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MONOTEMATICKÉ ČÍSLO 

 

 

SUPPORTING ECO-INNOVATION OF MANUFACTURING 

PROCESSES THROUGH IMS TOOLS 
 

Podpora ekologických inovací výrobních procesů prostřednictvím nástrojů IMS 

 

Iveta MARKOVÁ – Eva RUŽINSKÁ 

 

Banská Bystrica, Slovak Republic – České Budějovice, Czech Republic 

 

ABSTRACT: Eco-industries in industrial production and economic policy play an important 

role in achieving economic, social and environmental development. The scope and focus of the 

EU action plans for eco-innovation creates in national conditions a space for the use and 

integration of the policies and tools that have been applied so far. The integrated management 

system (IMS), as perceived by the theory and practice, is based on the generic structure of 

international standards concerning quality management (STN EN ISO 9001: 2009), 

environmental management (ISO 14001: 2004) and occupational health and safety management 

(STN OHSAS 18001: 2009). 

The article deals with the analysis of eco-innovation and its importance for the development 

and sustainability of manufacturing companies. Eco-innovation by corporate social 

responsibility encourages has a positive impact on sustainable management. Applying the 

principles of eco-innovations ensures the environmental, economic and social growth. This 

article provides an analysis of the current situation in Slovak companies using the IMS tool. 

 

Key words: sustainable production processes – eco-innovation – IMS tools 

 

ABSTRAKT: Ekologické průmyslové odvětví ve výrobě a hospodářské politice hraje 

důležitou roli při dosahování hospodářského, sociálního a environmentálního rozvoje. Rozsah 

a zaměření akčních plánů EU na ekologickou inovaci vytváří ve vnitrostátních podmínkách 

prostor pro využití a integraci politik a nástrojů, které byly doposud uplatňovány. Integrovaný 

systém řízení (IMS), jak je vnímán teorií a praxí, je založen na generické struktuře 

mezinárodních norem týkajících se řízení jakosti (STN EN ISO 9001: 2009), 

environmentálního managementu (ISO 14001: 2004), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(STN OHSAS 18001: 2009). Článek se zabývá analýzou ekologických inovací a jejich 

významem pro vývojové a udržitelné výrobní společnosti. Ekologická inovace podporovaná 

společenskou odpovědností podniků má pozitivní dopad na udržitelné řízení. Aplikace principů 

ekologických inovací zajišťuje environmentální, ekonomický a sociální růst. Článek poskytuje 

analýzu současné situace ve slovenských společnostech, využívajících IMS nástroje. 

 

Klíčová slova: udržitelné výrobní procesy – ekologické inovace – nástroje IMS 
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INTRODUCTION 

 

IMS tools include economic, legislative or voluntary approaches such as environmental 

labelling, EMAS and Green Public Procurement [1, 2, 5]. Integrated management systems (IMS) 

are versatile and effective management tools to meet the goals of both manufacturing and non-

production companies. IMS support the maximization of market value and growth of companies 

[12, 14]. Eco-innovation (under Decision No 1639/2006/EC establishing a Competitiveness and 

Innovation Framework Program) is any form of innovation that aims to achieve significant and 

demonstrable progress towards sustainable development. At the same time, eco-innovation 

reduces the impact on the environment, strengthens the resistance to environmental pressures, 

or enables to achieve more efficient and responsible use of natural resources [1, 16]. 

Voluntary environmental policy instruments (EMS, EMAS) contribute to supporting the 

development and implementation of eco-innovations. Voluntary instruments with an ecological 

dimension include: Environmental Management and Audit (EMAS), Environmental Product 

Labeling, Green Public Procurement (GPP) and Environmental Technology Verification [20]. 

The EMS is a component of a comprehensive management system that includes procedures, 

processes and resources to prepare, implement, review and maintain environmental policy [15]. 

The EMS is a set of interconnected activities that aim to continuously improve the 

environmental performance of companies, adapt to their changing business conditions and its 

surroundings. After 2010 they started growing in the SR (Figure No. 1). 

Figure No. 1: Development of EMS certification according to ISO 14 001 in the Slovak 

Republic (SR) - annual growth of organizations. 

 

Source: Processed by data-based authors. 
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In the year 2016, 56 new organizations with established and certified EMS were 

founded in the SR. The total number of registered EMS-certified organizations, according to 

ISO 14001, has increased to 1,530 since 1996. Most organizations with ISO 14001 certified 

EMS are in the F sector (construction) with a 33% share (Figure No. 2) [15, 18]. 

The aim of EMAS is to reduce the negative impacts of corporate activities on the 

environment. These instruments are implemented on the basis of a voluntary enterprise decision 

to go beyond the requirements of the applicable legislation [1, 4, 6, 7, 8, 11]. 

 

Figure No. 2: Statistics of the EMS in the SR according to SKEČ (statistical classification of 

economic activities) - structure of annual growth. 

 

Legend: A - agriculture, forestry and fisheries, B - mining, C - manufacturing, D - supply of electricity, gas, steam 

and cold air, E - water supply, sewage treatment and disposal, waste and waste disposal services, F Construction 

/ Architecture, G - Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, H - T ransport and 

storage, I - Accommodation and catering services, J - Information and communication, K - Financial and 

insurance services, L - Real estate activities, M - Professional, scientific and technical activities, N- Administrative 

and support services, O - Public administration and defense, compulsory social security, P - Education, Q - Health 

and Social Assistance, R - Arts, entertainment and recreation, S - Other Activities. 

Source: Processed by data-based authors. 

The EMAS (Figure No. 3) provides organizations with short- and long-term benefits 

and benefits such as increasing efficiency and competitiveness, eliminating negative impacts, 

new business opportunities, consumer confidence, improving relations with customers, 

stakeholders and regulators [21]. Environmental Management and Audit (EMAS) means 

a systematic approach to the environmental protection. It integrates the principles of this 

scheme into all organization activities by creating, implementing and maintaining 

an ISO 14001 management system. 

  



 

10 

The system is complemented by other mandatory management system requirements 

such as environmental review, compliance, employees engagement and public communication. 

The organization evaluates its environmental behaviour through mandatory indicators 

in six environmental areas - material efficiency, energy efficiency, water, waste, biodiversity 

and emissions. The conditions for the participation of organizations in EMAS are laid down in 

Regulation (EC) No. 1221/2009 on the voluntary participation of organizations in the 

Community eco-management and audit scheme. At the end of 2016, organizations were 

registered in the national and European EMAS register (SEA, 2017): NATUR-PACK, a. s., 

Bratislava, sector M, SEWA Bratislava, sector M, Schaeffler Kysuce, spol. s r. o. Kysucké 

Nové Mesto, Schaeffler Skalica, spol. s r.o. Skalica within the joint registration of Schaeffler 

Group Germany, Sector C and ŽOS-EKO, s. r. o.Vrútky, Sector E. The total share of individual 

sectors is shown in Figure No. 4. 

Figure No. 3: Number of EMAS certified according to ISO 14 001 in SR. 

 

Source: Processed by data-based authors. 

Many organizations are attempting to introduce management systems, the most 

commonly quality, environment, and (or) protection (security, safety). The reason for 

introducing IMS is seen in the prestige, part of the save up cost and part of the demand for 

sustainable development. 

The integrated management system (IMS) is based on the generic structure of 

international standards concerning quality management (STN EN ISO 9001: 2009), 

environmental management (ISO 14001: 2004) and occupational safety and health management 

(STN OHSAS 18001: 2009). [9, 10]. In the SR, the OHSAS system has been transformed into 

a "safe enterprise" certificate. 
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The certificate is awarded by the National Labor Inspectorate once a year for a certain 

period. Subsequently, recertification is repeated. In 2016, 5 companies were awarded this 

certificate and  the certification was prolonged for 4 companies [15]. 

 

Figure No. 4: Development of EMAS certification in SR. 

 

Source: Processed by the authors. 

 

METHODOLOGY AND AIM 

 

The aim of the article is to evaluate the application of selected integrated management 

tools (QMS, EMS, OHSAS, CSR) with regard to selected wood (timber) industry companies. 

Wood industry is one of the key manufacturing industries in the Slovak Republic with good 

economic indicators (Table 1). Wood Product Industry (WPI) is a sector based on renewable 

natural resources of wood. Therefore, WPI is capable of sustainable growth and is competitive 

on international markets [18, 19].  

 

Table No. 1: Selected WPI economic indicators in the last decade. 

Indicator Reality in the year, mil. € 

2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Revenues 1505 1709 1646 1358 1458 1353 1407 1432 1317 1379 

Costs 1448 1645 1533 1280 1328 1269 1315 1334 1222 1242 

Economic result 

before tax 

57 65 113 78 130 84 92 98 95 137 

Number of jobs 7458 7371 7409 6876 6591 6351 6202 5885 5986 6110 

Source: Ministry of Economy of the Slovak Republic 2006–2011, Statistical Office of the SR 

2012–2015 (Statement of Prod 3-04). 
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The WPI was the first sector in the Slovak Republic, which experienced the impact of 

the economic crisis in 2008, mainly due to its close links with the building and housing sector 

[18]. It is a sample model for research into the application of IMS tools. The paper and pulp 

industry is one of the notorious polluters of the environment. It has been categorized as one of 

the most polluting industries due to discharge of huge volumes of highly colour and toxic waste 

water (effluent) in the environment, thus causing pollution of soil, air and water [3, 7, 17]. These 

enterprises need use integrated management tools.  

 

Methodology: 

 Analyses of Quality Management System (QMS), Environmental Management System 

(EMS), Occupational Health and Safety Assessment Specification (OHSAS) and 

Corporate Social Responsibility (CSR). 

 Subject of the analysis are small, medium and large paper and pulp companies in 

Slovakia, selected from company database of Information and Statistics institute – 

INFOSTAT. Till Jun 2017 - 146 companies met the criteria. 

 First research: draw information from annual reports, policies and other strategic 

documents available on the survey companies’ websites. 

 Secondary research: information sources, such as available results from research into 

the topic, conducted at home and abroad. 

 Analyses correlation through the Spearman coefficient between integrated management 

tool and selected corporate characteristics (size, ownership, legal form of business, 

profit and region) by used SPSS 2.0. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

The results confirm that the selected sample is representative in accordance to the 

company size (p-value = 0.639). The most frequently implemented integrated management tool 

in the examined companies was QMS, followed by EMS, OHSAS and CSR 

Number of companies that implemented at least one integrated management system was 

low. Out of the 126 companies, in which the research was conducted, only 53 companies 

implemented at least one of the examined integrated management systems. The four examined 

integrated management tools were implemented only in 4 companies, out of which 2 were 

medium-sized and 2 large companies with foreign ownership. The three examined integrated 

management tools were implemented in 8 companies. In the examined sample the most 
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frequently implemented tools were QMS, EMS and OHSAS. Only 2 companies implemented 

CSR instead of OHSAS. 

The sample with three integrated management tools included 5 small companies, which 

implemented QMS, EMS and OHSAS. These companies had home and foreign ownership, 

legal forms was predominantly limited liability companies from Žilina region. 

The results [5, 19] point out that there is an extremely high formality in implementation 

of QMS; the QMS have insignificant effect on achieving better economic results and costs 

reduction of a company; the reasons for the implementation of QMS are to gain competitive 

advantage and obtain better contracts. 

The correlation analysis confirmed the negative weak relationship between the 

implemented IMS tools and regions (p-value = 0.033, r = -0.190). IMS implementation tools 

do not affect the region in which the company operates (Figure No. 5). Subsequently, the 

dependency between IMS tools implementation and the company size was examined using 

statistical testing with Spearman coefficient (p-value = 0.000, r = 0.378). Based on the results, 

it can be concluded that in the examined sample the number of implemented IMS tool has 

impact on the company size. This dependence is seen as a medium strong dependence and we 

are inclined to the view [6, 7, 8, 21] that the voluntary management systems are implemented 

mainly by large and medium-sized companies. 

Figure No. 5: Representation of companies in individual regions (regions). 

 

Source: Processed by the authors. 

 

Most companies with foreign ownership, or companies engaged in business on foreign 

markets have implemented integrated management tools [13]. There is expected that companies 

cannot produce quality if they lose interest in protecting the environment and the safety and 

health of their employees beyond the legislation. 
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CONCLUSION 

 

The last update of the STATD at program "Enterprises by Economic Activity (SK 

NACE Rev. 2)" was in April 2018. At that time, 210 766 enterprises were registered in the 

database. It can be concluded that it is necessary to raise awareness of the IMS tools in the 

Slovak Republic.  

The IMS opens up new possibilities and enables Slovak companies to establish 

themselves in the European friendly industrial space. System integration has to revive business, 

production, information, technology and other processes to reduce costs in manufacturing 

processes from the point of view of socially and environmentally sustainable entrepreneurship. 
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VZDÁLENOST OD KRAJSKÉHO MĚSTA JAKO FAKTOR 

OVLIVŇUJÍCÍ FINANČNÍ SOBĚSTAČNOST MALÝCH OBCÍ 

JIHOČESKÉHO KRAJE 
 

Distance from District Town as Factor Influencing Financial Self-sufficiency of Small 

Municipalities in South Bohemian Region 

 

Markéta POPÍLKOVÁ 

 

České Budějovice, Czech Republic 

 

ABSTRAKT: Článek je součástí úvodních studií k výzkumu finanční soběstačnosti malých 

obcí Jihočeského kraje a jejich závislosti na dotacích. Cílem bylo posoudit vliv vzdálenosti 

od krajského města jako jednoho z faktorů, který ovlivňuje výši ukazatele finanční 

soběstačnosti obce. Pro účely výzkumu byla s přihlédnutím k sídelní struktuře České republiky 

stanovena kategorie malá obec s 500–4999 obyvateli, jako ukazatel finanční soběstačnosti byl 

vybrán poměr mezi upravenými vlastními příjmy (vlastní příjmy byly očištěny o sdílené daně) 

a celkovými příjmy – míra finanční soběstačnosti v užším pojetí. Nejprve byly posuzovány 

všechny obce vybrané kategorie Jihočeského kraje a jejich vzdálenost od Českých Budějovic. 

Závislost mezi posuzovanými proměnnými při zkoumání celého souboru obcí nebyla 

prokázána. Obce byly dále rozděleny podle dalších kritérii na podskupiny podle počtu obyvatel 

(500–999, 1000–1999 a 2000–4900), dále podle geografické polohy (periferní obce, suburbánní 

obce a ostatní) a podle příslušnosti ke správnímu obvodu jednotlivých obcí s přenesenou 

působností. U obcí velikostní kategorie 2000–4900 a u obcí správního obvodu České 

Budějovice byla prokázána středně silná závislost vzdálenosti a míry finanční soběstačnosti 

obce v užším pojetí. U takto vybraných vzorků obcí je nutné tento faktor vzít v úvahu při 

posuzování finanční soběstačnosti malých obcí Jihočeského kraje. 

 

Klíčová slova: malé obce – Jihočeský kraj – finanční soběstačnost – vzdálenost od krajského 

města 

 

ABSTRACT: This paper is a part of the initial studies on the research of financial self-

sufficiency and dependence on subsidies of small municipalities in the South Bohemian region. 

The aim was to assess the impact of their distance from the district town as one of the factors 

affecting the inancial self-sufficiency indicator of the municipality. For the purpose of the 

research, taking into account the settlement structure of the Czech Republic, small municipality 

was defined as a municipality with 500–4999 inhabitants. As a measure of financial self-

sufficiency, the ratio between adjusted own incomes (own income without shared taxes) and 

total income was chosen - the degree of financial self-sufficiency in a more narrow concept. 

Firstly, all municipalities of the selected category (South Bohemian Region) and their distance 

from České Budějovice (district town) were assessed. The dependence between the assessed 

variables in the examination of the whole set of municipalities was not confirmed. The 

municipalities were further divided into other subgroups according to the number of inhabitants 

(500–999, 1000–1999 and 2000–4900), their geographical location (peripheral, suburban and 

other) and the administrative unit of individual municipalities with delegated competencies. In 

the case of municipalities with 2000–4900 inhabitants and in the municipalities of the České 

Budějovice administrative unit, a moderate dependence between the distance and the degree of 

financial self-sufficiency of the municipality in a narrower sense was identified. In the case of 

similarly selected samples, this factor should be taken into account when assessing the financial 

self-sufficiency of small municipalities in the South Bohemian Region. 
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Key words: small municipalities – South Bohemian Region – financial self-sufficiency – 
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ÚVOD  

 

K základním podmínkám svobodného rozvoje obcí a zdrojům pro uspokojování potřeb 

jejích občanů patří efektivní a kvalitní hospodaření obce. Obce jsou základní jednotkou 

samosprávy. Kromě povinností v rámci samostatné působnosti plní také úkoly v přenesené 

působnosti. Díky tomu jsou závislé na přidělených finančních zdrojích a podléhají značné 

regulaci orgánů veřejné správy. Vzhledem ke zvyšující se fiskální decentralizaci je 

prostřednictvím rozpočtů obcí alokována stále významnější část veřejných výdajů. Pro zajištění 

výdajů jsou potřebné dostatečné příjmy obcí. Převažující část příjmů rozpočtů územních 

samosprávných celků představují kromě daňových příjmů (které nepokryjí všechny výdaje obcí) 

také transfery. S růstem rozsahu přenesené působnosti obcí se objem transferů zvyšuje [5]. 

Jedná se různé druhy dotací, které jsou poskytovány ze státního rozpočtu, ze státních fondů, 

z rozpočtů krajů a z rozpočtů regionálních rad. Největší část transferů mohou obce získat přímo 

z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu a ze státních fondů [8]. Úspěšnost obcí při 

předkládání projektů souvisí s mnoha faktory, které je potřeba přesně klasifikovat a 

kvantifikovat.  

Článek je součástí úvodních studií výzkumu  autorky, která se zabývá postavením 

malých obcí Jihočeského kraje a analýzou dotačních možnosti těchto obcí vzhledem k jejich 

specifikům oproti velkým městům u nás a v Evropě. Účelem celého výzkumu je podrobná 

analýza čerpání dotací malými obcemi Jihočeského kraje ve stanoveném období podle různých 

kritérií, klasifikace a kvantifikace všech faktorů, které výši čerpání ovlivňují. Při výběru 

regionu hrálo významnou roli umístění pracoviště a dobrá znalost životního prostředí autorky 

a z toho vyplývající předpoklad lepších možností posouzení vypovídací hodnoty zjištěných 

informací. V rámci tohoto článku byla vybrána, jako jeden z možných faktorů, vzdálenost obce 

od krajského města. 

Za malou obec je v rámci výzkumu vzhledem k sídelnímu systému Jihočeského kraje, 

a zároveň vzhledem k možnostem srovnání v rámci Evropské unie, považována obec s počtem 

obyvatel v rozmezí 500–4999 obyvatel. Nebude rozlišován vesnický a městský charakter obce 

s ohledem na to, že v současné době postupně rozdíly mezi městským a vesnickým charakterem 

obcí mizí (viz např. [2], [6]), a malé obce můžeme považovat za specifickou sídelní strukturu 

se znaky měst i vesnic. Podle Perlína  (2010) je geografická poloha, jako ukazatel relativní 

polohy vůči nadřazeným regionálním centrům, faktor, který je nutné při typologii obcí brát 
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v úvahu. Vzhledem k postupným změnám geografické polohy a zvyšující se diferenciací 

sídelního systému dochází k rozdílnostem v jednotlivých, především venkovských obcích 

v jejich rozvoji. Tyto základní diferenciační charakteristiky by se měly promítnout v některých 

sociálně ekonomických ukazatelích. 

 

METODIKA A CÍL 
 

Odborné cíle článku jsou zaměřeny na zjištění závislosti ukazatele finanční 

soběstačnosti malých obcí Jihočeského kraje na vzdálenosti od krajského města České 

Budějovice. Důležitou podmínkou pro zahájení výzkumu byla klasifikace pojmu malá obec. 

Této klasifikaci se autorka podrobně věnovala v předchozích studiích [10]. V odborné literatuře 

je striktně používán pojem malé město a takto pojmenovaná sídelní jednotka je 

ve středoevropských podmínkách většinou dána hranicemi podle počtu obyvatel. Velikost obce 

podle počtu obyvatel je možné považovat za jeden z parametrů pro výběr srovnatelných obcí. 

V rámci finanční analýzy potom je možné provést porovnání ukazatelů konkrétní obce 

s celorepublikovou výší tohoto ukazatele nebo s ostatními obcemi v rámci dané velikostní 

skupiny [11]. 

Pro tuto práci je podstatný systém osídlení Jihočeského kraje, který je charakteristický 

velkým množstvím velmi malých obcí převážně vesnického charakteru s jediným velkým 

městem a šesti bývalými okresními městy, která přestavují kategorii středně velkého města. Za 

malou obec bude v rámci výzkumu i vzhledem k možnosti srovnání v rámci Evropy na rozdíl 

od klasického statistického členění považována obec s počtem obyvatel v rozmezí 500–

4999 obyvatel. Ostatní kategorie potom byly označeny – velmi malá obec s počtem obyvatel 

do 499, středně velká obec s 5000–49000 obyvateli a velké město s více než 50 000 obyvatel. 

Vzhledem k tomu, že takto stanovený soubor malých obcí je velmi diferencovaný, bude 

provedena typologizace stanovené kategorie podle dalších kritérií a pro další posuzování budou 

vybrány obce zastupující jednotlivé odlišné typy. 

Podrobná analýza přístupů ukazuje, že nejčastěji je finanční postavení obcí hodnoceno 

pomocí vybraných poměrových ukazatelů. Pro posouzení finanční soběstačnosti obcí v rámci 

tohoto článku byl na základě předchozích studií [10] vybrán poměrový ukazatel Podíl 

vybraných vlastních příjmů na celkových příjmech. Kološta  et al. (2013) nazývají tento 

ukazatel finanční soběstačnost v užším smyslu. Tento ukazatel nepracuje s celkovými vlastními 

příjmy, ale s upravenými vlastní příjmy. Od vlastních příjmů obcí jsou odečteny sdílené daně.  

Pro potřeby výpočtu byly odečteny daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických a  
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fyzických osob s výjimkou daně z příjmů právnických osob, kterou platí obec a která plyne do 

jejího rozpočtu. Proto byly zahrnuty jen ty příjmy, jejichž výši může obec přímo ovlivnit. 

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 

=  
(𝑑𝑎ň𝑜𝑣é 𝑝ří𝑗𝑚𝑦 + 𝑛𝑒𝑑𝑎ň𝑜𝑣é 𝑝ří𝑗𝑚𝑦 + 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑜𝑣é 𝑝ří𝑗𝑚𝑦) − 𝑠𝑑í𝑙𝑒𝑛é 𝑑𝑎𝑛ě

𝑝ří𝑗𝑚𝑦 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 𝑝𝑜 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖
 

Ukazatel vynásobený 100 % představuje procentuální podíl vlastních příjmů 

(očištěných o příjmy ze sdílených daní) na celkových příjmech. Čím je podíl vlastních příjmů 

na celkových příjmech vyšší, tím je vyšší finanční autonomie obce (viz např. [1], [4]). 

Jako hlavní zdroj dat pro výpočet byla využita databázová aplikace MONITOR. Podle 

Půčka  (2015) se jedná se o specializovaný informační portál Ministerstva financí určený 

veřejnosti a ostatním zájemcům. Obsahuje rozpočtové a účetní informace ze všech úrovní státní 

samosprávy od roku 2013, které jsou pravidelně čtvrtletně doplňovány. 

Výše ukazatele finanční soběstačnosti v užším pojetí je ovlivněna množstvím faktorů, 

které souvisejí s faktory ovlivňujícími jednotlivé položky vlastních příjmů obcí zahrnutých 

do výpočtu ukazatele. Do upravených vlastních příjmů byly z daňových příjmů zahrnuty 

následující faktory – daně a poplatky z vybraných činností a služeb (místní poplatky, správní 

poplatky, ostatní), daň z příjmů právnických osob za obce a daň z nemovitých věcí. Dále jsou 

v upravených vlastních příjmech obsaženy kapitálové příjmy (nejčastěji příjmy z prodeje 

dlouhodobého majetku obce) a příjmy z vlastní činnosti (příjmy z prodeje zboží, pronájmů, 

úroků a z podílů). Na základě složení příjmů je možné určit kvalitativní a kvantitativní faktory 

ovlivňující jejich výši. 

Jedním z faktorů, který by měl mít spolu s ostatními vliv na výši ukazatele, je vzdálenost 

jednotlivých měst od krajského města. Cílem příspěvku není posouzení všech faktorů, ale pouze 

rozhodnutí, zda je vzdálenost možno považovat za jeden z nich a dále s ním v souboru faktorů 

pracovat. Pro určení vzdálenosti byla použita nečastější trasa při použití motorového vozidla, 

vzdálenosti jsou uvedeny v km. Při rozhodování o tom, jak vzdálenost od centra kraje ovlivňuje 

vlastní příjmy obcí, je nutné brát v úvahu řadu dalších hledisek. Jedním z nich je velikost obce 

daná počtem obyvatel, která ovlivňuje výši daňových příjmů. U vybraného ukazatele bude mít 

nejvýraznější vliv počet obyvatel na daně z nemovitostí, existuje reálný předpoklad, že u 

větších obcí bude vyšší. Geografická poloha obce a historický charakter obcí mohou mít vliv 

na výši obecních poplatků, majetková vybavenost obcí ovlivní výši kapitálových příjmů a 

vedlejší (hospodářská) činnost obcí bude určovat výši příjmů z vlastní činnosti. 

Základní cíl výzkumu, tedy zjištění, zda je možné považovat vzdálenost od krajského 

města za faktor ovlivňující soběstačnost obcí v užším smyslu, bude autorka posuzovat na 
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základě těchto dílčích výzkumných otázek: Má vzdálenost od krajského města větší vliv na 

posuzovaný ukazatel u větších obcí v rámci stanovené kategorie? Má faktor vzdálenosti od 

krajského města větší vliv na finanční soběstačnost obcí, které leží ve správním obvodu města 

České Budějovice jako obce s rozšířenou působností? Projeví se nějak vliv vzdálenosti na 

vybraném ukazateli finanční soběstačnosti u periferních obcí? 

Závislost vypočteného ukazatele na vzdálenosti jednotlivých obcí od krajského centra 

byla posuzována pomocí korelační analýzy za předpokladu lineární závislosti. Významnost 

korelačních koeficientů byla dále prověřena jednostranným t- testem. Nulová hypotéza 

předpokládá nulovou lineární korelaci. Zamítnutím nulové hypotézy bude potvrzena existence 

závislosti posuzovaných ukazatelů při předem stanovené hladině významnosti 0,05 %. Průběh 

závislosti byl dále hodnocen prostřednictvím regresní analýzy na základě jednoduchého 

lineárního regresního modelu. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSE 

 

Na základě ekonomických podkladů z databáze Monitor byly vypočteny ukazatele 

finanční soběstačnosti v užším smyslu za roky 2013–2017 pro všechny obce stanovené 

kategorie, částky jsou uváděny v procentech. Následně bylo zjišťováno, zda existuje závislost 

vypočteného ukazatele na vzdálenosti jednotlivých obcí od krajského centra. Těsnost závislosti 

byla posuzována pomocí korelační analýzy za předpokladu lineární závislosti. Prvním krokem 

bylo posouzení dané závislosti u všech 163 obcí ve stanovené kategorii v celém Jihočeském 

kraji. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

 

Tab. č. 1: Regresní analýza závislosti míry finanční soběstačnosti všech malých obcí 

Jihočeského kraje na vzdálenosti. 

 

Rok Koeficient 

korelace 

Koeficient 

determinace 

Významnost F 

2013 0,164102 0,02693 0,0355186 

2014 0,038699 0,001498 0,621656 

2015 0,036336 0,00132 0,643117 

2016 0,213833 0,045725 0,005819 

2017 0,053327 0,002844 0,49633 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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 Jak vyplývá z tab. č. 2, vzhledem k stanovené hladině významnosti 0,05 % nebyla 

závislost prokázána. Důvodem je příliš rozsáhlá velikostní kategorie obcí. Dosažené výsledky 

souvisejí také s velkým rozdíly v ukazateli finanční soběstačnosti nejen mezi jednotlivými 

obcemi, ale také mezi jednotlivými roky. Proto autorka dále pracovala s vybranými skupinami 

obcí podle těchto hledisek:  

1. Velikost – v rámci stanovené kategorie obcí byly určeny tři podkategorie. Obce velikosti 

500–999 obyvatel (86 obcí), obce ve velikosti 1000–1999 obyvatel (51 obcí) a obce 

velikosti 2000–4999 obyvatel (26 obcí). 

2. Správní obvod – obce byly rozděleny podle příslušnosti k jednotlivým obcím 

s rozšířenou působností. Největší vliv vzdálenosti na ukazatel předpokládá autorka 

u obcí správního obvodu České Budějovice (31 obcí). 

3. Geografická poloha obcí – stanoveny kategorie suburbánní obce (21 obcí), periferní 

obce (29 obcí) a ostatní obce. Vzhledem k tomu, že kategorie suburbánních obcí je 

podkategorií obcí náležejících do správního obvodu České Budějovice, nebude tato 

kategorie posuzována samostatně. 

U každé této skupiny obcí byly vypočteny korelační koeficienty pro posouzení možné 

závislosti na vzdálenosti. Výsledky korelační analýzy jsou uvedeny v tab. č. 2. Z výsledků 

korelační analýzy vyplývá středně silná závislost ukazatele finanční soběstačnosti 

na vzdálenosti obce od krajského města u výběrového vzorku obcí 2000–4999 obyvatel 

a výběrového vzorku spádových obcí k obci České Budějovice. 

 

Tab. č. 2: Korelační koeficienty závislosti míry finanční soběstačnosti na vzdálenosti 

od krajského města u vybraných vzorků obcí. 

Rok/Kategorie Koeficient korelace 

500–999 

obyv. 

1000–1999 

obyv. 

2000–4999 

obyv. 

Periferie ORP České 

Budějovice 

2013 0,1664 0,0845 0,4112 0,1645 0,6659 

2014 -0,0059 -0,0275 0,4537 -0,0021 0,6646 

2015 0,0493 -0,0454 0,3745 -0,1512 0,6676 

2016 0,2078 0,1118 0,5746 -0,0787 0,5328 

2017 0,0759 -0,0961 0,4337 -0,1091 0,2222 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Těsnost závislosti byla ještě posouzena regresní analýzou. Výsledky jsou uvedeny v tab. 

č. 3 a č. 4. 

Tab. č. 3: Regresní analýza závislosti míry finanční soběstačnosti malých obcí velikostní 

kategorie 2000–4999 obyvatel Jihočeského kraje na vzdálenosti. 

Rok Koeficient 

korelace 

Koeficient 

determinace 

Významnost F 

2013 0,4112 0,1691 0,03691 

2014 0,4537 0,2058 0,01992 

2015 0,3745 0,14025 0,05294 

2016 0,5746 0,33020 0,00213 

2017 0,4337 0,18812 0,02684 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Tab. č. 4: Regresní analýza závislosti míry finanční soběstačnosti malých obcí správního 

obvodu obce s přenesenou působností České Budějovice na vzdálenosti. 

Rok Koeficient 

korelace 

Koeficient 

determinace 

Významnost F 

2013 0,6659 0,4434 0,000043 

2014 0,6646 0,4418 0,000045 

2015 0,6676 0,4266 0,000041 

2016 0,5328 0,2838 0,00203 

2017 0,2222 0,0491 0,02304 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Při stanovené hladině významnosti 5 % byla u výběrových vzorků prokázána středně 

silná lineární závislost vysvětlované proměnné – finanční soběstačnosti na vysvětlující 

proměnné vzdálenosti od krajského města. Tedy čím, blíže jsou obce ke krajskému městu, tím 

je úroveň jejich samofinancování nižší a více využívají různé druhy transferů a dotací. S tím, 

že změny ukazatele finanční soběstačnosti obce mohou být způsobeny vzdáleností od krajského 

města. 

Výjimkou je rok 2017, kdy byla u obcí správního obvodu České Budějovice prokázána 

závislost slabší. Jedná se o poslední rok volebního období. V této době se obce snaží využít 

naspořené finanční prostředky z předchozích let a ve větší míře využívají vlastní příjmy na úkor 

ostatní druhů příjmů nezávisle na druhu obce. Podle Holečka  (2007) má významný vliv na 

ekonomický potenciál obce nejen finanční a majetková základna, ale i kvalita managementu 

obce. O rozvoji obce a finanční situaci často rozhoduje aktivita a postoje vedení obce. Vlivem 

politického rozpočtového cyklu na úrovni obcí na výši kapitálových výdajů se zabývá 

Sedmihradská  et al. (2011) a zjišťuje, že před obecními volbami dochází k výraznému 

nárůstu kapitálových výdajů. 
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Pro posouzení všech aspektů bude vhodné statistickou analýzu doplnit informacemi 

získanými z průzkumu z terénu a z rozhovorů se starosty obcí. Tento přístup zaměřený 

na získávání empirických dat pomocí detailního terénního šetření, zúžení územního rozsahu či 

výběr reprezentativních vzorků doporučuje při zkoumání finanční situace obcí např. [7]. 

 

ZÁVĚR 

 

Cílem práce bylo posoudit vliv vzdálenosti od krajského centra, jako jeden z faktorů, 

který ovlivňuje výši ukazatele finanční soběstačnosti obce. Byly posuzovány obce vybrané 

kategorie z okresu České Budějovice a jejich vzdálenost od Českých Budějovic. Vzhledem 

k tomu, že stanovený soubor malých obcí je velmi diferencovaný, bude provedena typologizace 

stanovené kategorie podle dalších kritérií a pro další posuzování byly vybrány skupiny obcí 

zastupující jednotlivé odlišné typy. 

Základní cíl výzkumu, tedy zjištění, zda je možné považovat vzdálenost od krajského 

města za faktor ovlivňující soběstačnost obcí v užším smyslu, autorka posuzovala na základě 

těchto dílčích výzkumných otázek: Má vzdálenost od krajského města větší vliv na posuzovaný 

ukazatel u větších obcí v rámci stanovené kategorie? Má faktor vzdálenosti od krajského města 

větší vliv na finanční soběstačnost obcí, které leží ve správní obvodu města České Budějovice 

jako obce s rozšířenou působností? Projeví se nějak vliv vzdálenosti na vybraném ukazateli 

finanční soběstačnosti u periferních obcí? Na základě provedených rozborů je možné potvrdit 

středně silnou závislost vybraného ukazatele finanční soběstačnosti na vzdálenosti od sídelního 

centra u obcí, které leží ve správním obvodu města s rozšířenou působností České Budějovice. 

S výjimkou roku 2017, který má specifické postavení, jak bylo uvedeno výše. Obce, které jsou 

blíže k centru, mají větší možnosti čerpání dotačních prostředků. Proto využívají méně k 

financování své činnosti vlastní prostředky. S rostoucí vzdáleností od centra se možnosti obcí 

získat dotace snižují, tím vzniká nutnost více využívat vlastních příjmů. Při rozdělení obcí podle 

počtu obyvatel byla prokázána středně silná závislost pouze u obcí velikostní kategorie 2000–

4999 obyvatel. Takže je možné konstatovat, že u obcí v této velikosti je nutné považovat 

vzdálenost od centra za výrazný faktor ovlivňující upravenou míru finanční soběstačnosti. 

Naopak u periferních obcí, které jsou charakteristické také menším počtem obyvatel, závislost 

prokázána nebyla. 

Pro posouzení všech aspektů bude vhodné statistickou analýzu doplnit ještě 

informacemi získanými z průzkumu z terénu a z rozhovorů se starosty obcí. 
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Autorka konstatuje, že u vybraných skupiny obcí Jihočeského kraje (velikostní 

kategorie 2000–4999 obyvatel a spádové obce správního obvodu České Budějovice) je 

vzdálenost významným faktorem, který je potřeba vzít v úvahu při hodnocení finanční 

soběstačnosti obcí. 

 

POUŽITÁ LITERATURA A INFORMAČNÍ ZDROJE 

 

1. DEVJAK, S. et al. (2009): Financial indicators for municipalities: a quantitative analysis. 

Revista Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública, 7, č. 11, 275-302. 

2. HAMPL, M. – MARADA, M. (2015): Sociogeografická regionalizace Česka. 

Geografie, 120, č. 3, 397–421. 

3. HOLEČEK, J. (2009): Obec a její rozvoj v širších souvislostech. Brno: GaREP. ISBN 

978-80-904308-2-2.  

4. KOLOŠTA, S. – BOLCÁROVÁ, P. – FLAŠKA, F. (2013): Determination of the 

relationship between selected indicators of ekconomic performance and financial 

capacity NUTS III regions in the Slovak republic. In: Klímová – Zitek (2013): V. 16th 

International Colloquium on Regional Sciences Location. Valtice, Czech Republic. 

5. KRUNTORÁDOVÁ, I. (2015): Politické aspekty financování českých měst. Praha: 

Nakladatelství Karolinum. ISBN 978-80-246-2744-1. 

6. NOVOTNÝ et al. (2016): Development Trajectories of Small Towns in East Slovakia. 

EUROPEAN COUNTRYSIDE, 8, č. 4, 373–394. 

7. OUŘEDNÍČEK, M. et al (2009): Metody geografického výzkumu města. In: 

Ferenčuhová, S. et al.: Město: proměnlivá ne/samozřejmost. Brno: Pavel Mervart, 

Masarykova univerzita, 93–125. 

8. PEKOVÁ, J. (2011): Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters 

Kluwer. ISBN 978-80-7357-614-1. 

9. PERLÍN, R. – KUČEROVÁ, S. – KUČERA, Z. (2010): A Typology of Rural Space in 

Czechia according to its Potential for Development. Typologie venkovského prostoru 

Česka. Geografie, 115, č. 2, 161–187. 

10. POPÍLKOVÁ, M. – RAUŠER, D. (2018): Financial Self-Sufficiency and Position of 

Selected Types of Small Municipalities of the South Bohemian Region in 2013 – 2016 

(Case Study). Littera Scripta, 11, č. 1, 116-131. 

11. PŮČEK, M. – OCHRANA, F. – PLAČEK, M. (2015): Potenciál využívání veřejných 

dat o hospodaření obcí v rámci územního plánování. Regionální rozvoj mezi teorií 

a praxí, č. 3, 45-53. 

12. SEDMIHRADSKÁ, L. – KUBÍK, R. – HAAS, J. (2011): Political business cycle 

in Czech municipalities. Prague Economic Paper, 20, č. 1, 59–70. 

13. SLAVINSKAITE, N. – DAVULIS, G. – PALECKIS, K. (2015): Fiscal decentralization 

the public sector of  Lithuania. International Journal of Contemporary Economics and 

Administrative Sciences, 5, č. 3-4, 67-84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://is.vstecb.cz/auth/osoba/15370?lang=cs
https://is.vstecb.cz/auth/osoba/15525?lang=cs


 

25 

ADDRESS & © 

 

Ing. Markéta POPÍLKOVÁ 

Katedra ekonomiky 

Ústav podnikové strategie 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 

Okružní 10, 370 01  České Budějovice 

Czech Republic 

popilkova@mail.vstecb.cz 

  



 

26 

PRINCIP VYUŽÍVÁNÍ SYSTÉMOVÉHO PŘÍSTUPU 

PŘI ZPRACOVÁNÍ MANAŽERSKÉHO AUDITU MALÝMI 

A STŘEDNÍMI PODNIKY 
 

Principles of Using Systemic Approach to Management Audit Implementation by Small 

and Medium-sized Enterprises 

 

Romana PÍCHOVÁ 

 

České Budějovice, Czech Republic 

 

ABSTRAKT: Tento článek je věnován problematice manažerského auditu se zaměřením 

na využívání systémového přístupu při realizaci a zpracování manažerského auditu. Hlavním 

cílem příspěvku je určit, zda manažeři při zpracování manažerského auditu využívají systémový 

přístup. Na základě stanoveného hlavního cíle tak dále byl stanoven dílčí cíl, a to navrhnout 

komplexní koncept na využívání systémového přístupu. Výzkum probíhal na území České 

republiky, do kterého byly zařazeny podniky z kategorie – malé a střední podniky. Potřebná 

data a informace byly získány na základě dotazníkového šetření, jehož se zúčastnilo celkem 

610 malých a středních podniků. Z výzkumu vyplynul jednoznačný závěr – malé a střední 

podniky manažerský audit neznají, realizují jej velmi málo a při jeho realizaci nevyužívají 

systémový přístup. 

 

Klíčová slova: manažerský audit – systémový přístup – Model „Systémový přístup 

manažerského auditu“ – malé a střední podniky 

 

ABSTRACT: This article deals with the issue of management audit, focusing on the use of 

a systemic approach in the implementation and management of the audit process. The main 

objective is to determine whether managers use systemic approach when processing the 

management audit. Based on the stated objective, a sub-objective has been established as well, 

i.e. to design a complex concept for using the systemic approach. The research was conducted 

on the territory of the Czech Republic, and included small and medium-sized enterprises 

categories. The necessary data and information were obtained on the basis of a questionnaire 

survey, with a total of 610 small and medium enterprises taking part in it. The research brought 

about a clear conclusion – small and medium-sized enterprises are not aware of management 

audit, implement it very little, and do not use systemic approach during its implementation. 

 

Key words: management audit – systemic approach – Model “Systemic approach to 

management audit” – small and medium-sized enterprises 

 

ÚVOD 

 

Každý podnik, který chce uspět v konkurenčním boji, musí především dbát o svou 

vnitřní stabilitu a permanentně analyzovat své vnitřní prostředí, aby dosáhl jednoho z hlavních 

podnikatelských cílů, což je trvalé zlepšování systému řízení podniku. K tomuto účelu 

podnikům napomáhá realizace a zpracování manažerského auditu, jehož hlavním zaměřením je 

analýza a zhodnocení současně využívaného systému řízení. I když realizace a zpracování 

manažerského auditu, dle autorů Truneček  (2004), Spencer (2004) a Russell  (2007), nemá 
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přesně stanovená pravidla a záleží pouze na kreativitě konkrétního manažera či případně 

auditora, jak bude manažerský audit zpracován, musí však i zde, pro naplnění podstaty 

manažerského auditu, být při jeho realizaci dodržen určitý přístup – systémový přístup. 

 

Manažerský audit a systémový přístup 

Pojem systém, případě systematika lze dle autorů Molnár  et al. (2012) obecně vymezit 

jako účelově definovaný komplex prvků a komplex vazeb mezi prvky, které společně určují 

vlastnosti celku, neboli integrovaný souhrn vzájemně působících prvků, určených na 

kooperativní plnění předem stanovené funkce. V oblasti auditingu lze pojem systém neboli 

realizace auditu systémově a systematicky dle autorů Leung et al. (2015) a Basu (2007) 

definovat jako logicky uspořádaný postup jednotlivých kroků, fází či činností, které je nutno 

při realizaci manažerského auditu dodržovat v jejich předem stanoveném pořadí, jelikož na sebe 

vzájemně, plynně a logicky navazují. Jak uvádí následující tabulka, odborní autoři domácí i 

zahraniční, doporučují realizaci u všech různých typů a druhů auditů rozdělit do tří až pěti 

samostatných fází. 

Tab. č. 1: Komparace doporučených fází v rámci uceleného procesu auditu. 

Autor Počet fází 

auditu 

Fáze auditu 

Dvořáček (2005) 5 cíl auditu, výběr auditorské techniky, shromáždění a 

analýza dokladů/informací, vytvoření závěru a sepsání 

auditorské zprávy, postaudit 

Králíček, Molín 

(2014) 

3 sestavení plánu auditu, vlastní provedení auditu, 

ukončení auditu a sepsání auditorské zprávy 

Truneček (2004) 4 cíl auditu, realizace auditu, vyhodnocení auditu, zpětná 

kontrola 

Cangemi, Sinfleton 

(2003) 

3 proces plánování, proces auditu – realizace, proces 

podávání zpráv 

Crumbley, 

Ziegenfuss, Rezaee 

(2004) 

4 plánování, zpracování auditu (práce v terénu), podávání 

zpráv, zpětná vazba 

Hale, Whitlam 

(2000) 

4 plánování, organizování, správa dat, výsledky zpráv 

Moeller (2016) 4 plán: plánování auditu, realizace: akvizice a realizace, 

kontrola: kontrola dosaženého výsledku, jednání: 

monitoring a zavedení opatření (pozn.: tzn. realizace dle 

PDCA cyklu) 

Russell (2007) 5 identifikace plánů, vykonání plánů, hodnocení výsledků, 

vyhlášení výsledků, zpětná vazba 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Při zpracování manažerského auditu dle autorů Spencer (2011), Wheelen, Hunger 

(2012) a Kotler  –  Keller (2016) by manažerský audit měl být realizován ve 4 fázích / etapách. 

Dle výše uvedených autorů zvolenými fázemi pro zpracování manažerského auditu jsou 

následující – plánování, realizace, ukončení a zpětná kontrola. 

 

METODIKA A CÍL 

 

Cílem příspěvku je vyhodnotit, zda manažeři při realizaci a zpracování manažerského 

auditu využívají systémový přístup či nikoliv a zpracovat komplexní koncept na využívání 

systémového přístupu. Na základě vytyčeného cíle byla stanovena hypotéza – Méně jak 

polovina manažerů využívá při zpracování manažerského auditu systémový přístup. 

Dle autora Hendl (2015) hypotéza byla vyhodnocena na základě – binomického testu, 

jenž se využívá pro vyhodnocení kvalitativních kategoriálních proměnných, zejména 

pro dichotomické (alternativní) proměnné nabývajících pouze dvou různých variantních hodnot. 

Cílem binomického testu je rozhodnout, zda dvě skupiny kategoriálních proměnných mají 

shodnou velikost či nikoliv. Dichotomická / binární proměnná nabývá pouze dvou 

kategoriálních číselných hodnot označovaných obvykle číselnými kódy 0 a 1. Vzorec 

pro výpočet určené frekvence lze vyjádřit v absolutní nebo relativní hodnotě.  

 

Obr. č. 1: Výpočet určené frekvence binomického testu. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Potvrzení či případné vyvrácení hypotézy lze určit na základě stanovení hodnoty 

požadované frekvence. Vzhledem k formulaci hypotézy byla požadovaná frekvence f zvolena 

v hodnotě f = 0,5 v absolutní hodnotě, což odpovídá f = 50 % v alternativě pro relativní hodnotu. 

Stanovenou hypotézu lze potvrdit tehdy, bude-li výsledná hodnota f1 nižší jak stanovená 

hodnota f tj. f1 < f 0,5 (50 %). Vyvrácení hypotézy bude možné tehdy, bude-li výsledná f1 vyšší 

či případně rovna stanovené hodnotě f tj. f1 ≥ f 0,5 (50 %). 

Na základě dotazníkového šetření, skrze využití rovnoměrného stratifikovaného výběru, 

bylo osloveno celkem 750 respondentů (250 respondentů z kategorie mikropodnik, 

250 respondentů z kategorie malý podnik, 250 respondentů z kategorie střední podnik). 

Dotazníky byly vytvořeny v písemné a elektronické formě, aby byla zajištěna jejich vysoká 

návratnost a využita tak možnost oslovit podniky na území celé České republiky. První část 
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dotazníků, po telefonické dohodě, byla rozeslána emailovou poštou přímo manažerům 

jednotlivých podniků. Druhá část dotazníků byla zveřejněna přes webový portál survio, kdy 

potenciální respondenti byly osloveni a vyzvání k vyplnění dotazníku hromadným emailem. 

Třetí část dotazníků byla v písemné formě osobně doručena manažerům v podnicích. Nejvyšší 

návratnost byla zajištěna u osobně doručených dotazníků. Návratnost dotazníků byla 81,33 %, 

tj. rozsah výběrového souboru je tak n = 610 respondentů (161 respondentů z kategorie 

mikropodnik, 224 respondentů z kategorie malý podnik, 225 respondentů z kategorie střední 

podnik). 

 

VÝSLEDKY A DISKUSE 

 

Z uskutečněného průzkumu vyplývá zřejmý závěr, že malé a střední podniky 

manažerský audit neznají a tudíž jej ani nevykonávají. Jak lze zpozorovat z následujícího grafu 

č. 1, pouze 67 podniků, což představuje pouhých 10,98 % z 610 oslovených podniků, 

manažerský audit zpracovává, a to ve své pravé podstatě, což znamená: manažerský audit = 

audit řízení podniku → tj. zhodnocení současného stavu systému řízení. 

 

Graf č. 1: Vykonávání manažerského auditu podniky – rozdělení. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

Využívání systémového přístupu při zpracování manažerského auditu tak bylo 

hodnoceno na vzorku 67 podniků (1 mikropodnik, 33 malých podniků, 33 středních podniků). 

Pro možnost posouzení využívání systémového přístupu, a tím tak vyhodnocení hypotézy byla 

stanovena kritéria, která musí být všechna splněna. Kritéria, jedno obecné a čtyři specifická 

včetně vytyčených klíčových činností nutných pro vyhodnocení využívání systémového 

přístupu, jsou zpracována dále v tab. č. 2. 

67

401

142

Vykonávání manažerského auditu podniky

podniky vykonávající manažerský audit

podniky nevykonávající manažerský audit

podniky neznající pravý význam/obsah manažerského

auditu
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Tab. č. 2: Kritéria pro využívání systémového přístupu. 

Kritéria pro splnění podmínky: využívání systémového přístupu 

Obecné kritérium 

vykonávání auditu minimálně ve 4 etapách včetně stanovené náplně auditu 

Specifická kritéria Fáze Klíčová činnost 

1. kritérium plánování auditu stanovení cíle auditu 

2. kritérium realizace auditu zpracování auditu 

3. kritérium ukončení auditu vypracování návrhů a opatření 

4. kritérium zpětná kontrola vyhodnocení zpětné vazby 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Vyhodnocení využívání systémového přístupu bylo provedeno na základě zpracování 

binomického testu. Princip zpracování binomického testu byl následující - stanovení pravidel 

pro přiřazení kategoriálních číselných hodnot, přiřazení kategoriální číselné hodnoty 0 a 1 

 kódem 0 byly označeny podniky, ve kterých manažeři při zpracování manažerského 

auditu nepostupovali dle stanovených kritérií, 

 kódem 1 byly označeny podniky, ve kterých manažeři při zpracování manažerského 

auditu postupovali dle stanovených kritérií, 

vyhodnocení binomického testu a vyhodnocení závěru – potvrzení/vyvrácení stanovené 

hypotézy. Vyhodnocení binomického testu znázorňuje tab. č. 3. 

 

Tab. č. 3: Binomický test – vyhodnocení hypotézy. 

Kód Kategoriální číselná hodnota N Vyhodnocení Frekvence 

skupina 1 nevyužívání systémového přístupu 0 47 1-f0 < 0,5 f0 = 0,70  

skupina 2 využívání systémového přístupu 1 20 f1 = 0,30  

CELKEM 67 1-0,70 = 0,30 f ∑ = 1,00 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Binomický test poukázal na skutečnost, že manažeři při zpracování manažerského 

auditu nevyužívají systémový přístup, jelikož pouhých 30 % manažerů z podniků 

vykonávající manažerský audit (67 podniků) při jeho realizaci využívá zpracování 

ve 4 stanovených fázích. Tato skutečnost vyplývá též ze samotného vyhodnocení 

dotazníkového šetření, které upozorňuje na fakt, že manažeři si nevytváří ani prostý soupis 

činností, které je v rámci realizace a zpracování manažerského auditu nutno vykonat, natož aby 

si tvořili jejich posloupnost, program a harmonogram realizace (včetně harmonogramu 

časového). 

Na základě zjištěných výsledků, je manažerům a též auditorům vykonávající 

manažerský audit předložen koncept na využívání systémového přístupu při zpracování 
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manažerského auditu, jehož základem je realizace a zpracování manažerského auditu 

ve 4 vytyčených fázích, které na sebe plynule navazují, jak znázorňuje obr. č. 2. Ke každé fázi 

byly rovněž přiřazeny činnosti, které by měly být při zpracování manažerského auditu 

vykonány. 

 

Obr. č. 2: Činnosti při realizaci manažerského auditu. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

V rámci využívání systémového přístupu při realizaci manažerského auditu, jak již bylo 

uvedeno výše, byla z každé fáze vyzdvihnuta klíčová činnost, kterou musí manažerský audit 

bezpodmínečně obsahovat. Specifikaci a charakteristiku vytyčených klíčových činností uvádí 

následující tab. č. 4. 
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Tab. č. 4: Specifikace klíčových činností. 

Kritéria pro splnění podmínky: využívání systémového přístupu 

Obecné kritérium  

vykonávání auditu minimálně ve 4 etapách včetně stanovené náplně auditu 

Specifická 

kritéria 

Fáze  Klíčová činnost Specifikace klíčové činnosti 

1. kritérium plánování 

auditu 

stanovení cíle 

auditu 
zhodnocení současného stavu systému 

řízení podniku 

2. kritérium realizace 

auditu 

zpracování auditu zhodnocení současného stavu systému 

řízení na základě zodpovězení „Řídících 

otázek a pomůcek“ viz. tabulka č. 5 

a za pomoci zpracování navrženého 

modelu „Manažerského modelu 

rozhodování“  

3. kritérium ukončení 

auditu 

vypracování 

návrhů a opatření  
zpracování 3–5 opatření vedoucích 

ke zlepšení stavu systému řízení podniku 

4. kritérium zpětná 

kontrola 

vyhodnocení 

zpětné vazby 
Opětovné zhodnocení současného stavu 

systému řízení na základě zodpovězení 

„Řídících otázek a pomůcek“ viz. tabulka 

č. 5 a na základě zodpovězení hodnotících 

otázek z „Adaptačního modelu 

7S“ u problémového faktoru řízení. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Dle výše uvedené tab. č. 4 je zřejmé, že primárním cílem fáze plánování by mělo být 

určení cíle manažerského auditu, tj. za jakým účelem má být audit zpracován. Primárním cílem 

fáze realizace by mělo být shromažďování, analyzování a vyhodnocování získaných informací 

tj. zhodnocení současného stavu systému řízení podniku. Primárním cílem fáze ukončení by 

mělo být vyhodnocení závěru z vykonaného auditu a zpracování návrhů a opatření, v případě 

zjištění nedostatků v oblasti řízení podniku. Primárním cílem fáze kontrola by mělo být 

zhodnocení, zda audit byl zpracován dle stanoveného plánu a následná / zpětná kontrola, zda 

navržená nápravná opatření byla podnikem zavedena. 

Aby byla naplněna podstata manažerského auditu, tj. zhodnocení současného stavu 

systému řízení podniku, musí si manažeři či případně auditoři uvědomit, co vše je zapotřebí 

v rámci manažerského auditu zanalyzovat. K tomuto účelu byly vytvořeny „Řídící otázky 

a pomůcky“ viz tab. č. 5, které představují první krok klíčové činnosti zpracování auditu, viz 

pozn. 1 z modelu „Systémový přístup manažerského auditu”. 
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Tab. č. 5: Řídicí otázky a pomůcky. 

Pokládané otázky Pomůcky vycházející 

z modelu 7S 

Čeho chce podnik dosáhnout a jak toho chce dosáhnout? Strategy - Strategie 

Jaké pracovníky a v jakém složení je zapotřebí v podniku 

využívat? 

Staff - Skupina 

Jaké schopnosti a dovednosti musí mít každý pracovník 

v podniku? 

Skills - Schopnosti 

Jaké bude hierarchické uspořádání zvolených pracovníků 

v podniku? 

Structure - Organizační 

struktura 

Jaký styl řízení v podniku je vhodné využívat? Style - Styl řízení 

Jaké systémy je zapotřebí v podniku využívat? Systems - Systémy 

Jsou všichni pracovníci o daném dění v podniku dobře 

informování? 

Shared values - Sdílené 

hodnoty 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Po vyhodnocení odpovědí na „Řídicí otázky a pomůcky“ lze přistoupit k hloubkové 

analýze výše uvedených faktorů, které významně ovlivňují úspěšnost řízení podniku, vnitřní 

stabilitu podniku a též konkurenceschopnost podniku. Pro zpracování hloubkové a podrobné 

analýzy byl navržen a vypracován model „Manažerský model rozhodování“ viz Píchová  

(2018). „Manažerský model rozhodování“ se skládá ze tří úrovní. Každá úroveň je 

reprezentována samostatným vypracovaným submodelem, avšak jednotlivé úrovně na sebe 

navazují. 

První úroveň reprezentuje „Adaptační model 7S“, který vytváří základ/podstatu 

„Manažerského modelu rozhodování“ a je jádrem celého modelu. Manažeři a auditoři, kteří 

nepotřebují podrobné vypracování manažerského auditu ve svém podniku, či malé podniky, 

mohou využít pouze zpracování tohoto jádra „Manažerského modelu rozhodování“. Druhou 

úroveň reprezentuje „Aplikační IFE - 7S Matrix“, která přímo navazuje na „Adaptační model 

7S“, je s ním spojena a lze jí považovat za první rozšiřující sektor modelu. Třetí úroveň 

reprezentuje „Resources model“, vycházející z faktoru systémy (hodnoticí ukazatel - systém 

využívání podnikových zdrojů). „Resources model“ tvoří závěrečnou úroveň celého modelu 

a lze je považovat za druhý rozšiřující sektor modelu. „Resources model“ jako jediný 

z vyvinutých modelů je rozdělen na dvě etapy, kdy první etapa je reprezentována komplexní 

analýzou zdrojů, druhá etapa je reprezentována individuální analýzou zdrojů. 

Principem první a druhé úrovně Manažerského modelu rozhodování je analýza 

a zhodnocení systému řízení podniku. Principem třetí úrovně je analýza a zhodnocení 

využívaných zdrojů v podniku, jakožto jedinečného souboru vstupů do podniku, kdy by se 

manažeři měli zaměřovat na jejich efektivní alokaci. Podrobný popis a zpracování 
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manažerského auditu dle vytvořeného modelu, dle obr. č. 3, byl již manažerům a též odborným 

auditorům předložen viz Píchová  (2018), Píchová  –  Raušer  (2017). 

 

Obr. č. 3: Úrovně Manažerského modelu rozhodování. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Aplikace Manažerského modelu rozhodování a vyhodnocení výsledků z této analýzy 

představují druhý krok klíčové činnosti zpracování auditu, viz pozn. 2 z modelu „Systémový 

přístup manažerského auditu“. 

Náplní klíčové činnosti zpracování návrhu a opatření je na základě vyhodnocení 

výsledného výstupu ze zpracovaného modelu určit, zda je podnik řízen efektivně či nikoliv. 

V případě zjištění nedostatků je nutné navrhnout určitá opatření, která by po jejich aplikaci 

vedla ke zlepšení stavu řízení podniku. Navrhnutá opatření by měla být nejlépe v počtu tří až 

pěti, včetně návrhu na výběr nejlepšího možného opatření pro aplikaci. Manažeři a auditoři 

musí zde již sami patřičná opatření navrhnout, zhodnotit a zvolit to nejlepší dle jejich názoru 

a dle aktuální situace v daném podniku. 

Po určitém časovém odstupu, minimálně jednoho až dvou měsíců, maximálně do půl 

roku, by manažeři/auditoři měli přistoupit k analýze úspěšnosti zvoleného a zavedeného 

opatření, což je obsahem klíčové činnosti vyhodnocení zpětné vazby. Systém řízení se nyní 

zhodnotí zjednodušeně na základě vyhodnocení odpovědí „Řídicích otázek 

a pomůcek“ a otázek přiřazených k faktorům v rámci „Adaptačního modelu 7S“, a to pouze 

u těch faktorů, u kterých původní zhodnocení bylo neuspokojivé. Po vyhodnocení odpovědí se 

stanoví, zda se po aplikaci zvoleného opatření systém řízení v podniku zlepšil či nikoliv. Jestliže 

nenastalo požadované zlepšení, musí manažeři/auditoři aplikovat další předložené opatření a 
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opět do půl roku zhodnotit současný stav systému řízení. Po tomto delším časovém odstupu 

navrhujeme manažerům/auditorům zopakovat celý proces od začátku. Manažeři/auditoři by 

takto měli postupovat do té doby, než bude dosaženo požadovaného stavu, tj. efektivního řízení 

podniku. 

Model „Systémový přístup manažerského auditu“ znázorňující postup pro využívání 

systémového přístupu při realizaci manažerského auditu je uveden v následujícím obr. č. 4. 

 

Obr. č. 4: Systémový přístup manažerského auditu – PDCA cyklus. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Navrhnutý a předložený model „Systémový přístup manažerského auditu“ je vyvinut 

a sestaven na principu PDCA cyklu, na základě rozhovoru s odborníky z praxe a jejich 

doporučení a dle inspirace autora Moeller (2016), probíhajícího formou opakovaného 

vykonávání čtyř základních a vytyčených fázích a jejich klíčových činností v rámci 

manažerského auditu, jimiž jsou: 

 P - Plan – naplánování činnosti - plánování realizace manažerského auditu, včetně 

určení cíle auditu, 
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 D - Do – realizace plánu - realizace manažerského auditu, tj. zhodnocení současně 

využívaného systému řízení podniku, prostřednictvím vyhodnocení řídících otázek (viz 

tab. č. 5) a zpracování „Manažerského modelu rozhodování“ viz Píchová  (2018) 

 C – Check – ověření výsledku - porovnání současného stavu systému řízení podniku 

s požadovaným stavem a navrhnutí opatření, nejlépe v počtu 3 až 5, vedoucích 

ke zlepšení stavu systému řízení podniku, 

 A – Act – implementace zlepšení do praxe - zavedení navrhnutých opatření vedoucí 

k efektivnějšímu systému řízení podniku a po té opětovné zhodnocení současného stavu 

systému řízení na základě zodpovězení řídících otázek včetně otázek z Adaptačního 

modelu 7S“ u problémového faktoru řízení. 

 

ZÁVĚR 

 

Z uskutečněného výzkumu lze vyvodit jednoznačný závěr - malé a střední podniky 

manažerský audit neznají, realizují jej velmi málo a při jeho realizaci nevyužívají systémový 

přístup. Proto je podnikům (jejich manažerům) realizující manažerský audit a rovněž 

profesionálním auditorům předložen komplexní koncept na využívání systémového přístupu 

v rámci zpracování manažerského auditu model „Systémový přístup manažerského auditu“. 

Zpracování a výsledné vyhodnocení závěru z vytvořeného modelu „Systémový přístup 

manažerského auditu“ je založeno na principu využívání PDCA cyklu a využívání vytvořených 

jednotlivých submodelů v rámci modelu „Manažerského modelu rozhodování“. Model 

„Manažerský model rozhodování“ je založen na hloubkovém zhodnocení současného stavu 

systému řízení, jehož podrobná charakteristika, metodika zpracování a princip využívání je 

zpracována v článcích – Princip využívání „Manažerského modelu rozhodování“ při 

zpracování manažerského auditu (Píchová  2018) a Management Audit as a Tool for Managing 

Small and Medium-Sized Enterprises (Píchová  – Raušer 2017). 
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ABSTRAKT: Strategie podniku v oblasti lidských zdrojů je integrální součástí jeho celkové 

strategie. Jejím úkolem je stanovit střednědobé cíle podniku v oblasti personálního řízení 

a rozvoje a nastínit hlavní opatření vedoucí k jejich dosažení. Personální cíle, které tato strategie 

vytyčí, by se měly vázat na strategické cíle podniku a s předstihem reagovat na jeho 

dlouhodobější personální potřeby diktované vnitřními i vnějšími faktory. Stanovená personální 

opatření by měla být účinná (ve smyslu dosažení strategických cílů) i efektivní co do relace 

jejich nákladů a přínosů. Článek vycházející z rozboru praktických případových studií se 

zabývá předpoklady a metodikou tvorby personálních strategií - jejich východisky, hlavními 

kroky a součástmi i stěžejními nástroji. Pozornost je věnována návaznosti personální strategie 

na celkovou strategii podniku, ilustrací její tvorby na konkrétních příkladech i nejčastějšími 

slabinami konkrétních personálních strategií. 

 

Klíčová slova: řízení organizací – podniková strategie – personální strategie – personální 

SWOT analýza – nástroje personální strategie – řízení lidských zdrojů 

 

ABSTRACT: The company's HR strategy is an integral part of the overall company strategy. 

Its task is to define the medium-term objectives of the company in the area of personnel 

management and development and to define the main measures leading to their achievement. 

Personnel goals should be linked to the company's strategic objectives and respond to the staff 

longer-term needs determined by both internal and external factors. The article deals with the 

methodology of creating a company's personal strategy, its starting points, main steps and 

components as well as its main tools. Attention is paid to linking the HR strategy to the overall 

strategy of the company, to the illustration of its creation on concrete examples as well as to the 

most common weak points of specific HR strategies. 

 

Key words: organizations management – business strategy – HR strategy – personal SWOT 

analysis – HR strategy tools – HR management 

 

ÚVOD 

 

Význam personální strategie či též strategie řízení lidských zdrojů spočívá v tom, že 

umožňuje včas a s předstihem reagovat na budoucí personální potřeby podniku, a tak nejen 

stabilizovat či dále podpořit silné stránky jeho personálu a personálního řízení, ale i odstranit 

jeho slabiny, čelit jeho případným vnějším personálním hrozbám i reagovat na nové vnější 

personální příležitosti, které se mu v budoucnu mohou otevírat. Faktory, na které personální 

strategie reaguje, jsou tak jak interní, tak externí. 
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Konkrétním úkolem strategie řízení lidských zdrojů, která je nedílnou součástí celkové 

strategie podniku, je definovat střednědobé cíle podniku v oblasti personálního řízení a rozvoje 

lidských zdrojů a stanovit odpovídající, dlouhodobější opatření k jejich dosažení. Mělo by 

přitom jít především o opatření, jejichž reálný dopad bude vyžadovat určitý čas. Personální 

strategie je proto důležitá zejména v těch personálních oblastech a situacích, pro které je 

charakteristická určitá setrvačnost nebo jejichž změny vyžadují delší čas (9, 8, 11). 

Důležitou součástí personální strategie je i představa o nákladech a přínosech 

plánovaných, resp. variantních personálních opatření (3, 8). Častou slabinou personálních 

strategií v praxi naopak je, že jsou odtrženy od podnikatelské strategie, a mají proto spíše 

formální povahu. K dalším slabinám těchto strategií patří jejich nekonkrétní cíle, chybějící nebo 

nedostatečně konkrétní opatření, jak personálních cílů dosáhnout, ale i absence analýzy nákladů 

a přínosů variantní opatření směřujících k vytyčenému cíli (15, 18). 

Personální strategie v těchto případech postrádá nejen náležitosti obvyklé u podnikové 

strategie jako celku či jejích součástí, věnovaných dalším oblastem firemního řízení, ale i svou 

účinnost a efektivitu (7,2). 

 

CĺLE A METODIKA PŘÍSPĚVKU 

 

Cílem příspěvku je poukázat na možnosti a předpoklady zvýšení účinnosti a efektivity 

personálních strategií, stanovit rámcovou, současně však dostatečně podrobnou metodiku, 

o kterou se tvorba účinných a efektivních personálních strategií opírá a stanovit okruh 

organizací, pro které je formulace personální strategie důležitá. 

Metodicky příspěvek vychází jak z primárních, empirických zdrojů, především 

případových studií vycházejících z poradenských zkušeností autora, tak ze sekundárních studií. 

Součástí jeho metody je důraz na návaznost podnikové a personální strategie a uplatnění 

principů tvorby personální strategie podobných těm, které jsou používány v jiných oblastech 

strategického managementu, především SWOT analýzy a cost-benefit analýzy. 

Jako účinné personální strategie jsou na základě těchto metodických východisek 

chápány ty, které se zaměřují na personální cíle a opatření podporující konkurenceschopnost 

(stávající či budoucí konkurenční výhody firmy), jako efektivní pak ty, které na základě cost-

benefit analýzy variantních personálních patření volí personální politiky pro firmu finančně 

nejvýhodnější (1, 3, 9, 11). 

  



 

40 

VÝSLEDKY A DISKUSE 

 

Východiskem personální strategie jsou (střednědobé) cíle organizace. Může přitom jít 

jako podnikatelské cíle, tak cíle veřejné organizace plynoucí z plnění jejích funkcí. Návaznost 

na podnikovou či organizační strategii je klíčovým předpokladem správně stanovené personální 

strategie; její odtrženost od celkové strategie podniku patří naopak k jejím nevážnějším 

slabinám 

V návaznosti na tyto cíle by personální strategie měla stanovit klíčové personální 

předpoklady, o které se naplnění těchto cílů bude opírat, určit konkrétní střednědobé 

personální cíle, tříděné zpravidla podle jednotlivých personálních procesů, a navrhovat 

personální nástroje či opatření („personální politiky“) vedoucí k jejich dosažení. 

 

Struktura personální strategie 

Základní schéma personální strategie, odpovídající zpravidla i hlavním krokům její 

tvorby, tvoří pět základních okruhů (15, 2), a sice: 

 dlouhodobá personální vize podniku obsahující jeho základní hodnoty či krédo. 

Tato část personální strategie má především motivační a komunikační význam,  

 střednědobé personální předpoklady nezbytné pro naplnění strategických cílů 

podniku, 

 charakteristika (kritická analýza) současného personálního stavu organizace, 

jejích silných a slabých stránek i vývojových trendů. Tento krok slouží k posouzení, na 

které z personálních předpokladů úspěšného budoucího vývoje je třeba se zaměřit 

především,  

 konkrétní personální cíle podniku a opatření, metody nebo personální politiky, 

případně jejich varianty, na jejichž základě budou tyto cíle dosaženy. Součástí 

stanovených cílů by měly být i způsoby jejich hodnocení, 

 taktický plán, stanovující dílčí úkoly, jejich termíny a odpovědnosti za jejich splnění. 

Hlavní personální cíle jsou zde přiděleny jednotlivým úseků nebo osobám a jsou 

stanoveny zdroje, které budou na dosažení cílů uvolněny, i způsob, kterým bude plnění 

cílů kontrolováno. 

Jádrem personální strategie jsou body dva až čtyři, které lze označit jako strategický 

plán. Ten  je současně východiskem pro průběžně aktualizované roční personální plány. 
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Vzhledem k hlavním oblastem personálního managementu by strategický plán 

organizace měl být z věcného hlediska rozdělen do pěti až šesti oblastí, odpovídajících hlavním 

úsekům personálního řízení. Tvoří je střednědobý plán personálních nákladů, personálního 

stavu, přijímání, resp. propouštění zaměstnanců, motivace a odměňování, rozvoje znalostí a 

schopností, školení a tréninků, řízení výkonu (stanovení osobních výkonových cílů a jejich 

pravidelného hodnocení), případně  plán firemních hodnot a podnikové kultury (18, 12). 

 

Střednědobé personální předpoklady podnikových cílů 

Východiskem střednědobých personálních předpokladů, nezbytných pro naplnění 

strategických cílů podniku, jsou klíčové faktory budoucí tržní úspěšnosti podniku, tj. jeho 

strategická SWOT analýza. K hlavním faktorům budoucí úspěšnosti či konkurenčních výhod 

podniku, které tato analýza stanoví, může patřit například vysoká kvalita a spolehlivost 

produkce, nízká cena, schopnost rychlých technologických nebo výrobkových inovací, 

individuální přístup k zákazníkům apod. 

Pro správné stanovení personálních předpokladů úspěšného budoucího vývoje podniku 

je třeba si v jejím rámci položit otázky typu: „jaké budoucí personální předpoklady se 

podniková strategie opírá, tj. jaké personální požadavky bude dosažení stanovených 

konkurenčních výhod přinášet?“ či jaké nároky na budoucí schopnosti, motivaci, způsob řízení 

a organizace zaměstnanců podniková strategie klade? 

Střednědobé personální předpoklady podniku by se měly vztahovat ke všem základním 

personálním oblastem, tj. počtu zaměstnanců, jejich struktuře, schopnostem a motivaci, jejich 

nákladům, k tomu, jak bude tyto zaměstnance třeba řídit (například jaké pravomoci jim bude 

třeba delegovat), jak je budeme odměňovat a rozvíjet, jaké organizační uspořádání bude pro 

podnik nejvhodnější, o jaké prvky firemní kultury se budeme opírat apod.  

Stanovení personálních předpoklady, kterých bude pro naplnění podnikové strategie 

třeba, tvoří nejen výchozí, ale i nejdůležitější část personální strategie. Je proto důležité, aby 

osoby, které personální strategii tvoří, kritickým faktorům budoucí úspěšnosti podniku dobře 

rozuměli a chápali její specifické personální požadavky. 
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Rozdíly v personálních předpokladech podnikových strategií 

Personální předpoklady různých podnikových strategií se mohou podstatně lišit, a nelze 

je proto mechanicky přejímat od jiných podniků. Tak například personální předpoklady 

odpovídající strategii co nejnižších nákladů, resp. cen budou podstatně odlišné od předpokladů, 

které vyžaduje strategie spočívající na individuálním přístupu k zákazníkům anebo rychlé 

inovační schopnosti. 

Ilustrujme tuto skutečnost na příkladech. U organizace, jejíž konkurenceschopnost je 

založena na technologických inovacích a jejich rychlém zavádění na trh, tj. například podniku 

působícího v oblasti nových technologií, farmaceutického průmyslu apod., bude k hlavním 

personálním předpokladům patřit schopnost získat, udržet a využít špičkové talenty a zajistit 

jejich další rozvoj.  

Dlouhodobá potřeba získat a udržet tyto zaměstnance má u podniku tohoto typu 

zpravidla přednost před (krátkodobou) snahou šetřit na jejich nákladech. Dotování jejich 

rozvoje by proto nemělo klesat ani v obdobích snižování podnikových nákladů. Další 

personální předpoklad se může týkat jejich odměňování: základní i nástupní mzdy jednotlivých 

zaměstnanců pracujících na stejně kvalifikačně náročných místech se v těchto podmínkách 

mohou výrazně lišit v závislosti na jejich osobních schopnostech či příspěvku k tvorbě a 

zavádění nových výrobků.  

Personální předpoklady u podniku kladoucího rozhodující důraz na snižování a kontrolu 

provozních nákladů a standardizaci výroby (příkladem mohou být podniky zpracovatelského 

průmyslu, rozvodné podniky či firmy v oblasti dopravy a logistiky) budou naproti tomu 

podstatně odlišné. Stanovení základních i nástupních platů by zde mělo vycházet především 

z požadavků vnitřní rovnosti v odměňování a skupinové motivace. Týmová práce a skupinová 

výkonnost jsou zde totiž zpravidla významnější než individuální přínos či výkon pracovníka. 

Rozdíly ve výši základní mezd proto postrádají ekonomické zdůvodnění (jednotlivci s vyšší 

cenou se nevyplácejí) a mohou vést i k ohrožení týmové spolupráce (8, 3). 

 

Analýza stávajícího personálního stavu 

Druhým základním krokem při tvorbě personální strategie je porovnání personálních 

předpokladů nezbytných k naplnění podnikové strategie se současnou personální situací 

firmy a jejími vývojovými tendencemi. Úkolem tohoto kroku je analyzovat  hlavní slabiny či 

omezení, které stávající personální situace pro podnik znamenají, především ta, na která je třeba 

reagovat s určitým předstihem. 
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Tato analýza by si měla klást otázky typu: „V čem naše současná personální situace 

a její vývoj neodpovídají budoucím požadavkům a v čem spočívají její hlavní slabiny?, „Jaká 

omezení z hlediska budoucích požadavků představují schopnosti našich pracovníků nebo 

způsob jejich rozvoje?“ či „Jaká omezení přináší z pohledu důležitých personálních 

předpokladů budoucího vývoje náš způsob řízení, motivace nebo odměňování zaměstnanců? 

Jaká omezení může vyvolávat naše organizace, firemní kultura apod.?“ 

Z odpovědí na tyto otázky plynou personální slabiny či úzká organizační místa 

podniku (jeho současného stavu nebo vývojových trendů), na jejichž odstranění by se měla 

personální strategie zaměřit. 

 

Personální cíle a opatření 

Třetím hlavním krokem tvorby personální strategie je stanovení střednědobých 

personálních cílů. Jsou stanoveny tak, aby překonávaly stávající personální slabiny a zavčas 

reagovaly na nepříznivé vnější personální trendy organizace. Jim by měla odpovídat opatření 

nezbytná k jejich dosažení. 

Personální cíle by měly být maximálně konkrétní: je-li to možné, měly by být stanoveny 

v podobě hodnot určitých personálních ukazatelů, případně jiných způsobů, jak bude 

dosahování stanovených cílů sledováno, resp. hodnoceno. Konkrétnost cílů a navržených 

opatření i způsobu jejich hodnocení je zpravidla nejdůležitějším předpokladem tohoto kroku. 

Důvodem je, že personální řízení je tradičně zaměřeno spíše na průběžný výkon činnosti 

(„personální práci“) nežli na dosahování konkrétních výsledků. 

Jsou-li například zjištěnou slabinou zvýšené personální náklady spojené s vyšší 

fluktuací nových zaměstnanců, může personální strategie obsahovat konkrétní personální cíl 

„snížit míru fluktuace zaměstnanců v prvém roce práce na 5 %“ a uvést opatření, které umožní 

tohoto cíle dosáhnout. Příkladem může být zkvalitnění výběru zaměstnanců, zdokonalení jejich 

adaptace, zvýšení zainteresovanosti nadřízených na stabilitě jejich spolupracovníků apod. U 

složitějších opatření by měla personální strategie podrobněji uvést, jak a proč navržené opatření 

tuto potřebu řeší, jaké jsou hlavní předpoklady úspěšnosti navržených opatření a jejich případné 

rizikové faktory.  
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Variantní opatření 

Důležitou součástí tohoto kroku je zvážení a posouzení variantních nástrojů či 

opatření, pomocí kterých bude možné zjištěné personální slabiny odstranit. Příkladem je snaha 

podniku reagovat na nespokojenost zaměstnanců se způsobem jejich hodnocení, například jeho 

subjektivně vnímanou nespravedlností, která může vést k návrhu školení manažerů 

v nestranném hodnocení podřízených. Manažeři si však mohou být neobjektivity hodnocení 

velmi dobře vědomi, k jeho odstranění však nemusí být dostatečně motivováni. Jejich trénink 

proto není adekvátním řešením. 

Variantní personální nástroje či opatření by měly být posouzeny jak z hlediska jejich 

očekávaných (nebo očekávatelných) přínosů, tak i z hlediska jejich (přímých i nepřímých) 

nákladů. Podobně jako v jiných oblastech podnikového řízení je totiž třeba se i zde 

při vyhodnocování alternativních postupů opírat o rozbor očekávaných dopadů navrhovaných 

opatření na náklady a výnosy podniku, tj. cost-benefit analýzu či hodnocení návratnosti 

(rentability) navrhovaných personálních opatření.  

Příkladem může být opatření spočívající v úpravě způsobu hodnocení uchazečů 

ve výběrovém řízení. Dopad tohoto opatření na náklady může spočívat buď ve snížení či 

zvýšení přímých nákladů výběrového procesu (v důsledku omezení nebo naopak rozšíření jeho 

dosavadních činností, zkrácení nebo naopak prodloužení jeho doby apod.) nebo v dopadu 

na jeho nepřímé náklady (v důsledku vyšší nebo nižší pravděpodobnosti špatných personálních 

rozhodnutí).  

Součástí tohoto kroku personální strategie by mělo být i stanovení faktorů, které 

ovlivňují pravděpodobnost úspěchu nebo neúspěchu navrhovaných opatření. Mezi faktory 

zvyšující pravděpodobnost úspěchu navrhovaného opatření může být například to, že 

zaměstnanci podobné opatření požadují, že opatření usnadňuje práci manažerů, má své vlivné 

podporovatele nebo že se podobná opatření již v minulosti podařilo uskutečnit. K rizikovým 

faktorům může naopak patřit to, že manažeři nebo zaměstnanci nebyli do jeho přípravy 

zapojeni, že firma pro něj nedisponuje dostatečným know-how, že jeho časový harmonogram 

není zcela nerealistický apod. 

Jednou z historicky prvých, výrazných průmyslových personálních strategií byla 

Fordova strategie z roku 1914. Jejím cílem bylo snížit vysokou fluktuaci a absenci, jejích 

hlavním opatřením bezprecedentní, jednorázové zvýšení mezd dělníků na dvojnásobek.  

Ford měl ke svému rozhodnutí vážné důvody: jeho závod se potýkal s chronicky 

vysokou fluktuací a absencí, podmíněnou náročnými pracovními podmínkami. Fluktuace 

dosahovala úrovně 370 % ročně, takže k udržení zaměstnanosti musel Ford každoročně 
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přijímat více než 50 tisíc nových zaměstnanců. Jeho továrny současně trpěly v průměru 10% 

denní absencí, což znamenalo, že manažeři museli každý den najít náhradu za 1300 až 1400 

chybějících pracovníků. 

Fordova strategie byla velmi úspěšná. Míra fluktuace klesla postupně na „pouhých“ 

23 %, denní míra absence se snížila na 2,5 %. Zvýšení mezd se pochopitelně promítlo v růstu 

provozních nákladů, vzestup produktivity v důsledku vyššího úsilí zaměstnanců a pokles 

nákladů spojený s redukcí fluktuace je však více než kompenzovaly (9, 18). 

 

Hodnocení personálních opatření 

Způsob, jak budou výsledky navržených opatření hodnoceny, je třeba stanovit předem. 

V jednodušších případech lze toto hodnocení založit na tom, jak navržené opatření, například 

změna způsobu výkonového odměňování, promítlo ve změnách chování zaměstnanců nebo 

v jejich spokojenosti. V případě složitějších či nákladnějších opatření by se posouzení jejich 

dopadu mělo opírat o výkonové ukazatele. Příkladem mohou být úspory personálních nákladů, 

zvýšená produktivita, snížení podílu zmetků apod. Hodnocení tohoto typu může přicházet 

v úvahu například i při posuzování výsledků dlouhodobějšího programu zaměřeného na zvýšení 

motivace zaměstnanců. 

U opatření s dlouhodobou životností důležitých pro dosažení strategických cílů podniku 

(například zvýšení spokojenosti zákazníků, omezení míry absencí nebo fluktuace apod.) by se 

hodnocení personálních opatření mělo opírat i o odhad jejich finanční návratnosti, například 

pomocí ukazatele ROI, tj. míry rentability investic. To vyžaduje plně vymezit očekávané 

náklady a přínosy plánovaného personálního opatření ve finančním vyjádření a vzájemně je 

porovnat. 

Vedle stanovení způsobů, jak bude úspěšnost navržených opatření hodnocena, by 

součástí tohoto oddílu personální strategie mělo být i stanovení termínů, ve kterých budou 

hlavní strategické cíle podrobeny kritické revizi s cílem posoudit jejich relevanci nebo 

aktuálnost. 

 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

 

Význam personální strategie spočívá v tom, že umožňuje správně i s dostatečným 

předstihem reagovat na budoucí, vnitřní i vnější  personální požadavky podniku, tj. včas 

navrhnout personální či organizační opatření, jejichž plná účinnost si vyžádá určitý čas. 

Personální strategie je proto důležitá zejména u těch organizací a v těch personálních oblastech, 

jejichž změny vyžadují delší čas. Potřebná je i v situaci, kdy podnik prochází výraznými 
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změnami své strategie či organizace, ať již v jeho zaměření na nové produkty, trhy či zákazníky. 

Podobně jako úspěšná podniková  strategie vyžaduje i personální strategie schopnost 

kriticky analyzovat současnou personální situaci organizace, a to jak z hlediska kvality 

personálu, tak i způsobu jeho řízení a organizace, odpoutat se od její současné situace a přinášet 

nová, často variantní řešení. 

Formulovat personální strategii podniku tak znamená nejen stanovit, jaký by měl být do 

budoucna počet jeho zaměstnanců či jakou by měli mít kvalifikační strukturu, ale i to, jak by 

měli být řízeni, motivováni a odměňováni, jaké jejich nové schopnostmi by měl podnik rozvíjet 

a o jaké metody rozvoje by se přitom měl opírat,, jak bude třeba vzhledem k očekávanému 

vývoji firmy přizpůsobit její organizační strukturu či nově vymezit některá pracovní místa, 

jakými směry by se měl ubírat vývoj firemní kultury apod. 

Kvalita personální strategie, tj. její účinnost i nákladová efektivita, závisí na její vazbě 

na podnikovou strategii. Jejím předpokladem je správné stanovení personálních předpokladů 

stávajících i budoucích konkurenčních výhod firmy, konkretizace personálních cílů i jasné 

a dostatečně konkrétní stanovení dlouhodobějších opatření či personálních politik, 

umožňujících jejich naplnění. Nákladová efektivita personální strategie zpravidla předpokládá 

i posouzení variantních personálních opatření a politik  včetně odhadu jejich nákladů 

a očekávaných přínosů. 
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ZAMĚSTNÁVÁNÍ ROMŮ Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELŮ 
 

Employment of Roma from Employers´ Point of View 

 

Alena KAJANOVÁ – Iveta KMECOVÁ 

 

České Budějovice, Czech Republic 

 

ABSTRAKT: Článek se zaměřuje na pohled firem zaměstnávajících Romy a na specifika práce 

s touto cílovou skupinou. Osmi zástupců firem z různých sektorů v Jihočeském kraji a Kraji 

Vysočina, které zaměstnávají různě vzdělané a kvalifikované Romy, jsme se pomocí 

polostrukturovaného rozhovoru dotazovali na pozitiva, negativa a specifika tohoto 

zaměstnávání. Data byla analyzována pomocí otevřeného a axiálního kódování. Z analýzy 

vyplynulo, že specifika personálního přístupu se neváží na vzdělání romských zaměstnanců. 

Jedná se především o toleranci nedochvilnosti, možnost vyplácení záloh, zadávání konkrétní 

(úkolové) činnosti a znalost specifik romské kultury. 

 

Klíčová slova: romská minorita – trh práce – zaměstnavatelé – specifika zaměstnávání 

 

ABSTRACT: The article focuses on the view of companies employing Roma people and on 

the specifics of working with this target group. Eight representatives of companies from various 

sectors in the South Bohemian Region and the Vysočina Region employing Roma with different 

education and qualifications were interviewed through the semi-structured interview on the 

positive, negative and specific features of this employing. The data was analyzed by open and 

axial coding. The analysis showed that the specifics of the personal approach did not concern 

the education of Roma employees. It is in particular about the tolerance of tardiness, the 

possibility to pay advances, assignment of specific tasks and the knowledge of the specifics of 

Roma culture. 

 

Key words: Roma minority – labor market – employers – employment specifics 

 

ÚVOD 

 

Cílem článku je analyzovat pohled firem zaměstnávajících Romy na specifika práce 

s touto cílovou skupinou. Romská minorita je ve veřejném i odborném diskurzu často spojována 

s vysokou mírou nezaměstnanosti a diskriminací na legálním trhu práce. Existují ale i firmy, 

které Romy zaměstnávají. Zajímalo nás, jaký je pohled zástupců těchto firem na zaměstnávání 

Romů. 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

Podle Úřadu vlády České republiky (2017) představují Romové u nás nejpočetnější 

etnicko-národnostní skupinu. Nejedná se však o jednotnou skupinu, ale tvoří ji několik subetnik. 

Jakoubek a Hirt (2004) uvádí, že v České republice žije celkově pět kulturně odlišných 

romských skupin, a to Romové čeští, moravští, slovenští, maďarští a olašští. Velikostně největší 

skupinou v České republice jsou slovenští Romové (Horváthová  2002). Podle 

kvalifikovaných odhadů Úřadu vlády ČR (2017) v roce 2016 žilo v České republice přibližně 

245 tisíc Romů, nicméně k romské národnosti se hlásilo pouze minimum z nich. Romskou 

populaci v České republice lze rozdělit do dvou skupin. První skupina jsou Romové, kteří jsou 

ve společnosti integrováni či asimilováni a druhou skupinu tvoří Romové sociálně vyloučení, 

nebo sociálním vyloučením ohrožení (Davidová  et al. 2000). Podle GAC (2006) žije 

v sociálně vyloučených lokalitách 80 % romského obyvatelstva. Sociální vyloučení je podle 

Abrams a Christian (2007) proces, kdy se jedinec či skupina osob nachází na okraji 

společnosti z důvodu omezeného přístupu ke službám, institucím a dalším zdrojům, které jsou 

dostupné pro ostatní členy společnosti. Příčin sociální vyloučení je řada a lze je rozdělit 

na vnější a vnitřní, kdy vnější vlivy jsou takové, které jsou mimo kontrolu vyloučeného jedince. 

Jedná se např. o strukturální vlivy, jako nastavení politiky zaměstnanosti, sociální a bytovou 

politiku, nebo diskriminaci či rasismus. Mezi vnitřní vlivy, tedy jednání jedince, řadí ztrátu 

pracovních návyků z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti, ale i nízkou motivaci řešit svou 

situaci a další (Toušek  2007). 

Romové jsou obecně spojování s horším přístup k zaměstnání, přičemž podle 

Sirovátky (2003) na trhu práce zaujímají výrazně nízké postavení. Častá je participace 

na ilegálním trhu práce, nebo k vykonávání prací, které jsou nestálé a sezónní jako práce 

v zemědělství, v lese, nebo ve stavebnictví (Kašparová  – Ripka – Janků  2008). Jedním 

z důvodů může být diskriminace (Mareš  – Sirovátka  – Vyhlídal  2003), ale i předsudky 

ze strany zaměstnavatelů (Hájská  – Poduška  2006). Předsudky a stereotypy vůči Romům 

jsou různorodé, ale ve společnosti nejčastěji panuje představa, že Romům se nechce pracovat 

a že zneužívají podporu (Gabal  – Čada  – Snopek 2008). Na méněcenném postavení Romů 

na trhu práce má podle Hirta – Jakoubka (2006) kromě diskriminace vliv i nedostatečná 

motivace k práci, či vysoké marginální daně. O'Higgins – Ivanov (2006) uvádí, že příčinou 

takového postavení může být nedostatečné vzdělání, nebo nízká kvalifikace. Jako další příčinou 

nízké zaměstnanosti romské populace lze uvést vysoké zadlužení, které v případě exekucí může 

vyústit ve srážky ze mzdy, co může na jedince působit demotivačně (Trlifajová  – Hurrle – 
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Kissová  2014) a způsobit odchod z legálního trhu práce a nechuť vrátit se. V takovém případě 

nastává bludný kruh nezaměstnanosti, protože dlouhodobá nezaměstnanost vede ke ztrátě 

pracovních návyků a nízké návratnosti na trh práce (Buchtová  2002). 

 

MATERIÁL A METODIKA 

 

Ve výzkumu byla použita kvalitativní výzkumná strategie, konkrétně metoda 

dotazování a technika polostrukturovaných rozhovorů. Informantů jsme se ptali na pozitiva 

a negativa zaměstnávání příslušníků romské menšiny a na případná specifika práce s nimi. 

Výzkumný soubor představovali zástupci firem zaměstnávajících Romy. Informanti byli 

oslovováni pomocí emailu na personální oddělení a management. Kontaktováno bylo celkem 

132 zaměstnavatelů v Jihočeském kraji a kraji Vysočina, z nichž ale odpovědělo pouze 14 a na 

základě záměrného výběru pak bylo do výzkumu zařazeno 8 informantů. Zaměřovali jsme se 

na firmy z různého sektoru s ohledem na to, jaké je vzdělání a kvalifikace jejich romských 

zaměstnanců. Rozdělení zaměstnavatelů zobrazuje tab. č. 1, viz níže, z důvodu že žádný 

zaměstnavatel nezaměstnával Roma/y se středním vzděláním s maturitou, do výzkumu byli 

zařazeni tři zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají Romy s výučním listem. Před započetím 

rozhovoru byli všichni informanti seznámeni s cílem výzkumu a použitím rozhovorů. Následně 

s jejich souhlasem byly rozhovory nahrávány na záznamové médium. Získané rozhovory byly 

doslovně transkribovány a analyzovány. Pro analýzu dat byla použita metoda zakotvené teorie, 

ale jelikož cílem nebyl vznik nové teorie, byly využity pouze její prvky, a to otevřené a axiální 

kódování, přičemž analýza proběhla v programu Atlas.Ti. 

Tab. č. 1: Výzkumný soubor. 

Informant Zaměření 

firmy/organizace 

Počet zaměstn. 

Romů 

Podíl 

zaměstn. 

Romů v % 

Převažující vzdělání 

Romů 

IN1 stavební práce 2 20 základní 

IN2 zdravotní služby 4 5 střední vzdělání 

s výučním listem 

IN3 stavební práce 3 15 základní 

IN4 stavební práce 6 10 základní 

IN5 prodej potravin a 

dalšího zboží 

2 5 střední vzdělání 

s výučním listem 

IN6 prodej potravin a 

dalšího zboží 

1 10 střední vzdělání 

s výučním listem 

IN7 úklidové práce 15 25 základní 

IN8 sociální služby 1 5 vysokoškolské 
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VÝSLEDKY A DISKUSE 

 

V rámci analýzy získaných dat byly identifikovány tyto kategorie: Pozitiva 

zaměstnávání; Negativa zaměstnávání a poslední kategorií představuje Specifické přístupy 

při zaměstnávání romských zaměstnanců. Souvislosti těchto kategorií s příslušnými kódy 

presentujeme v souhrnném diagramu níže. 

 

Diagram č. 1: Pozitiva, negativa a specifika v přístupu při zaměstnávání romských 

zaměstnanců. 

 

Zdroj: Projekt č. 8110 IGS201817. 

 

POZITIVA A NEGATIVA ZAMĚSTNÁVÁNÍ ROMSKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

Z rozhovorů vyplynulo, že zaměstnavatelé jako velkou výhodu zaměstnávání Romů 

uváděli, že si jako zaměstnanci ve srovnání s ostatními více váží své práce a proto také méně 

fluktuují: „tak oni jsou rádi, že můžou u nás pracovat“ (IN1). Proto jsou romští zaměstnanci 

ochotni vykonávat fyzicky náročnou práci a nemají k pracovním úkolům připomínek: „…ne 

nikdy nebyl problém, že to nechtěj dělat nebo tak něco“ (IN4), přičemž často pracují 

za minimální mzdu, což dokládá výpověď informanta: „dostávají minimálku, ale zase jim 

připlatíme na odměně, když maj málo propustek a v měsíci odpracují určitej počet hodin“ (IN4). 

Za pozitivum považovali někteří informanti i dobrou spolupráci s místním Úřadem práce. 

Specifickým pozitivem je zaměstnávání romského zaměstnance, který pracuje jako sociální 

pracovník s cílovou skupinou romských dětí. V tomto případě je pozitivně kvitována etnicita 

jako prostředek navázání důvěry a bližších vztahů: „kolega pracuje v (název služby), kde se 

věnuje především romským dětem, kde pro ně dělá různé volnočasové aktivity…nám se to 

celkem hodně osvědčilo, protože děti ho rychleji vzaly mezi sebe…“ (IN8) V pomáhajících 



 

52 

profesích jsou Romové nejčastěji zaměstnáváni právě v sociální práci s cílovou skupinou Romů, 

kde důvodem je představa o snazším přístupu k této cílové skupině z hlediska kultury, jazyka, 

atp. (Urban 2015). 

Ačkoli informanti uváděli, že si jejich zaměstnanci své práce váží, objevily se výpovědi, 

že je problém s neochotou pracovat přesčas, i přesto, že za takovou práci by jim plynulo patřičné 

finanční ohodnocení: „trochu narážíme u přesčasů, protože se jim do toho nechce a musíme je 

dost přemlouvat“ (IN7). Obecně negativa zaměstnávání informanti uváděli různá, jako např. 

častou nemocnost, která se opakuje četněji, než u neromských zaměstnanců, ale i nedochvilnost 

a s tím spojené problémy s následnou omluvou, co v některých případech může vyústit 

v propuštění zaměstnance: „problémy s pozdním příchodem se často opakovaly a omluva žádná, 

tak sme se s ní rozloučili“ (IN2). Z rozhovorů taktéž vyplynulo, že negativem v rámci 

zaměstnávání Romů je relativně častý problém s exekučním řízením a srážkami ze mzdy: 

„momentálně máme celkem tři romský zaměstnance a u všech řešíme problémy s exekucí, což 

hodně zaměstnává naší účetní…. Už se nám parkrát stalo, že nám volal i exekutor“ (IN3). 

Exekuce jsou u romské minority skutečně velmi rozšířené. Čada  (2015) uvádí míru 

zadluženosti v exkludovaných romských komunitách až okolo 90 %.  

Zaměstnavatelé se podle jejich výpovědí setkali, v souvislosti se zaměstnáváním 

romských zaměstnanců, i s různými předsudky ze strany veřejnosti, respektive klientů: „stalo 

se nám, že si přišla jedna zákaznice stěžovat, že jí naše zaměstnankyně okradla, ale když jsme 

incident řešili, zjistili jsme, že se opravdu jen přepočítala, za což jsme se jí samozřejmě omluvili. 

Ale paní to moc neuspokojilo a ještě než odešla, utrousila něco o cikánech a že je to hrozný…ale 

jsme lidi a stává se to i neromkám, stát se to může ne?“ (IN6), „no už se nám bohužel stalo, že 

klient odmítl zakázku, protože zjistil, že zaměstnávám převážně Romy… tak hned, že to ne, že 

s nima má jako špatný zkušenosti…“ (IN7). Romové v různých průzkumech veřejného mínění 

zaměřených na vzájemné soužití dlouhodobě vychází jako nejhůře hodnocená minorita, s níž je 

spojeno nejvíce předsudků (Červenka  2015). 

 

SPECIFICKÉ PŘÍSTUPY PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ ROMŮ 

 

Jedním ze specifických přístupů při zaměstnávání Romů je spojen se zmíněnými 

exekucemi, kdy se personální manažeři na toto téma zaměřují již při vstupním pohovoru, 

protože ho u romské minority očekávají frekventovaněji: „no už se jich raději ptáme předem, 

jestli maj nějaký exekuce a máme to i v osobním dotazníku“ (IN3). Další specifikum se týká 

předešlých negativ, především pak nedodržování přesného času příchodu na pracoviště - a to 

že v přístupu zaměstnavatelé musejí uplatňovat určitou dávku tolerance: „tak my se snažíme to 
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do určitý míry tolerovat, když je vidět, že dělaj“ (IN5). O specifický přístup se může jednat i 

v případě vyplácení záloh, což někteří zaměstnavatelé umožňují a ze strany Romů je o tento 

benefit veliký zájem: „jo maj možnost dostat v půlce měsíce zálohu, když fakt makaj…“ (IN4). 

Za zajímavý považujeme přístup, kdy jeden ze zaměstnavatelů v rámci zvýšení produktivity 

změnil mzdu z hodinové na úkolovou „z praxe se nám hodně osvědčilo, když dostávaj úkolovou 

mzdu, protože u hodinové se flákali (smích)- Byly pak různé dohady, kdo co měl udělat a kolik 

toho udělal, takže úkolovka to vyřešila a nic jiného už se u nás nevede.“ (IN5). Informanti se 

také shodovali, že je potřeba disponovat alespoň elementární znalostí specifik romské kultury, 

pro lepší komunikaci a vztahy s romskými zaměstnanci. 

 

ZÁVĚR 

 

Naším předpokladem bylo, že bude existovat rozdíl v zaměstnávání Romů podle výše 

jejich vzdělání a úrovně kvalifikace. Tento předpoklad se však nepotvrdil. Informanti bez 

ohledu na výše uvedené charakteristiky uváděli víceméně shodná pozitiva a negativa 

zaměstnávání Romů. Informanti se také shodli na tom, že při využití drobných specifik 

v přístupu k těmto zaměstnancům, pro ně není problémem Romy zaměstnat a že jsou s jejich 

pracovním výkonem spokojení.  

 

POUŽITÁ LITERATURA A INFORMAČNÍ ZDROJE 

 

1. ABRAMS, D. – CHRISTIAN, J. (2007): Multidisciplinary Handbook of Social 

Exclusion Research. England: John Wiley & Sons. 

2. BUCHTOVÁ, B. (2002): Nezaměstnanost: psychologický, ekonomický a sociální 

problém. Praha: Grada Publishing.  

3. ČADA, K. (2015): Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR. [online]. Praha: GAC 

[cit. 15.08.2018]. Dostupné z: https://www.gac.cz/cz/nase-prace/vystupy-ke-stazeni 

4. ČERVENKA, J. (2015): Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti. [online]. Praha: 

CVVM [cit. 13.8.2018]. Dostupné z: https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-

zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/1896-romove-a-souziti-s-nimi-ocima-ceske-

verejnosti-duben-2015 

5. DAVIDOVÁ, E. et al. (2000): Romové – bydlení, soužití. Praha: Socioklub. 

6. GABAL ANALYSIS&CONSULTING (2006): Analýza sociálně vyloučených lokalit 

a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. [online]. Praha: GAC [cit. 

14.8.2018]. Dostupné z: 

https://www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystupy/GAC_MAPA_analyza_SVL_a

AK_CJ.pdf?langSEO=documents&parentSEO=nase_prace_vystupy&midSEO=GAC_

MAPA_analyza_SVL_aAK_CJ.pdf 

7. GABAL, I. – ČADA, K. – SNOPEK, J. (2008): Sociální vyloučení Romů a česká 

společnost. Praha: Otevřená společnost. 

8. HAJSKÁ, M. – PODUŠKA, O. (2006): Práce na černo jako forma adaptace na sociální 

vyloučení. In: Hirt, T. – Jakoubek, M. (eds.): Romové “v osidlech sociálního vyloučení. 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 50-56. 



 

54 

9. HIRT, T. – JAKOUBEK, M. (2006): „Romové“ v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň: 

Aleš Čeněk. 

10. HORVÁTHOVÁ, J. (2002): Kapitoly z dějin Romů. Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny. 

11. JAKOUBEK, M. – HIRT, T. (ed.) (2004): Romové: kulturologické etudy. Plzeň: Aleš 

Čeněk. 

12. KAŠPAROVÁ, I. – RIPKA, Š. – JANKŮ, K. S. (2008): Dlouhodobý monitoring situace 

romských komunit v České republice – Moravské lokality. [online]. Praha: Úřad vlády 

České republiky, Kancelář Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity 

[cit. 15.08.2018]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-

komunity/dokumenty/dlouhodoby-monitoring-situace-romskych-komunit-v-ceske-

republice---moravske-lokality-67674/ 

13. MAREŠ, P. (2006): Faktory sociálního vyloučení. [online]. Brno: Výzkumné centrum 

[cit. 15.08.2018]. Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_193.pdf 

14. MAREŠ, P. – SIROVÁTKA, T. – VYHLÍDAL, J. (2003): Dlouhodobě nezaměstnaní-

životní situace a strategie/The Long-term Unemployed-Living Conditions 

and Strategies. [online]. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity [cit. 

13.08.2018].  Dostupné z: 

http://sreview.soc.cas.cz/uploads/2bdb95f1030b78af59b9cf69f52c3571b37b0167_182

_14mare20.pdf 

15. O'HIGGINS, N. – IVANOV, A. (2006): Education and employment opportunities 

for the Roma. Comparative Economic Studies, 48, č. 1, 6–19. 

16. TOUŠEK, L. (2007): Sociální vyloučení a prostorová segregace. [online]. Praha: 

AntropoWebzin [cit. 14.08.2018]. Dostupné z: 

http://www.antropologie.org/sites/default/files/publikace/downloads/143_143_ladislav

_tousek_socialni_vylouceni_a_prostorova_segregace.pdf 

17. TRLIFAJOVÁ, L. – KISSOVÁ, B. – HURRLE, J. (2014): Kdy se práce vyplatí. 

Analýza ekonomických motivací k zaměstnání. [online]. Praha: MKC Praha [cit. 

15.08.2018]. Dostupné z: http://centrumspot.cz/kdy-se-prace-vyplati-analyza-

ekonomickych-motivaci-k-zamestnani/ 

18. URBAN, D. (2015): Sociální práce s romskými rodinami. Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny. 

19. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY (2017): Zpráva o stavu romské menšiny za rok 2016. 

[online]. Praha: Vláda ČR [cit. 13.08.2018]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/zprava-o-

stavu-romske-mensiny-za-rok-2016-158612 

 
Studie vznikla v rámci řešení projektu č. 2018/8110/005 „Specifické přístupy k romským 

zaměstnancům“ Interní grantové soutěže Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

ADDRESS & © 

 

doc. PhDr. Alena KAJANOVÁ, Ph.D. 

Katedra humanitních studií 

Ústav podnikové strategie 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 

Okružní 517/10, 370 01  České Budějovice 

Czech Republic 

15369@mail.vstecb.cz 

 

 

Ing. Iveta KMECOVÁ, Ph.D. 

Katedra humanitních studií 

Ústav podnikové strategie 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 

Okružní 517/10, 370 01  České Budějovice 

Czech Republic 

kmecova@mail.vstecb.cz 

  



 

56 

ŘÍZENÍ ČASU Z POHLEDU VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ 
 

Time Management from View of College Students 

 

Iveta KMECOVÁ – Alena KAJANOVÁ 

 

České Budějovice, Czech Republic 

 

ABSTRAKT: Článek se zaměřuje na analýzu osobních a profesních cílů studentů vysoké školy 

a jejich schopnost plánovat své cíle, úkoly a stanovovat časové termíny. Data byla analyzována 

prostřednictvím dotazníku. Z analýzy vyplynulo, že studenti by měli i nadále manažerskou 

techniku Time management procvičovat v praxi s cílem zvládnout co nejvíce úkolů a činností 

ve stanoveném čase, s minimem chyb a bez stresu. Z uvedených důvodů je v dnešní době 

problematika v oblasti řízení času velmi aktuální. 

 

Klíčová slova: řízení času – manažerská technika – cíl – plánování času 

 

ABSTRACT: The article focuses on analyzing the personal and professional goals of college 

students and their ability to plan their goals, tasks, and timelines. The data was analyzed through 

a questionnaire. The analysis has shown that the students should continue improving the 

management technique Time management in practice in order to handle as many tasks and 

activities as possible in a set time with minimum number of errors and level stress. For the 

above-mentioned reasons, the issue of time management is nowadays very topical. 

 

Key words: Time management – management technique – objective – time planning 

 

ÚVOD 

 

Příspěvek se zabývá problematikou řízení času. Teoretická část příspěvku pojímá 

problematiku Time management, jako jednu z manažerských technik. Ovládání této 

manažerské techniky patří k základním manažerským dovednostem v současnosti. Díky Time 

managementu nebudeme tolik ve stresu a stihneme toho více (Knoblauch et al. 2002). Jak 

uvádí Forster (2013), k hlavním zásadám Time managementu patří mít jasnou vizi, stanovovat 

své osobní a profesní cíle a umět určit si priority ve vztahu k času. Dle Bělohlávka  (2006) je 

čas nejcennějším zdrojem úspěchu. Autor dále zmiňuje, že potřebujeme čas na práci, čas na 

přemýšlení, čas na vzdělávání se, čas na odpočinek, zábavu, lásku i přátelství. Na tuto myšlenku 

navazuje i tvrzení Harrise (2008), že pro každého člověka je stejně důležité organizování jeho 

vlastního času, jako organizování jeho života. Proto je nezbytné naučit se efektivně hospodařit 

s časem. 

V praktické části autorky usilují o zhodnocení názorů studentů na jejich dovednosti 

plánovat a organizovat svůj čas a stanovovat své osobní i profesní cíle.  Jednalo se pouze o 

pilotní vzorek studentů a hlavní autorka příspěvku v průzkumu nadále pokračuje. 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA K PROBLEMATICE TIME MANAGEMENTU 

 

V praxi mohou manažeři uplatňovat celou řadu manažerských metod a technik a měli 

by být vybaveni celou řadou manažerských kompetencí. V podnicích jsou na manažery kladeny 

vysoké nároky, proto je nezbytné, aby manažeři věnovali patřičnou pozornost rozvoji svých 

manažerských dovedností, které jsou pro výkon jejich činností důležité. Manažerské technice 

time management se učíme v průběhu celého života. 

Poznáme celou řadu manažerských metod a technik, které mohou manažeři v praxi 

využívat. Smysl manažerské práce tkví v efektivním dosahování vytyčených cílů. Má-li být cíle 

dosaženo, musí se každý manažer správně rozhodnout, jakou cestou se k cíli ubírat a co pro 

jeho dosažení udělat (Blažek  2014). 

Na druhé straně, Vochozka – Mulač  (2012) ve své publikaci uvádějí, že by proces 

řízení cílů měl ideálně začít u vrcholového managementu, konkrétně určením podnikových cílů. 

Autorky dodávají, že proces stanovování a naplňování osobních a profesních cílů je 

důležitý i pro studenty. Musí vycházet z jejich iniciativy a snahy o sebezdokonalování. 

Co se týče Time managementu, tato manažerská technika pomáhá mnoha lidem 

organizovat jejich profesní život po celá století. Time management umožňuje efektivně 

disponovat s naším časem (Uhrig 2008). Čas je úzce spojen s hodnotami, které vyznáváme, 

protože podle nich s časem také nakládáme. „Pouze ten, kdo si je vědom hodnot, které vyznává, 

dokáže stanovovat priority a tím bezprostředně ovládat také řízení vlastního času“ (Uhlig 

2008: 21). Je to způsob, jakým řídíme náš společný čas – jak společně pracujeme na tom, 

abychom tuto práci udělali včas. Dle Knoblaucha et al. (2012) je time management účinné 

řízení času. Správné a efektivní řízení našeho času určitě nebudeme umět hned, ale této technice 

se učíme celý život. Důležité je určit si správné priority, stanovovat cíle a umět se vypořádat 

s takzvanými žrouty času. Uhlig (2008) tvrdí, že díky time managementu nebudeme tolik ve 

stresu a stihneme toho o mnoho více.  

V návaznosti na to jsme toho názoru, že ze strany učitelů je nezbytné, aby u studentů 

přispívali k rozvoji manažerských kompetencí. S touto myšlenkou se ztotožňují i Yuceler, et 

al. (2016). Jejich studie se věnuje problematice řízení času u zdravotnických pracovníků. 

Výsledky studie prokázaly, že tito zaměstnanci pracují pod časovým tlakem a ve vztahu 

k lidskému životu jsou vystavováni vysokému stresu, který má negativní vliv na jejich výkon. 

Proto autoři doporučují, aby ředitelé své zaměstnance v oblasti řízení času vzdělávali. 
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Ze strany studentů je proto na místě, aby se manažerské technice Time management 

učili nejen v průběhu studia, ale i po něm, jelikož ovládání této techniky patří mezi základní 

manažerské dovednosti. Knoblauch – Wöltje  (2006) jsou toho názoru, že se time 

management nelze naučit ze dne na den, ale je to úkol na celý život. Ocak –  Boyraz (2016) 

se ve své studii věnují analýze a výzkumu time managementu u vysokoškolských studentů. 

Výzkumu se zúčastnilo 332 vysokoškolských studentů. Studie nabízí čtenářům osvědčené rady 

a techniky time managementu, které plánování a řízení času ulehčují. V jiné studii, kterou 

provedli Misran et al. (2016), autoři sdílejí myšlenku, že řízení času je důležitá dovednost, 

kterou by měl každý student ve vysokoškolských institucích získat, protože je jedním 

z klíčových faktorů při zajišťování vynikajícího úspěchu v akademické sféře. Problematikou 

time managementu a efektivního řízení sebe samých se zabývá mnoho dalších studií v České 

republice i v zahraničí. 

Cílem příspěvku bylo analyzovat názory studentů na jejich dovednosti v plánování 

a organizování svého času a stanovování cílů. Data byla získána prostřednictvím dotazníkového 

průzkumu. 

 

MATERIÁL A METODIKA 

 

Hlavním cílem příspěvku bylo na základě provedeného dotazníkového průzkumu zjistit, 

jak studenti tuto manažerskou techniku ovládají a uplatňují v praxi. Byly stanoveny dva 

výzkumné problémy: 

 zjistit, zda převážná většina studentů má představu o tom, čeho by chtěli dosáhnout 

v osobním a profesním životě, 

 analyzovat schopnost efektivně plánovat čas. 

Dotazníkový průzkum se skládal z několika částí – kategorií, které uvádíme níže. 

Výzkumný vzorek byl vytvořen 32 studenty Vysoké školy technické a ekonomické v Českých, 

kteří předmět Time management měli, nebo znali tuto techniku. Respondenti byli oslovováni 

první autorkou, která vytvořila pět různých typů dotazníků, distribuovými v tištěné verzi. 

Otázky ve všech dotaznících byly koncipovány na základě teorie časového řízení a řízení 

lidských zdrojů (Brodský 2015; Caha et al. 2017; Davidová  et al. 2015; Řeháč  2009; 

Šikýř  2014; Urban 2013). Cílem otázek bylo analyzovat u vysokoškolských studentů 

schopnost řízení času, plánovací a řídící schopnosti (viz výše diskutovaná literatura) a také 

dovednost studentů stanovovat své cíle při řešení úkolů. 
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Následně autorky kromě dotazníkové metody využili metodu analýzy. Teoretickou část 

příspěvku zpracovaly pomocí materiálů získaných z odborných časopiseckých studií a knižních 

zdrojů. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSE 

 

Průzkum byl realizován v měsících duben – květen 2018. V rámci analýzy získaných 

dat byly identifikovány tyto kategorie: Analýza osobních a profesních cílů, Analýza plánování 

času a dělení úkolů, Analýza řízení úkolů, Analýza seberozvoje a sebevzdělávání a Analýza 

zlodějů času. Výsledky dat z kategorie A jsou znázorněny v grafech č. 1–4 a výsledky 

z kategorie B zobrazuje graf č. 5. 

Výsledky ostatních analýz získané z dalších dotazníkových průzkumů, například 

Analýza dělení úkolů s pomocí metod time managementu, jsou obsahem jiných příspěvků. 

 

Kategorie A: Analýza osobních a profesních cílů 

Graf č. 1: Názory studentů k otázce: „Víte, čeho byste chtěli dosáhnout v osobním životě?“ 

 

Zdroj: Vlastní průzkum. 
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Graf č. 2: Názory studentů k otázce: „Víte, čeho byste chtěli dosáhnout v profesním životě?“ 

 

Zdroj: Vlastní průzkum. 

 

Graf č. 3: Názory studentů k otázce: „Víte, jaké kroky je třeba podniknout pro dosažení Vašeho 

cíle?“ 

 

Zdroj: Vlastní průzkum. 
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Graf č. 4: Názory studentů k otázce: „Zapisujete si své cíle?“ 

 

Zdroj: Vlastní průzkum. 

 

Dotazníkový průzkum (kategorie A) byl zaměřen na analýzu osobních a profesních cílů. 

Z grafu č. 1 lze vyhodnotit, že až 71,88 % studentů ví, čeho by chtěli v osobním životě 

dosáhnout (počet respondentů - a, b dohromady). Na druhé straně, 81,25 % respondentů nemá 

jasnou představu, co by chtěli dělat v profesním životě (graf č. 2). To znamená, že se studenti 

zamýšlejí nad svými cíli v profesním životě jen čas od času. Na druhé straně, nejvíce procent 

respondentů, konkrétně 65,63 % (graf č. 3) ví, jaké kroky by měli podniknout k dosažení jejich 

cílů. Tito studenti označili možnost b) ano. V této otázce možnost a) rozhodně ano, 

zakroužkovalo 15,63 % studentů. Překvapivé výsledky znázorňuje graf č. 4. Studenti si své cíle 

(úkoly) většinou nezapisují. Možnost e) ne, označilo více než 50 % studentů, přesněji 62,50 %. 
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Kategorie B: Analýza plánování času a dělení úkolů s pomocí metod time managementu 

Graf č. 5: Názory studentů k otázce: „Plánujete si své cíle a určujete si pro ně časové 

termíny?“ 

 

Zdroj: Vlastní průzkum. 

 

Rovněž výsledky, které znázorňuje graf č. 5, potvrdily, že studenti si své cíle (úkoly) 

plánují jen občas. Možnost c) možná, označilo 56,25 %, studentů a 25 % studentů si cíle 

ve vztahu k času vůbec nestanovuje. 

 

ZÁVĚR 

 

Náš příspěvek byl věnován hodnocení analýz v oblasti stanovování osobních 

a profesních cílů a v oblasti plánování času. Průzkumný vzorek tvořili studenti VŠTE 

v Českých Budějovicích, kteří absolvovali předmět Time management a znali tuto 

manažerskou techniku. Jednalo se pouze o pilotní vzorek a průzkum nadále pokračuje.  

Průzkum, který byl proveden, prokázal, že studenti jsou si vědomi, čeho by chtěli 

v životě dosáhnout, avšak většina z nich nemá jasnou představu, jakým směrem se ubírat 

v profesním životě. Průzkum dále ukázal, že většina studentů našeho průzkumného vzorku zná, 

jaké kroky má podniknout k dosažení cíle, avšak více jak polovina z nich si cíle vůbec 

nezapisuje. Výsledky průzkumu potvrdily, že studenti si dostatečně nestanovují časové termíny 

pro své úkoly (naplňování cílů ve vztahu k času). 
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Našim studentům bychom do budoucna doporučily, aby si i nadále rozvíjeli 

manažerskou techniku time management, snažili se prostřednictvím ní řídit nejen v průběhu 

studia, ale i v praxi a tím dokázali lépe organizovat svůj čas a zvládat všechny stanovené úkoly. 

K tomu slouží ovládání především metod time managementu, které byly zkoumány první 

autorkou a výsledky budou zhodnoceny v nejbližší budoucnosti. Inspirací k podpoře rozvoje 

techniky time managementu, může být pro studenty například studie Razali et al. (2018), která 

poskytuje rady napomáhající k efektivnímu řízení sebe samých. Zabývá se vlivem řízení času 

na akademický úspěch studentů. Cílem této studie bylo určit vztah mezi akademickým 

úspěchem a časovým řízením. 

V závěru zdůrazňujeme aplikační význam našeho přezkumu, vycházejíc z teoretických 

závěrů, které popisujeme v teoretické části, například Uhrig (2008). Time management 

umožňuje lépe organizovat svůj osobní i profesní život a efektivně hospodařit s časem, aby se 

naplnily stanovené cíle. 

Je proto potřebné, aby i studenti poznali své návyky a zlozvyky. Pouze tehdy, když 

známe své nesprávné návyky, s nimi můžeme pracovat a zlepšovat se. Ze strany studentů je 

důležité, naučit se uplatňovat zásady time managementu a nejen poznat jeho metody a nástroje, 

ale také je umět v praxi používat. 
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PRODUKCE OLEJNIN V ČESKÉ REPUBLICE. CHARAKTERISTIKA 

ÚČTOVÁNÍ OLEJNIN V PODNIKU ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY 
 

Oil Production in the Czech Republic. Characteristics of Accounting of Olive Oils 

in Agricultural Premises 

 

Kristina KABOURKOVÁ 

 

České Budějovice, Czech Republic 

 

ABSTRAKT: Příspěvek charakterizuje produkci nejdůležitějších olejnin, které byly pěstovány 

v České republice v hospodářském roce 1992/93 až 2016/17. Bylo zjištěno, že ve sledovaném 

období se navýšily sklizňové plochy i vyprodukované množství řepky olejné, slunečnice, máku 

setého i sóji luštinaté. V případě lnu setého plocha i vyprodukované množství zůstalo na stejné 

úrovni, u hořčice došlo ke snížení sklizňových ploch i vyprodukovaného množství v tunách. 

Dále je porovnáváno účtování těchto plodin v podniku zemědělské prvovýroby dle českých 

předpisů a dle Mezinárodních účetních standardů. Je zjištěno, že oceňování i účtování této 

produkce je odlišné. Autorka též upozorňuje na změnu českých účetních předpisů, k níž došlo 

od roku 2016. Domnívá se, že staré, dnes již neplatné postupy lépe odrážely realitu a byly 

v souladu se zákonem o účetnictví, na rozdíl od postupů nových. 

 

Klíčová slova: produkce olejnin – účtování – oceňování 

 

ABSTRACT: The contribution deals with the production of the most important oil crops grown 

in the Czech Republic in the marketing years from 1992/93 to 2016/17. It was found out that 

the harvest areas and the quantities of oilseed rape, sunflower, poppy seed and soybean were 

increased during the monitored period. In the case of flax grown, the quantity produced also 

remained at the same level, with mustard reducing both the harvested area and the quantity 

produced in tonnes. Moreover, accounting of these crops in the agricultural primary production 

enterprise is compared according to the Czech regulations and the International Accounting 

Standards. It has been found out that the valuation and accounting of this production is different. 

The author also draws attention to the change in Czech accounting rules since 2016. It is 

believed that the old, now invalid procedures better reflected the reality and were in line with 

the Accounting Act, unlike the new procedures. 

 

Key words: oilseed production – accounting – valuation 

 

ÚVOD 

 

Olejniny jsou plodiny, které obsahují zejména v semenech větší množství oleje. Olej, 

který se získává lisováním, se používá především v potravinářské výrobě, při výrobě léků, 

biopaliv a v chemickém průmyslu. Produkcí bionafty se ve svém článku zabývají Racz –  

Fozer – Nagy, kteří zjistili, že tato výroba zaznamenala v uplynulém desetiletí obrovský 

nárůst na celém světě. Olejniny se též pěstují pro potřeby výživy hospodářských zvířat. Dle 

Situační a výhledové zprávy Olejniny 2017 údaje USDA – Foreign Agricultural Service uvádějí, 

že v hospodářském roce 2016-2017 dosáhla světová produkce nejčastěji pěstovaných druhů 
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olejnin 573,7 mil. t. Ve světě se nejčasněji pěstuje sója, řepka, semeno bavlníku, podzemnice 

olejná, slunečnice. Evropská unie je největším dovozcem zemědělských produktů a největším 

vývozcem zpracovaných zemědělských produktů na světě. V období 2016-2017 dosáhla v EU 

celková produkce olejnatých semen 31,4 mil. tun. V ČR se uplatňuje zejména řepka 

(potravinářství, chemický průmysl, výživa hospodářských zvířat, výroba bionafty), mák 

(potravinářství, výroba léků), slunečnice (potravinářství, kosmetika, výroba mazadel a barev), 

len (výroba mýdel, barev a laků). 

V souvislosti s produkcí olejnin je třeba upozornit na ekologickou stránku věci. Podle 

Situační a výhledové zprávy Olejniny 2017 – Oilseeds: World Markets and Tradec, USDA 

2017 se v období 2016-2017 vyprodukovalo ve světě 64 800 tun palmového oleje. Tento olej 

se produkuje zejména v Indonésii, kde bylo v období 2016-2017 vyrobeno 36 mil tun 

a v Malajsii s 19 mil. tun. Je přitom známo, jak se při pěstování palmy olejné ničí původní 

jedinečná příroda a dochází k rozvrácení celého ekosystému. Problematiku ekologického 

pěstování hospodářských plodin zkoumají Sutter, Albrech a Jeanneret. 

Oilseeds: World Markets and Trade, USDA 2017 dále uvádí, že ve světě se nejvíce 

produkují sójové boby. V období 2016-2017 to bylo 351 mil. tun, v období 2017-2018 se 

produkce odhaduje na 348 mil. tun. Sója se přitom v období 2016-2017 pěstovala 

na 120,3 mil. ha. V Evropské unii je nejčastěji pěstovanou olejninou řepka, která se pěstovala 

v roce 2016 na 6 440 tis. ha a její produkce činila 20 547 tis. tun. Situační a výhledová zpráva 

též cituje COCERAL – Oilseeds Crop Forecast 2017, podle níž další často pěstovanou plodinou 

je slunečnice, která v roce 2016 zaujímala 4 102 tis. ha a její produkce činila 8 309 tis. Tun. 

Situační a výhledová zpráva Olejniny 2017 uvádí, že v období 2016-2017 bylo v České 

republice sklizeno 470,2 tis. ha olejnin a celková produkce činila 1,5 mil. tun. Z toho 393 tis. 

ha zaujímala řepka olejná, 35,5 tis. ha mák, 15,6 tis. ha slunečnice, hořčice na semeno 11,8 tis. 

ha a sója 10,6 tis. ha. 

Zásadní složkou olejů jsou triglyceridy mastných kyselin. Kvalita rostlinných olejů 

závisí na nutričních, senzorických a zpracovatelských vlastnostech. Požadavky na rostlinné 

oleje jsou rozdílné, záleží na způsobu použití oleje. Z nutričního hlediska jsou žádoucí 

esenciální nenasycené mastné kyseliny, např. kyselina linolová, naopak nežádoucí jsou volné 

mastné kyseliny a kyselina eruková (Kulovaná  2002). 
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Řepka olejná Brassica napus L. je řazena mezi deset nejvýznamnějších plodin světa. Její 

pěstování na našem území je doloženo již koncem 1. tisíciletí, rozvíjí se pak zejména 

od počátku 19. století. V souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2003/ES 

o zavedení povinného přimíchávání biosložek do pohonných hmot došlo k významnému 

zvýšení poptávky po řepkovém semeni, a to i v České republice. 

Další významnou olejninou u nás pěstovanou je slunečnice Helianthus L. Původně 

pochází z Ameriky, od 16. století se pěstuje i v Evropě, je hojně rozšířena v Rusku. Používá se 

v potravinářském průmyslu, při výživě hospodářských zvířat, v chemickém průmyslu. 

Česká republika patří mezi největší světové pěstitele máku setého Papaver 

somniferum L. pro potravinářské účely. Mák je prastará plodina, jejíž nejstarší nález u nás je 

z pozdní doby bronzové. Pochází z Číny, Malé Asie, Íránu, Turkménie. Nejsou známy plané 

formy a není známo, jak tato rostlina vznikla. (Kulovaná, 2002). Takřka výlučně se pěstuje 

jednoletý jarní mák, někdy též ozimý setý. Jeho semena se využívají v potravinářství, makovice 

obsahují alkaloidy, které tiší bolesti. Zde je ovšem riziko, že bude plodina zneužita narkomany. 

Z tohoto důvodu se u nás pěstují pouze odrůdy, které alkaloidy takřka vůbec neobsahují, 

výjimkou je pouze Lazur, určený pro farmaceutické účely. Mezi odrůdy vyšlechtěné na území 

České republiky patří např. Azur, Hanácký modrý, Opal, Lazur, Orbis, Onyx, na území dnešní 

Slovenské republiky byly vyšlechtěny např. odrůdy Gerlach, Maratón, Major. Mák obsahuje 

velké množství vápníku, vitamin E a vitaminy ze skupiny B. V ČR je mák pokládán za velmi 

zajímavou komoditu, jeho produkci se věnují zkušení pěstitelé a mák vyprodukovaný v ČR je 

mimořádně kvalitní. Problémem při jeho pěstování může být sucho, které Českou republiku 

postihlo v roce 2017. Též sucho, které bylo v jarním období 2018, donutilo mnohé pěstitele 

k zaorání této plodiny. 

Hořčice bílá setá Sinapis alba L. je jednoletá bylina z čeledí Brasicaceae, kterou znali 

již v římské říši. Pěstuje se pro potravinářství a jako zdroj oleje pro technické účely, jako zelené 

hnojení i krmivo hospodářských zvířat. 

Len setý Linum usitatissimum L. je jednou z prvních cílevědomě pěstovaných rostlin. 

Původně se pěstoval v oblasti Středomoří až po Indii. Poskytuje vlákno, u nás se pěstuje pouze 

pro olejnatá semena. Olej se využívá při výrobě léčiv, kosmetiky, krmiv, v chemickém 

průmyslu. 

Sója luštinatá Glycine max (L.) je prastará hospodářská plodina. Záznamy o jejím 

pěstování v Číně jsou staré takřka tři tisíce let. Obsahuje velké množství proteinů, proto se 

používá zejména pro výživu lidí i hospodářských zvířat. Je však nutno konstatovat, že díky 

jejímu masivnímu pěstování dochází k systematickému ničení tropických deštných pralesů. 
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Ekologickým přístupům k pěstování sóji se věnují např. Suleimenova, Filipova, 

Zharaspayeva, Kuandykova , kdy ve svém příspěvku upozorňují na výsledky inovačních 

technologií v oblasti environmentální bezpečnosti při pěstování sóji v Kazachstánu. 

 

METODIKA A CÍL 

 

Prvním cílem příspěvku je porovnat vývoj sklizňových ploch v ha v České republice 

v hospodářských letech 1992/93 až 2016/17 u řepky olejné, slunečnice, máku setého, hořčice, 

lnu olejného a sóji luštinaté. Ve stejném období je porovnávána celková produkce těchto rostlin 

v ČR v tunách. Tyto plodiny byly zvoleny z toho důvodu, že jsou nejvýznamnějšími olejninami 

českého zemědělství. Podklady jsou čerpány zejména ze Situační a výhledové zprávy Olejniny 

Ministerstva zemědělství ČR 2017. Je stanovena hypotéza, že sklizňové plochy u sledovaných 

rostlin se v období 1992/93 až 2016/17 zvýšily a že se zvýšila i produkce těchto plodin v tunách. 

Hospodářský rok odpovídá v cizině používanému termínu marketing year. U komodity olejnin 

trvá hospodářský rok od 1. července jednoho roku do 30. června roku následujícího. Dalším 

cílem příspěvku je porovnání účetních postupů při účtování těchto plodin podle IAS 41 a podle 

Českých účetních standardů. Je stanovena hypotéza, že ocenění dle těchto metodik je odlišné. 

Bude použita metoda komparace. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSE 

 

Tab. č. 1: Vývoj sklizňových ploch v tis. ha u vybraných plodin v ČR v marketing. roce 

1992/93 až 2016/17. 

 

Plodina / 

hospodář. rok 
1992/93 1997/98 2002/03 2007/8 2011/12 2016/17 

Řepka olejná 136 227 251 338 373 393 

Slunečnice 11 11 24 24 29 16 

Mák setý 12 17 30 57 31 36 

Hořčice neuvedeno neuvedeno 36 21 18 12 

Len olejný 1 0,3 2 3 2 1 

Sója luštinatá neuvedeno 0,3 3 8 8 11 

 

Zdroj: Situační a výhledová zpráva Olejniny 2017. 

 

Z tab. č. 1 vyplývá, že ve sledovaném období se sklizňová plocha řepky zvýšila na 289 % 

oproti výchozímu stavu, slunečnice na 145 %, máku na 300 % a lnu zůstala na zhruba stejné 

rozloze. U hořčice jsou známy údaje až z roku 2002/2003. V tomto případě ve sledovaném 

období se sklizňová plocha snížila na 33 % oproti výchozímu stavu. U sóji jsou známy údaje 
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až z roku 1997/98 a v případě této plodiny se sklizňová plocha zvýšila na neuvěřitelných 

3 666 %. Hypotéza se tedy potvrdila u všech plodin s výjimkou lnu, jehož sklizňová plocha 

byla ve sledovaném období zhruba stejná, a u hořčice, u níž došlo ke snížení sklizňových ploch. 

Významné navýšení plochy, na níž se pěstuje sója, je důsledkem současného trendu ve výživě 

obyvatel, kdy lidé nahrazují živočišné produkty výrobky ze sóji. Ve výživě hospodářských 

zvířat se sója používá zejména z toho důvodu, že má vysokou energetickou hodnotu a obsahuje 

kvalitní bílkoviny. Je snaha ještě zvýšit pěstování geneticky nemodifikované sóji, neboť 

geneticky modifikovanou sóju většina zákazníků odmítá. V případě máku setého jsou zřejmé 

ve sledovaném období značné výkyvy v rozloze sklizňových ploch. 

 

Tab. č. 2: Vývoj produkce v tis. tun u vybraných plodin v ČR v marketing. roce 1992/93 až 

2016/17. 

Plodina/hospodář. 

Rok 
1992/93 1997/98 2002/03 2007/8 2011/12 2016/17 

Řepka olejná 293 561 710 1 032 1 046 1 359 

Slunečnice 27 23 55 52 71 45 

Mák setý 8 10 17 33 27 29 

Hořčice neuvedeno neuvedeno 32 13 17 12 

Len olejný 2 0,4 2 2 3 2 

Sója luštinatá neuvedeno 0,3 6 13 18 25 

Zdroj: Situační a výhledová zpráva Olejniny 2017. 

 

Z tab. č. 2 je zřejmé, že produkce řepky olejné se ve sledovaném období zvýšila na 464 % 

oproti výchozímu stavu, slunečnice na 167 %, máku setého na 363 %. Produkce lnu olejného 

zůstala na zhruba stejné výši. Údaje o produkci hořčice od roku 2002/2003 dokladují, že ve 

sledovaném období se její produkce snížila na 38 % oproti výchozímu stavu. Údaje týkající se 

sóji, které jsou od roku 1997/98 ukazují, že její produkce se zvýšila ve sledovaném období na 

8333 %. Hypotéza se tedy potvrdila u všech plodin s výjimkou lnu olejného a hořčice. 

Je nutno též připomenout, jaké platí v České republice účetní postupy při účtování 

vyprodukovaných olejnin, které řadíme do zásob vlastní výroby. Vyprodukované plodiny 

pokládáme za oběžný majetek účtovaný ve třídě 1 Zásoby na straně MD. Souvztažný účet pak 

je na straně D ve skupině 58 Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. Tento postup je 

platný od roku 2016. Před tímto rokem se na straně D účtovaly výnosy – skupina účtů 62. 

Autorka se domnívá, že dřívější postup byl správnější a byl v souladu se zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví § 7, podle něhož zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky 

odpovídá skutečnému stavu. Účetní jednotka podávala výkon, což se projevilo v položce 
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výnosy. Podle současných pravidel účetní jednotka výkon nepodává, neúčtuje o výnosech, 

zároveň však snižuje celkové náklady. Podle autorky tento postup hrubě zkresluje celkové 

náklady i celkové výnosy a není v souladu se skutečností. 

Mezinárodní účetní standardy stanovují, že IAS 41 rostliny, které jsou předmětem 

zemědělské činnosti podniku, se pokládají za biologické aktivum. Od 1. 1. 2016 je v účinnosti 

novela k IAS 16 a IAS 41 „Zemědělství: Plodící rostliny“, která řadí plodící rostliny využívané 

k pěstování surovin mezi majetek, stroje a zařízení, na které se vztahují nařízení IAS 16. 

Biologická aktiva se oceňují pomocí fair value snížené o odhadnuté náklady prodeje. 

Ocenění je nutno provést při prvotním rozpoznání biologického aktiva. Jako fair value se 

použije cena, kterou určí trh, či hodnota, pokud pro dané aktivum existuje aktivní trh.  

Do nákladů prodeje se zahrnují platby zprostředkovatelům, regulačním institucím, 

komoditním burzám, odvody daní a cel. Nepatří sem dopravné a ostatní náklady nutné 

k uvedení na trh, neboť jsou již zahrnuty ve výpočtu fair value (Nývltová  – Kouřilová  – 

Rybová  2016). 

Podle Nývltové  – Kouřilové  – Rybové  (2016) oceňování v zemědělství patří mezi 

účetně a zvláště komparativně náročné problémové okruhy.  

Podle Ryneše  (2018) se zásoby vytvořené vlastní činností oceňují ve vlastních 

nákladech buď ve skutečné výši nebo na základě kalkulace, kterou stanovila účetní jednotka. 

Vlastní náklady přitom zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu či jinou činnost 

a poměrnou část nákladů variabilních a fixních nepřímých, které jsou příčinně přiřaditelné 

k danému výkonu a vztahují se k období výroby. Účetní jednotka si zvolí metodu ocenění 

zejména s ohledem na významnost a věrné a poctivé zobrazení majetku.  

Podle Českých účetních standardů se pořizovací cena zásob dělí na cenu pořízení nebo 

na předem stanovenou cenu pořízení a odchylku od skutečné ceny pořízení a náklady 

s pořízením související. Při vyskladnění se tyto náklady, případně odchylky rozpouštějí 

způsobem stanoveným vnitřním předpisem účetní jednotky.  

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v pozdějších zněních v § 25 stanoví, že zásoby 

vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady. Tím se rozumí přímé náklady 

vynaložené na výrobu a přiřaditelné nepřímé náklady. Do přímých nákladů se zahrnuje 

pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vznikly 

v přímé souvislosti s danou výrobou. 

Vyhláška č. 500/2002 Sb. v pozdějších zněních určuje v § 49, že vlastní náklady u zásob 

vytvořených vlastní činností se oceňují ve skutečné výši nebo podle kalkulace, kterou sestavila 

účetní jednotka. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady a mohou obsahovat také poměrnou 
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část variabilních a fixních nepřímých nákladů, které jsou příčinně přiřaditelné k danému 

výkonu a vztahují se k období činnosti. Náklady na prodej se do těchto nákladů nezahrnují. 

Volbu metody ocenění provede účetní jednotka s ohledem na povinnost respektovat princip 

významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že ocenění zemědělských produktů – olejnin je odlišné 

v případě Mezinárodních účetních standardů a českých předpisů. Hypotéza se tedy potvrdila. 

Autorka se domnívá, že ocenění dle českých předpisů je vhodnější, neboť u všech 

zemědělských producentů a u všech účetních jednotek se vychází z exaktních, doložitelných 

údajů. Existuje tedy aspoň minimální srovnatelnost mezi jednotlivými účetními jednotkami. 

Oproti tomu dle Mezinárodních účetních standardů je možno si zvolit trh. Ceny na trhu ovšem 

kolísají a dále sama účetní jednotka si stanoví, který trh je pro ni významný. Je zde tedy 

významný vliv subjektivního nazírání na problematiku a v krajním případě dokonce i možnost 

úmyslného nadhodnocení či podhodnocení ceny zásob. Historické ceny určitě nejsou ideální, 

avšak nepochybně jsou objektivnější než ocenění dle Mezinárodních účetních standardů. 

Na produkci olejnin se v České republice poskytují dotace. Je to např. SAPS – jednotná 

platba na plochu zemědělské půdy, jejíž poskytování upravuje Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., 

o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých 

souvisejících nařízení vlády. Další dotace patří do národního podpůrného programu. Jedná se o 

podporu v případě biologické ochrany jako náhrady chemické ochrany rostlin, podporu tvorby 

rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům, podpora České 

technologické platformy pro využití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu, podpora 

zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského 

průmyslu atd.  

Z účetního hlediska účetní jednotka dělí přijaté dotace na provozní a investiční. 

Provozní dotace jsou pro ni výnosem, neboť slouží k pokrytí nákladů, dotace investiční sníží 

pořizovací cenu nakoupeného dlouhodobého hmotného majetku. 

Podle Mezinárodních účetních standardů se státní dotace pro biologická aktiva 

oceňovaná ve fair value dělí na podmíněné a nepodmíněné. Pokud je podmíněná, je jako výnos 

rozpoznána až po splnění podmínek, které s ní souvisejí. Nepodmíněná státní dotace je jako 

výnos rozpoznána v okamžiku, kdy je podniku přiznána. Nelze tedy o hodnotu přijaté dotace 

snížit hodnotu aktiva.  

ZÁVĚR 

 

Situační a výhledová zpráva Olejniny cituje údaje USDA, které uvádějí, že celosvětově 
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se navyšuje produkce hlavních druhů olejnin i celková spotřeba rostlinných olejů. Od 

hospodářského roku 1993/94 tato produkce vzrostla z 229 mil. t na 574 mil. t v hospodářském 

roce 2016/17. Odhady Českého statistického úřadu uvádějí, že v hospodářském roce 2017/18 

činila osevní plocha olejnin v ČR takřka 480 tis. ha, což je oproti předchozímu roku navýšení 

o 2 %. To je v rozporu se strategií Ministerstva zemědělství ČR, kdy záměrem je snižovat 

plochu polí s olejninami. Je ovšem logické, že pokud je o produkty zájem a pokud lze 

vypěstované plodiny dobře zpeněžit, zemědělci budou olejniny, zejména pak řepku, pěstovat 

ve velké míře i nadále. Stát může prostřednictvím národních dotací do jisté míry ovlivnit, 

v jakém rozsahu se budou plodiny pěstovat. Existují další olejniny, např. lnička setá 

(Camelinasativa), světlice barvířská (Carthamustinctorius L.), pupalka dvouletá 

(Oenotherabiennis L.), tykev olejná (Cucurbitapepo var. oleifera) a další. Tyto plodiny se však 

přes svůj nesporný význam pro výrobu léčiv ve větším rozsahu v České republice nepěstují. 
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INTELIGENCIA VERSUS AGRESIVITA U AKTÍVNYCH 

HUDOBNÍKOV V RÁMCI VYBRANÝCH HUDOBNÝCH SUBKULTÚR 
 

Intelligence Versus Aggressiveness in Active Musicians in Selected Musical Subcultures 

 

Gabriela RUČKOVÁ – Marcel SEDALÍK 

 

České Budějovice, Czech Republic – Bratislava, Slovak Republic 

 

ABSTRAKT: Pojem osobnosť charakterizujeme prioritne z oblasti psychológie, ktorá prináša 

široké spektrum definícií a pohľadov, a to aj v kontexte, ako chápať osobnosť hudobníka. Naše 

smerovanie je cielené na hľadanie prepojení medzi inteligenciou a agresivitou osobnosti 

z prostredia hudobníkov. V práci používame štyri testovacie metódy, a to dve na zmeranie IQ 

Ravenové progresívne matice a Test intelektuálneho potenciálu. Pre meranie agresivity sme 

použili validovaný psychodiagnostický projektívny Hand test a dotazník Dopen, kde sme 

sledovali škálu neuroticity. Vzorku respondentov tvorí 160 dospelých mužov aktívne hrajúcich 

na hudobné nástroje v kapelách alebo jednotlivo, ktorí sú rozdelení do 4 hudobných subkultúr 

a to podľa hudobnému žánru, ktorému sa venujú. Výsledky sa snažíme interpretovať stručne 

a prehľadne prostredníctvom tabuľkového spracovania. Záverom práce našu pozornosť 

upriamujeme na poskytnutie odporúčaní pre praktické využitie. 

 

Kľúčové slová: osobnosť – inteligencia – agresivita – hudobník 

 

ABSTRACT: The concept of personality is primarily characterized in terms of psychology, 

which brings a wide range of definitions and views on understanding a musician´s personality. 

The research is aimed at finding a possible connection between intelligence and aggressiveness 

of personalities from the music environment. For the purposes of the research, four test methods 

were used, with two of them being used for IQ measuring: Raven progressive matrices and an 

Intellectual Potential Test. For measuring the aggressivity, psycho-diagnostic hand test was 

used, and Dopen questionnaire used for studying the neuroticism scale. The sample consisted 

of 160 adult men, actively playing musical instruments in bands or individually, divided into 

4 musical subcultures according to the musical genre. The results are interpreted briefly and 

transparently in tables. In the Conclusion recommendations for practical utilization are 

recommended. 

 

Key words: personality – intelligence – aggressiveness – musician 

 

ÚVOD 

 

V práci venujeme pozornosť na hudobníkov, ktorí vo svojej tvorbe ponúkajú rôzne 

smery spracovania hudby. Cieľom práce, ako sme už vyššie naznačili, je získať určitý prehľad 

stupňa agresivity ako i inteligencie vo vybraných hudobných subkultúrach. Tieto zistenia nám 

umožnia  nájsť určité kauzálne vzťahy medzi osobnosťami z oblasti hudby nami vytýčených 

sledovaných hudobných subkultúr. Stotožňujeme sa s tvrdeniami Říčana  (2007), ktorý 

pod psychologickým pojmom osobnosť vidí trojstupňový model osobnosti. Osobnosť človeka 

delí na: hodnotiacu zložku, psychickú individualitu a architektúru (určité duchovno, resp. 
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osobnosť je možné brať ako duchovný celok). V rámci známych teórií ako i ich koncepcií 

chápania osobnosti je nutné zamerať pozornosť štruktúre a dynamike osobnosti, genéze 

osobnosti a normalite/patológii osobnosti. Následne dopĺňame potrebu pre celistvosť intelektu 

osobnosti sa venovať nadaniu, talentu, schopnostiam a získaným poznatkov aplikovateľných 

do každodenného života za účelom prekonávania prekážok a na opätovné rozšírenie už 

nadobudnutých poznatkov. Nadaniu, talentu a IQ sa v spojitosti s  hudbou venoval i Kenny 

(2005), ktorí zistil zrýchlenejší rast IQ u detí, ktoré aktívne a pravidelne hrajú na hudobný 

nástroj oproti deťom, ktoré na hudobný nástroj hrajú sporadicky. Naše tvrdenie sa stotožňuje 

s názormi Hagmana (2005), ktorý hudbu v spojitosti s osobnosťou človeka vníma na úrovni 

prepojenia, kedy hudobník svoje pocity, zážitky, skúsenosti ako aj aktuálny emočný stav vie 

pretvoriť do hudobnej kompozície. Vo svojej podstate takúto činnosť hudobníka popisuje ako 

reflexný obraz osobnosti hudobníka.  

Súčasťou teoretických východísk pre prácu je potrebné venovať  sa agresii a agresivite, 

ich pôvodu, deleniu, smerovaniu a konkrétnejšie upriamenie v hudbe. Pre objasnenie 

a pochopenie rozdielu medzi agresivitou a agresiou Vágnerová  (2011) definuje agresivitu 

predovšetkým ako vnútroosobnostnú predispozíciu smerujúcu k agresívnemu konaniu, 

jednaniu a správaniu, pričom agresiu popisuje už ako prejavenú agresivitu používanú za účelom 

dosahovania vytýčených cieľov. Agresivita je vyvolaná nielen predispozičnými osobnostnými 

vlastnosťami, ale i faktormi, ktoré také konanie vyvolajú. Pri bližšom pohľade na typológiu je 

teda možné tvrdiť, že emócie akými sú hnev, strach, prekvapenie či znechutenie, majú spoločné 

znaky a sú súčasťou agresívneho konania alebo agresivity ako takej. Franěk  (2005) tvrdí, že 

hudobník sa snaží podobne ako u seba, tak prostredníctvom svojej hudby vyvolať u poslucháča 

určité psychické stavy, aby svojou tvorbou zaujal a získal svojho fanúšika. Hudobníci a tak isto 

ľudia navštevujúci totožnú hudobnú subkultúru, zdieľajú spoločné názory, pocity nadšenia, 

radosti ako i agresie. Tieto pozorovania uskutočnil (čím nás inšpiroval) aj v rámci určitých 

hudobných subkultúr. V spojitosti s hudbou, emóciami a agresivitou nemôžeme pozabudnúť aj 

užívanie omamných a psychotropných látok, ktoré aktívne pôsobia na prežívanie v rámci 

emócií a súčasne pri ich užívaní vzrastá aj stupeň agresivity, čomu nasvedčujú štúdie Hitzlera 

(2002), Mirandu a Claesa (2004). 
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METODIKA A CIEĽ 

 

Metodologická časť práce je cielene zameraná na zistenie možných rozdielov v oblasti 

IQ ako i agresivity vo vybraných hudobných subkultúrach, ktoré aktívne prispievajú svojou 

tvorbou a tým aj rozvoju hudobnej kultúry na území SR. Pre zámer a ciele práce sme sa 

orientovali na nami postavenú výskumnú otázku: „Aké je priemerné IQ hudobníkov v závislosti 

na hudobnej subkultúre?“, kde sledujeme výšku priemerného IQ v podskupinách vybraných 

hudobných subkultúr. Pre nasýtenie zámeru práce a dosiahnutie vytýčeného cieľa 

prostredníctvom korelácií medzi inteligenciou a agresivitou s dôrazom na dosiahnutý stupeň 

neuroticity osobnosti z prostredia hudobníkov sme si postavili dve konkrétne hypotézy: 

„Respondenti z HS Klasická hudba budú dosahovať nižší stupeň agresivity v teste Hand oproti 

respondentom z ostatných HS.“ a „Respondenti z HS Klasická hudba budú dosahovať nižší 

stupeň neuroticity v teste Dopen oproti respondentom z ostatných HS.“ 

Celkový počet respondentov (N=160) je rozdelených do hudobných subkultúr (4 x 40) 

a to v závislosti na hudobnej tvorbe, ktorú produkujú. Hudobníkov rozdeľujeme do nami 

vybraných hudobných subkultúr, a to: Klasická hudba-A, Rock-B, Pop-C, Rap-D. Celú vzorku 

zastávajú aktívni muzikanti mužského pohlavia vo veku od 18 do 40 rokov. Je naším záujmom 

pri pokračovaní vo výskume zvýšiť počet respondentov pre možnú vyššiu štatistickú citlivosť. 

Pre získavanie potrebných údajov sme použili dva štandardizované psychodiagnostické 

testy, na každú z centrálnych oblastí našej práce (IQ, agresivita). Pre zmeranie IQ Ravenové 

progresívne matice (Repáň  1972) a Test intelektuálneho potenciálu (Říčan  1971). Pre meranie 

agresivity sme použili validovaný psychodiagnostický projektívny Hand test (Fridrich – 

Nociar 1991) a dotazník Dopen (Ruisel – Müllner  1982), kde sme sledovali škálu 

neuroticity. 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

VO č. 1: Aké je priemerné IQ hudobníkov v závislosti na hudobnej subkultúre (HS)? 

V tab. č. 1 je možné pozorovať rozdielny stupeň dosiahnutého IQ v oboch testoch, ktoré 

je nasledovne (od najvyššieho po najnižšie dosiahnuté): Rocková HS (122,68), Rapová HS 

(118,85), HS Klasickej hudby (116,78) a nakoniec Popová HS (112,63). 

 

Tab. č. 1: Dosiahnuté IQ v testoch T.I.P a RAVEN. 

Hudobné 

subkultúry A B C D 

Test T.I.P 

a Raven 
T.I.P RVN T.I.P RVN T.I.P RVN T.I.P RVN 

Počet hodnôt 40 40 40 40 

Minimum 100 102 107 98 100 99 100 108 

Maximum 135 130 135 130 97 126 95 126 

Priemer 116,78 115,3 122,68 118 112,63 114,18 118,85 117,65 

Medián 117,5 114 122 119 120 114 122 118 

Rozptyl 92,77 53,11 39,07 58,8 125,73 39,49 80,88 28,18 

Smerod. 

Odchýlka 
9,63 7,29 6,25 7,67 11,21 6,28 8,99 5,31 

Šikmosť -0,07 0,28 -0,21 -0,74 -0,15 -0,12 -0,73 0,04 

Špicatosť 2,28 2,34 3,35 3,08 2,36 2,53 3,22 1,83 

Zdroj: Vlastné spracovanie (2018). 

 

Taktiež je zobrazené dosiahnuté IQ respondentov HS aj pri použití metódy RVN. 

Respondentmi v závislosti od HS dopadli nasledovne (od najvyššieho po najnižšie dosiahnuté): 

Rocková HS (118,00), Rapová HS (117,65), HS Klasickej hudby (115,3) a nakoniec Popová 

HS (114,18). Treba však konštatovať, že všetky podsúbory HS spadajú do kategórie mierneho 

nadpriemeru (zodpovedajúce IQ 111-120). 

H1: Respondenti z HS Klasická hudba budú dosahovať nižší stupeň agresivity v teste 

Hand oproti respondentom z ostatných HS. 

Testovaním prostredníctvom testu Hand sme zistili, že respondenti HS A dosiahli 

početnosťou najnižšie potvrdené agresívne tendencie, a to na úrovni 5 respondentov z celkovej 

vzorky hudobnej subkultúry A. Uskutočnením párového T- testu sme zistili, že štatistická 

významnosť sa vyskytuje pri spárovaní potvrdených agresívnych tendencií v skupinách A↔B 

(p= 0,000 ⃰  ⃰  ⃰; p<0,001); B↔C (p= 0,000 ⃰  ⃰ ; p<0,01) a C↔D (p=0,000 ⃰  ⃰ ; p<0,01). 
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Testovaním skupiny A (Klasická hudba) a skupiny D (Rap, najväčší počet potvrdených 

agresívnych tendencií) dostávame štatistickú významnosť na úrovni A↔D (p=0,000 ⃰  ⃰  ⃰; 

p<0,001). Na základe tohto môžeme potvrdiť hypotézu a skonštatovať, že interpreti v HS 

Klasická hudba vykazujú najnižší stupeň možných agresívnych tendencií oproti ostatným HS 

použitých v našom výskume. Celkový prehľad uskutočnených T. testov prezentujeme 

v ¨tab. č. 2. 

 

Tab. č. 2: Párový T-test k H. č. 1. 

Párový T-test  

Subkultúry 

(A, B, C, D) 

HAND → X 

– X 

Spárované rozdiely 

t df 
Sig. (2- 

stranný) Priemer 
Smer. 

odchýlka 

Stredná 

chyba 

priemeru 

95% Interval 

spoľahlivosti 

rozdielu 

Spodný Horný 

1 
HAND 

→ A – B 
-1,80000 2,57403 0,40699 

-

2,62322 

-

0,97678 
-4,423 39 0,000 ⃰  ⃰  ⃰ 

2 
HAND 

→ A – C 
-0,77500 2,82378 0,44648 

-

1,67809 
0,12809 -1,736 39 0,090 

3 
HAND 

→ A – D 
-1,82500 2,13503 0,33758 

-

2,50781 

-

1,14219 
-5,406 39 0,000 ⃰  ⃰  ⃰ 

4 
HAND 

→ B – C 
1,02500 2,40179 0,37976 0,25687 1,79313 2,699 39 0,010 ⃰  ⃰ 

5 
HAND 

→ B – D 
-0,02500 2,40179 0,37976 

-

0,79313 
0,74313 -0,066 39 0,948 

6 
HAND 

→ C – D 
-1,05000 2,43847 0,38556 

-

1,82986 

-

0,27014 
-2,723 39 0,010 ⃰  ⃰ 

Zdroj: Vlastné spracovanie (2018). 

 

H2: Respondenti z HS Klasická hudba budú dosahovať nižší stupeň neuroticity v teste 

Dopen oproti respondentom z ostatných HS. 

Pri vyhodnotení testu DOPEN sme zistili, že najnižšiu mieru neuroticizmu dosiahla HS 

B, a to v priemere o 2,02 bodu oproti skupine A. Hladina významnosti v T- teste u A↔B 

dosiahla úroveň p=0,007 ⃰ ⃰, (p<0,01). Porovnávanie odpovedí potvrdzujúcich dimenziu 

neuroticizmus respondentov HS vykazovalo štatistickú významnosť u skupín A↔C (p=0,027 ⃰; 

p<0,01); A↔D (p=0,001 ⃰  ⃰ ; p<0,01); B↔D (p=0,000 ⃰  ⃰  ⃰ ; p<0,01) a C↔D (p=0,000 ⃰  ⃰ ; p<0,01). 

Ďalej viď Tab. č.3.  

Z vyššie spomenutých výsledkov zamietame hypotézu č. 2. Najnižšiu mieru 

neuroticizmu dosiahli respondenti z HS A a to na priemernej úrovni 8,2 odpovedí 

potvrdzujúcich dimenziu neuroticizmu. 
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Tab. č. 3: Párový T-test k H. č. 2. 

Párový T-test 

 

Spárované rozdiely 

t df 

Sig. (2- 

stranný) 

Priemer 
Smer. 

odchýlka 

Stredná 

chyba 

priemeru 

95% Interval 

spoľahlivosti 

rozdielu 
 

Spodný Horný 

1 
DOPEN 

→ A – B 
1,92500 4,26306 0,67405 0,56161 3,28839 2,856 39 0,007 ⃰  ⃰ 

2 
DOPEN 

→ A – C 
1,70000 4,68057 0,74006 0,20308 3,19692 2,297 39 0,027 ⃰ 

3 

DOPEN 

→ A – 

D 

-

3,82500 
6,84588 1,08243 -6,01442 -1,63558 -3,534 39 0,001 ⃰  ⃰  ⃰ 

4 
DOPEN 

→ B – C 

-

0,22500 
4,38814 0,69383 -1,62840 1,17840 -0,324 39 0,747 

5 
DOPEN 

→ B – D 

-

5,75000 
7,61830 1,20456 -8,18645 -3,31355 -4,774 39 0,000 ⃰  ⃰  ⃰ 

6 
DOPEN 

→ C – D 

-

5,52500 
7,28183 1,15136 -7,85384 -3,19616 -4,799 39 0,000 ⃰  ⃰  ⃰ 

Zdroj: Vlastné spracovanie (2018). 

 

Prvotne nás zaujímalo, aké je priemerné IQ hudobníkov v závislosti na HS, ktorej sa 

aktívne venujú. Tu sme zistili, že respondenti HS A dosiahli priemerné IQ 116,78; HS B–122,68 

IQ bodov,  HS C–112,63 IQ bodov a HS D–118,85 IQ bodov. Pri testovaní metódou 

Ravenových progresívnych matíc HS A dosiahla priemerné IQ 115,3; HS B–118 IQ bodov; HS 

C–114,18 a HS D–117,65 IQ bodu. 

Nami postavené hypotézy č.1 a č. 2 dávajú HS Klasická hudba do pozície kontrolnej 

skupiny. Toto rozhodnutie možno odôvodniť tým, že Klasická hudba je predchodcom ostatných 

nami vybraných HS.  

Na potvrdenie hypotézy č. 1 sme vybrali skupinu HS, ktorá dosiahla najnižší počet 

potvrdených agresívnych tendencii (A) a dve skupiny s najvyššími počtami potvrdených 

agresívnych tendencii (D, B). V oboch prípadoch došlo k potvrdeniu štatistickej významnosti, 

a to na úrovni p<0,001 ⃰  ⃰  ⃰ a hypotézu môžeme prehlásiť za platnú. Štúdie Hitzlera (2002), 

Mirandu – Claesa (2004) naznačujú, že uprednostňovanie Rapu malo najsilnejšie spojenie 

s deviantným správaním oproti preferencií pre Hip-Hop. Zistenia taktiež naznačujú, že užívanie 

drog a agresívne správanie mladých ľudí môže súvisieť s ich častým počúvaním hudby 

obsahujúcej odkazy na užívanie drog a násilia. Výskumy uskutočnené na chlapcoch,  
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ktorí mali radi heavy metalovú hudbu, zaznamenali vyššiu mieru bezohľadného až deviantného 

správania. 

Našim záujmom bolo zistiť aj v rámci hypotézy č. 2, či respondenti z HS Klasická hudba 

budú dosahovať nižší stupeň neuroticity v teste Dopen oproti respondentom z ostatných HS. 

Neuroticizmus dosiahla HS B (8,2), HS A (klasická hudba) skončila na predposlednej pozícii 

s priemernou hodnotou 10,22 zaznačených odpovedí potvrdzujúcich dimenziu Neuroticizmus. 

Stupeň štatistickej významnosti medzi A↔B dosiahla úroveň p=0,007 ⃰ ⃰ , (p<0,01) na základe 

čoho zamietame hypotézu č. 2. 

 

ZÁVER 

 

Formovanie spoločnosti ako aj jej kultúry podlieha vplyvu samostatných jedincov, ktorí 

sa zoskupujú medzi sebou. Tvorcovia a interpréti hudby pre svoju činnosť potrebujú interakciu 

nie len medzi hudobníkmi navzájom, ale predovšetkým potrebujú interaktovať s poslucháčmi. 

Pre túto činnosť hudobník potrebuje určité predispozično- štruktuované osobností vlastnosti 

a zručnosti. Medzi ne môžeme zaradiť nielen pozitívnu inteligenciu ale aj negatívnu agresiu. 

Na záver vytyčujeme niekoľko postrehov súvisiacich s odporúčaniami pre prax: 

 minimalizovať subjektívny pohľad na extravagantné prejavy spojené s hudobnou 

subkultúrou (nosenie percingov, tetovaní), 

  zdržať sa unáhlených záverov odvodených od vonkajších prejavov alebo zovňajšku 

(napríklad rocková a rapová subkultúra dosahovala priemerne najvyššie IQ), 

 možnosť počúvať aj iné hudobné žánre, ako tradične človek počúva - rozširuje úroveň 

jeho vnútorného prežívania, 

 viesť dieťa k výučbe aspoň jednému hudobnému nástroja, čo dopomáha formovať 

a orientovať sa v nových životných a sociálnych situáciách, 

 osvetovo pôsobiť pri výberovosti konkrétnych hudobných diel určitých interpretov, a to 

pre minimalizáciu podporovania užívania omamných a psychotropných látok, ktoré 

aktívne pôsobia na prežívanie a pri ich užívaní vzrastá aj stupeň agresivity. 
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ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH STAVEBNÍ SPOŘENÍ 

V ČESKÉ REPUBLICE 
 

Analysis of Factors Affecting Building Savings in the Czech Republic 

 

Jaroslav STUCHLÝ – Michal ŠUTA 

 

České Budějovice, Czech Republic 

 

ABSTRAKT: V dnešní době patří stavební spoření mezi významné makroekonomické aspekty 

státu, proto si autoři kladli za cíl pomocí metod popisné a induktivní statistiky přiblížit vývoj 

vybraných ukazatelů stavebního spoření během uplynulých 21 let. Cílem výzkumu bylo na 

vzorku respondentů analyzovat faktory, které mohou ovlivňovat využívání stavebního spoření 

v České republice. Data pro empirické analýzy byla získána pomocí dotazníkového šetření a z 

přehledu publikací Ministerstva financí České republiky. Příspěvek se metodologicky opírá o 

základní statistické metody a o empirický dotazníkový průzkum zaměřující se na využívání 

stavebního spoření v České republice. V úvodní části tohoto příspěvku se autoři věnují popisu 

legislativního vývoje stavebního spoření v České republice od jeho vzniku až po současnost. 

Na základě statistického šetření lze konstatovat, že existuje faktor, který významně ovlivňuje 

stavební spoření v České republice. 

 

Klíčová slova: stavební spoření – historie stavebního spoření – analýza stavebního spoření 

 

ABSTRACT: Building savings is currently one of significant macroeconomic aspects of the 

state. Using the descriptive and inductive statistics methods, the authors therefore aimed to 

describe the development of building savings selected indicators over the past 21 years. 

Moreover, the authors aimed to analyze factors affecting the use of building savings in the 

Czech Republic on a sample of selected respondents. The data for empirical analyzes were 

obtained through a questionnaire and a review of publications of the Ministry of Finance of the 

Czech Republic. The paper uses statistical methods and empirical questionnaire focused on 

using building savings in the Czech Republic. In the introductory part of this paper the authors 

focus on describing the legislative development of building savings in the Czech Republic from 

its origins to the present. On the basis of the statistical survey, it can be concluded that there is 

a factor that significantly influences building savings in the Czech Republic. 

 

Key words: building savings – the history of building savings – analysis of building savings 

 

ÚVOD 

 

Stavební spoření má mnohaletou tradici především v Rakousku a Německu, avšak 

historie stavebních spořitelen se datuje již od roku 1775, kdy ve městě Birminghamu byla 

založena první společnost „Kettley's Building Society“, připomínající budoucí stavební 

spořitelny [9, 15]. Tato organizace byla složena přibližně z 50 členů, kteří prostřednictvím 

měsíčních příspěvků vytvářeli fond, dokud si všichni členové spolku nepostavili vlastní bydlení. 
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Největší rozmach stavebních spořitelen na evropském kontinentu byl v Německu, kde 

již v roce 1885 byla první stavební spořitelna založena duchovním pastýřem von 

Bondeschwingh v Bielefeldu [1, 9]. Největšího rozmachu stavebního spoření bylo ale dosaženo 

až po první světové válce v letech 1924 až 1929, kdy Georg Kropp založil tzv. Společenství 

přátel. 

Na území Československa se už v roce 1928 objevila první myšlenka stavební 

pojišťovny, ale stavební spoření nezískalo mezi obyvateli oblibu. Teprve v roce 1992 se začal 

připravovat zákon o stavebním spoření na půdě České a Slovenské Federativní Republiky 

(ČSFR) a až po vzniku samostatné České republiky (1993) vstoupil v platnost prostřednictvím 

zákona č. 96/1993 Sb. [10]. 

Dle autora Řežábka  [14] vzniklo stavební spoření díky tomu, že příslušníci určitého 

sdružení vyvíjeli činnosti související s podporou získávání finančních prostředků 

pro financování bydlení na základě družstevního principu. 

 

Tab. č. 1: Přehled prvních stavebních spořitelen v ostatních evropských zemích. 

Rok založení Země 

1925 Rakousko 

1928 Francie 

1930 Švýcarsko 

1931 Bulharsko 

1997 Maďarsko 

1998 Chorvatsko 

2004 Rumunsko 

Zdroj: [9] 
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Vývoj stavebního spoření v České republice 

Jak již bylo uvedeno, stavební spoření v České republice vzniklo v roce 1993 na základě 

zákona č. 96/1993 Sb. Od té doby stavební spoření prošlo určitými modifikacemi, které 

znázorňuje tab. č. 2. 

Tab. č. 2: Vybrané zásadní legislativní změny ve stavebním spoření v ČR. 

Zákon Druh změny 

Zákon 

č. 96/1993 

Sb. 

 Výše státní podpory (SP) činila 25 % z roční uspořené částky (max. 

z 18000 Kč), tzn. maximálně 4500 Kč 

 Počet uzavřených smluv o stavebním spoření nebyl omezen, ale účastník 

stavebního spoření mohl čerpat SP pouze na jednu uzavřenou smlouvu 

 Vázací lhůta smlouvy o stavebním spoření byla stanovena na 5 let 

Zákon 

č. 83/1995 

Sb. 

 Stavební spořitelny mají možnost nabízet překlenovací úvěry 

Zákon 

č. 423/2003 

Sb. 

 Od začátku roku 2004 byla ponížena SP o 10 % z roční uspořené částky 

(max. z 20000 Kč), tzn. maximální výše SP činila 3000 Kč ročně. 

 Účastník stavebního spoření mohl čerpat SP na více smluv současně  

 Vázací lhůta smlouvy o stavebním spoření byla prodloužena o jeden rok 

(na 6 let) 

Pozn.: Zmíněné změny, které upravoval zákon č. 423/2003 Sb., se týkaly smluv, 

které byly založeny po dni 31. 12. 2003. 

Zákon 

č. 292/2005 

Sb. 

 Stavební spořitelny jsou nuceny uvádět ve smlouvách o stavebním spoření 

výši poplatku za vedení účtu 

 „Úroky ze zálohy státní podpory náleží účastníkovi ode dne následujícího 

po dni, kdy stavební spořitelna obdrží zálohu od ministerstva“ (Česko 2005, 

5399), tzn. stavební spořitelny jsou na základě této novely zavázané úročit 

zálohy SP okamžitě, jakmile ji získají od ministerstva. 

Zákon 

č. 348/2010 

Sb. 

 Od ledna 2011 byla ponížena SP na 10 % z ročně uspořené částky (max. 

z 20 000 Kč) 

Zákon 

č. 303/2013 

Sb. 

 Tato novela zákona reflektuje vydání nového občanského zákoníku, který 

začal platit od 1. 1. 2014, vyžádal si změnu zákona o stavebním spoření, 

a to část čtrnáctou, článek XVII. 

 Podstatná změna nastala při úmrtí účastníka stavebního spoření, neboť před 

touto novelizací zákona bylo možné převést veškerá práva a povinnosti, 

které vyplynuly ze smlouvy o stavebním spoření, na pozůstalé (resp. došlo 

k převedení smlouvy na dědice). Podle této novely to již není možné, na 

dědice přecházejí pouze pohledávky (naspořené finanční prostředky), 

popřípadě dluhy zesnulého. Již není možné, aby dědic pokračoval ve 

spoření, či aby později využil řádný/překlenovací úvěr ze stavebního 

spoření. 

Zákon 

č. 296/2017 

Sb. 

 Díky tomuto zákonu má Ministerstvo financí možnost poskytovat údaje 

o účastnících stavebního spoření soudům a exekutorům. 

Zdroj: [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], vlastní zpracování. 
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METODIKA A CÍL 

 

Cílem tohoto příspěvku bylo pomocí metod popisné statistiky popsat vývoj vybraných 

ukazatelů stavebního spoření od roku 1997 do 2. q 2018 a určit průměrné tempo růstu 

vybraných ukazatelů stavebního spoření od roku 1997 – 2. q 2018 a některé jejich další číselné 

charakteristiky. Data byla získána prostřednictvím online přehledu, který na svých 

internetových stránkách uveřejňuje Ministerstvo financí České republiky. 

Dalším cílem bylo na vzorku náhodných respondentů s použitím grafického znázornění 

a testu nezávislosti v kontingenční tabulce analyzovat, zda vybrané sociologické a osobní 

ekonomické indikátory (identifikační proměnné) ovlivňují využívání stavebního spoření v 

České republice. Data byla získána pomocí dotazníkového šetření, které probíhalo v období 

duben 2018 až srpen 2018 mezi náhodnými respondenty (obyvateli) České republiky. Analýzy 

získaných dat byly provedeny v programu MS Excel 2010 a ve statistickém programu R. 

K ověření formulovaných statistických hypotéz je použit Pearsonův chi-kvadrát test 

nezávislosti v kontingenční tabulce. Statistická hypotéza H0 reprezentuje tvrzení, že náhodné 

veličiny X a Y jsou nezávislé. To znamená, že pravděpodobnost výskytu určité hodnoty 

náhodné veličiny Y není ovlivněna přítomností hodnoty náhodné veličiny X. Hypotéza byla 

testována na hladině významnosti α = 0,05, následovně: významná platnost alternativní 

hypotézy HA byla prokázána, když p-hodnota testu < α, což znamená, že byla zamítnuta nulová 

hypotéza H0. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSE 

 

Nejdříve jsme se zabývali popisem některých nejvýznamnějších ukazatelů stavebního 

spoření (meritorní proměnné) za zkoumané období a vypočítali jejich nevýznamnější číselné 

charakteristiky, které jsou znázorněny v tab. č. 3. Použili jsme k tomu informace publikované 

Ministerstvem financí České republiky. Z takto získaných časových řad jsme vypočítali 

i průměrná tempa růstu, která jsou uvedena v tab. č. 4. 
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Tab. č. 3: Číselné charakteristiky vybraných ukazatelů stavebního spoření za období 1997 – 

2. q 2018. 

Proměnná 
Střední 

hodnota 

Směrodatná 

odchylka 
Minimum Maximum Medián 

Nově uzavřené 

smlouvy o stavebním 

spoření (počet) 

669925,09 432357,10 314650 2097338 523280,50 

Cílová částka u nově 

uzavřených smluv 

o stavebním spoření 

fyzickými osobami 

(v tis. Kč) 

270,92 98,24 137 450 292,70 

Naspořená částka 

(v mld. Kč) 
303,27 128,79 59,55 434,99 359,38 

Státní podpora 

přiznaná na smlouvu 

o stavebním spoření 

za příslušný rok (v Kč) 

2477,55 773,34 1312 3256 2799 

Úvěry celkem (v mld. 

Kč) 
163,25 104,28 5,94 293,36 203,36 

Úvěr ze stavebního 

spoření (v mld. Kč) 
33,74 16,43 0,71 55,78 38,10 

Překlenovací úvěr 

(v mld. Kč) 
129,51 88,89 5,22 240,29 162,47 

Zdroj: [11, 12, 13], vlastní zpracování. 

 

Tab. č. 4: Průměrný koeficient růstu (průměrné tempo růstu) vybraných ukazatelů stavebního 

spoření od roku 1997 – 2. q 2018. 

Proměnná 

Průměrné 

tempo 

růstu 

Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření (počet) 0,96 

Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv o stavebním spoření 

fyzickými osobami (tis. Kč) 

1,06 

Naspořená částka (mld. Kč) 1,09 

Průměrná státní podpora přiznaná na smlouvu o stavebním spoření za příslušný 

rok (Kč) 

n/a 

Úvěry celkem (mld. Kč) 1,20 

Úvěr ze stavebního spoření (mld. Kč) 1,21 

Překlenovací úvěr (mld. Kč) 1,19 

Zdroj: [11, 12, 13], vlastní zpracování. 

 

U první proměnné „Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření“ bylo zjištěno, že 

od roku 1997 bylo nejméně smluv o stavebním spoření založeno v roce 2004 (autoři příspěvku 

předpokládají, že za rok 2018 bude tato hodnota vyšší, neboť od začátku roku 2018 do 2. q 2018 

bylo uzavřeno již 206 504 nových smluv o stavebním spoření), zatímco nejvíce smluv o 
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stavebním spoření bylo uzavřeno v roce 2003. Jak je patrné z tab. č. 4, průměrný koeficient 

růstu této proměnné za sledované období činní 0,96. 

Další ukazatel, který byl podroben hodnocení „Průměrná cílová částka u nově 

uzavřených smluv o stavebním spoření fyzickými osobami“, vypovídá o tom, že účastnící 

stavebního spoření uzavírali smlouvy o stavebním spoření v roce 2001 na nejnižší cílové částky 

(136,9 tis. Kč), zatímco během roku 2018 na nejvyšší (450,1 tis. Kč). 

Následující proměnná charakterizuje „Naspořenou částku“. Při provedení analýzy této 

proměnné autoři zjistili, že nejvíce peněz účastníci naspořili v roce 2012, zatímco nejméně 

v roce 1997. Průměr této proměnné od roku 1997 do 2. q 2018 činí 303,27 mld. Kč za rok. 

Analýza proměnné „Průměrná státní podpora přiznaná na smlouvu o stavebním 

spoření za příslušný rok“ zjistila, že nejvyšší průměrná státní podpora byla uplatněna v roce 

2004, zatímco nejnižší průměrná státní podpora přiznaná na smlouvu o stavebním spoření byla 

v roce 2012. Pro rok 2017 a 2. q 2018 data nebyla k dispozici. Průměrná hodnota této veličiny 

od začátku sledovaného období od roku 1997 do konce roku 2016 činí 2477,55 Kč. Vzhledem 

k tomu, že data pro rok 2017 a 2. q 2018 nejsou k dispozici, nereprezentuje se u této proměnné 

průměrné tempo růstu za sledované období. 

Jak je patrné z tab. č. 3, maximální hodnota proměnné „Úvěry celkem“ přesáhla v roce 

2010 hodnotu 293 mld. Kč. Účastníci stavebního spoření se nejméně zadlužili v roce 1997, kdy 

celková suma úvěru překročila hranici 5,9 mld. Kč. Za sledované období průměrná hodnota 

celkových úvěrů činila 163,25 mld. Kč. Jak je patrné z tabulky č. 4, průměrný koeficient růstu 

této proměnné za zkoumané období činí 1,20. Největší podíl na celkovém úvěru má 

překlenovací úvěr, neboť pouze v roce 2001 se rovnal úvěr ze stavebního spoření sumě 

překlenovacího úvěru, v ostatních letech překlenovací úvěr dosahoval mnohonásobně vyšších 

hodnot. Největší rozdíl byl zaznamenán v roce 2010, kdy překlenovací úvěr převyšoval úvěr ze 

stavebního spoření o 187,2 mld. Kč. Průměrná výše překlenovacího úvěru za sledované období 

činí 129,51 mld. Kč, zatímco průměrná hodnota řádného úvěru ze stavebního spoření za 

analyzované období je 33,74 mld. Kč. V roce 2018 vzrostl celkový poměr objemu úvěrů a 

naspořené částky na 71,8 procenta. 

Jak již bylo uvedeno výše, pro zjištění vybraných faktorů, které charakterizovaly podíl 

využívání stavebního spoření českou populací, bylo využito dotazníkové šetření s počtem 

respondentů n=124. Omezili jsme se na popis situace ve výběrovém vzorku respondentů 

pomocí vhodných sloupcových diagramů a na testování významné závislosti využívání 

stavebního spoření na zkoumaných faktorech. K testování byly použity testy nezávislosti 

v kontingenčních tabulkách. Všechny testované hypotézy byly testovány na hladině 
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významnosti α=0,05. Dotazník byl poskytnut celkem 355 respondentům, avšak návratnost 

dotazníků činila pouhých 34,93 %. Přičemž 44,4 % respondentů odpovědělo, že využívá 

stavební spoření, zatímco 55,6 % respondentů uvedlo, že stavební spoření nevyužívá. 

Mezi ovlivňující faktory autoři řadili: pohlaví, věk, vzdělání, pracovní zařazení, měsíční příjem 

a využívání sdílené ekonomiky. 

 

Graf č. 1 reprezentuje využívání stavebního spoření v populaci respondentů dle pohlaví. 

Jak je patrné, stavební spoření využívá 24,19 % mužů a 20,16 % žen. 

 

Graf č. 1: Využívání stavebního spoření ve výběru respondentů dle pohlaví. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Pomocí Pearsonova chí-kvadrát testu v příslušné kontingenční tabulce je ověřena 

nulová hypotéza (H0): využívání stavebního spoření nezávisí na pohlaví respondenta proti 

opačné alternativní hypotéze. Nezamítáme nulovou hypotézu (X-squared = 0,8169, df = 1, p-

value = 0,3661). Znamená to, že na 5% hladině významnosti nebyla v populaci respondentů 

prokázána významná závislost využívání stavebního spoření na pohlaví respondenta. 
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Graf č. 2: Využívání stavebního spoření ve výběru respondentů dle vzdělání. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Obdobně jako dříve použitý Pearsonův  chí-kvadrát test reprezentuje fakt, že testem 

nebyla prokázána významná závislost využívání stavebního spoření na vzdělání respondentů 

(X-squared = 5,2542, df = 5, p-value = 0,3856). 

 

Graf č. 3: Využívání stavebního spoření ve výběru respondentů dle pracovního zařazení. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Pomocí Pearsonova chí-kvadrát testu v příslušné kontingenční tabulce je zkoumána 

nulovou hypotéza (H0): využívání stavebního spoření nezávisí na pracovním zařazení 

respondenta proti opačné alternativní hypotéze. Na základě výsledku testu se nezamítá nulová 

hypotéza, neboť nebyla prokázána významná závislost využívání stavebního spoření 

na pracovním zařazení respondenta (X-squared = 2,535, df = 3, p-value = 0,469). 

Jako další faktor, který by mohl hrát důležitou roli při využívání stavebního spoření, je 

spatřována skutečnost, zda respondent dotazníkového šetření využívá sdílenou ekonomiku, 

respektive zda využívá část trhu sdílené ekonomiky a to P2P půjčky (peer to peer lending) a to 

jak z pozice investora, tak z pozice dlužníka. Uvedený faktor je brán v potaz, neboť v dnešní 

turbulentní době je tento segment sdílené ekonomiky na vzestupu. 

 

Graf č. 4: Využívání stavebního spoření ve výběru respondentů na základě využívání sdílené 

ekonomiky. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Na základě Pearsonova chí-kvadrát testu v příslušné kontingenční tabulce se zamítá 

nulová hypotéza (X-squared = 5,3374, df = 1, p-value = 0,02087). Znamená to, že na 5% hladině 

významnosti byla v populaci respondentů prokázána významná závislost využívání stavebního 

spoření na využívání sdílené ekonomiky. 
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Graf č. 5: Využívání stavebního spoření ve výběru respondentů na základě průměrného ročního 

čistého příjmu (v Kč). 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Díky Pearsonovu chí-kvadrát testu se nezamítá nulová hypotéza, neboť výsledkem 

testu nebyla prokázána významná závislost využívání stavebního spoření na výši průměrného 

ročního čistého příjmu (X-squared = 6,4712, df = 6, p-value = 0,3725). 

Jako poslední vybraná identifikační proměnná, která může ovlivňovat využívání 

stavebního spoření, je věk respondentů. Pomocí Pearsonova chí-kvadrát testu bylo zjištěno, 

že se nezamítá nulová hypotéza, neboť výsledkem testu nebyla prokázána významná závislost 

využívání stavebního spoření na věku respondentů (X-squared = 1,297, df = 6, p-value = 

0,9718). Graf č. 6 reprezentuje věkové složení respondentů, kteří se zúčastnili dotazníkového 

šetření. Jak vyplývá z grafu, dotazníkového šetření se nejvíce zúčastnili lidé ve věku 20–29 let. 

Celkový počet těchto respondentů činí 27,42 %. 
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Graf č. 6: Využívání stavebního spoření ve výběru respondentů na základě jejich věku. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

ZÁVĚR 

 

Pomocí statistických testů byla pro vybrané ukazatele stavebního spoření zjištěna 

střední hodnota, směrodatná odchylka a další číselné charakteristiky za časové období 1997 – 

2. q. 2018. Střední hodnota stavebního spoření je 0,4435 (představuje podíl respondentů 

ve výběrovém vzorku, používajících stavební spoření), její standardní chyba 0,0448 je 

způsobena značnou variabilitou dat. 95% interval spolehlivosti stavebního spoření je 0,4435 ± 

0,0887. Cílem příspěvku bylo nalézt významné faktory, které mohou ovlivňovat využívání 

stavebního spoření. První faktor, kterému jsme se věnovali, bylo pohlaví respondentů. 

Na základě provedení Pearsonova chí-kvadrát testu v kontingenční tabulce nebyla prokázána 

důležitost tohoto faktoru na využívání stavebního spoření. Uvedený poznatek platí také pro 

další identifikační proměnné (vzdělání, pracovní zařazení, průměrný měsíční čistý příjem a věk), 

které byly podrobeny analýze. Podařilo se prokázat, že existuje významná závislost využívání 

stavebního spoření a segmentu trhu sdílené ekonomiky P2P půjčkám. Dalším cílem bylo 

přiblížit vývoj jednotlivých ukazatelů stavebního spoření pomocí popisné statistiky. Meziroční 

růst nově uzavřených smluv o stavebním spoření stoupl v prvním pololetí 2018 o 29 %. Dále 

se ukázalo, že celkový počet úvěrů v prvním pololetí 2018 klesl oproti konci roku 2017, o 

13000 úvěrů. Na druhou stranu celkový objem financí z úvěrů vzrostl v pololetí 2018 oproti 

konci roku 2017 o 7,4 mld. korun. Tento příspěvek může významně posloužit pro další 

výzkumná šetření, která budou orientována na podobné téma, zejména pro podrobné a rozsáhlé 
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šetření vývoje jednotlivých ukazatelů stavebního spoření v čase, popřípadě zkoumaní dalších 

faktorů, které mohou ovlivňovat tento segment trhu. Je zde podle získaných dat možno použít 

i další metody analýz (např. i metodu Point biserial correlation). 
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RECENZNÍ ŘÍZENÍ PRO Č. 3-4/2018 

Jednotliví oponenti (17) recenzovali 1–3 články (vč. článků posléze vyřazených). Redakce 

od nich obdržela na každý příspěvek 1–3 posudky, celkem 21 posudků. 
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INFORMACE O ČASOPISU 

Základní charakteristika 

Časopis Auspicia je nezávislým recenzovaným neimpaktovaným vědeckým časopisem pro otázky 

společenských a humanitních věd. Je založen na 5 základních principech: řádné a přísné recenzní řízení; 

mezinárodnost; otevřenost; výběrovost; kontinuální zvyšování kvality. 

 

Historie 

Vydáván od r. 2004 Vysokou školou evropských a regionálních studií (VŠERS) čtyřikrát ročně 

ve formátu B5. Ve 36 číslech bylo otištěno asi 834 příspěvků a recenzí. Rada pro výzkum, vývoj 

a inovace jako odborný a poradní orgán vlády ČR zařadila časopis Auspicia (ISSN 1214-4967) pro léta 

2008–2013 a znovu pro rok 2015 (http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=733439) mezi 

recenzované neimpaktované časopisy, které uvedla v oborech Národního referenčního rámce excelence 

(NRRE). V r. 2016 byl recenzovaný vědecký časopis Auspicia zařazen do mezinárodní databáze ERIH 

PLUS. 

 

Tematické sekce 

1 Veřejná správa, řízení  

2 Bezpečnost  

3 Vybrané příspěvky z dalších humanitních oborů  

4 Recenze  

5 Varia (informační texty, diskuse, zprávy z vědeckých akcí) 

 

Základní pokyny autorům článků (2019) 

Jazyk:   čeština, slovenština, angličtina, němčina, ruština 

Data uzávěrek:  1. číslo – 1. 2. • 2. číslo – 1. 8. 

Recenzní řízení: oboustranně anonymní, nezávislé, objektivní 

Data vydání:  1. číslo – 1. 6. • 2. číslo – 1. 12. 

Podrobný zdroj: https://vsers.cz/recenzovany-vedecky-casopis-auspicia 

 

Autorský poplatek 

Za výdaje spojené s uveřejněním vědeckého příspěvku v délce max. 8 normostran v sekcích 1.–3. hradí 

autor částku 1 600,- CZK (popř. částku zvýšenou o 200,- Kč za každou další normostranu), nebo 

příslušnou částku v EUR dle aktuálního přepočtu, a to nejpozději do uzávěrky příslušného čísla 

(tj. před recenzním řízením) převodem na účet vydavatele (VŠERS) u Oberbank AG České Budějovice 

č. 7000012206/8040, IBAN: CZ83 8040 0000 0070 0001 2206, BIC: OBKL CZ2X (zahraniční plátci si 

poplatek za převod hradí sami), nebo v hotovosti na ekonomickém oddělení VŠERS. Variabilním 

symbolem je IČO autorova pracoviště a specifickým symbolem číselný kód 12342016. Do zprávy 

pro příjemce se uvede jméno autora / autorů a pracoviště. 

 

Kontaktní údaje 

Vysoká škola evropských a regionálních studií 

Žižkova tř. 6, 370 01  České Budějovice 

00420 386 116 839 | auspicia@vsers.eu | https://vsers.cz/recenzovany-vedecky-casopis-auspicia 

https://vsers.cz/recenzovany-vedecky-casopis-auspicia/
https://vsers.cz/recenzovany-vedecky-casopis-auspicia/
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INFORMATION ON JOURNAL 

Basic characteristics 

The Auspicia Journal is an independent, reviewed, non-impact scholarly journal dealing with social 

sciences. It is based on the five following principles: regular and strict review process; internationality; 

openness; selectiveness; continuous quality improvement. 
 

History 

It has been published since 2004 by the College of European and Regional Studies (VŠERS) four times 

a year in the B5 format. 834 scientific contributions and reviews have been published in 36 issues. 

Research, Development and Innovation Council, being a professional and advisory board of the 

Government of the Czech Republic, integrated Auspicia Journal (ISSN 1214-4967) into reviewed, non-

impact scholarly journals which were involved in the topics of National Reference Framework of 

Excellence in 2008–2013, and it has been involved there in 2015 again 

(http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=733439). In 2016 The Auspicia reviewed scholarly 

journal was listed in the international database ERIH PLUS. 

 

Thematic sections 

1 Public administration, management 

2 Safety 

3 Selected contributions from other humanities 

4 Reviews 

5 Miscellaneous (informative texts, reports from scientific events) 

 

Basic instructions to authors of articles (2019) 

Language:  Czech, Slovak, English, German, Russian 

Deadlines:   1st issue –  1st February • 2nd – 1st August 

Review process: anonymous, independent, objective 

Publishing dates: 1st issue – 1st Juni • 2nd – 1st December 

Detailed source: https://vsers.cz/recenzovany-vedecky-casopis-auspicia 

 

Author’s fee 

The authors of the papers (contributions) are to pay the amount of 1,600 CZK for the expenses 

connected with the publishing the scholarly contributions of 8 standard pages at maximum 

(or the amount increased by 200,- CZK per every other standard page), or the appropriate amount 

in EUR in accordance with the current exchange rate in sections 1–3. They are to do this by the closing 

of a certain volume (i.e. before the review process) either by means of the payment order transferred 

to the publisher’s bank account No. 7000012206/8040, Oberbank České Budějovice, IBAN: CZ83 8040 

0000 0070 0001 2206, BIC: OBKL CZ2X (foreign payors pay the transfer charge by themselves), or 

they can pay it by cash at the economic department of College of European and Regional Studies. 

Registration numbers of authors’ workplaces are variable symbols then, the specific symbol is a code of 

the following digits: 12342016. The information for payee involves the name of author / authors and 

workplace. 

 

Contacts 

College of European and Regional Studies 

Žižkova tř. 6, 370 01  České Budějovice 

00420 386 116 839 | auspicia@vsers.eu | https://vsers.cz/recenzovany-vedecky-casopis-auspicia 

https://vsers.cz/recenzovany-vedecky-casopis-auspicia/
https://vsers.cz/recenzovany-vedecky-casopis-auspicia/
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ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛЕ 

Основная характеристика 

Журнал Auspicia – это независимый рецензируемый научный журнал, предназначенный 

для обсуждения вопросов, касающихся общественных и гуманитарных наук. 5 основных 

принципов журнала: тщательный и точный порядок рецензирования; международность; 

открытость; избирательность; постоянное повышение качества. 

 

История 

Журнал издается с 2004 г. Высшей школой европейских и региональных исследований (VŠERS), 

он выходит четыре раза в год в формате B5. В тридцати шести номерах было опубликовано 

примерно 834 научных статей и рецензий. Совет по исследованию, разработкам и инновациям, 

являясь специальным и рекомендательным органом Правительства ЧР, включил журнал 

«Ауспиция» (ISSN 1214-4967) на 2008–2013 гг. и снова на 2015 г. 

(http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=733439) в рецензируемые неимпактованные 

журналы, приведенные в категориях «Национального оценочного списка наивысшего уровня» 

(NRRE). В 2016 г. рецензируемый научный журнал «Ауспиция» был включен в международный 

банк данных «ERIH PLUS». 

 

Тематические секции 

1 Общественное управление, менеджмент 

2 Безопасность 

3 Избранные работы из других гуманитарных специальностей 

4 Рецензии 

5 Разное (информационные тексты, новости с научных мероприятий) 

 

Основная инструкция авторам статей (2019) 

Язык:   чешский, словацкий, английский, немецкий, русский 

Последний срок: 1 № – 1 февраля • 2 № – 1 августа 

Рецензирование: анонимное, независимое, объективное 

Даты выпуска:  1 № – 1 июня • 2 № – 1 декабря 

Подробная инф.: https://vsers.cz/recenzovany-vedecky-casopis-auspicia 

 

Авторский сбор 

За затраты, связанные с опубликованием научной статьи объемом не больше 8 нормостраниц 

в секциях с 1–3, автор выплачивает сумму в 1 600 чешских крон (за каждую дополнительную 

нормостраницу доплачивается 200 чешских крон), или соответствующую сумму в евро 

по актуальному пересчету, это должно быть сделано не позднее последнего срока принятия 

материалов в соответствующий номер журнала (т.е. до рецензирования) на счет издательства 

(VŠERS) в Oberbank AG České Budějovice č. 7000012206/8040, IBAN: CZ83 8040 0000 0070 0001 

2206, BIC: OBKL CZ2X (сбор за перевод иностранные авторы оплачивают сами). Переменным 

символом является ИНН места работы автора, специфическим символом цифровой код 12342016. 

В графе «Сообщение для адресата» необходимо указать ФИО автора / авторов статьи и место 

работы. 

 

Контактные данные 

Высшая школа европейских и региональных исследований 

Žižkova tř. 6, 370 01  České Budějovice 

00420 386 116 839 | auspicia@vsers.eu | https://vsers.cz/recenzovany-vedecky-casopis-auspicia 

https://vsers.cz/recenzovany-vedecky-casopis-auspicia/
https://vsers.cz/recenzovany-vedecky-casopis-auspicia/

