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Ekonomika

P
andemie a související opat-
ření vnesly do života lidí
velké změny, často bylo tře-
ba učit se nové věci. S pře-
chodem značné části za-

městnanců do domácích kanceláří
se proměnil také vztah k práci. Polo-
vina lidí tvrdí, že před pandemií
byli v zaměstnání šťastnější než teď.
Ukázal to průzkum STEM/MARK
pro personální agenturu Předvý-
běr.cz, který máMF DNES exkluziv-
ně k dispozici.
Čtyři pětiny zaměstnanců jsou

v práci spokojené, jsou nicméně
pragmatičtější než před pandemií.
Ve srovnání s obdobným průzku-
mem, který agentura provedla
před půldruhým rokem, jich nyní
více říká, že je pro ně důležitější vý-
plata a dobrý šéf. Naopak méně
podstatná je kvalita týmu.
Pořád jim ale ze všeho nejvíc zále-

ží na tom, aby je práce bavila. Letos
na jaře to uvedlo 38 procent respon-
dentů, což je o tři procentní body
méně než před covidem.
„Zaměstnanci vmimořádné situa-

ci poznali, co je pro ně skutečně dů-
ležité, když dojde na pomyslné lá-
mání chleba. V těžké situaci je dob-
rý šéf neocenitelný,“ říká ředitel
Předvýběru.cz František Boudný.
Určitá frustrace může u některých
souviset i s tím, že se nyní ve větší

míře vracejí do kanceláří, kterému-
seli kvůli postupující pandemii loni
vyklidit.
Zatímco během pandemie si za-

městnanci chtěli práci udržet, pro-
tože nebylo jisté, co se chystá, nyní
už by se podle Boudného mohl
zase pracovní trh rozproudit.
„S rozvolňováním se u lidí projevu-
je optimismus a jsou ochotnější prá-
ci měnit než před půl rokem,“ do-
dává Boudný.

Spokojený člověk pracuje lépe
Podle průzkumu jsou v práci šťast-
nější ženy než muži. A zároveň čas-
těji prohlašují, že covid jejich spo-
kojenost v práci nezhoršil. Zatímco
před covidem bylo v práci šťastněj-
ších 54 procent mužů, mezi ženami
to tvrdí jen 46 procent.
Názory, proč tomu tak je, se růz-

ní. „Chtělo by to detailnější prů-
zkum, ale rozdíl může vycházet
z toho, že ženy jsou obecně skrom-
nější a méně ambiciózní. Často jsou
spokojené s tím, comají,“ říká člen-
ka představenstva společnosti Tes-
la Blanka Weisskopfová.
„Žena se cítí v každé době potřeb-

ná, důležitá a vytížená. Pokud ne-
pracuje, stará se o děti, pečuje o do-
mácnost nebo i sama o sebe. A to ji
naplňuje a dává pocit štěstí,“ soudí
personální ředitelka společnosti
Schindler Štěpánka Zdvořáková.
„Stále vnímám v naší společnosti

genderovou nevyváženost a přetí-
ženost žen starostmi o domácnost
a děti. V tandemu často s plným

úvazkem. Nepoměr v pojetí štěstí
může být zdrojem nespokojenosti,
protože chybí čas pro sebe, sebe-
vzdělání a na koníčky,“ myslí si
countrymanažerka společnosti Sta-
bilo Petra Vachtová.
Štěstí v práci je přitom nejen po-

dle průzkumu důležité. Více než po-
lovina respondentů souhlasí s tím,
že spokojený člověk odvede lepší
práci, a proto má smysl, aby se fir-
my o pocity zaměstnanců zajímaly.
„Když jsou lidé spokojení v práci,

mají výrazně menší podíl času, kdy
nejsou schopni se naplno věnovat
práci. Demotivovaní a frustrovaní
zaměstnanci nejsou až 40 procent
času dostatečně efektivní,“ tvrdí
analytik společnosti LMCTomáš Er-
vín Dombrovský.

Pozor na přetížení
Mnoha zaměstnancům se zpátky
do kanceláří příliš nechce. Napří-
klad zaměstnanci společnosti Ap-
ple napsali hromadně šéfovi Timu
Cookovi, že se jimplán návratu nelí-
bí. Chtějí flexibilnější přístup. Fi-
remní sociolog Vojtěch Bednář si
nemyslí, že by se něco podobného
dělo v Česku, přesto by firmy měly
být opatrné.
„Potkali jsme se s jevem, který je

podobný tomu, co zažily některé
děti při návratu do školy. Učitelé je
měli tendenci nárazově přetížit, ‚vy-
zkoušet ze všeho‘, co bylo probrá-
no virtuálně bez ohledu na skuteč-
né možnosti. U některých firem se
stává totéž,“ říká Bednář.
Ostatně řadamanažerů tvrdí, že li-

dem, kteří se vraceli do kanceláří,
se zpočátku nechtělo moc pracovat
a trochu se sociálně odcizili. Podle
Bednáře proto mohou přijít spolu
s návratem do kanceláře konflikty.
„Pandemie na začátku krátkodo-

bě utlumila konflikty a kolize, které
existovaly už před ní. Alemimořád-
ný stav trval dlouho, mezilidské
problémy vypluly na povrch a co-
vid je tak trochu paradoxně jejich
katalyzátorem,“ uvádí Bednář. Fun-
gování v práci se však podle něj vrá-
tí více méně k normálu.
V některých oborech plný návrat

do kanceláří ani neplánují. Napří-
klad podle asociace ABSL, která
sdružuje firmy z oboru zákaznic-
kých, podnikových a IT služeb,
zvou firmy zaměstnance do kance-
láří postupně a ve fázích. Plný ná-
vrat ke konkrétnímu dni plánují jen
tři procenta firem z oboru, v němž
pracuje 120 tisíc lidí.
„Flexibilita a hybridní model prá-

ce již zůstanou nedílnou součástí
pracovního prostředí. Jednou ze
změn je nárůst počtu sdílených pra-
covníchmíst. V době předcovidové
byly určeny pro 19 procent zaměst-
nanců kanceláří, v době pocovido-
vé to bude 45 procent,“ odhaduje
ředitel asociace ABSL Jonathan Ap-
pleton.

Ženy jsou
v práci
šťastnější
než muži

Z aměstnavatelé chtějí v příštích
třechměsících spíše nabírat za-
městnance než propouštět,

ukazuje nejnovější Manpower-
Group Index. Potýkají se ale s nedo-
statkem vhodných uchazečů. Potí-
žemají zejména logistické a doprav-
ní firmy. Při náboru jsou pro ně
čím dál tím důležitější měkké do-
vednosti, jako jsou ochota učit se,
odpovědnost a spolehlivost.
ManpowerGroup Index odráží

rozdílmezi procentem zaměstnava-
telů, kteří hodlají nabírat lidi, a
těch, již plánují propouštět. Pro ob-
dobí červenec až září dosahuje sed-
mi procentních bodů. To je o jeden
bod méně, než firmy uváděly v mi-
nulém průzkumu.
„Situace na trhu práce je pro za-

městnavatele náročná. Mají opti-
mistické výhledy v náborech, ale
neví se, kde budou lidi hledat,“
upozorňuje Jaroslava Rezlerová, ře-
ditelka personální agentury Ma-
npowerGroup.
Největší potíže mají stavebnic-

tví, zpracovatelský průmysl, dopra-
va a logistika. „Optimismus je už od
počátku druhé vlny pandemie ta-
žen velkými výrobními společnost-

mi, zatímco střední a malé podniky
tak optimistické nejsou,“ upřesňu-
je Jiří Halbrštát, manažer náboru
a marketingu v ManpowerGroup.
Potíže s náborem nových zaměst-

nanců má 65 procent tuzemských
zaměstnavatelů, pouze 25 procent
jich hlásí, že s obsazením volných
pracovních pozic nemají problé-
my. Na trhu je především nedosta-
tek lidí s technickým vzděláním
všech úrovní. Mezi nejhůře obsadi-
telnými pozicemi jsou jak vysoce
kvalifikovaní inženýři, IT specialis-
té a lékaři, tak i certifikovaní specia-
listé, jako jsou svářeči, technici,me-
chanici, řidiči nebo účetní.
Přestože si firmy stěžují, že je ne-

dostatek zaměstnanců, zůstávají
poměrně nepružné. Podle průzku-
mu agentury bude 80 procent čes-
kých zaměstnavatelů vyžadovat,
aby většina jejich lidí byla na praco-
višti po celou pracovní dobu. V mi-
nulém čtvrtletí to bylo 62 procent.
Čtrnáct procent předpokládá, že je-
jich zaměstnanci budou kombino-
vat práci z domova a na pracovišti,
a pouze dvě procenta dovolí, aby je-
jich zaměstnanci pracovali vzdále-
ně po většinu pracovní doby.

Nutnost přítomnosti na pracovišti
klesá s rostoucí velikostí organiza-
ce, více na ní trvají firmy naMoravě
a nejméně v Praze. Manpower-
Group to vysvětluje tím, že v české
ekonomice převažuje výrobní sek-
tor, přítomnost na pracovišti vyža-
dují také obchod a stavebnictví.
U pozic, které jsou tradičně pova-

žovány za neflexibilní a je potřeba
je vykonávat hlavně na pracovišti,
se však 60 procent zaměstnavatelů
snaží zavést nové možnosti – pruž-
nou pracovní dobu a takzvané stla-
čené týdny zahrnující flexibilní za-
čátek a konec pracovní doby nebo
kombinaci práce na dálku a na pra-
covišti. Naopak 40 procent zaměst-
navatelů flexibilitu nenabídne.

Pandemie navíc urychlila trend,
podle něhož zaměstnavatelé poža-
dují čím dál častěji měkké doved-
nosti. „Je zcela evidentní, že
v nové, rychle se rozvíjející ekono-
mice, kdy za lidi budou hard doved-
nosti suplovat systémy, bude kla-
den větší důraz na měkké doved-
nosti,“ domnívá se Rezlerová. Pan-
demie podle ní rovněž podtrhla kle-
sající zájem lidí o práci ve výrobě,
rychlejší zavádění robotizace a soft-
warové automatizace a nutnost
rychlé rekvalifikace velkého počtu
zaměstnanců.
Mezi žádanými měkkými doved-

nostmi dominují odpovědnost, spo-
lehlivost a disciplína či schopnost
zvládat stres a přizpůsobivost, ale
také iniciativa, logické myšlení či
schopnost učit se novým věcem.
„Zaměstnavatelé musejí lépe při-

způsobit své požadavky nabídce,
ale musejí rovněž lépe naplňovat
potřeby a očekávání pracovníků,
kteří jsou stále žádanější. V konku-
renci všech ostatních zaměstnavate-
lů musejí přitáhnout, zaujmout,
udržet a rozvíjet ty nejlepší talen-
ty,“ míní Rezlerová.
— Kristína Paulenková

firem plánuje podle
agentury Manpower
nabírat zaměstnan-
ce.
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11%
zaměstnavatelů
předpokládají, že ve
třetím čtvrtletí sníží
počet pracovníků.

Firmy by nabíraly, ale mají s tím potíže

Martin Petříček
redaktor MF DNES

PALIVA včera před týd. BURZY index změna%

Jak pandemie ovlivnila
spokojenost Čechů v práci
Jste v práci šťastný/á?

Byl/a jste v práci šťas-
tnější před pandemií?

Byl/a byste šťastnější, kdybyste
pracoval/a o jeden den v týdnu méně?

Během home office mám v práci lepší výsledky.

Co nejvíc ovlivňuje vaši
spokojenost v práci?

Home office trvající delší dobu způsobuje
ztrátu motivace k práci.

Nedostatek kontaktu s kolegy během pandemie
zhoršuje moji práci.
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mít vliv na fungování firmy
něco jiného

možnost učit se nové věci,
pracovat s novými
technologiemi

možnost pracovat z domova
dobrý šéf
dobrý tým
dobrá výplata
práce, která mě baví

ženymužicelkem
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Jak lidé vnímají práci z domova
Home office mi víc vyhovuje než chození
do práce, protože stihnu i jiné věci.
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Pozn.: Jarní vlna průzkumu na téma štěstí v práci se uskutečnila na vzorku
458 respondentů Českého národního panelu ve věku 18-59 let, z nichž 80
% mělo postavení zaměstnance nebo podnikatele. První průzkum proběhl
v říjnu 2019 na obdobném vzorku.
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BRNO I po třiceti letech od kupono-
vé privatizace stále existují hodnot-
né akcie a nároky na dividendy,
o nichž jejich majitelé nevědí. Buď
je vytěsnili z paměti, nebo zapadly
během dědického řízení. Podle br-
něnského startupu Stock Conver-
tor je takových lidí 200 tisíc. Celko-
vě jde o více než deset miliard ko-
run, tvrdí zakladatel projektu Zapo-
menuté miliardy Daniel Surmař.
Firma slibuje jeho získání.
K vyhledávání peněz využí-

vá vlastní algoritmus. „Celá služba
je online a plně bezplatná až do
chvíle, než případně objevíme hod-
notné akcie,“ uvádí Surmař.
Za nalezení hodnotných akcií pro-

jekt účtuje osm až patnáct procent
z výdělku. „Uživatel služby neplatí
nic předem. Pokud na svých majet-
kových účtech nebude mít žádné
hodnotné akcie, nebo dokonce ne-
bude mít majetkový účet vůbec, je
využití služby Zapomenuté miliar-
dy zdarma,“ říká Surmař. (sam)
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Benzin 32,22 32,18 32,14
Nafta 30,03 29,99 29,92

Nikkei 225 28 963,56 -0,19
Hang Seng 28 781,38 -0,02
FTSE 100 7 095,09 0,25
DAX 15 640,60 -0,23
CAC 40 6 551,01 0,11
WIG 20 2 237,61 -0,40 PX 1 177,99 -0,19%
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Internet

Porucha vyřadila
několik webů
světovýchmédií
Část internetu včera krátce zasáhl
výpadek, na vině byly technické po-
tíže v americké společnosti Fastly,
která je poskytovatelem cloudo-
vých služeb. Uživatelé se nemohli
dostat například na stránky americ-
ké agentury Bloomberg, britského
ekonomického listu Financial Ti-
mes, amerických The New York Ti-
mes, ale i sociální sítě Reddit či tele-
vize CNN. (ČTK)

Mince

ČNB vydá stříbrnou
pětisetkorunu
Česká národní banka dnes vydává
pamětní stříbrnou pětisetkorunu
s hologramem parní lokomotivy
Škoda 498 Albatros. Mince je první
z nového cyklu Slavné dopravní
prostředky a zároveň jedinou min-
cí tohoto pětiletého emisního obdo-
bí, kterou ozvláštní hologram. K dis-
pozici bude 17 700 mincí. (ČTK)

Muži byli v zaměstnání před
pandemií spokojenější, ženy ne,
ukázal exkluzivní průzkum.

Firma hledá
přes 10 miliard
z kuponové
privatizace


