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Představení projektu

• Proměny kvality pracovního života
Projekt č.TD020046 (s finanční podporou TAČR, OMEGA)

• Program na podporu aplikovaného 
společenskovědního výzkumu a experimentálního 
vývoje „OMEGA“

• Je orientován na plnění specifického cíle programu 
C5 - Vytvořit a zavést nové postupy, vyvinout nové 
metody a systémy pro hodnocení dopadů
státních zásahů na hospodářský a společenský 
vývoj.
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Cíl projektu

• Cílem projektu je přenos výsledků 

výzkumných prací do reálného fungování 

společnosti se záměrem zvýšit akcent a 

orientaci sociálně ekonomické politiky 

na kvalitu práce a žití včetně 

humánních, důstojných podmínek 

výkonu pracovních činností v ČR.
• Doba řešení projektu 01/2014 - 12/2015
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Řešitelský tým projektu

• Ing. Lenka Svobodová, Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce, v.v.i.

• Ing. Iveta Mlezivová, Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce, v.v.i.

• Jakub Růžička, Výzkumný ústav bezpečnosti 
práce, v.v.i.

• PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D., Sociologický ústav AV 
ČR, v.v.i. (CVVM)

• Ing. Jan Červenka, Sociologický ústav AV ČR, 
v.v.i. (CVVM)
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Podpora řešitelů

• Členové tazatelské sítě CVVM (cca 330), 

kteří provádějí osobní standardizované 

rozhovory s respondenty v rámci 

dotazníkového šetření
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Potřebnost, důležitost a významnost projektu 

vyplývá z jeho předmětu a věcného zaměření

• Zvýšení kvality sociální a hospodářské politiky i 
veřejné správy vyžaduje systém zpětných 
vazeb, průběžné vyhodnocování jejich efektivity 
a dopadů, a to s využitím moderních metod, 
které  projekt pro oblast práce - objektivní 
i subjektivní hodnocení- přinese. 

• Poznatky a nástroje pro sledování stavu 
a vývoje hodnoty, důležitosti práce 
i spokojenosti se současně vykonávanou 
prací/zaměstnáním obyvatel ČR.
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PŘÍNOS – přidaná hodnota

• Rozšíření expertních znalostí o kvalitě 

pracovního života v ČR

• Monitorování stavu, identifikovaných 

celospolečenských potřeb v této oblasti

• Predikce vývoje
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Činnosti a výstupy

• Výzkumný nástroj, realizace, 

vyhodnocení terénního šetření

(KPŽ, 2014)

• Publikování - recenzované 

příspěvky

• Publikace „Proměny KPŽ“ 

• Certifikovaná metodika

• Vývoj software, webová

aplikace
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Zvyšování pozornosti kvalitě pracovního

života členů společnosti podporuje

• prosazování k sebeurčení (realizace principu 
svobody), 

• spolurozhodování (realizace principu pokroku), 

• sociální spravedlnosti (realizace principu 
solidarity), 

• rovnosti šancí (realizace principu 
spravedlnosti), 

celkovou kvalitu života (realizace 
principu humanity). 
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Děkuji za pozornost

Ing. Lenka Svobodová
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

svobodoval@vubp-praha.cz

+420 605 063 416
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