aj nespokojný pracovník môže byť výkonný, avšak neobjavujú sa
názory, že by existovala negatívna súvislosť medzi spokojnosťou a výkonom, takže z toho
vyvodzuje záver, že je pravdepodobnejšie, aby spokojný zamestnanec bol výkonný, aj keď
to môže byť podľa Kocianovej (2010) spôsobené nízkymi nárokmi na výkon.
Pracovná spokojnosť mimo iné poskytuje podniku vyššiu pravdepodobnosť a istotu
v stabilite kvalitných zamestnancov. Spokojní zamestnanci totiž vo všeobecnosti nemajú
sklony k opúšťaniu organizácií z dôvodov lepších pracovných miest, čo organizácií šetrí
čas aj peniaze. Armstrong (2002) v tejto súvislosti uvádza pojem oddaný zamestnanec,
ktorý je rád členom organizácie a verejne dokazuje pozitívnu náklonnosť k organizácií, čo
je pre organizáciu mimo iné pôsobí ako dobrá reklama. Z toho však neťaží len organizácia,
ale aj samotný zamestnanec, ktorý môže byť naplnený pocitom spolunáležitosti a pocitom,
že je súčasťou stabilného kolektívu, ktorý mu poskytuje zázemie a podporu.
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5. Zamestnanecké benefity
Pracovná spokojnosť je ovplyvňovaná veľkým množstvom faktorov, viz kapitola 4.3,
a mimo iné aj zamestnaneckými výhodami. Už v roku 1929 v USA tvorili benefity 3% z
celkového príjmu zamestnancov. V roku 2003 to bolo už 29% v porovnaní s ČR, kde to v
tom čase bolo 8%. Tento podiel naďalej rastie (Petříková a kol., 2008) a na základe
zmieňovaných výhod a dopadov, mimo iné na pracovnú spokojnosť, je predpoklad, že to
tak bude pokračovať. V tejto kapitole benefity definujem, uvediem niekoľko významov,
ktoré majú pre zamestnanca či podnik. Na konci kapitoly môžeme nájsť príklady dobrej
podnikovej praxe z pohľadu poskytovania benefitov.

5.1. Pojmové vymedzenie
Zamestnanecké benefity12 sú výhody zamestnanca získavané od zamestnávateľa z
titulu zamestnaneckého pomeru a nemajú priamy vzťah k vykonávanej práci. Najčastejšie
ide o rôzne pôžitky, služby, tovary a iné formy sociálnej starostlivosti podniku
o pracovníkov (Novák, 2009). Benefity tvoria približne 10% hrubého príjmu zamestnanca
(Pelc, 2008), nie sú však súčasťou mzdy a predstavujú tak nástroj starostlivosti o
zamestnanca (Šubrt, 2014).
Bláha a kol. (2005) to ďalej rozvíja tvrdením, že benefity alebo zamestnanecké výhody sú
súčasťou odmeňovania zamestnancov a jedná sa teda o nepriamu hmotnú formu
odmeňovania a ich rozsah je priamo úmerný výkonnosti podniku a váhe, akú
zamestnávateľ prikladá výhodám benefitov. Ešte pred pár rokmi bolo bežnou praxou, že
podniky poskytovali rovnaké benefity všetkým zamestnancom, zvyčajne bez predošlého
dopytovania sa, o čo by mali zamestnanci záujem a ich úlohou bolo predovšetkým zakryť
nevýhodné pracovné podmienky. Navyše, benefity sú neoddeliteľnou súčasťou riadenia
výkonu zamestnancov cez aktívnu motiváciu a posilnenia pozitívneho vzťahu
k zamestnávateľovi (Macháček, 2013).
Zamestnanecké výhody sú ale pre zamestnávateľa nákladné, môžu tvoriť až tretinu
nákladov na základné mzdy/platy, a preto musia byť starostlivo plánované a riadené.
Faktormi ovplyvňujúcimi výber zamestnaneckých výhod sú preferencie zamestnancov na

12 Pojem benefit pochádza z viacerých prameňov. Jedným z nich je čas lénneho práva, kedy
pojem beneficium znamenal výhodu, dôchodok alebo statok udeľovaný kráľom či zemepánom
svojim poddaným za ich zásluhy (porov. Pelc, 2008 a wikipedia.com)
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základne dotazníkového či iného šetrenia, porovnanie s ďalšími zamestnávateľmi na trhu
práce a v neposlednej rade aj finančná hodnota, ktorú si môže podnik dovoliť (Armstrong,
2009).
Benefity súvisia hlavne s podnikovou sociálnou politikou a úsilím podporiť dlhodobú
lojalitu pracovníkov, čím sa nepriamo pôsobí na motiváciu pracovať pre daného
zamestnávateľa. Pre zamestnanecké benefity je charakteristické, že nestimulujú ku
krátkodobému pracovnému výkonu, nezávisia od zásluh či výkonu zamestnanca, ale môžu
závisieť od dĺžky trvania pracovného pomeru. Zamestnanci ich nie vždy vnímajú ako
výhodu a podniky ich často zavádzajú len preto, aby kopírovali konkurenciu a nebývajú
podložené analýzou vplyvov alebo potrebnosti. Môžu pozitívne pôsobiť na pracovnú
spokojnosť, ale ak je ich nastavenie nesprávne alebo nevyvážené, tak spôsobujú
nespokojnosť. V neposlednej rade, výhody alebo benefity sa môžu po istom čase stať
súčasťou pracovného vzťahu, takže je ich ťažké zrušiť (Novák, 2009).

5.2. Význam benefitov
Aj napriek tomu sa nájdu podniky, ktoré podľa Bláhy a kol. (2005), nepovažujú
zamestnanecké výhody za potrebné a sú presvedčení o tom, že je dostačujúce starať sa len
o zvyšovanie mzdy, aj napriek tomu, že podľa Macháčka (2013) sú benefity
zamestnancami hodnotené lepšie než motivácia výhradne prostredníctvom mzdy. Bláha
(2005) uvádza nasledujúce skutočnosti, ktoré sú ovplyvňované poskytovaním benefitov:
➢ lepšia konkurencia schopnosť voči ostatným podnikom (porovnávanie medzi
sebou a preferencie pri voľbe budúceho zamestnávateľa)
➢ posilnenie spolunáležitosti zamestnanca s podnikom
➢ posilnenie etiky, ktorá nie je len súlad a dodržiavanie platných zákonov, predpisov
a pod., ale aj samotná férovosť voči zamestnancom
➢ zároveň poskytovaním benefitov prispieva k rešpektovaniu rozdielnych potrieb a
preferencií zamestnancov (odklon od plošného vnímania zamestnaneckých výhod,
viz. nižšie).
Podobne to vidia aj nasledujúci autori. Podľa Pelca (2008) benefity slúžia predovšetkým
k vzniku a utuženie vzťahu medzi zamestnancom a podnikom, relaxáciu a spokojnosti
zamestnancov vedúcej k ich stabilizácii a motivácii, a podľa Stýbla, Urbana a Vysokajovej
(2011) majú vplyv aj na konkurencieschopnosť podniku, vzťahy medzi zamestnancami,
ich rozvoj a výkonnosť. Hrušková (2011) zdôrazňuje individuálny dopad benefitov na
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jednotlivých zamestnancov, a to predovšetkým v súvislosti s ich vekom a rodinným
stavom. Pri voľbe benefitov je teda vždy nutné brať ohľad na potreby zamestnancov.
Väčšina podnikov preto prechádza na systém voliteľných benefitov, tzv. kafetéria13
systém alebo inak cafeteria plan. Jedná sa o súbor zamestnaneckých benefitov, z ktorých
si môže každý zamestnanec vybrať to, čo potrebuje a to v rozsahu prideleného rozpočtu
(budgetu). Výhodou kafetérie (Bláha a kol. 2005) je flexibilita, transparentnosť,
spravodlivosť,

individualizácia,

spoluzodpovednosti

zamestnancov,

diferenciácia

a

informovanosť,

participácia
lepší

vzhľad

a

zvýšenie
podniku

a

zamestnanecká lojalita. Nevýhodami však sú administratívna náročnosť a pravidelná
aktualizácia.
Ďalším obdobným spôsobom flexibilných benefitov je tzv. predplatená benefitná karta,
ktorá funguje predovšetkým v oblasti voľnočasových benefitov (Macháček 2013).
Opakom flexibilného spôsobu poskytovania benefitov je fixný systém (nazývaný aj
plošným či úhrnným), ktorý funguje na princípe stanovenia zamestnaneckých benefitov
v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise a zamestnanec sa môže rozhodnúť, či
ich využije (Macháček, 2013).
Tento spôsob kritizuje Marciano (2013), ktorý vo svojej práci, okrem iného, uvádza
dvadsať tvrdení, prečo fixný spôsob poskytovania benefitov, ktorý nazýva benefitným
programom nie je funkčný. Napríklad tvrdí, že programy zlyhávajú, pretože sú to
programy. Toto tvrdenie vysvetľuje tým, že ak vedenie vytvorí program, ktorý je ťažko
meniteľný či schopný prispôsobiť sa, tak nemôže vyhovovať potrebám všetkých
zamestnancov. Jedným z ďalších tvrdení je, že dávanie darov nie je to isté ako pozitívne
posilňovanie, pretože benefity dostanú vo väčšine prípadov všetci zamestnanci bez ohľadu
na to, či budú vykonávať svoju prácu dobre a poctivo. S tým sa spája aj tvrdenie, že
benefitné programy znižujú celkovú motiváciu, pretože benefity dostanú aj tí, ktorí sa
nesnažia a nespolupracujú a v prípade, že sú programy nastavené nevyhovujúco pre
potreby zamestnancov, tak často nespĺňajú svoj účel.
Poskytovanie benefitov je teda lacnejšie a efektívnejšie ako zvyšovanie mzdy, pretože
mzdy sú zaťažené daňami a odvodmi na poistenie, Viacero benefitov je pre
zamestnávateľa dokonca z finančného hľadiska výhodných, ako napríklad benefit

V publikáciách nájdeme skôr pojem cafeteria, ale v tomto prípade nie je nutné používať anglický
pojem, keďže pre čitateľa znejú oba takmer rovnako.
13
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životného pripoistenia alebo príspevok na kultúrne či športové akcie, pretože miesto toho,
aby dal zamestnancovi mzdu 35 000, ktorá by bola vymeriavacím základom pre odvod do
zdravotnej a sociálnej poisťovne, tak mu môže dať o pár tisíc menej, čím zníži odvody,
ale zamestnanec má relatívne rovnaký príjem (Pelc, 2005).
V neposlednej rade, podľa Macháčka (2013), sú benefity zamerané na posilnenie
rovnováhy medzi pracovným a osobným alebo rodinným životom zamestnanca. Preto sa
kladie dôraz na aj na tzv. voľnočasové aktivity zamestnanca. Macháček potvrdzuje, že
udržiavanie rovnováhy medzi životom a prácou zvyšuje motiváciu a spokojnosť
zamestnancov, a zároveň aj výkonnosť a naopak znižuje pracovnú neschopnosť a zlepšuje
prístup zamestnancov k zákazníkom. Odpočinutí, spokojní a správne motivovaní
zamestnanci sú viac produktívni.
Dvořáková a kol. (2012) dodáva, že neposkytovanie či obmedzovanie benefitov
podnecuje nespokojnosť zamestnancov, a teda už poskytované benefity je ťažké rušiť či
obmedzovať.

5.3. Delenie benefitov
Existuje niekoľko hľadísk, podľa ktorých deliť benefity. Viacero z nich popisuje Pelc
(2008), a to napríklad z hľadiska výdajov zamestnávateľa na finančné (rôzne príspevky)
a nefinančné (poskytovanie vlastných výrobkov), z hľadiska formy príjmu zamestnanca
na peňažné (obdržanie finančnej čiastky) a nepeňažné (obdržanie služby), z hľadiska času
na jednorazové (poskytnutie pôžičky), krátkodobé (stravné lístky) a dlhodobé (príspevky
na životné poistenie), z hľadiska spôsobu poskytovania na úhrnné (plošné alebo fixné)
a na flexibilné (väčšinou cez kafetéria systém) alebo z hľadiska daňovej a odvodovej
výhodnosti, kde ich môžeme deliť podľa Horváthovej a Čopíkovej (2007) na daňovo
optimálne benefity, daňovo prijateľné benefity, daňovo nevýhodné benefity.
Pre účely diplomovej práce je najdôležitejšie delenie z vecného hľadiska, a to na
benefity orientované na:
➢ bezprostrednú podporu zamestnaneckého vzťahu súvisiaceho s pracovným
zaradením (príspevok na dopravu, ubytovanie ..)
➢ osobný kvalifikačný rozvoj a vzdelávanie zamestnancov (jazykové alebo
vzdelávacie kurzy ..)
➢ zdravotné aspekty života (závodná lekárska starostlivosť, príspevky na rekreáciu,
liečivé prípravky, onkologický screening, sick days, poradne ..)
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➢ sociálne aspekty života zamestnancov (podpory, pôžičky ..)
➢ benefity pre voľný čas (vstupy do rôznych športových zariadení, kultúrne podujatia
..) (Pelc, 2008).
Kým vo väčšine vyššie uvedených delení sa autori zhodujú, tak názory sa najviac
rozchádzajú pri vecnom delení.
Napríklad Duda (2008) ich delí na výhody sociálnej povahy, výhody skvalitňujúce
využívanie voľného času, výhody majúce vzťah k práci, výhody spojené s postavením
v organizácií.
Autori portálu managementmania.cz (c2011-2016) ich delia nasledovne
➢ zdravotné benefity
➢ benefity k dôchodku
➢ benefity na pracovisku a v pracovnom kolektíve
➢ benefity pracovného voľna a životné benefity
➢ platové a finančné benefity
➢ nadštandardné vzdelávanie
➢ vybavenie zamestnancov.
Bláha a kol. (2005) ich delia na:
➢ sociálne kultúrne zamestnanecké benefity (rôzne pripoistenia, bývanie, škôlky,
pôžičky, akcie ..)
➢ pracovné benefity (vzdelávanie nad rámec povinného, stravovanie ..)
➢ výhody spojené s pozíciou zamestnanca (auto, mobilný telefón, stáže, notebook ..)
A Koubek (2011) tento zoznam rozširuje o :
➢ výhody skvalitňujúce využívanie voľného času (dotované zájazdy, rekreácia .. )
Podľa Benešovej (2014) je pre niektoré podniky možnosť práce z domova, kĺzavej
pracovnej doby, firemné akcie a podujatie či nadštandardné pracovné prostredie takou
samozrejmosťou, že ich nepovažujú za benefity. Vzhľadom na to, že to nebýva štandardné
vo všetkých podnikoch, tak zamestnanci a kandidáti tieto možnosti stále ako benefity
alebo výhody považujú. Naopak uvádza, že mnoho štandardných benefitov už často
nebýva zamestnancami vnímaných ako benefity, ale ako samozrejmosť. Jedným z
príkladov sú napríklad stravné lístky. Firma PricewaterhouseCoopers, známa pod skratkou
PwC, pravidelne mapuje český pracovný trh. V pravidelnej štúdii porovnávajú, okrem
iného, aj ponuku benefitov jednotlivých podnikov, ktoré sa takzvanej benchmarkovej
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štúdie PayWell zúčastňujú. Tohto roku vyšiel 24. ročník štúdie, ktorý porovnáva ponuku
140 spoločností v 10 sektoroch z roku 201614.

5.4. Príklady dobrej podnikovej praxe
Najzarová (Genderové centrum NORA, o.p.s., 2015) uvádza príklady dobrej praxe v
konkrétnych podnikoch, ktoré môžeme nájsť v nasledujúcich riadkoch. Ďalšie z príkladov
pochádza z brnenského prostredia a zahraničné príklady môžeme nájsť v periodiku HR
forum.
Spoločnosti skupiny Czech Coal poskytujú zamestnancom neplatené voľno na rodinné či
iné záležitosti, zamestnávateľ prispieva na rekreačné, športové či kultúrne aktivity, na
prázdninové pobyty detí, usporadúva firemné akcie pre rodiny s deťmi. Mimo to môžu
využívať mnoho ďalších výhod ako senior klub, príspevok na penzijné pripoistenie či na
dopravu.
HARTMANN - RICO ponúka zamestnancom príspevok na aktivity podporujúce zdravie,
peňažný dar za darcovstvo krvi, odmeny na životné a pracovné jubilea, 7,5 hodinovú
pracovnú dobu.
Purple Technology sr.o. so sídlom v Brne sa dokonca priamo prezentuje ako podnik pre
„Ypsilony“. Na stránkach cocuma.cz uvádzajú niekoľko svojich zamestnaneckých výhod,
a to napríklad home office, remote office, a z toho vyplývajúci najväčší benefit flexibilitu. Vyzdvihujú možnosť cestovať popri práci a pracovať tak z ktoréhokoľvek
miesta na svete. Na pracovisku majú posilňovňu, saunu, majú možnosť Multisport kariet
a organizujú spoločné výlety a ďalšie aktivity založené na dobrovoľnej účasti.
Zo zahraničných firiem môžeme spomenúť Facebook, Google alebo Costco (Červenková,
2017).
Facebook okrem iných výhod poskytuje tri jedlá denne zdarma, možnosť požičať si
bicykel na presun medzi budovami podniku zadarmo, a zadarmo majú k dispozícií
práčovňu či čistiareň. Ich sociálne-zdravotný program zahŕňa príspevok $4000 za každé
narodené dieťa, či štvormesačnú platenú rodičovskú dovolenku.
Google, podobne ako Facebook, tiež odmeňuje svojich zamestnancov jedlom, ktoré majú
po celý deň zdarma a navyše to bývajú kulinárske zážitky v podobe hríbikov s plátkami

14

Informácie
dostupné
z:
zdroje/assets/pdf/CZ_Paywell_2017.pdf

http://www.pwc.com/cz/cs/poradenstvi-pro-lidske-
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bio hovädzieho mäsa s cibuľovo-parmazánovou omáčkou. Vynikajú aj v sociálnezdravotnej starostlivosti, napríklad nad rámcovým poistením, ktoré zahŕňa aj zmenu
pohlavia. Môžu využívať služieb fyzioterapeutov, chiropraktikov, firemných lekárov
a v prípade smrti zamestnanca/kyne bude jeho/jej partner/ka dostávať ďalších rokov
polovicu priemerného platu a neplnoleté deti príspevok $1000 mesačne.
Menej známy podnik, Costco, zase podporuje work-life balance u zamestnancov, ktorý
sú na polovičný úväzok aj tým, že im ponúka plné poistné plnenie, príspevky na nákup
okuliarov či kontaktných šošoviek a tak isto aj možnosť nákupu firemných akcií za
zvýhodnenú cenu.
V českom prostredí sa pomaly synonymom spoločenskej zodpovednosti firiem
a spokojných zamestnancov stal podnik Tomáša Bati v Zlíne, ktorý už pred storočím
zavádzal rôzne metódy starostlivosti o svojich zamestnancov. Zaviedol závodné
stravovanie, byty pre zamestnancov, závodnú materskú škôlku, vzdelávania, zdravotné
a sociálne oddelenie a mnohé ďalšie. Okrem zlepšovania života svojich zamestnancov
vylepšoval aj svet okolo seba a uplatňoval tak princípy spoločenskej zodpovednosti
firiem. Vystaval nemocnicu, školy, zoologickú záhradu či športový klub (“Životopis Baťa v datech”, c2008-2017).
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6. Zhrnutie teoretickej časti
Spoločenská zodpovednosť firiem sa v posledných rokoch posúva k pomenovaniu
vytváranie zdieľanej hodnoty, aby sa zdôraznil vplyv podnikov vo všetkých oblastiach
zainteresovaných strán, nie len na spoločnosť v zmysle komunity. Neoddeliteľnou
súčasťou CSR sú zamestnanci, kde je najvýraznejším indikátorom implementácie tohto
konceptu podporovanie ich zlaďovania pracovných a osobných životov. S príchodom
novej generácie na pracovný trh, ktorá so sebou prináša iné pracovné požiadavky musia
podniky reagovať inovátorským prístupom. Zároveň sa staršia generácia, ktorá je stále
ekonomicky aktívna, dostala do takzvanej sendvičovej generácie, ktorá sa potrebuje starať
o svoje deti a zároveň o svojich starnúcich rodičov. Preto by zamestnávatelia čoraz
častejšie mali myslieť na prostriedky, ktorými môžu podporovať zlaďovanie pracovného
a osobného života, a to aj z dôvodov konkurencieschopnosti. Zlaďovanie pracovného
a súkromného života definujeme rôzne, ale prevažne sa jedná o zladenie aktivít v práci
a mimo prácu tak, aby medzi nimi vládla harmónia a cítil sa byť spokojný. Životná
nespokojnosť sa môže premietať do pracovnej nespokojnosti, a tá môže ústiť do
absentérstva, vysokej fluktuácie, slabých výkonov zamestnancov, nelojálnosti a ďalších
negatívnych javov, ktoré ovplyvňujú chod podniku. Pracovná spokojnosť má mnoho
teórií, ale v zásade ide o uspokojovanie potrieb.
Zamestnávateľ má možnosť pracovníkovi poskytovať zamestnanecké výhody, benefity,
v rôznych formách a kategóriách, ktoré prispievajú k jeho pracovnému a osobnému životu
a považujú sa aj za motivačný faktor alebo ako prostriedok na zvyšovanie
konkurencieschopnosti podniku.
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III.

Empirická časť
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1. Metodológia výskumného šetrenia
V metodologickej časti popisujem výskumný cieľ a priebeh výskumu, ktorému
predchádzal predvýskum, ktorý taktiež popisujem. Ďalej v kapitole rozoberám výber
a stavbu výskumného nástroja, vstupujúce premenné a výber výskumnej vzorky. Po
metodológii nasledujú výsledky šetrenia a diskusia.

1.1. Výskumný cieľ a predvýskum
Ako som už spomenula v úvode, cieľom výskumného šetrenia v diplomovej práci je
zistiť, či benefity podporujúce work-life balance prispievajú k pracovnej spokojnosti
najviac spomedzi ďalších benefitov, ktoré vybraný podnik poskytuje. Vedľajšie výskumné
otázky sledujú, či prispievanie rôznych benefitov k pracovnej spokojnosti závisí na veku
zamestnancov alebo počte detí a v neposlednej rade či v praxi platí, že zamestnanci
preferujú flexibilné poskytovanie benefitov voči fixnému. V teoretickej časti som ukotvila
konštrukty, ktoré vystupujú vo výskumných otázkach, do teórie a vymedzila som ich v
kontexte, ktorý uvádza dôvody tohto výskumu. Vzhľadom na to, že sa snažím zistiť aký
vplyv na spokojnosť majú benefity, teda aký je medzi nimi vzťah, a či vôbec nejaký vzťah
existuje, tak najvhodnejšie je použiť kvantitatívny dizajn výskumu, ktorý umožňuje
skúmať vzťahy medzi premennými (Punch, 2008).
Pred samotnou diplomovou prácou prebiehal predvýskum, ktorý bol vedený v rámci
metodologického kurzu. Hlavným cieľom predvýskumu bolo testovanie výskumného
nástroja a zvolených hypotéz, ktoré mali byť použité v diplomovej práci. Predvýskum sa
uskutočnil na jeseň minulého roku a prebiehal v malom podniku v Brne. Hlavným
kritériom pre výber podniku bolo zameranie podnikania, ktoré samotné umožňuje
využívanie skúmaných benefitov, čo často bývajú IT spoločnosti a rôzne finančné
skupiny, prípadne prienik týchto dvoch odvetví15. Výskumnou vzorkou boli všetci
zamestnanci podniku, pretože podnik má len 35 zamestnancov. Dotazník bol
distribuovaný v elektronickej podobe a jeho návratnosť bola 77,1%.

15 Samozrejme existuje niekoľko ďalších odvetví či profesií, kde sú tieto benefity možné, ale
tieto sú jedny z najľahšie nájditeľných a osloviteľných.
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Výhodou predvýskumu bola skutočnosť, že zamestnanci s nami počas výskumu
komunikovali a na základe ich spätnej väzby bol dotazník upravený počas testovania
a znovu spustený.
Benefity, ktoré vstupovali do výskumu, boli volené na základe teórie a predpokladali
sme, že ak ich aj zamestnanci z rôznych dôvodov nevyužívajú, tak ich náplň práce by ich
teoreticky umožnila využiť a tým pádom budú schopní odpovedať na otázky v dotazníku.
Ten zisťoval dôležitosť, akú im priradzujú a na početnosť využívania.
Z toho vznikli prvé dva problémy, ktorým som sa v diplomovej práci snažila vyvarovať.
Prvým bola skutočnosť, že zamestnanci si často nevedia predstaviť využívanie
skúmaného benefitu, ktorý ich podnik neponúka (aj keď by technicky mohol) ako napr.
v teórii spomínaný job sharing, kde sa na jednom pracovnom mieste striedajú dvaja alebo
viacerí pracovníci. Je nutné povedať, že v podotázke boli všetky neznáme alebo nejasné
pojmy definované a vysvetlené.
Ďalší problém sa prejavil v otázke na početnosť, pretože zmysluplne sa na ňu dá pýtať
len pri malom počte benefitov. Pri prvom poslaní dotazníka sme sa na početnosť pýtali
pod každou otázkou o dôležitosti benefitov, aby sme pri ďalšom testovaní nemuseli
vynechať žiadnu z položiek a neskresľovali tak výskum. Stupnica bola nastavená na
konkrétne časové úseky, teda využívam viac ako tri krát za týždeň, využívam raz za
mesiac a podobne. Je pomerne ľahké odpovedať na otázku koľko krát využijeme napríklad
prácu z domova, ale ťažko a pomerne nezmyselne sa odpovedá na otázku, ako často
využívame dovolenku nad rámec legislatívy. Preto sme sa už hneď na začiatku rozhodli
tieto otázky na početnosť, a s nimi aj súvisiacu hypotézu, odstrániť a odstránili sme aj
otázky na benefity, ktoré sa zamestnancom ťažko hodnotili a v spätnej väzbe sa na nich
sťažovali.
V dotazníku sme sa snažili o priebežnú zmenu stupníc, aby sme predišli falošnému
zvyšovaniu vnútornej súdržnosti položiek (Cronbachovo α), ktoré môže byť spôsobené
nedostatočným zamýšľaním sa nad významom položky a automatickým vypĺňaním na
jednej polovici stupnice. Aj napriek tomu, že zmena stupníc bola avizovaná v emaile,
v úvode dotazníka a na každej novej strane, tak niekoľko respondentov na to neprihliadalo
a až ku koncu dotazníka si uvedomili, že dotazník vypĺňali zle a museli začať odznova.
Preto sme nakoniec pristúpili k tomu, že stupnica bola rovnaká pre všetky položky (teda
1-záporný až 6-kladný).
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Po tejto úprave už šetrenie prebiehalo hladko a jeho dopady na výskum k diplomovej práci
budú priebežne uvádzané v príslušných kapitolách.

1.2. Základný súbor a výskumná vzorka
Pri stanovovaní kritérií na základný súbor som sa stále držala myšlienky, že najvyššia
pravdepodobnosť pre poskytovanie benefitov podporujúcich work-life balance bude
v spoločnostiach, ktoré pracujú v odvetví informačných služieb a technológií alebo vo
finančníctve. Keďže pre prijatie výskumu v rámci diplomovej práce je nutných minimálne
150 respondentov, tak som výber zúžila na spoločnosti, ktoré majú viac než 500
zamestnancov, aby bolo možné splniť minimálnu kvótu aj s rezervou. Pri hľadaní podniku
som sa preto zamerala na korporátne IT podniky, ktoré sídlia v Brne a v spoločnosti
vytvárajú o sebe obraz férovej a otvorenej podnikovej kultúry, ktorá prihliada na
spokojnosť svojich zamestnancov a snaží sa ju stále vylepšovať16.
Po rozhodnutí pre jednu z nich som sa spojila s riaditeľom pobočky a dohodla si
stretnutie, na ktorom som mu predstavila svoj zámer a poprosila ho o povolenie na
rozoslanie dotazníka a spoluprácu. Súhlasil pod podmienkou, že dotazníky nebudú
rozoslané priamo na email zamestnancov, ale na takzvaný mailing list, ktorý podnik
používa na oznamovanie nadchádzajúcich zmien či šírenie informácií týkajúcich sa chodu
podniku. Zároveň sme sa dohodli, že meno podniku nebude zverejnené a v diplomovej
práci ho označujem ako podnik XYZ, s r.o.. Tým sa dostávame k výskumnej vzorke.
Základný súbor teda obsahuje všetkých zamestnancov, ktorí pracujú v danej pobočke
podniku XYZ, s r.o.. Pre danú pobočku pracujú aj stážisti, prípadne externí pracovníci,
ktorí však nemajú všetky sledované benefity, a preto boli zo základného súboru
vynechaní. Obmedzenie distribúcie dotazníka ovplyvnilo aj spôsob výberu respondentov
do výskumnej vzorky, a to na zámerný výber na základe dobrovoľnosti. Ten popisuje
Vojtíšek (2012) ako najmenej invazívnu techniku, ktorá sa používa pri tvorbe menšej
vzorky, kedy výskumník čaká, kým dostane potrebný počet odpovedí.

16
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Napovedajú o tom rôzne články, blogy či inzercie o danom podniku.

Rizikom je ale nízka reprezentativita, takže výsledky nie je možné zovšeobecňovať na
celú populáciu. Keďže sme už pri pilotáži mali problém nadviazať spoluprácu s podnikom
a dostať dostatočný počet odpovedí pre testovanie (kde sme potrebovali len 35-40
odpovedí), tak som sa aj napriek tomuto obmedzeniu rozhodla vo výskume v danom
podniku pokračovať.

1.3. Výskumné otázky, vstupujúce premenné a tvorba dotazníka
Vo výskume som sa zamerala na jednu hlavnú výskumnú otázku a štyri vedľajšie. Jednu
z otázok, ktorá zisťovala, či tí, ktorí využívajú prácu z domova a flexibilnú dobu sú v práci
spokojnejší, som však musela pre nedostatok dát vylúčiť.
Hlavná výskumná otázka (HVO)
Prispievajú benefity podporujúce work-life balance k spokojnosti najviac spomedzi
ostatných benefitov?
Vedľajšie výskumné otázky (VVO1-3)
VVO1
Sú benefity podporujúce work-life balance dôležitejšie pre rodiny s deťmi?
VVO2
Prispievajú generácií X k pracovnej spokojnosti iné benefity než generácií Y?
VVO3
Preferujú zamestnanci flexibilný systém poskytovania benefitov?

Z týchto otázok vyplývajú nasledujúce hypotézy.
Hlavná výskumná hypotéza
Benefity podporujúce work-life balance prispievajú k pracovnej spokojnosti viac než
finančné benefity a benefity na pracovisku a v pracovnom kolektíve.
VVH1
Benefity podporujúce work-life balance prispievajú k pracovnej spokojnosti viac u
zamestnancov s deťmi než u zamestnancov bez detí.
VVH2
Finančné benefity prispievajú k pracovnej spokojnosti viac u zamestnancov z generácie X
než u zamestnancov z generácie Y.
VVH3
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Z tejto výskumnej otázky nemôžeme vytvoriť hypotézu, pretože nehľadá vzťah medzi
dvoma a viacerými premennými, a preto ostaneme len pri výskumnej otázke, na ktorú
budeme hľadať odpoveď pomocou deskriptívnej štatistiky.

1.3.1. Skúmané premenné
V nasledujúcich podkapitolách operacionalizujem vstupujúce premenné, ktoré
nájdeme v skúmaných hypotézach, respektíve vo výskumných otázkach. Všetky
konštrukty boli predstavené v teoretickej časti, na ktorú často odkazujem.

1.3.1.1.

Pracovná spokojnosť

Jedným z najdôležitejších konštruktov je pracovná spokojnosť. V teoretickej časti som
popísala niekoľko definícií, teórií a aj spôsoby merania. Už počas predvýskumu som mala
za cieľ testovať premenné, ktoré tvoria pracovnú spokojnosť a kategórie benefitov,
pomocou vytvorených indexov. Preto som pre meranie pracovnej spokojnosti hľadala
štandardizovaný dotazník, ktorý by nebolo treba zdĺhavo preverovať, ale je u neho vysoká
pravdepodobnosť, že položky sú vnútorné konzistentné a bude možné vytvoriť
odpovedajúci index.
Častým problémom pri dotazníkoch býva ich časová náročnosť vyplňovania, ktorá
odrádza respondentov od spolupráce. Keďže do výskumu vstupuje vyšší počet benefitov,
doplňujúce otázky a otázky na sociodemografické údaje, tak som hľadala kratší dotazník,
ktorý by zároveň postihoval viacero čiastkových pracovných spokojností.
Bola mi doporučená časť Dotazníka životnej spokojnosti (DŽS), ktorý vytvoril Jochen
Fahrenberg a kol. v 80-tych rokoch minulého storočia a ktorý bol v roku 2001 preložený
českými autormi Rodným a Rodnou. Dotazník je zostavený z desiatich škál (pôvodne
z ôsmich), ktoré skúmajú spokojnosti v jednotlivých životných sférach. Pre účely
diplomovej práce som z neho vybrala časť Zamestnanie a práca, ktorú výskumníci Ústavu
pedagogických věd (ÚPV) na Masarykovej univerzite použili pri jednom z výskumov
a bola testovaná na spoľahlivosť položiek (Cronbachovo α).
Škála, respektíve batéria položiek, pozostáva zo siedmich položiek pýtajúcich sa na
atmosféru na pracovisku, na pracovnú náplň, na možnosti postupu, na spokojnosť
s postavením, istotu zamestnania, na dosiahnuté úspechy a pestrosť pracovnej náplne, čo
zodpovedá teórii Neubergerovej a Allerbeckovej (1978) popísanej v kapitole 4.1.
Respondent má odpovedať na škále 1-7 (1-Veľmi nespokojný až 7-Veľmi spokojný), ale
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pre účely výskumu som odstránila prostrednú hodnotu, aby som zamedzila jej
označovaniu a aby odpoveď mohla byť priradená k zápornej alebo kladnej strane stupnice.
Dotazník sa osvedčil už v predvýskume, takže som ho opakovane použila.

1.3.1.2.

Benefity

Ako sa ukázalo v predvýskume, respondentom sa ťažko hodnotia benefity, ktoré
nevyskúšali, prípadne ich nepoznajú. Preto som riaditeľa pobočky požiadala o výpis
poskytovaných benefitov, ktoré som sama rozdelila do skupín z vecného hľadiska (viz
kapitola 5.3). Snažila som sa o rovnaký, čo najvyšší počet benefitov v každej kategórií,
a tak vznikli tri kategórie po 9 položkách. Kategórie vychádzajú z delenia podľa autorov
portálu managementmania.cz, ktoré popisujem v teoretickej časti v kapitole 5.3. Týchto
27 položiek respondenti hodnotia na stupnici 1-6 (1-veľmi dôležité až 6-vôbec nie je
dôležité).
V prípade viacerých kategórií, by počet zodpovedajúcich položiek bol veľmi malý
a nebolo by možné dostatočne overiť spoľahlivosť položiek, ktorá sa odvíja aj od počtu
položiek. Tým pádom by nebolo možné vytvoriť indexy, ktoré sú na úrovni kardinálnych
premenných a môžu tak vstupovať do korelačnej analýzy.
Dôvodom pre výber kategórií z delenia uvedeného portálu je existencia troch kategórií,
ktoré sú pre nás pomerne ľahko a jasne pochopiteľné, a to nižšie spomínané benefity
podporujúce work-life balance, benefity na pracovisku a v pracovnom kolektíve
a finančné benefity. Keď sa pozrieme spätne na delenie benefitov z vecného hľadiska, tak
napríklad v delení podľa Bláhy nemusí byť jasný rozdiel medzi pracovnými benefitmi
a benefitmi spojenými s pracovnou pozíciou. Aj delenie podľa spomínaného portálu môže
mať svoje nejasnosti, ale ako jediní z nájdených delení vyznačujú finančné a platové
benefity spolu s benefitmi pracovného voľna a benefity na pracovisku a v pracovnom
kolektíve, do ktorých môžeme zadeliť benefity poskytované podnikom XYZ, s r.o..
Ďalším úskalím, ktoré som vzala na vedomie z predvýskumu je aj skutočnosť, že aj
napriek teoretickému rozdeleniu benefitov ich respondenti nemusia vnímať rovnako.
Ilustračným príkladom je posilňovňa, ktorá podľa teórie patrí k benefitom na pracovisku
a v pracovnom kolektíve, ale zamestnanci ju viac vnímajú ako súčasť benefitov work-life
balance, pretože nesúvisí s výkonom ich práce a je pre nich len skrátením času, ktorý by
museli použiť na presun do verejnej posilňovne, takže ušetria čas. Veľmi podobným
príkladom je príspevok na športové vyžitie, ktorý podľa teórie patrí k finančným
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benefitom, ale tým, že je v podstate pevne stanovené využitie, tak ho vnímajú viac ako
benefit podporujúci work-life balance.
Ako môžeme vidieť, medzi benefitmi býva tenká hranica a problematickosť vytvorenia
kategórií so zodpovedajúcimi položkami sa odrazila aj v získaných dátach, ktoré uvediem
neskôr.

Benefity podporujúce work-life balance
Ako som uviedla v predošlých riadkoch, benefity som radila do kategórií už pred
úpravou výskumného nástroja, aby som sa uistila, že ich vstupuje dostatočný počet, ktorý
bude možné overiť Cronbachovým α, ktoré je citlivé aj na počet položiek a v prípade
potreby ich bude dostatočný počet na vynechanie niektorých položiek za účelom zvýšenia
spoľahlivosti.
Do tejto kategórie boli zaradzované benefity, ktoré pomáhajú vyvažovať osobný život
voči pracovnému. Nasledujúcu škálu benefitov respondenti označovali na stupnici 1-6,
kde 1= veľmi dôležitý až 6-vôbec nie je dôležitý. Sú to benefity z poskytnutého zoznamu
od riaditeľa pobočky, ktoré som priradila do jednotlivých kategórií a v nasledujúcich
riadkoch ich vysvetľujem.
Možnosť využiť home office – možnosť pracovať z domova (prípadne z iného miesta
mimo priestory podniku.
Možnosť využiť sick days – je to pár platených dní mimo bežnej dovolenky a mimo
nemocenskú, ktoré je možné využiť počas roka .
Možnosť využiť dovolenku nad rámec legislatívy – podnik poskytuje zamestnancom
týždeň dovolenky navyše.
Možnosť využiť posilňovňu v priestoroch podniku – podnik ma vlastnú vybavenú
posilňovňu, ktorú môžu zamestnanci kedykoľvek navštíviť a bezplatne používať.
Možnosť zapojiť sa do športových aktivít a športových tímov – podnik sa zapája do
rôznych športových aktivít, ktoré v Brne vznikajú, organizuje aj vlastné spoločné športové
aktivity a vznikajú aj ďalšie tímy, ktoré majú spoločné záujmy.
Možnosť zdieľaného úväzku počas rodičovskej dovolenky (ak obaja pracujú pre
rovnaký podnik, tak manžel/ka má napr. 10% a manžel/ka zvyšných 90% z plného úväzku
a striedajú sa na jednom pracovnom mieste) – je to obdoba zdieľaného pracovného miesta,
ktoré môžu fungovať v podobe job splittingu alebo job sharingu, v prípade, že obaja z páru
pracujú pre rovnaký podnik.
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Možnosť vzdelávania a osobného rozvoja mimo prácu a pracovné povinnosti –
kafetéria systém poskytuje rôzne kurzy, ktoré je možné zaplatiť celé alebo ich časť
prostredníctvom bodov v kafetérií. Zamestnanci si tak môžu vybrať napríklad z kurzov
varenia a podobne.
Možnosť flexibilnej pracovnej doby – zamestnanci sa môžu po zvážení svojich
pracovných povinnosti a dohode so spolupracovníkmi sami rozhodnúť, ktoré hodiny budú
pracovať (pokiaľ ich počet bude stále približne zodpovedať 40 hodinám za týždeň) a môže
tak vzniknúť aj stlačený pracovný týždeň.
Možnosť podpory v podobe asistenčnej služby v prípade životných ťažkostí – podnik
spolupracuje s profesionálmi z oblasti psychológie a ďalších pomáhajúcich profesií,
ktorých služby môže zamestnanec v prípade životnej krízy využiť.

Benefity na pracovisku a v pracovnom kolektíve
Do tejto kategórie som zaradzovala benefity, ktoré majú nejaký vplyv na zlepšenie
výkonu prácu alebo čas, ktorý pracovník trávi v práci.
Možnosť odpočinúť si v relax zóne – podnik vytvoril priestory mimo pracovných miest,
kde sa nachádzajú pohovky, knižnica, televízia či posedenia v rámci kuchýň, ktoré sú
zariadené a prístupné pre zamestnancov (fungujú samoobslužne) a kde si môžu odpočinúť
od sedenia za počítačom.
Možnosť herných aktivít (stolný futbal, ping pong ...) – zamestnanci majú aj počas
pracovnej doby k dispozícii rôzne hry od stolného tenisu cez stolný futbal až po
playstation, pri ktorých si môžu spolu s kolegami odpočinúť.
Firemné raňajky – podnik vo vybraných dňoch poskytuje zamestnancom raňajky vo
forme bufetových stolov.
Občerstvenie v podobe snackov, ovocia – zamestnanci majú celodenne k dispozícii
rôzne druhy občerstvenia a vo vybrané dni aj čerstvé ovocie.
Možnosť kávy z kávomatu – zamestnanci majú k dispozícii kávu zadarmo.
Možnosť lunch and learn – vo voľnom preklade obeduj a uč sa. Zamestnanci majú
možnosť organizovať spoločné stretnutia ohľadom pracovných tém, ktoré môžu spojiť
s obedom z podnikových financií.
Možnosť jazykových kurzov v priestoroch podniku – vzhľadom k rôznorodej
jazykovej štruktúre zamestnancom je pracovným jazykom angličtina, ktorej kurzy majú
zamestnanci možnosť navštevovať počas pracovnej doby priamo v priestoroch podniku.
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Možnosť ergonomických tréningov – keďže sa prevažne jedná o sedavé zamestnanie,
tak podnik poskytuje možnosť ergonomických tréningov, kde profesionál, okrem iného,
nastaví aj pracovné miesto.
Možnosť technických vzdelávacích kurzov – možnosť rôznych certifikátov či školení,
ktoré zamestnanci využijú pre zlepšovanie svojej práce.

Finančné benefity
Do tejto tretej, poslednej, kategórie som zaradzovala benefity, ktoré sa nejakým
spôsobom premietajú do peňažnej formy a nepriamo zvyšujú mzdu.
Dostávať 13. plat – podnik poskytuje zamestnancom 13. plat.
Dostávať variabilnú zložku k platu – manažment má možnosť odmeňovať zamestnanca
variabilnou zložkou, ktorá tvorí určité percento z platu.
Možnosť dostávať stravné lístky – podnik dopláca určité percento z hodnoty stravných
lístkov (zamestnanci majú možnosť vzdať sa ich a čiastku, ktorá by bolo vynaložená
podnikom na stravné lístky pridať do svojej kafetérie).
Dostávať reward points z reward zóny – systém odmeňovania medzi zamestnancami,
kde každé tri mesiace obdrží zamestnanec určitý počet bodov a môže ich udeliť kolegom
jako poďakovanie respektive ako pochvalu. Zamestnanci si potom môžu body zmeniť na
peniaze alebo získať poukážku do vybraných obchodov.
Možnosť príspevku na životné poistenie
Možnosť nákupu firemných akcií – niekoľko krát do roka sa môžu zamestnanci
rozhodnúť a nakúpiť zamestnanecké akcie výhodnejšie, ktoré neskôr môžu predať za
trhovú hodnotu
Možnosť príspevkov na vzdelávacie kurzy – zamestnanci majú možnosť príspevkov na
vzdelávacie kurzy, ktoré nemá podnik v ponuke.
Možnosť zliav vo vybraných obchodoch – po preukázaní sa ako zamestnanec podniku
majú možnosť vo vybraných obchod získať zľavu.
Možnosť príspevkov na kultúru, wellness a pod. (kafetéria) – zamestnanci majú
možnosť príspevkov vo vybraných spoločnostiach prostredníctvom kafetérie (lekári,
cestovanie, kultúra, wellness ..).
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1.3.1.3.

Generácie X a Y

V hypotéze, ktorá skúma generácie, sa budem venovať len generácii X a Y, pretože
výskumy ich popisujú v pracovnom procese, ako som bližšie popisovala v kapitole 2.
Dôvodom pre skúmanie preferencií z pohľadu generácií a nie napríklad pohlavia, je
skutočnosť, že generácie sa delia na základe roku narodenia ľudí, a teda zahŕňajú všetkých
ľudí, všetky pohlavia, ktorí boli v danej dobe narodení. Ich spoločným znakom je istá
miera ovplyvnenia vonkajším svetom v čase ich detstva a dospievania a utvárania
osobnosti (napríklad technologický pokrok, vojnové konflikty, vynálezy a podobne). Ako
som uvádzala v teoretickej časti, prebehlo niekoľko výskumov, ktoré sledovali faktory či
rozdiely v pracovných návykoch a spokojnosti medzi príslušníkmi generácií.
Aby sme dosiahli vyrovnanejšie skupiny vzhľadom na ich početnosť, tak ku generácií
X priradíme ľudí narodených v rokoch 1965 až 1981 a ku generácií Y v rokoch 1982 až
1991. Respondentov, ktorí vstúpili do výskumu a majú menej ako 26 rokov a viac ako 52,
nebudeme v tejto hypotéze skúmať.

1.3.1.4.

Formy poskytovania benefitov

Formy poskytovania benefitov boli bližšie popísané v kapitole 5.2. Flexibilné benefity
sú poskytované cez portál, kde sa zamestnancom nahrávajú peniaze vo vopred určenej
výške vo forme bodov, ktoré môžu použiť v rôznych kategóriách (vzdelávanie, kultúra,
wellness a podobne) podľa vlastného uváženia.
Fixné (plošné, úhrnné) poskytovanie benefitov zahŕňa presné stanovené benefity, ktoré sú
rovnaké pre všetkých zamestnancov a môžu sa len rozhodnúť, či ich využijú alebo nie.

1.4. Výskumný nástroj
Pre získanie dát bol vytvorený a použitý dotazník, ktorý v kvantitatívnom výskume
umožňuje rýchlu metódu zberu dát od veľkého počtu jedincov, ktorá môže respondentovi
zaručovať anonymitu. Ako však uvádza Disman (1993), návratnosť dotazníka býva často
malá, pretože predpokladá ochotu respondenta odpovedať na všetky otázky vo
vymedzenom časovom úseku. Dotazník bol vytvorený v online nástroji, ktorý mi umožnil
distribúciu prostredníctvom emailu do, už spomínaného, mailing listu, kde sa mohli
respondenti rozhodnúť, či sa výskumu zúčastnia.
Dotazník som vytvorila za účelom merania konštruktov, ktoré vyplývajú z hypotéz
a boli operacionalizované v predošlej kapitole.
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Znenie dotazníka je možné nájsť v prílohe, ale bez vstupnej časti, kde respondentom
vysvetľujem svoj zámer a ubezpečujem ich o anonymite. Tá nie je zverejnená, pretože
v nej niekoľko krát pomenovávam podnik a zverejnenie by porušilo dohodu s riaditeľom
pobočky.
Všetky otázky, okrem jednej, sú pre dokončenie dotazníka povinné, aby som získala dáta
ku všetkým skúmaným javom od všetkých respondentov.
Dotazník začína spomínanou batériou otázok zisťujúcu pracovnú spokojnosť prevzatú
zo štandardizovaného dotazníka DŽS od Jochena Fahrenberga a obsahuje 7 položiek,
ktoré skúmajú čiastkové spokojnosti spojené s prácou rozpísané v kapitole III. 1.3.1.1.
Analýza spoľahlivosti položiek, Cronbachovo alfa, nadobúda hodnotu 0,867 z možnej
hodnoty <0,1>, takže to značí dobrú vnútornú konzistenciu položiek.
Po skúmaní spokojnosti nasledujú tri batérie otázok, zisťujúce mieru dôležitosti
benefitov.
Prvou batériou sú benefity podporujúce work-life balance, ktoré som vybrala z ponuky
benefitov podľa kritéria rozpísaného pri operacionalizácii v kapitole III. 1.3.1.2. Batéria
obsahuje 9 položiek a vnútorná konzistencia položiek α = 0,65, čo značí slabšiu, ale stále
akceptovateľnú vnútornú konzistenciu. Keďže je Cronbachovo α citlivé na počet položiek
v batérií (čím menej položiek, tým nižšia hodnota a často to platí ja naopak, pokiaľ naozaj
položky skúmajú ten istý jav), tak je možné pomocou softvéru Statistica zistiť, koľko
položiek máme do batérie doplniť, aby sme získali požadovanú hodnotu.
Ak by sme chceli dosiahnuť hodnotu 0,8, tak by sme potrebovali dodať až 10 položiek,
ktoré však nemáme k dispozícii. Ale na dosiahnutie hodnoty 0,7, ktorá značí dobrú
vnútornú konzistenciu, nám postačí dodať dve položky. Tu sa ukazuje spomínaná tenká
hranica medzi zaradením benefitov, pretože na dosiahnutie požadovanej hodnoty môžeme
vziať po jednej položke z ďalších dvoch batérií skúmajúcich benefity.
Ak z batérie benefity na pracovisku a v pracovnom kolektíve vezmeme položku
jazykových kurzov na pracovisku a z batérie finančných benefitov príspevky na kultúru,
wellness, lekárov a podobne, tak nová hodnota Cronbachovho α = 0,73 a počet položiek
sme zvýšili na 11.
Aj napriek tomu, že jazykové kurzy sa viažu k výkonu práce, tak sa jedná o anglický
jazyk, ktorý je často potrebný k uplatneniu sa aj na iných pracovných pozíciách v iných
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podnikoch, ale aj v osobnom živote pri cestovaní, čítaní či pozeraní zahraničných médií
a podobne. Keďže si zamestnanec nemusí hľadať čas na učenie tohto čoraz viac
požadovaného jazyka až po pracovnej dobe, ale má možnosť učiť sa ho počas pracovnej
doby od certifikovaného lektora, tak ho môžeme zaradiť aj medzi benefity podporujúce
work-life balance.
Čo sa týka vybratia položky z finančných benefitov, tak je to podobné ako pri príklade
s posilňovňou. Síce si môžu zamestnanci vybrať, v ktorej kategórií a v ktorom podniku
svoje body/peniaze minú, ale kategórie typu wellness, kultúra či zdravotnícke zariadenia,
ktoré sú vopred určené, môžeme považovať za podporujúce work-life balance.
Ďalšia batéria otázok v dotazníku zisťuje mieru dôležitosti benefitov na pracovisku
a v pracovnom kolektíve. Ich výčet môžeme vidieť v časti operacionalizácie a v dotazníku
sa jedná o 9 položiek, ktoré dosahujú Cronbachovo α=0,815. Po presunutí jednej zo
spomínaných položiek sa počet znížil na 8 a nová hodnota Cronbachovho α = 0,807.
Podobne je to aj pri nasledujúcej batérií finančných benefitov, ktorú takisto tvorilo 9
položiek s C. α= 0,832, a po presunutí jednej z položiek sa počet znížil na 8 a C. α = 0,807.
Pre lepší prehľad uvádzam nasledujúcu tabuľku, ktorá obsahuje názov indexu, počet
položiek, príklad položky a hodnotu spoľahlivosti položiek.
Tabuľka č. 2 Indexy položiek a Cronbachovo α, zdroj vlastný
Index

Pracovná
spokojnosť

Benefity worklife balance
Benefity na
pracovisku
a pre prac.
kolektív
Finančné
benefity

Pôvodný počet
položiek / Nový
počet položiek

Príklad položky

Cronbachovo α
(pôvodná / nová)

7

Čo sa týka mojich
pracovných
povinností
a pracovnej záťaže,
som ...

0,87

9/11

Možnosť flexibilnej
pracovnej doby …

0,65 / 0,73

9/8

Možnosť
ergonomických
tréningov …

0,82 / 0,81

9/8

Dostávať 13. plat …

0,83 / 0,81
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Ďalšou položkou v dotazníku je otázka zisťujúca preferenciu kategórie benefitov,
v prípade, že by si museli vybrať len jednu. Táto otázka sa osvedčila v pilotáži, kde
výsledky korelácií neboli úplne jasné a táto otázka nám pomohla dotvoriť obraz.
Respondent si môže vybrať jednu z troch kategórií benefitov.
Nasleduje otázka s výberom, ktorá zisťuje, s ktorým typom poskytovania benefitov sú
zamestnanci spokojnejší (s fixným alebo flexibilným) a je nasledovaná otázkou s voľnou
odpoveďou, ktorá žiada respondenta o vysvetlenie svojej voľby. Otázka s otvorenou
odpoveďou bola jediná otázka s dobrovoľnou odpoveďou.
Ďalšie dve dichotomické otázky mali za úlohu rozdeliť respondentov na tých, ktorí
majú možnosť práce z domova a flexibilnej pracovnej doby a na tých, ktorí túto možnosť
nemajú, aby sme mohli nájsť odpoveď na otázku, či v prípade, že máme túto možnosť
z povahy práce, prestaneme vnímať dôležitosť benefitov na podporu work-life balance
a do popredia vystupujú iné kategórie benefitov (Má možnosť práce z domova
a flexibilnej pracovnej doby vplyv na preferenciu benefitov?). Keďže som nemala
možnosť kvótneho výberu, tak nemám dostatok odpovedí a túto výskumnú otázku som
musela vynechať. Pre ilustráciu, zo 159 respondentov mám dáta od 5, ktorí nemajú
možnosť flexibilnej pracovnej doby a 6, ktorí nemajú možnosť práce z domova.

Na konci dotazníka sú otázky týkajúce sa sociodemografických údajov, ako je vek,
pohlavie, rodinný stav, počet detí, výška čistého príjmu domácnosti a typ úväzku. Výška
čistého príjmu domácnosti a typ úväzku sú doplňujúcimi otázkami, ktoré by mi v prípade
núdze mohli pomôcť dokresliť obraz výsledkov. Napríklad výška platu je rozdelená len
na 4 skupiny. Dôvodom je častá neochota zverejňovať svoj príjem, aj keď sa jedná
o anonymný výskum. Túto obavu mi potvrdil aj riaditeľ pobočky ešte pred začatím
výskumu. Preto sme sa dohodli, že vytvorím len 4 veľké skupiny príjmov, ktoré môžu
pomôcť dokresliť finančnú situáciu respondenta a možný vplyv na jeho odpovede.
Dotazník je ukončený poďakovaním a potvrdením o odoslaní.
Je nutné dodať, že z dôvodu multilingválnej štruktúry zamestnancov, bol dotazník
dostupný v dvoch jazykových variantoch, a to v slovenskom znení a v znení anglickom.
Ako varuje Cohen (2011), prekladom dotazníkov môže dôjsť ku skresleniu dát, čo môže
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byť spôsobené nevhodným zvolením slov, iným chápaním kontextu či v prípade, že
dotazník je predkladaný respondentom v súčasne v rôznych krajinách, tak skúmané
veličiny môžu vnímať v iných kontextoch. Za rizikovú skupinu otázok v mojom dotazníku
môže byť považovaná batéria zisťujúca konštrukt pracovná spokojnosť, u ostatných
otázok je však znenie jasné vďaka jednoduchosti otázok. Aby som toto riziko čo najviac
zmiernila, o pomoc s prekladaním dotazníka som poprosila Američana, ktorý študoval ako
v Amerike, tak aj v Českej republike v českom jazyku a striedavo žil v ČR a v USA už od
detstva.
Necelá tretina dotazníkov bola vyplnená v anglickom jazyku, ale dostala som spätnú
väzbu od Slovákov a Čechov, ktorí sa tiež rozhodli dotazník vyplňovať v anglickom
jazyku. Dotazník sa im podľa ich slov vyplňoval dobre a nenašli nič, čomu by nerozumeli,
a teda nemôžeme presne určiť koľko cudzojazyčných respondentov vstúpilo do výskumu.
Po ukončení zbierania dát som výsledky z oboch dotazníkov porovnávala a nenašla som
žiadne odchýlky, ktoré by nasvedčovali rozdielnemu pochopenie otázok.

1.5. Priebeh výskumu a vyhodnotenie dotazníka
Po zrevidovaní dotazníka, ktorý som na jeseň minulého roku používali v predvýskume
a po získaní dát v podobe zoznamu benefitov a ďalších informácií od podniku XYZ, s r.o.,
som dotazník spolu s prosbou odoslala na emailovú adresu, ktorá smerovala do mailing
listu. V čase od 17.3.2017 – 24.3.2017 bol dotazník sprístupnený k vyplňovaniu a keďže
som mala možnosť sledovať počet prijatých odpovedí online, tak som priebežne mohla
poslať ďalší email s pripomenutím dotazníka. Dňa 21.3. som obdržala 161. odpoveď
a keďže ďalšie nepribúdali, tak som sa rozhodla dotazník zastaviť a začať spracovávať
získané dáta.
Dáta som prepísala do matice v softvéri STATISTICA a dve odpovede som vyradila
kvôli podozrivým výsledkom (20-ročný respondent označil, že má 6 detí a ďalší označil
všetky benefity ako nedôležité a vo voľnej odpovedi zmienil, že nepracuje v danej
pobočke, ale takzvane remote, do podniku teda nedochádza).
Pôvodnú stupnicu, ktorá mala hodnoty 1-veľmi spokojný/veľmi dôležité až 6-veľmi
nespokojný/vôbec nie je dôležité som chcela prekódovať na opačné hodnoty, aby sa
výsledky ľahšie interpretovali, ale pre technické problémy som ostala pri pôvodnom
vyjadrení hodnôt.
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Z batérií skúmajúcich konštrukty pracovná spokojnosť, benefity work-life balance,
benefity na pracovisku a v pracovnom kolektíve a finančné benefity som vytvorila indexy,
s ktorými budem ďalej pracovať a dáta ohľadom počtu detí boli prekódované na hodnotu
0=ak nemajú deti a na 1=ak majú akýkoľvek počet detí.
Ďalšou vytvorenou kategóriou bola príslušnosť ku generácií X (36-47 rokov),
označená hodnotou 2 a generácia Y (26-35 rokov), označená hodnotou 1. Respondenti,
ktorí nezapadli ani do jednej z kategórií boli označení ako chýbajúce dáta.

2. Výsledky výskumného šetrenia
Účelom tejto kapitoly je zodpovedať na výskumné otázky a popísať výsledky
výskumu.
Na začiatku kapitoly uvádzam základné deskriptívne charakteristiky respondentov, ktoré
zobrazujú sociodemografické rozloženie. Na ich získanie som použila četnostné tabuľky
a ich prehľad môžeme vidieť v nasledujúcej tabuľke (Tabuľka č. 3).
Ďalej pokračujem vo štatistickými testami ku každej z výskumných otázok, ktorým
predchádza príslušná deskriptíva. Všetky výskumné hypotézy sú testované na hladine
významnosti p = 0,05, čo znamená, že existuje menšia než 5% pravdepodobnosť, že javy
sú rozložené náhodne. Takmer všetky hypotézy obsahujú konštrukty, ktoré sú vyjadrené
pomocou súhrnných indexov, čím sa radia medzi kardinálne premenné, a preto ich budem
testovať pomocou korelačnej analýzy, ktorá vyjadruje tesnosť vzťahu medzi premennými.
V nasledujúcej tabuľke č. 3 môžeme vidieť percentuálne zastúpenie respondentov
z pohľadu pohlavia, veku, počtu detí, rodinného stavu ako aj čistého príjmu domácnosti.
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Tabuľka č. 3 Rozloženie respondentov vstupujúcich do výskumu, zdroj vlastný
Percentuálny
podiel %

Počet N

Muži
Ženy
20-25
26-30
31-40
41-56
Slobodní
Vo vzťahu, žijúci oddelene
Vo vzťahu, žijúci spolu
V manželstve
0
1
2
3

81,13
18,87

129
30

23,27
38,99
34,59
4,13

37
62
55
5

42,14
13,21
23,27
21,38

67
21
37
34

83,65
8,81
5,03
2,52

133
14
8
4

0 – 30 000
30 001 – 45 000
45 001 – 65000
65 001 +

23,27
16,98
23,27
36,38

37
27
37
58

Premenné
Pohlavie

Vek

Rodinný
stav

Počet detí

Príjem
domácnosti

2.1

Hlavná výskumná hypotéza

Pre zodpovedanie hlavnej výskumnej hypotézy Benefity podporujúce work-life
balance prispievajú k pracovnej spokojnosti viac než finančné benefity a benefity na
pracovisku a v pracovnom kolektíve vypočítame čiastkové korelácie medzi indexami,
ktoré sú kardinálnymi premennými. Do tejto analýzy vstupujú všetci respondenti a ich
charakteristiky boli uvedené v tabuľke č 3. Deskriptívnu analýzu konštruktov pracovná
spokojnosť, work-life balance benefity, benefity na pracovisku a v pracovnom kolektíve
a finančné benefity môžeme vidieť v nasledujúcej tabuľke č. 4, ktorú som vytvorila
pomocou stredových charakteristík17.

17 Pri analýze som si nechala zobraziť aj variačné koeficienty, ktoré sú vo všetkých prípadoch
nižšie než 24,22. Variačný koeficient by nemal byť väčší než 50 a čím je menší, tým menej
respondentov nie je popísaných.
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Tabuľka č. 4 Stredové charakteristiky premenných, zdroj vlastný
Premenná
Index
spokojnosť
Index
work-life
balance
Index
prac.
benefity
Index
finančné
benefity

Priemer

Medián

Modus

Rozptyl

Smerodajná
odchýlka

2,31

2,14

Viacnásobný

0,71

0,84

2,72

2,64

2,82

0,53

0,73

2,99

2,88

2,75

0,96

0,98

2,89

2,88

Viacnásobný

0,90

0,95

Smerodajné odchýlky sú pomerne malé, takže dáta sa dajú považovať za homogénne. Ako
môžeme vidieť v tabuľke č. 4, zamestnanci sú pomerne spokojní vo svojej práci a všetky
benefity považujú skôr za dôležité. Vidíme aj malú tendenciu pri benefitoch
podporujúcich work-life balance, ktorých priemerná hodnota je najbližšie hodnote 1
spomedzi skúmaných benefitov.
Prvú koreláciu testujem medzi pracovnou spokojnosťou, ktorá je v tejto hypotéze vždy
závislou premennou (je tou, ktorú modelujeme a na ktorú majú jednotlivé indexy vplyv).
Pre každý pár si nechávam vymodelovať bodový graf, ktorý nám zobrazuje lineárnu
závislosť.
Najhustejším výskytom bodov je tesné okolie priamky, niektoré body ležia dokonca
priamo na nej, ale stále je príliš veľa respondentov mimo nej.
To sa nám pravdepodobne odráža aj v korelačnej matici, kde Pearsonov korelačný
koeficient má hodnotu r = 0,04, čo značí veľmi slabú až bezvýznamnú súvislosť, ktorá nie
je štatisticky významná na hladine p=0,05.
Normalita rozloženia oboch premenných bola overená pomocou histogramu (Gaussova
krivka) a obe premenné sú normálne rozložené.
Ďalším párom v čiastkovej korelácií je vzťah pracovnej spokojnosti a benefitov v práci
a na pracovisku. Bodové rozloženie je podobné ako v predošlom vzťahu a Pearsonov
koeficient r = 0,17, čo značí veľmi slabú až bezvýznamnú súvislosť, ktorá je štatisticky
významná na hladine pravdepodobnosti 0,05.
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Opäť bola overená normalita rozloženia indexu benefitov na pracovisku a v pracovnom
kolektíve a Gaussova krivka kardinálnych premenných značí normálne rozloženie.
Posledným párom je pracovná spokojnosť a index finančných benefitov a opäť je
bodový graf podobný s predošlým a Pearsonov koeficient je r = 0,19, takže veľmi slabý
až bezvýznamný, ale štatisticky významný. Kardinálna premenná je opäť normálne
rozložená.
Pre lepší prehľad som vytvorila tabuľku (Tabuľka č. 5) s čiastkovými koreláciami medzi
pracovnou spokojnosťou a jednotlivými kategóriami benefitov.
Tabuľka č. 5 – Korelované páry, zdroj vlastný
Korelované páry indexov

Hodnota Pearsonových korelácií r

Prac. spokojnosť a benefity work-life

0,04

balance
Prac. spokojnosť a prac. benefity

0,15

Prac. spokojnosť a finančné benefity

0,17

Pearsonova korelácia znamená, že pri jednej stúpajúcej hodnote premennej lineárne
vzrastá aj druhá premenná. A aj napriek tomu, že zamestnanci podniku sú spokojní
a jednotlivé benefity sú pre nich dôležité, tak len vo veľmi málo prípadoch spokojnosť
vzrastá spolu s dôležitosťou benefitov na lineárnej priamke. Priemerné hodnoty
spokojnosti a miere dôležitosti prisudzovanej kategóriám benefitov môžeme vidieť
v tabuľke č. 4, a v tabuľke č. 6, ktorú môžeme vidieť nižšie, nájdeme percentuálne
vyjadrenú dôležitosť jednotlivých benefitov. V tabuľke sú uvedené skrátené názvy
benefitov, celé názvy môžeme nájsť v kapitole III. 1.3.1.

61

Tabuľka č. 6, Percentuálne vyjadrenie dôležitosti jednotlivých benefitov, zdroj vlastný
Názov benefitu

Označenie
dôležitosti
(hodnoty
na
stupnici 1-3) v %

Názov benefitu

Označenie
dôležitosti
(hodnoty na
stupnici 1-3) v
%

Home office
Sick days
Dovolenka navyše
Posilňovňa

92,45
93,08
95,60
39,00

80,50
65,41
68,55
52,20

Športové aktivity
Zdieľaný úväzok
Osobný
rozvoj
mimo prácu
Flexibilná prac.
doba
Asistenčná služba
Jazykové kurzy
Príspevky
na
kultúru a pod.
Relax zóna
Herné aktivity
Firemné raňajky

32,70
46,54
74,21

Občerstvenie
Kávomat
Lunch and learn
Ergonomické
tréningy
Technické kurzy
13. plat
Variabilná zložka

98,11

Stravné lístky

68,55

62,89
77,36
72,32

Reward zóna
Životné poistenie
Firemné akcie

69,18
64,78
64,15

68,55
50,31
68,55

Vzdelávacie kurzy
Zľavy v obchodoch

69,18
38,36

88,68
93,71
89,94

Benefity sú radené za sebou podľa triedenia do kategórií. Môžeme si všimnúť, že
u troch benefitov radených do kategórie benefitov podporujúcich work-life balance
(možnosť posilňovne, športových aktivít a zdieľaného úväzku) je dôležitosť vyjadrená
u nízkeho percenta respondentov. Ale aj pri vytvorení nového indexu bez týchto
premenných ostáva korelácia so spokojnosťou na podobnej hodnote ako pred týmto
pokusom.
Na základe výsledkov čiastkových korelácií prijímame nulovú hypotézu a odmietame
hlavnú výskumnú hypotézu, teda benefity podporujúce work-life balance neprispievajú
k pracovnej spokojnosti najviac spomedzi ostatných, dokonca nebol preukázaný ani
významný vzťah medzi ostatnými kategóriami a pracovnou spokojnosťou.
Iný výsledok nepriniesla ani regresná analýza, ktorá preukazuje malý vplyv nezávislých
premenných (teda troch kategórií benefitov) na závislú premennú, teda pracovnú
spokojnosť, ale nie sú štatisticky významné.
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Ak by si zamestnanci mali vybrať len jednu kategóriu benefitov, z troch predložených,
tak by volili benefity podporujúce work-life balance, v pomere 11,32 % za finančné
benefity, 88,05% benefity podporujúce work-life balance a 0,63% za benefity na
pracovisku a v pracovnom kolektíve.

Voľba jednej kategórie benefitov
1% 11%
Finančné benefity
Benefity podporujúce wlb
Benefity na pracovisku a v
prac. kolektíve

88%

2.2

Vedľajšia výskumná hypotéza 1

Pomocou tejto výskumnej hypotézy hľadáme odpoveď na otázku, či v podniku XYZ,
s r.o. platí preferencia benefitov podporujúcich work-life balance viac u zamestnancov
s deťmi než u zamestnancov bez detí. Počet zamestnancov, ktorí nemajú deti činí 133
a tých, čo majú aspoň jedno dieťa je 26. Aj napriek tomu, že sú jednotlivé premenné,
indexy, normálne rozložené, tak kvôli malému počtu respondentov v skupine s deťmi,
budeme hypotézu overovať pomocou neparametrickej štatistiky Spearmanovou
koreláciou. V nasledujúcej tabuľke č. 7 vidíme deskriptívnu analýzu stredových hodnôt
jednotlivých indexov u zamestnancov bez detí a s deťmi.
Tabuľka č. 7, Priemerné hodnoty indexov u zamestnancov bez detí a s deťmi, zdroj vlastný
Názov
premennej
Index
spokojnosť
Index
benefity
wlb

Zamestnanci bez detí N=133
Smerodajná
Priemer
Rozptyl
odchýlka

Zamestnanci s deťmi N=26
Smerodajná
Priemer
Rozptyl
odchýlka

2,35

0,78

0,88

2,25

0,41

0,64

2,73

0,55

0,74

2,69

0,45

0,68
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Keď skúmame vzťah medzi pracovnou spokojnosťou a benefitmi work-life balance
v skupine, ktorá nemá deti, tak korelačný koeficient r=0,07, čo značí bezvýznamnú
súvislosť a nie je štatisticky významná. Podobne to vychádza aj v skupine, ktorá má aspoň
jedno dieťa sa R=0,02, aj táto korelácia je veľmi slabá, takmer bezvýznamná a nie je
štatisticky významná.
Aj napriek tomu, že vzťahy medzi spokojnosťou a dôležitosťou benefitov nie sú silné,
tak v tabuľke č. 7 môžeme vidieť slabú tendenciu u zamestnancov s deťmi, pre ktorých sú
benefity podporujúce work-life balance o niečo málo dôležitejšie než u zamestnancov bez
detí.

Vedľajšia výskumná hypotéza 2

2.3

Druhá vedľajšia výskumná hypotéza sleduje vzťah medzi spokojnosťou a benefitmi
podporujúcich work-life balance a medzi spokojnosťou a finančnými benefitmi na
základe príslušnosti ku generácii. Hypotéza predpokladá, že u zamestnancov patriacich do
generácie X budú k väčšej spokojnosti prispievať finančné benefity, a naopak, u generácie
Y budú k pracovnej spokojnosti prispievať viac benefity podporujúce work-life balance.
Do tohto testu je zahrnutých 99 respondentov z generácie Y a 22 respondentov z generácie
X. Ako chýbajúce dáta je označených 38 respondentov, ktorí boli narodení po roku 1991
alebo pred rokom 1965 a môžu byť zaradení do generácie Z alebo Baby boomers. Medzi
počtom respondentov je pomerne veľký nepomer, ale približne to zodpovedá vekovej
štruktúre v podniku XYZ, s r.o.
Tabuľka č. 8, Priemerné hodnoty indexov podľa generácií, zdroj vlastný
Generácia Y, N=99
Názov
premennej

Generácia X, N=22

Rozptyl
Priemer

Smerodajná

Rozptyl
Priemer

odchýlka
Index
spokojnosť
Index benefity
wlb
Index finančné
benefity
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2,34

2,77

2,91

0,75
0,86
0,54
0,73
0,87
0,93

Smerodajná
odchýlka

2,35

2,83

3,15

0,73
0,85
0,60
0,77
1,53
1,24

Najprv budeme skúmať vzťah medzi pracovnou spokojnosťou a benefitmi
podporujúcimi work-life balance. U generácie Y je korelácia r = -0,07, teda nepriama
lineárna úmera, čo znamená, že čím sú spokojnejší, tým menej sú pre nich benefity
dôležité. Vzťahy v generácii X som skúmala pomocou Spearmanovho R, z dôvodu
malého vzorku, ktorý sa v tomto prípade odporúča, aj napriek tomu, že premenné sú
normálne rozložené. R = 0,48, čo znamená stredne silný vzťah a navyše štatisticky
významný.
Prvú časť hypotézy, teda benefity podporujúce work-life balance prispievajú k väčšej
pracovnej spokojnosti u generácie Y než u generácie X, zamietame.
V druhej časti skúmam vzťah finančných benefitov a pracovnej spokojnosti, ktorý
predpokladá väčší vplyv u generácie X. Koreláciu medzi pracovnou spokojnosťou
a finančnými benefitmi u generácie X analyzujem pomocou neparametrickej štatistiky
z dôvodu malého vzorku a vzťah nadobúda hodnotu R=0,44, čo naznačuje stredne silnú
koreláciu a navyše je označená ako štatisticky významná. Pri tej istej korelácií v skupine
Y získavame r=0,06, takže štatisticky nevýznamnú a bezvýznamnú koreláciu.
Preto môžeme prijať túto hypotézu, a teda finančné benefity majú väčší vplyv na pracovnú
spokojnosť zamestnancov z generácie X než z generácie Y. Ale zamietame druhú časť
hypotézy, a teda pre generáciu Y benefity podporujúce work-life balance neplatí väčší
vplyv na pracovnú spokojnosť.

2.4

Vedľajšia výskumná otázka 3

Poslednou otázkou, na ktorú hľadám vo výskume odpoveď je, či u zamestnancov platí,
že sú spokojnejší s flexibilným poskytovaním benefitov (teda s kafetériou) než s fixným.
Ako som už spomenula, z tejto výskumnej otázky nemôžeme vyvodiť hypotézu, pretože
neskúma vzťah medzi skupinami ani vplyv premenných. Aj napriek tomu prináša
zaujímavé výsledky. Pre túto otázku bola pomocou četnostnej analýzy skúmaná
jednoduchá otázka s výberom: „Ste spokojnejší s benefitmi v podobe ...“.
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Do analýzy vstupujú odpovede od všetkých respondentov a 87,4% (N=139)odpovedá,
že sú spokojnejší s flexibilným poskytovaním benefitov, oproti zvyšným 12,6% (N=20).

Spokojnosť so spôsobom
poskytovania benefitov
13%

Fixné benefity
Flexibilné benefity

87%

Tento výsledok však dokresľuje doplňujúca otázka s voľnou odpoveďou, na ktorú
odpovedalo 39 respondentov. Najviac z respondentov (17) svoju odpoveď zdôvodňuje
tým, že s flexibilnými benefitmi majú možnosť voľby. K nim sa pridávajú ešte dvaja
respondenti, ktorí to vnímajú ako ilúziu voľby, ale aj tak sú spokojnejší ako s pevne
stanovenými benefitmi. Ďalšou početnejšou skupinou (7) sú respondenti, ktorí by boli
radšej, keby sa kafetéria zrušila a vynaložená čiastka by bola doplnená ku mzde. Ďalšia
skupina by takisto radšej zrušila kafetériu z dôvodu, že nesúhlasia s podnikom, ktorá
podniku XYZ, s r.o. poskytuje, podľa nich nefunkčné riešenie uplatňovania benefitných
bodov.
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3. Zhrnutie výsledkov a diskusia
V empirickej časti som skúmala štyri výskumné otázky zamerané na benefity
a spokojnosť. Hlavnou výskumnou otázkou bol vplyv benefitov podporujúcich work-life
balance, u ktorých som predpokladala, že budú k pracovnej spokojnosti prispievať najviac
spomedzi všetkých poskytovaných benefitov. Táto hypotéza sa nepotvrdila a nebol
preukázaný silný vzťah, o ktorom by malo zmysel hovoriť ani medzi zvyšnými
kategóriami benefitov a pracovnou spokojnosťou. V dvoch vedľajších výskumných
otázkach som skúmala tento vplyv u špecifických skupín, a to v rámci generácií X a Y,
kde som predpokladala silnejší vplyv finančných benefitov na pracovnú spokojnosť
u generácie X a naopak, u generácie Y som predpokladala silnejší vplyv benefitov
podporujúcich work-life balance. Prvá časť hypotézy sa potvrdila, a teda finančné benefity
majú väčší vplyv na pracovnú spokojnosť u generácie X. V druhej časti sa však hypotéza
nepotvrdila a navyše sa preukázalo, že benefity podporujúce work-life balance majú vplyv
na pracovnú spokojnosť u generácie X. Oba tieto vzťahy u generácie X boli štatisticky
významné na hladine p=0,05, ale vzhľadom k spôsobu výberu výskumnej vzorky
nemôžeme očakávať rovnaký výsledok v širšej populácií. Mohli by sme však zvažovať
podobnú tendenciu pri ďalšom výskume.
Vplyv benefitov podporujúcich work-life balance na pracovnú spokojnosť nebol
preukázaný ani v druhej, vedľajšej výskumnej hypotéze, ktorá skúmala tento vplyv
v skupine zamestnancov s deťmi a bez detí.
V poslednej výskumnej otázke som hľadala odpoveď, či sú zamestnanci spokojnejší
s flexibilným alebo fixným poskytovaním benefitov. Flexibilné poskytovanie malo silnú
prevahu v odpovediach nad fixným, ale táto spokojnosť nie je taká jednoznačná.
V nasledujúcich riadkoch uvádzam niekoľko možností, prečo sa hypotézy nepotvrdili
a ako by mohli byť interpretované.
V prvom rade je nutné uviesť, že tento výsledok mohol spôsobiť výber vzorky. Keďže
som pre svoj výskum nezískala všetkých zamestnancov podniku XYZ, s r.o., ale len malú
časť, ktorá vypĺňala dotazník na základe dobrovoľnosti, tak to môže výsledok skresľovať.
Ako uvádza Vojtíšek (2012), v tomto type výberu zväčša odpovedajú podobné typy ľudí,
ale my túto skupinu nevieme presne charakterizovať. Preto nevieme presne povedať, či by
vyvážená vzorka, ktorá by bola pod kontrolou výskumníka, priniesla iné alebo podobné
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výsledky. Môžeme však diskutovať o tom, čo tieto výsledky spôsobilo a myslieť na to pri
ďalšom výskume.
Na skúmaní hlavnej výskumnej hypotézy je zaujímavé to, že sa nepotvrdil vzťah ani
medzi jednou kategóriou benefitov a pracovnou spokojnosťou. Zo zoznamu benefitov,
ktorý mi poskytol podnik XYZ s r.o., boli vybraté takmer všetky benefity, ktoré mali
predstavovať tri batérie otázok, ktoré sýtili tri konštrukty. Logicky som predpokladala, že
ak sa nepotvrdil vplyv benefitov podporujúcich work-life balance, tak sa potvrdí vplyv
aspoň jednej zo zvyšných dvoch kategórií. Vychádzala som z teórie, ktorá uvádza, že
benefity poskytované podnikom sú jedným z faktorov ovplyvňujúcim pracovnú
spokojnosť zamestnancov. Keďže sa tento vzťah nepotvrdil, tak som pokračovala o stupeň
nižšie. Benefity, ktoré zapadajú do troch zvolených skupín nemusí využívať každý, a nie
všetky musia predstavovať danú kategóriu pre respondenta. Príkladom je zmieňovaná
posilňovňa, ktorú veľa zamestnancov nemusí využívať a nebude jej teda ani prikladať
význam benefitu podporujúceho work-life balance. Keďže boli benefity triedené do
kategórií na základe skúsenosti s pilotážou a vlastnou úvahou triedenia na základe
predpokladaného efektu benefitov, tak som sa pokúsila o korelácie medzi indexom
pracovnej spokojnosti a každým benefitom zvlášť. Ani u jedného sa neprejavila závislosť,
takže som vylúčila chybu v triedení benefitov. Chybu vo výbere benefitov nezvažujem,
pretože ako som uviedla, všetky boli vybraté zo zoznamu.
Pri výbere dotazníka skúmajúceho pracovnú spokojnosť som hľadala taký, ktorý by
bol kratší, overený, ale zároveň by postihoval čo najviac čiastkových spokojností. Tento
dotazník pokrýva najznámejšie a najviac uvádzané faktory celkovej pracovnej
spokojnosti. Čo by však mohlo zmeniť výsledok, je chýbajúca otázka zisťujúca
spokojnosť s odmeňovaním a benefitmi. Ako naznačuje posledná výskumná otázka,
ktorej sa ešte budem neskôr venovať, zamestnanci viacero benefitov vnímajú ako nutné
zlo. Síce ich využívajú a považujú za dôležité, pretože je lepšie ich mať ako nemať, ale
neboli by proti, ak by sa zrušili celoplošne vo všetkých podnikoch. Hovoríme napríklad
o stravných lístkoch, rôznych príspevkoch a podobne.
Možným ovplyvnením je zvolenie Likertovej škály u otázok skúmajúcich benefity,
kde škála zisťovala dôležitosť týchto benefitov. Je možné, že respondenti vnímajú rozdiel
medzi dôležitosťou benefitov a mierou, akou prispievajú k ich pracovnej spokojnosti, teda
čo je pre mňa dôležité, nemusí zároveň prispievať k mojej spokojnosti a naopak. Aj
v tomto bode sa preukazuje nedostatok kvantitatívneho výskumu, pretože nevieme zistiť,
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ako respondenti vnímajú pojem dôležitosť a či benefity, ktoré označujú za dôležité
zároveň vnímajú ako prispievajúce k pracovnej spokojnosti, a tým pádom nevieme
predpokladať, či by sa zmenil výsledok zmenou škály.
Napriek tomu zaujímavé výsledky prináša výskum v rámci generácií. Kým som podľa
teórie očakávala väčší vplyv finančných benefitov u generácie X a naopak väčší vplyv
benefitov podporujúcich work-life balance u generácie Y, tak výsledok priniesol
zaujímavú úvahu. Podľa teórie nie je prekvapujúce, že pre generáciu X majú finančné
benefity väčší vplyv na pracovnú spokojnosť. Ale generácia Y vykazuje veľmi slabú
závislosť v oboch prípadoch. Mala som možnosť diskutovať o tomto výsledku s jedným
zo zamestnancov a doviedlo nás to k možnosti, že dôvodom môže byť prvá pracovná
skúsenosť. Ako som uvádzala v teórií, podniky sa snažia vymyslieť mnoho atraktívnych
benefitov, aby zamestnancov zaujali a udržali si ich. Často vidíme aj u podnikov v sfére
informačných technológií snahu o vytvorenie pracovného prostredia, ktoré by
zodpovedalo najnovším trendom a prichádzajú s moderným nastavením pracoviska, ako
sú odpočinkové zóny, herné zóny, snažia sa o nastavenie pracovných podmienok tak, aby
zamestnanci mohli využívať flexibilnú pracovnú dobu, prácu z domova a k tomu sa snažia
aj o dobré finančné benefity a mzdu. Podnik XYZ, s r.o. nie je výnimkou a na takejto
starostlivosti o zamestnancov stavajú aj svoju podnikovú kultúru. Ak je takéto prostredie
prvým zamestnaním, s ktorým sa pracovník z generácie Y stretol a nemá ho možnosť
porovnať s iným zamestnaním, a navyše ak sa o podobné nastavenie snažia aj iné IT
podniky, tak existuje možnosť, že benefity nevnímajú ako výhody, ale ako bežnú súčasť
práce v obore, ktorý si vybrali. V tomto kontexte sa samotným benefitom môže stať práca
v danom obore, kde je pracovník vo všeobecnosti spokojný s možnosťami rastu,
s atmosférou či náplňou práce a podnikom stanovené benefity považuje za dôležité, ale
vzájomne sa neovplyvňujú, pretože dané benefity môže považovať za nedielnu súčasť
práce. Ako samozrejmosť. To vyplýva aj z článku Simoneauxovej a Strouda (2014), ktorí
popisujú úspešný nadnárodný korporát, ktorý tieto benefity nevníma ako niečo oddelené,
niečo navyše, ale ako stabilnú, nedielnu súčasť podniku a podnikovej kultúry.
Je takmer isté, že zamestnanci z generácie X majú za sebou viac pracovných skúseností
a na základe toho môžu tieto skúsenosti porovnávať medzi sebou.
Čo sa týka skúmania vzťahu medzi pracovnou spokojnosťou a benefitmi
podporujúcimi work-life balance u skupín zamestnancov s deťmi a bez detí, tak do
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výsledku môže vstupovať fakt, že v skupine zamestnancov s deťmi sa nachádzali len tri
ženy a devätnásť mužov. Vo výsledkoch sa však prejavila slabá tendencia v dôležitosti,
ktorú skupina s deťmi vykazovala mierne vyššiu než skupina bez detí. Otázne je, či by pri
väčšom a vyrovnanejšom počte zamestnancov s deťmi bola táto tendencia silnejšia alebo
by ostala podobná.
To nás posúva k poslednej výskumnej otázke, ktorá skúmala spôsob poskytovania
benefitov. Ako som uviedla, flexibilné poskytovanie benefitov viac uspokojuje až 139
respondentov, čo je 87,4%. Táto otázka bola doplnená otázkou s otvorenou možnosťou
odpovede, na ktorú odpovedalo 41 respondentov. Keďže bola jediná s dobrovoľnou
odpoveďou, tak sa nepodarilo získať veľa odpovedí, ale aj napriek tomu to vnieslo do tejto
otázky viac svetla. Viacero respondentov svoju voľbu zdôvodnilo logicky tým, že majú
možnosť voľby (prípadne ilúziu voľby). Ilúzia voľby je z dôvodu, že aj keď si môžu
zamestnanci zvoliť na čo svoje body uplatnia, tak vo väčšine prípadov je táto ponuka
vopred pripravená. Môžu si teda zvoliť či body použijú do divadla alebo na wellness, ale
v rámci týchto možností majú pevne stanovené podniky, v ktorých to môžu uplatniť.
Podnik preto začal poskytovať karty prostredníctvom českej spoločnosti, ktorými môžu
platiť všade, kde sa nachádzajú partneri spoločnosti, čo podstatne rozšírilo možnosti.
Prípadne môžu využívať platbu na faktúru. Podľa niektorých zamestnancov je tento
spôsob príliš zložitý a ťažko sa im s danou spoločnosťou komunikuje, preto vyjadrujú
nespokojnosť s takto poskytovanými benefitmi, ale aj tu existuje pluralita názorov
a naopak si pochvaľujú benefity na faktúru, ktorú môžu využiť takmer kdekoľvek.
Dôležité je, aby vedeli akým spôsobom sa so systémom pracuje.
Pre niekoho sú prínosnejšie pevne stanovené benefity, do ktorých patrí variabilná
zložka k platu alebo 13. plat, pretože ovplyvňuje nastavenie hypotéky, kdežto príspevky
prostredníctvom kafetérie na vopred vybrané podniky hypotéku priamo neovplyvnia.
Ďalším názorom pre voľbu plošných benefitov je, že len podnik môže zamestnancovi
poskytnúť to, čo potrebuje. Táto odpoveď bola prínosná v tom, že poskytla nový pohľad
na benefity podporujúce work-life balance, pretože za dôležitý benefit okrem práce
z domova a flexibilnej pracovnej doby považuje aj otvorené kancelárie 24 hodín po celý
týždeň. Počas výskumu som sa v žiadnej literatúre nestretla s tým, aby autori pomenovali
tento benefit aj napriek tomu, že pracovníci ho môžu za benefit považovať, pretože
umožňuje ešte flexibilnejšiu pracovnú dobu a rozdelenie práce (aj keď to môže viesť
k negatívnej flexibilite).
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Vyskytol sa aj názor, že zamestnanci nesúhlasia s poskytovaním benefitov cez tretiu
stranu, pretože sa im to zdá ako zbytočné míňanie finančných prostriedkov, ktoré im mohli
byť pridané k mzde a nepáči sa im ani poskytovanie daňovo zvýhodnených benefitov
kvôli pocitu obchádzania daní. Navrhujú plošné zrušenie daňových výhod, ktoré sa
uplatňujú na konkrétne benefity, pretože tak by ich zrušili všetky podniky a nemuseli by
ich často zavádzať aj proti svojej vôli, len kvôli konkurencii, ktorá napríklad stravné lístky
poskytuje. Všetky tieto príspevky by prijali po zdanení ako súčasť svojej mzdy a za
benefity považujú nehmotné benefity, čím vo väčšine myslia nefinančné benefity ako je
práca z domova, flexibilná pracovná doba, dovolenka na vyše. Za lepší spôsob uplatnenia
daňových výhod považujú platbu za benefity na faktúru.
Kým daňové zvýhodnenie nie je zrušené, tak preferujú kafetériu, pretože majú možnosť
voľby a stále nájdu niečo, kam body môžu použiť, prípadne ich využívajú na dôchodkové
sporenie, čím body prevádzajú na čisté peniaze, ktoré im budú prospešné v budúcnosti.
Do výskumu vstupovalo veľa osobných a osobnostných faktorov, ktoré je ťažké
zmerať kvantitatívnym spôsobom, navyše ak teória nehovorí o konkrétnych faktoroch,
ktoré by bolo možné zahrnúť do dotazníka. To dokazuje práve posledná otázka, ktorá sa
na prvý pohľad zdá, že potvrdzuje teóriu, teda že zamestnanci sú spokojnejší s flexibilným
poskytovaním benefitov. Nebyť otvorenej otázky, tak nezistíme, že zamestnanci s ním
nesúhlasia a využívajú ho ako takzvané menšie zlo, pretože majú aspoň nejakú možnosť
voľby.
Je nutné dodať, že som sa počas analýzy snažila kriticky premýšľať nad tým, či som
niekde pri zostavovaní výskumu neurobila chybu a všetky možnosti som zohľadňovala
v analýzach. Skúsila som analýzu s rozdelením zamestnancov do obsahovo menších
vekových kategórií; pri hypotéze so zamestnancami, ktorí majú deti som ich rozdelila do
dvoch skupín podľa priemernej spokojnosti a tak som hľadala korelácie. A mnoho
ďalších, podobných pokusov. Všetky skončili s rovnakým alebo podobným výsledkom.
A to ma privádza k nasledujúcemu záveru.
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IV.

Záver
Táto diplomová práca mala za cieľ overiť teoretické poznatky v podniku XYZ, s r.o.

v otázke prispievania benefitov podporujúcich work-life balance k pracovnej spokojnosti
zamestnancov. V teoretickej časti som ukotvila pojmy do teórií a ich vzájomné
prepojenie. Aj napriek tomu, že sa väčšina zo stanovených hypotéz nepotvrdila
a v diskusii som objasnila možné nedostatky výskumu, ktoré mohli mať na výsledky
vplyv, tak výskum priniesol zaujímavé poznatky.
Benefity môžeme stále považovať za určité lákadlo, ktoré nám môže pomôcť pri
rozhodovaní sa medzi ponukami práce od rôznych podnikov. Avšak stále častejším
faktorom pri rozhodovaní sa je aj povesť podniku a jeho podniková kultúra, a to veľmi
výrazne v odvetví informačných technológií. IT podniky sa predbiehajú, kto nastaví lepšie
zázemie svojim zamestnancom, často pomocou práve benefitov. Ale zároveň benefitmi
podporujúcimi work-life balance a benefitmi na pracovisku a v pracovnom kolektíve
vytvárajú obraz svojej podnikovej kultúry. Vyššia mzda sa v tomto obore berie už ako
samozrejmosť. Výsledky výskumu preto prinášajú úvahu, či sa svet práce v tomto obore
nemení z podnikov poskytujúcich atraktívne benefity na podniky, ktoré vytvárajú
atraktívne prostredie a podnikovú kultúru. Tým sa u zamestnancov môže vytvárať
presvedčenie, že možnosti podporujúce work-life balance a spríjemnenie doby na
pracovisku sa stáva nedielnou súčasťou a spôsobom ich práce. Nasvedčuje tomu aj návrh
na zrušenie benefitov, ktoré zahŕňajú takmer výhradne finančné benefity, a ktoré by radšej
uvideli na svojej výplate aj za cenu daňových odvodov a zníženia čiastky, ktorú môžu
dostať.
Jednoducho povedané, benefity z kategórií work-life balance a benefitov na pracovisku sa
stávajú samozrejmosťou.
Výsledky pilotáže dopadli v hlavnej výskumnej otázke podobne a pár zamestnancov,
s ktorými som mala možnosť hovoriť, sa vyjadrilo, že pokiaľ bude podnik udržiavať
pozitívnu atmosféru, flexibilné nastavenie práce zamerané na jedinca a príjemné pracovné
prostredie uspokojujúce ich, často nadštandardné, potreby počas dňa (napríklad možnosť
sauny, posilňovne, občerstvenia, vybavenej kuchyne ...), tak sú ochotní pracovať aj za
nižšiu mzdu, než by dostali v podniku, pre ktorý vyššie spomenuté benefity nie sú
samozrejmosťou.
Podobne tomu nasvedčuje aj výskum v generácii Y, kde sa nepreukázal vplyv žiadneho
z benefitov na pracovnú spokojnosť, ale u generácie X existuje pomerne silný vplyv
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u všetkých troch kategórií, čo môže znamenať, že nová generácia bude vyhľadávať
podobne nastavené pracoviská ako je vyššie popísané.
Záver výskumu je ovplyvnený aj vlastnou skúsenosťou z náborového oddelenia
jedného z IT podnikov a vnímaním širšieho okolia, ktorého jedinci patria do generácie X
aj do generácie Y a možnosťou porovnávať ich požiadavky na prácu.
Záver tohto výskumu je teda úvaha, ktorú momentálne nie je možné overiť získanými
dátami. S určitosťou môžeme povedať, že sa na pracovnom trhu prejavujú zmeny, ktoré
sa odrážajú aj vo výskume tejto diplomovej práce. Výsledok je teda zaujímavý návrh na
ďalší výskum, ktorý by pre svoje účely bol schopný získať väčší a rovnomernejší počet
pracovníkov, a to ideálne z viacerých podnikov, aby ich bolo možné porovnať. Výskum
by mal byť dlhodobejší, aby mali výskumníci možnosť získavať aj dodatočné dáta,
prípadne začať kvalitatívnym výskumom, ktorý by zisťoval, či sa naozaj tieto tendencie
vyskytujú a ako ich pracovníci subjektívne vnímajú a následne ich pomocou
kvantitatívneho dizajnu overiť vo väčšej miere. To by mohlo priniesť nový pohľad na
posun trhu práce a pripraviť personálne oddelenia podnikov na nutné zmeny.
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