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Anotace 

Práce je zaměřena na personální principy ve svobodné firmě. Zabývá se vybranými 

personálními činnostmi, jako jsou získávání, výběr, vzdělávání, rozvoj, stimulace a motivace 

pracovníků v klasické firmě. Dále popisuje, co je to svobodná firma a uvádí, v čem se liší 

personální činnosti v klasické firmě od firmy svobodné. Praktická část popisuje personální 

principy ve dvou vybraných firmách. 
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Úvod  

Žijeme v 21. století plném automatizace, modernizace a sociálních sítí. Snažíme se 

zlepšit a zjednodušit náš život. Bohužel, žijeme ve společnosti, kde na první místo stavíme 

peníze. Ano, neobejdeme se bez nich, ale je to ten hlavní důvod, proč chodíme do práce? 

Hodně lidí práce, kterou vykonávají, nebaví a chodí tam jen protože musí.  Proto vznikl 

koncept svobody v práci. Abychom začali dělat to, co nás baví, co nás naplňuje a to, v čem 

jsme nejlepší. Svoboda v práci neznamená to, že si každý dělá, co chce. Vše má svá pravidla. 

Ve svobodné firmě jde o to, že máte prostor, žádné nařizování kdy, kde, co a jak. Záleží to 

jen na vás. Je zřejmé, že svoboda, respektive nést zodpovědnost za své činy, není pro 

každého, a také není pro každý druh práce.  

Běžný člověk se k tématu svobody v práci dostane celkem zřídka kdy. Pokud už se 

k někomu dostane a chce se dozvědět víc, je to jen dobře. Hodně lidí si uvědomí, že je práce 

vlastně nebaví a chtěli by to změnit. Potřebují dělat to, co je baví a naplňuje, aby odvedli 

skvělou práci, byli na sebe hrdí a hlavně šťastní. Proto je potřeba šířit dál principy svobody 

v práci a vytvářet svobodné firmy.  A také firmy zodpovědné. Pokud chceme na tomto světě 

ještě nějakou dobu zůstat.   

Proto je hlavním cílem bakalářské práce seznámit a objasnit, že vůbec něco takového 

jako „svobodná firma“ existuje a funguje, že lidé mohou být v práci šťastní a jejich práce je 

může naplňovat a může pro ně být životním stylem. Praktická část mapuje dvě firmy 

založené na těchto principech.  

Tato bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První dvě jsou zaměřeny na teorii, 

kdy první část se týká personální práce a lidí, kteří v podniku patří k těm nejdůležitějším 

zdrojům. Přibližuje a vysvětluje její činnosti v podniku související s pracovním procesem 

člověka v podniku. V druhé část se zabývá konceptem „svobody v práci“ a svobodnými 

firmami. Vysvětluje, o co se jedná, kde lze použít svobodu v práci a pro koho je určena. Třetí 

část se věnuje „svobodě v práci“ v praxi. Ukazuje, jak taková „svobodná firma“ může 

vypadat ve skutečnosti a že to vše funguje, jen se musí chtít a věřit.   
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1 Personální práce 

Jakýkoliv podnik nemůže fungovat, pokud se mu nepodaří shromáždit, propojit, 

uvést do pohybu a využívat finanční, lidské, materiální a informační zdroje. Hlavním úkolem 

řízení podniku je neustálé propojování, shromažďování a využívání těchto čtyř zdrojů. 

(Koubek, 2015, s. 13) 

Lidské zdroje neboli lidé, jsou právě ti, kteří uvádí ostatní zdroje jako finanční a 

materiálové do pohybu a determinují jejich využití. A proto lidé v podniku představují 

nejcennější a většinou i nejdražší zdroj, který rozhoduje o prosperitě a konkurenceschopnosti 

podniku. 

„Personální práce tvoří tu část řízení podniku, která se zaměřuje na vše, co se týká 

člověka v souvislosti s pracovním procesem, tj. jeho získávání, formování, fungování, 

využívání, jeho organizování a propojování jeho činností, výsledků jeho práce, jeho 

pracovních schopností a pracovního chování, vztahu k vykonávané práci, organizaci, 

spolupracovníkům a dalším osobám, s nimiž se v souvislosti se svou prací stýká, a rovněž 

jeho osobního uspokojení z vykonávané práce, jeho personálního a sociálního rozvoje.“ 

(Koubek, 2015, s. 13) 

Personální práce v podniku je realizována dílčími personálními činnostmi. Tyto 

činnosti nejsou jednoznačně vymezeny. Mezi nejčastěji uváděné personální činnosti patří: 

(Bernardová, 2015, s. 4-5; Dvořáková, 2007, s. 17-18; Koubek, 2015, s. 20-22) 

• Analýza práce a vytváření pracovních míst 

• Plánování lidských zdrojů 

• Získávání, výběr a adaptace pracovníků 

• Rozmisťování pracovníků 

• Hodnocení a odměňování pracovníků 

• Vzdělávání a osobní rozvoj pracovníků 

• Pracovní vztahy  

• Péče o pracovníky  

• Personální informační systém  

• Uplatňování a dodržování zákoníku práce 

Vybraným personálním činnostem se budeme věnovat dále. 
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1.1 Vývoj personální práce 

Pro jednotlivé vývojové fáze či koncepce personální práce a její postavení v řízení 

podniku se rozlišují rámcové etapy podle vývoje od nejstarší po současnost, a to personální 

administrativa (správa), personální řízení a řízení lidských zdrojů (Kocianová, 2010, s. 10). 

Za nejstarší koncepcí personální práce je označována personální administrativa, 

která je chápána jako služba. Představuje personální práci jako činnost plynoucí z legislativy 

v pracovněprávní oblasti, činnosti zaměřené na zaměstnávání lidí a péči o ně. Dále činnosti 

spojené s pořizováním, uchováváním a aktualizací dokumentů a informací, které dále 

poskytuje řídícím složkám podniku (Kocianová, 2010, s. 10-11; Koubek, 2015, s. 14). 

Další koncepcí personální práce je personální řízení, které se začalo objevovat již 

před 2. světovou válkou v podnicích s dynamickým a progresivním vedením, zaměřené 

především na expanzi a eliminaci konkurence. Vedení podniků si začalo uvědomovat, že 

k dosažení těchto cílů jim nejlépe pomůže pečlivě vybraný, zformovaný, organizovaný a 

motivovaný pracovní kolektiv. Tudíž tím nejlepším zdrojem konkurenceschopnosti a 

prosperity je člověk – lidská práce (Koubek, 2015, s. 15). 

Personální řízení začalo prosazovat aktivní roli personální práce. Rozvíjí se nové 

typy personálních útvarů v podniku, které formulují personální politiku a nové metody. 

Vznikají specializace personalistů pro jednotlivé personální činnosti jako např. hodnocení 

práce, mzdy a odměňování zaměstnanců. I přes znatelný pokrok se personální řízení stále 

zabývá vnitroorganizačními problémy zaměstnávání lidí a využití vnitřní pracovní síly. Stále 

má spíše povahu operativního řízení (Dvořáková, 2007, s. 5; Koubek, 2015, s. 15). 

Nejnovější koncepcí personální práce je řízení lidských zdrojů. Tato koncepce se 

ve vyspělém zahraničí začíná formovat v průběhu 50. a 60. let. Stává se jádrem řízení 

podniku a jeho nejdůležitější složkou a úlohou všech manažerů. Toto nové postavení 

personální práce považuje za nejdůležitější výrobní vstup a motor činnosti právě člověka a 

jeho práci (Koubek, 2015, s. 15). 

Dle Armstronga (2015, s. 47) je řízení lidských zdrojů definováno jako „strategický, 

integrovaný a ucelený přístup k zaměstnávání, rozvíjení a uspokojování lidí pracujících 

v podnikách.“  
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Mezi obecné cíle řízení lidských zdrojů patří úspěšné plnění cílů podniku 

prostřednictvím lidí. Tyto cíle se týkají efektivnosti podniku, jsou to postupy v oblasti 

lidských zdrojů, které vytvářejí klíčové schopnosti rozhodující o konkurenceschopnosti 

podniku. Strategií řízení lidských zdrojů je vytvářet politiku neustálého zlepšování a 

vytváření vztahů se zákazníky. Dále je to řízení lidského kapitálu jejímž cílem je 

zabezpečit a udržet si potřebnou kvalifikovanou, oddanou a motivovanou pracovní sílu. 

K tomu podniky využívají řízení odměňování a řízení znalostí, které jsou taktéž součástí 

těchto cílů. Dále k cílům zahrnujeme dobré zaměstnanecké vztahy a uspokojování 

rozdílných potřeb (Armstrong, 2007, s. 30-31). 

1.2 Pracovní pozice 

Práce je podle Armstronga (2007, s. 185) účelné vynakládání úsilí, znalostí a 

dovedností. Lidé pracují nejen pro peníze, ale také aby uspokojili své potřeby, které práce 

přináší, jako např. pocit úspěchu, prestiže, uznání, rozvoj svých schopností a další.                             

Dle Kociánové (2010, s. 41-42) je práce „souhrnem cílově zaměřených pracovních činností 

člověka.“ Většinou rozlišujeme práci fyzickou a duševní.  Práce přináší člověku nejen 

uspokojení existenčních potřeb, ale i potřeb sociálních. Významným aspektem pracovních 

činností jsou mezilidské vztahy, protože se práce většinou odehrává ve spolupráci více lidí. 

Proto jsou důležité dobré vztahy na pracovišti, které vytvářejí příjemnou atmosféru a mohou 

kompenzovat negativní stránky práce. 

Pracovní pozice či místo tvoří soubor úkolů a odpovědností člověka na určitém 

pracovišti. V organizační struktuře je definované jako nejmenší jednotka pro jednoho 

pracovníka.  Pracovní místo je stálé, můžeme pouze změnit jeho pracovníka (Dvořáková, 

2007, s. 101; Kocianová, 2010, s. 41). 

Přesnější vyjádření úlohy lidí při vykonávané práci vyjadřuje pojem pracovní role. 

Role se více zaměřují k lidem – pracovníkům než k pracovním místům. Profil role neuvádí 

přímo jednotlivé úkoly, které mají být splněny, ale místo toho očekávání v podobě výstupů, 

výsledků a požadavky na schopnosti a dovednosti potřebné ke splnění očekávání 

(Kocianová, 2010, s. 41; Armstrong, 2015, s. 192). 

Vznik pracovních míst či rolí je podmíněn jejich vytvořením a analýzou pracovních 

míst.  Dle Koubka (2015, s. 43) je vytváření pracovních míst proces, který konkrétně 

definuje pracovní úkoly jedince, tedy pracovních míst, a ty musí být schopny zabezpečit 

efektivní uspokojení potřeb podniku i pracovníků na tomto místě. Před vytvořením 



 

12 

  

pracovních míst se provádí analýza pracovních míst. Ta poskytuje obraz práce a vytváří 

představu o pracovníkovi, který by zde měl pracovat. Jedná se tedy o „proces zjišťování, 

zaznamenávání, uchovávání a analyzování informací o úkolech, metodách, odpovědnosti, 

vazbách na jiná pracovní místa, podmínkách, za nichž se práce vykonává a dalších 

souvislostech pracovních míst.“ (Koubek, 2015, s. 43). 

Cílem analýzy pracovního místa je zpracovat tyto informace o úkolech a 

povinnostech, z kterých vytvoří popis pracovního místa. Tento popis slouží jako podklad 

pro odvození požadavků pracovního místa na pracovníka, tzv. specifikace pracovního místa 

(Koubek, 2015, s. 43). V dnešní době se spíše používá termín analýza rolí či profil rolí. 

Analýzu rolí provádějí buďto personální oddělení a specializovaní analytici nebo přímo 

liniový manažeři ve spolupráci s jednotlivými členy týmů. Používají se systematické metody 

jako rozhovory, dotazníky nebo pozorování (Armstrong, 2007, s. 172) 

Obsah profilu role podle Armstronga (2007, s. 174): 

• Název role 

• Útvar 

• Účel role 

• Hlavní oblasti výsledků  

• Musí znát 

• Musí být schopen 

• Schopnosti chování 

Podle profilu role se poté vybírají vhodní pracovníci. Tomu to tématu se budeme 

věnovat dále. 

1.3 Získávání a výběr pracovníků 

Získávání a výběr pracovníků jsou jednou z klíčových personálních činností. Tyto 

činnosti zajištují, jaké pracovníky bude mít podnik k dispozici pro realizaci cílů organizace 

a její postavení na trhu konkurence. (Kocianová, 2010, s. 79; Koubek, 2015, s. 126) 

Cílem získávání pracovníků je přilákat, identifikovat a přijmout kvalifikovanou 

pracovní sílu. Moderní pojetí řízení lidských zdrojů odlišuje výraz nábor a získávání 

pracovníků. Pod termínem nábor pracovníků se myslí získávání pracovníků z vnějších 

zdrojů. Získávání pracovníků se snaží zdroje získávání pracovníků rozšířit z vnějších také 

na zdroje vnitřní, tedy již stávající pracovníky. Také se zaměřuje na vhodnost pracovníků 
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z hlediska budoucnosti podniku, snaží se získat pracovníky se zájmy co nejvíce 

ztotožněnými se zájmy a cíli podniku. Během procesu získávání pracovníků proti sobě stojí 

podnik se svou potřebou pracovní síly a potenciální uchazeč o práci. Pro efektivní proces 

získávání pracovníků potřebujeme dokonale znát povahy profilů rolí, kterou získáme jejich 

analýzou, a hledisko budoucnosti co se týče uvolňování a vytváření nových pracovních míst 

(rolí). (Koubek, 2015, s. 126-127) 

Dle Koubka (2015, s.131-156) se proces získávání pracovníků skládá z několika 

navazujících kroků:  

• Identifikace potřeby získávání pracovníků 

• Popis a specifikace obsazovaného místa (role) 

• Zvážení alternativ (např. rozdělení práce mezi jiná pracovní místa, pokrytí 

formou přesčasů nebo částečného úvazku atd.) 

• Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa (role), které chceme 

obsadit 

• Identifikace potenciálních zdrojů uchazečů (vnitřní – vnější zdroje) 

• Volba metod získávání pracovníků (např. uchazeči se nabízejí sami, doporučení 

současného pracovníka, vývěsky, letáky, inzerce, spolupráce se vzdělávacími 

institucemi atd.)  

• Volba dokumentů a informací požadovaných od uchazečů (např. životopis, kopie 

dokladů o vzdělání a praxi, speciální dotazníky podniků) 

• Formulace nabídky práce 

• Uveřejnění nabídky práce 

• Shromažďování dokumentů a informací od uchazečů a jednání s nimi 

• Předvýběry uchazečů na základě předložených dokumentů a informací 

• Sestavení seznamu uchazečů, kteří by měli být pozváni k výběrovým 

procedurám. 

Dalším krokem je výběr pracovníků. Jeho hlavním úkolem je posouzení předpokladů 

získaných pracovníků s ohledem na nároky pracovního místa či role. Výběru pracovníků 

musí předcházet výběr kritérií a metod hodnocení. Úspěšný výběr závisí v první řadě na 

informovanosti o uchazečích, tu získáme správnou volbou požadovaných dokumentů a 

informací od uchazečů, především správně vypracovanými dotazníky. U procesu výběru 

pracovníka rozlišujeme dvě fáze. Předběžnou, která charakterizuje volné nebo potenciální 
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pracovní místo či roli. Druhá fáze se týká vyhodnocování. Obvykle se používá kombinace 

více kroků (metod). (Dvořáková, 2007, s. 138; Kocianová, 2010, s. 94-95; Koubek, 2015, s. 

166-174) 

Podle Kocianové (2010, s.95) se může postupovat dle těchto kroků: 

• Zkoumání dokumentů uchazečů (předvýběr) 

• První kontakt uchazečů s podnikem v procesu výběru 

• Shromažďování a analýza dalších informací o uchazečích (např. testování 

způsobilosti, lékařské vyšetření atd.) 

• Výběrový rozhovor 

• Zkoumání referencí 

• Předvedení pracoviště uchazečům a jejich představení potenciálním 

spolupracovníkům 

• Rozhodnutí o přijetí pracovníka 

• Informování uchazeče o přijetí či nepřijetí. 

Podoba výběrového procesu závisí např. na charakteru obsazovaného pracovního 

místa či role, na specifických potřebách a zvyklostech podniku apod. Probíhá ve více kolech, 

první kolo většinou zajištují personalisté a je spíše předvýběrem. Na dalších kolech se již 

podílejí nadřízení a specialisté. Zde jsou shromažďovány a analyzovány informace o 

uchazečích získané testováním způsobilosti, prováděny další pohovory a další příslušné 

náležitosti výběrového řízení. Mezi metody výběru pracovníků lze zařadit analýzu 

dokumentace uchazečů, kam zařazujeme: životopis a motivační dopis, firemní dotazník, 

ústní nebo písemné reference, pracovní posudek, lékařské vyšetření. Další metodou jsou 

testy pracovní způsobilosti jako např. testy inteligence, schopností, znalostí a dovedností či 

osobnosti. Další téměř klíčovou metodou jsou rozhovory, které ale musí být velmi dobře 

připravené. Jejich cílem je získat další a hlubší informace o uchazeči, poskytnou mu 

informace o podniku a práci v ní a posoudit osobnost uchazeče (Kocianová, 2010, s. 98; 

Koubek, 2015, s. 173-179). 

Nyní se často používá moderní diagnostická metoda Assessment centrum (AC). Tato 

metoda umožňuje komplexní zmapování schopností uchazečů o pracovní místo či roli. Jedná 

se o soubor skupinových úloh, někdy zdánlivě nesouvisejících s uvedenou pozici. Ale úlohy, 

které jsou většinou zadávány skupinám, jsou šikovně vybrané tak, aby se při jejich plnění 

projevily kvality žádané na uvedenou pozici. Jednotlivé uchazeče pak pečlivě pozoruje 
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skupina vyškolených pozorovatelů (personalistů, příp. budoucích nadřízených), kteří se na 

základě pozorování rozhodnou, koho přijmou. Je to možnost, jak vidět uchazeče nejen při 

sebeprezentaci u rozhovoru, ale i přímo v akci při plnění zadání. (Čemová, 2014) 

1.4 Vzdělávání a rozvoj pracovníků 

V moderní společnosti se požadavky na znalosti a dovednosti neustále zvyšují, a 

proto musí člověk, pokud chce pracovat, své znalosti a dovednosti neustále rozšiřovat a 

prohlubovat.  Už nestačí jen tradiční způsoby vzdělávání pracovníků jako např. zácvik, 

doškolování, přeškolování, ale podniky se začínají více zaměřovat na rozvojové aktivity. 

Tyto aktivity se zaměřují na rozšíření znalostí a dovedností oproti momentálnímu 

pracovnímu místu, a též se zaměřují na rozvoj osobnosti pracovníka. (Koubek, 2015, s. 252) 

Dle Dvořákové (2007, s. 286) vzdělávání pracovníků v organizaci představuje 

soubor úměrných a plánovaných opatření a činností orientovaných na získávání znalostí, 

dovedností a schopností pracovníků.  

Podle Koubka (2015, s. 253-254) je vzdělávání pracovníků personální činnost, která 

zahrnuje činnosti jako prohlubování pracovních schopností (tzv. doškolování), zvyšování 

použitelnosti pracovníků, rekvalifikační procesy, orientaci pracovníka z hlediska 

konkrétních požadavků jednak k pracovní roli, ale i k podniku a formování osobnosti 

pracovníka. 

Většinou rozlišujeme formování pracovních schopností člověka do tří oblastí, a to 

oblast všeobecného vzdělání, odborného vzdělání a oblast rozvoje. Při všeobecném 

vzděláváním jedinec získává základní a všeobecné dovednosti a znalosti umožňující žít ve 

společnosti. Jedná se o školní vzdělávání u nás řízené státem. Odborné vzdělání se již 

specifikuje na jednotlivé pracovní schopnosti a dovednosti. Zde se již zapojují podniky. 

Oblast rozvoje se zaměřuje na rozšíření palety znalostí a dovedností oproti potřebným 

znalostem a dovednostem pro nynější vykonávanou práci. Je orientována spíše na kariéru 

pracovníka. (Dvořáková, 2007, s. 287; Koubek, 2015, s. 254-257) 

Proces vzdělávání můžeme popsat podle formy procesu, jako řízený nebo neřízený, 

pracovní nebo nepracovní. Metody vzdělávání lze rozdělit do dvou skupin, a to na metody 

vzdělávání na pracovišti „on the job training“ a metody vzdělávání mimo pracoviště „off the 

job training“. Většinou se metody na pracovišti používají pro vzdělávání dělníků a méně 

kvalifikovaných profesí, kdežto metody mimo pracoviště spíše pro vzdělávání vedoucích 

pracovníků na všech úrovních a specialistů. V praxi většinou dochází k různým modifikacím 
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metod podle náplně práce konkrétního pracovníka. Mezi metody používané na pracovišti 

zahrnujeme např.: instruktáž při výkonu práce, asistování, coaching nebo mentoring, kdy se 

jedná o dlouhodobější instruování, vysvětlování a kontrolování výkonu práce. Mentoring se 

liší tím, že si pracovník sám vybírá svého mentora, který mu pomáhá i v jeho kariéře, je jeho 

patronem. Zařadit sem můžeme i rotaci práce a pracovní porady. Metody vzdělávání mimo 

pracoviště jsou určeny spíše pro více účastníků. Tyto metody provádí interní i externí 

vzdělávací útvary. Patří sem přednášky, demonstrování neboli názorné či praktické 

vyučování, workshopy a případové studie, brainstorming, simulace – vytváření modelové 

situace, hraní rolí, assessment centrum, outdoor training (učení hrou, vzdělávání 

pohybovými aktivitami), e-learnig. (Dvořáková, 2007, s. 298-304; Koubek, 2015, s. 265-

273) 

1.5 Stimulace a motivace pracovníků  

Všechny podniky se zajímají o co nejvíce podnětů a způsobů, které vedou k dosažení 

trvale vysoké úrovně výkonu pracovníků. Proto věnují pozornost nejvhodnějším způsobům 

stimulace pomocí nástrojů jako jsou odměny, vedení lidí, práce a pracovní podmínky 

v podniku. Dle Armstronga (2015, s. 217-218) je motiv důvodem, abychom něco udělali a 

motivace se týká faktorů ovlivňující lidi k určitému chování. 

V praxi se často nerozlišuje pojem „motivace“ a „stimulace“, ale mezi těmito pojmy 

je rozdíl. Podle významového slovníku [online] je motivace chápána jako souhrn pohnutek, 

který podněcuje jednání člověka k něčemu, co ho pohání něco dělat, tedy vnitřní podnět 

(motiv, pohnutka). Stimulace je vysvětlena jako povzbuzení, vybuzení, podnícení, dráždění, 

podráždění, tedy vnější podněty (stimuly, incentivy). (ManagementMania, 2016) 

Rozlišujeme tedy vnitřní podněty což je motivace, kdy lidé motivují sami sebe tím, že 

vyhledávají, nalézají a vykonávají práci, která vede k uspokojení jejich potřeb a splnění 

jejich osobních cílů. Pokud se jedná o podněty od někoho jiného, jde o stimulaci. Ta využívá 

různých způsobů, např. odměňování, povyšování, pochvalu a jiné, ale může být i 

v negativním smyslu formou nějakého trestu. Dlouhodobější účinek mají vnitřní podněty, 

protože jsou součástí jedince a nikoli vnucené ze vnějšku. (Armstrong, 2015, s. 218-219) 

Přístupů k stimulaci pracovníků je celá řada. Lze využít různé formy stimulace pro 

různé situace a různé osobnosti lidí. Úspěšnost použití správného stimulačního faktoru 

hodně závisí na osobnosti konkrétního člověka a také na kultuře firmy. Co funguje u jednoho 

konkrétního pracovníka, nemusí fungovat u jiného nebo v týmu. (ManagementMania, 2016) 
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Nejpoužívanější teorií v oblasti motivace je teorie potřeb. Vychází z toho, že 

neuspokojená potřeba vytváří napětí a stav nerovnováhy. Pro nastolení rovnováhy je nutné 

rozpoznat cíl, který vede k uspokojení potřeby, a zvolit cestu k jeho dosažení. Každý 

pracovník má jiné potřeby, a proto je tento problém dost individuální. Nejznámější teorii 

potřeb vytvořil Maslow (1954), tzv. Maslowovu hierarchii potřeb. Rozdělil potřeby do 5 

kategorií, které jsou společné pro všechny lidi. Maslowova hierarchie potřeb je následující:  

1. Fyziologické potřeby 

2. Potřeby jistoty a bezpečí 

3. Sociální potřeby 

4. Potřeby uznání 

5. Potřeby seberealizace, sebenaplnění 

Tato teorie vychází z předpokladu, že uspokojení nižší potřeby je nutné pro potřebu 

vyšší. Tudíž neuspokojená potřeba může vést k motivování či stimulaci chování. 

Uspokojování potřeb nemusí vždy jít postupně vzhůru v této hierarchii. Záleží na 

momentální situaci člověka, které potřeby jsou v popředí jeho zájmu. (Armstrong, 2015, s. 

220-221) 

Stimulace úzce souvisí s výkonností člověka – stimulovaný člověk je výkonnější, 

více se soustředí na dosažení určitého cíle. Rozšířený názor, že čím je motiv silnější, tím je 

výkon lepší, není úplně pravdivý. Většina z nás má zkušenosti s tím, že pokud něco chce až 

příliš, nebývá výsledku dosaženo. Takže musíme dávat pozor na nadměrnou stimulaci či 

motivaci, ta má za následek snížení celkového výkonu. (Horváthová, 2016, s. 23) 
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2 Svobodná firma 

Předchůdcem svobodných firem byl již od prvopočátků kapitalismu ideál 

rovnostářských firem, jejichž hlavním posláním není tvorba zisku podniku, ale služba 

zájmům zaměstnanců, komunity i celé společnosti. Nejznámějším podnikatelem s touto idejí 

u nás byl Tomáš Baťa, a nyní se začínáme vracet k jeho tradicím v podnikání. Svůj 

podnikatelský odkaz shrnul ve své závěti, který zní: "Každé podnikání, které vědomě 

neslouží veřejnosti, je určeno k zániku."  (Vlach, 2012; Libiger, 2006) 

Hlavním propagátorem svobody v práci a svobodných firem u nás je Tomáš Hajzler. 

Podle něj je dosti viditelný rozdíl mezi světem lidí a firem, kteří pracují v první řadě pro 

peníze, a těmi, kteří pracují proto, aby v první řadě sloužili druhým a svůj čas věnují tomu, 

co mají opravdu rádi. Přestože žijeme v době plné modernizace, automatizace a svobody, 

většina firem se drží stejných principů jako před sto lety. Tím, že tak funguje většina firem, 

nám to divné nepřijde, ale není již čas posunout se od řízení, hierarchie a byrokracie 

k systémům spoléhajících na svobodu, zodpovědnost a sebe řízení? Dále uvádím některé 

důvody podle Hajzlera, proč by tak mělo být učiněno: (Carney, 2013, s. 7-10; Hajzler, 2013) 

• (Ne)radost z práce – Dělat práci „rád“ přitom znamená dělat ji „dobře“. 

• (Ne)využitý potenciál – Odhaduje se, že lidé v dnešních firmách řízených 

směrnicemi využívají v průměru pouhých 5–15 % svého potenciálu.  

• Zdraví – Podle mnoha zdrojů je pracovní stres hlavním důvodem většiny 

dnešních chorob. Hlavní příčinou stresu v práci je nedostatek pracovní svobody, 

tedy možnosti ovlivnit to, co, jak, kde nebo s kým bude člověk dělat. 

• Svoboda ve společnosti vs. svoboda v práci – o svých životech rozhodujeme 

relativně velmi svobodě, ale v práci to tak úplně není. 

• Potřeba inovací – Všechno nasvědčuje tomu, že ve 21. století uspěje pouze firma 

dostatečně inovativní a flexibilní. Nezbytnou podmínku k úspěchu bude, že její 

zaměstnanci budou „tvořit“, nikoliv práci pouze „dělat“ nebo „vykonávat“. 

Dlouhodobě bude „tvořit“ pouze člověk svobodný.  

• „Facebooková generace“ – Na trh práce přichází tzv. facebooková generace 

(„Millenials“). Lidé, kteří jsou ze světa sociálních sítí zvyklí na hodnoty jako 

svoboda, zodpovědnost, transparentnost či spolupráce. Pokud chce firma získat 

ty nejlepší z nich, je třeba začít fungovat na podobných principech. 
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• Práce vs. zaměstnání – Všude kolem nás je spousta práce (zdevastovaná příroda, 

rozbité silnice, ...), a přitom máme statisíce nezaměstnaných.  

• „Chudí pracující“ – Už bezmála 20 % českých zaměstnanců pracuje za minimální 

mzdu.  

• „Závod ke dnu“ – Rostoucí počet ekonomů i dalších odborníků začíná stále 

hlasitěji poukazovat na neudržitelnost dnešního systému. Upozorňují na 

bezprecedentní míru korupce, rekordní zadlužování, vzrůstající sociální 

nerovnost, chudobu a hrozící ekologické katastrofy. 

Svobodná firma oproti tradiční hierarchické firmě stojí na sdílení smyslu, 

autonomním rozhodování, zodpovědnosti, komunikaci a z toho plynoucí angažovanosti 

všech spolupracovníků. (Brainwawe, 2018) 

Svoboda v práci se dá rozdělit do tří rovin. Těmi rovinami jsou: osobní (osobní 

podnikání tzv. podnikání na volné noze), týmová (práce v týmech v rámci společnosti), a 

nejvyšší rovinu celofiremní, (svoboda v práci, demokraticky řízená firma). Firem, které se 

dopracovaly až k poslední rovině je stále poměrně málo. (Vlach, 2012) 

Podle Traci Fenton je svobodná firma definována takto: „Demokratická společnost 

(firma) je instituce uplatňující demokratické principy na všech úrovních jako soudržný 

organizační systém. Klíčové je, že demokratická společnost je organizace, nikoli pouze 

manažerský či vůdčí styl jejího ředitele.“, (Amden, 2014) 

Kateřina Vítková (2018) vysvětluje svobodnou firmu jako koncept řízení, kde jsou 

lídři i zaměstnanci v partnerské pozici. Zaměstnanci mají dostatek prostoru k využívání 

svého potenciálu k naplnění vize firmy. Vize svobodné firmy nefunguje pouze pro zisk, ale 

hlavně pro lidi a společnost. Peníze jsou proto jen prostředky, a ne cíl.   

Svoboda v práci je založena na několika principech: (Vítková, 2018b; Amden, 2014; 

Svoboda v práci, 2017) 

• Smysl a vize – vymezení smyslu firmy či projektu a definování vize s cílem dát 

směr firmě a lidem uvnitř i okolo. 

• Fair play a důstojnost – lidé si jsou navzájem rovni. 

• Možnost volby – každý má možnost rozhodnout se o tom, co, kdy, kde, s kým či 

za kolik bude dělat. 

• Transparentnost – otevřené jednání a informovanost. 
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• Integrita – činnosti v souladu morálních zásad a etického chování. 

• Dialog a naslouchání – aktivní naslouchání a argumentování zaměstnanců. Firma 

netrvá na jediném úhlu pohledu, diskutuje společně. 

• Zodpovědnost – osobní zodpovědnost mezi zaměstnanci i ke společnosti. 

• Jednotlivě a společně – hledání správné rovnováhy mezi firmou a vlastní 

identitou. 

• Decentralizace – vytváření menších celků, týmů zaměřených na určitý projekt, 

aby sebe-řízení předčilo nad-řízení. 

• Reflexe a zhodnocení – zpětná vazba pro zlepšení budoucnosti a ponaučení 

z minulosti. 

O svobodě a demokracii lze mluvit, pokud jsou tyto principy respektovány. Na 

demokratických principech mohou fungovat firmy výrobní, úklidové i manažerské. Největší 

hodnotu v této filozofii má člověk sám. Svobodné firmy vychází z naprosté důvěry 

v zaměstnance, s každým z nich je jednáno s úctou, respektem, rovností, slušností a na bázi 

partnerství. Jednotlivé zaměstnance můžeme označit jako malou firmu, kterou zaštiťuje 

jedna velká společnost. Každý jednotlivec nebo tým si hospodaří se svým vlastním časem, 

chutí pracovat, zájmem, dispozicemi, možnostmi. Lidé tak dělají, co je baví a v čem jsou 

dobří. Sami si vybírají z různých projektů firmy, na čem by chtěli pracovat. Autonomní týmy 

si vše spravují samy, tyto týmy vedou lídři, kteří skupinu pouze koučují, než aby nařizovali. 

Od začátku projektu jsou seznámeni s tím, kolik si můžou vydělat a co jim projekt může 

přinést, ale také s riziky, souvisejícími s tímto projektem. Proto za něj přebírají plnou 

zodpovědnost. Ve svobodných firmách jsou všichni zaměstnanci průběžně seznamování 

s hospodařením společnosti. Samozřejmě svoboda a demokracie v práci sebou nese mnohá 

úskalí. Především ze začátku si jednotlivec nebo tým nemusí být jistý, kolik toho zvládne či 

kolik času bude potřebovat.  Na první pohled se může zdát, že ve svobodné firmě není řád, 

ale právě naopak. Svobodná firma je řízena podle demokratických principů a každý přesně 

ví, co má dělat. (Amden, 2014; Vítková, 2018a) 

2.1 Svoboda a zodpovědnost 

Pojem svoboda není úplně lehké definovat. Každý jedinec tento pojem chápe trochu 

jinak. Pro mě pojem svoboda znamená mít možnost dělat, jednat a rozhodovat se podle sebe, 

podle toho, co já sama uznám za v hodné, ale také musím počítat s tím, že jsem za své činy 

plně zodpovědná. Přeci jen každý žijeme svůj vlastní život, a je jen na nás, jaký bude.  
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Jedním z mnoha dalších vyjádření svobody je: „možnost žít svůj život podle vlastních 

představ a rozhodnutí, v souladu se svým přesvědčením, v bezpečí před zlovolnými zásahy 

ze strany někoho jiného.“ Někým jiným můžeme myslet např. stát, ve kterém žijeme a jeho 

zákony, vyhlášky a nařízení. Některá nám sice svobodu omezují, jiné naopak rozšiřují a 

umožňují žít svobodně. Podobně je to ve všem. Vždy jsou vymezena nějaká pravidla, co se 

smí a nesmí a v rámci nich se jedná o svobodu. (Moláček, 2018) 

Výše uvedené vyjádření svobody pojednává o osobní svobodě. Pokud chceme 

svobodu jedince dostat do rovnováhy se svobodou ostatních lidí, je potřeba ke svobodě 

přidat zodpovědnost. Bez ní není svoboda. „Můžeme být pouze tak svobodní, jak dokážeme 

být zodpovědní. Chceme-li svobodu, potřebujeme zodpovědnost.“ (Hajzler, 2015) 

Svoboda v práci je životní přístup, který je svobodný a zodpovědný zároveň. Není to 

o tom, jak si někteří lidé myslí, že by si každý dělal, co chce. Svoboda v práci je o dohodách. 

Je to o tom zavázat se a důvěřovat, moci se spolehnout na druhého, ať je to spolupracovník 

nebo lídr. (Kirš, 2014) 

Firemní svoboda je „nastavení firmy tak, že se většina pracovníků může většinu času 

věnovat tomu, co je naplňuje a v čem jsou nejlepší.“ (Hajzler, 2015) 

Zodpovědnost lze chápat jako schopnost zcela a bezmezně vykonat jakýkoliv čin 

s vědomím důsledků, které takový čin může způsobit ať jsou pozitivní či negativní. 

Uvědomuji si, že za tyto důsledky si můžu jen já sám a jsem připravený a ochotný přijmout 

a nést zodpovědnost.  (Nesnídal, 2007) 

Firemní zodpovědnost je „fungování firmy tak, aby prospívala vlastníkům, 

zaměstnancům, zákazníkům, komunitě i planetě.“  Z téhle definice vyplývá, že bychom se 

měli zamyslet nad tím, jak fungují firmy dnes. Nad tím, kam spěje dnešní svět a začít s tím 

něco dělat. Nejen pro nás lidi a naše zdraví, ale také pro naši planetu, abychom měli kde žít 

a zabránili vymírání některých druhů živočichů i rostlin. (Hajzler, 2015) 

Dalším pojetím svobodné či zodpovědné firmy je slušná firma. Slušná firma je 

taková, pro kterou jsou peníze prostředkem, kdy hlavním cílem je užitek pro druhé a peníze 

jsou jen nástrojem k tomu. Drží se hesla „Dělej druhým to, co chceš, aby dělali oni Tobě.“ 

Taková společnost se snaží chovat morálně. Dělá vše, co přijde lidem uvnitř správné. Hledá 

rovnováhu v zájmech a v jejich upokojení. Tak, že firma vnímá potřeby všech, kterých se 

podnikání týká (vlastníci, zákazníci, zaměstnanci, komunity, planeta). Za neslušné firmy 
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považujeme firmy, pro něž jsou hlavním cílem peníze, řídí se heslem „co není zakázáno je 

povoleno“ a upřednostňují vlastníky před zaměstnanci a zákazníky. Slušnou firmu od 

neslušné rozlišujeme podle podstaty podnikání, zda ostatním prospívá či škodí. (Slušná 

firma, 2018) 

2.2 Získávání a výběr pracovníků ve svobodné firmě 

Získávání a výběr pracovníků se liší jen částečně. Stále se jedná o jednu z klíčových 

činností. Za úspěch většiny firem především mohou její zaměstnanci, bez nich to nejde. Co 

se týče procesu získávání pracovníků je celkem podobný jako v klasické firmě. Firma si 

musí ujasnit koho hledá a proč. Také vytváří popis pracovní role, ale neřídí se jím striktně. 

Svobodná firma je otevřená možnostem. (Nováčková, 2014) 

Při výběru pracovníků se svobodné firmy zaměřují nejen na schopnosti a dovednosti, 

ale také na to, zda chtějí pracovat, a dále pak na osobnost člověka, jestli by byl přínosem do 

jejich firmy. Příkladem může být česká svobodná firma Etnetera, a.s., která nabízí určité 

pozice vymezené popisem pracovní role, ale též nabízí možnost člověku se prodat podle 

vlastních znalostí a třeba zkombinovat více z vymezených pozic. Nabízejí dokonce možnost 

i pro lidi, kteří například nejsou zaměření na IT technologie, ale přesto by chtěli v jejich 

firmě pracovat. (Nováčková, 2014; Etnetera, 2018) 

V již zmíněné firmě Etnetera, a.s. probíhá výběr pracovníků například takto. Pokud 

je zaujme něčí životopis a motivační dopis, domluví si schůzku. Snaží se vytvořit příjemnou 

atmosféru prvního setkání. Setkání probíhá za účasti personalisty a lídra daného týmu. 

Probírá se vize, zkušenosti a motivace uchazeče a také to, co si můžou vzájemně nabídnout.  

Pokud se shodují vzájemná očekávání nastává druhá část, a tou je praktické ověření. Díky 

němu se zjistí postoj k danému tématu a přístup k úkolu. Po splnění zadaného úkolu nastane 

setkání již s celým týmem, aby se poznali navzájem, přeci jen je výběr oboustranný, uchazeč 

si vybírá tým a tým si vybírá budoucího spolupracovníka. Rozhodnutí o přijetí je na celém 

týmu. (Etnetera, 2018) 

Svobodné firmy se při výběru pracovníků tedy zaměřují kromě dovedností a 

schopností také na osobnost člověka a tzv. měkké dovednosti. Jestli zvládne volnější režim 

a je schopen unést zodpovědnost. Jestli je kreativní a přínosem pro firmu. O přijetí rozhoduje 

celý tým. (Dluhoschová, 2012; Etnetera, 2018) 
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2.3 Vzdělávání a rozvoj pracovníků ve svobodné firmě 

Vzdělávání a rozvoj pracovníků je dnes součástí snad každé firmy. Ale v klasických 

podnicích většinou zůstává na úrovni práce, kterou daný zaměstnanec vykonává či o něco 

málo více, a stále se drží oboru. Oproti tomu svobodné firmy se snaží umožnit pracovníkům 

osobní rozvoj a vzdělávání i mimo obor působení firmy. Příkladem může být firma SOLEA 

CZ výrobní družstvo, která pravidelně jednou za měsíc pořádá celofiremní setkání, kde může 

kdokoli k čemukoli něco říct či se zeptat, společně rozhodují o různých věcech týkajících se 

firmy. Součástí tohoto setkání je i krátké vzdělávací okénko, kde se snaží přiblížit jakýkoliv 

palčivý problém společnosti a diskutovat o něm. Čas od času organizují dobrovolné 

celodenní semináře v pracovní době, např. o zdravé výživě, kde si třeba i něco zdravého 

uvaří. (Dočkalová, 2018; Němeček, 2018) 

Dalším příkladem může být firma Netsafe Solutions, s.r.o., která dává k dispozici 

hodinu denně, čtyřikrát v týdnu zaměstnancům udělat přednášku na jakékoliv téma pro 

kolegy, účast je samozřejmě dobrovolná. (Pavlas, 2012) 

Vzdělávání a rozvoj i ve svobodné firmě využívá podobné metody jako klasická 

firma. Ve svobodné firmě však dávají vzdělávání a rozvoji větší prostor, více rozvíjí 

osobnost pracovníka. Často mají vyhrazený čas, kdy se mohou věnovat něčemu jinému něž 

je projekt, na kterém zrovna pracují. Jedná se spíše o samovzdělávání a osobní rozvoj i mimo 

zaměření podnikání.   

2.4 Stimulace a motivace pracovníků ve svobodné firmě 

V „normálním“ pojetí firmy, jak je známe, se k stimulaci pracovníků často používají 

hmotné stimuly v podobě peněžních odměn a různých benefitů. Takové jednání spíše vede 

k uplácení než ke zvyšování stimulace k práci a vyššímu výkonu. Proto se svobodné firmy 

zaměřují na štěstí a spokojenost svých zaměstnanců, i zákazníků. K tomu je zapotřebí 

vytvořit takové prostředí, ve kterém se budou všichni zaměstnanci cítit rovnocenní, 

spokojení a šťastní, poté je bude práce bavit a naplňovat, budou mít chuť pracovat, a tím 

pádem poroste jejich výkon a nebudou pracovat jen pro peníze. Nejdůležitější je 

zaměstnance zasvětit do firemní vize. Ne, aby s ní jen souhlasili, ale aby ji považovali za 

vlastní a chtěli jí žít.  Poté je důležité naslouchat jim a dát jim volnost, tím na oplátku ze sebe 

vydají maximum toho, co v nich je, a to, co umí nejlépe. Klíčové je tedy vytvořit takové 

prostředí, kde lidé jsou motivovaní přijmout svobodu a převzít odpovědnost a dostat se k 

sebe motivaci a možnosti o sobě rozhodovat. (Koutová, 2014; Drlíková, 2011)  



 

24 

  

Stále se setkáváme s vnější motivací založenou na metodě „cukru a biče“. Tato 

metoda je schopna fungovat, pokud se jedná o rutinní nezajímavou práci. Dnes ale přestává 

fungovat. Změnu přináší motivace tzv. „3.0“, která se vrací k přirozenosti člověka, takový, 

jaký se narodil, jako svobodný člověk vyhledávající zodpovědnost. Bylo zjištěno, že odměna 

zužuje naše vnímání a omezuje nás. Finanční stimuly mohou mít dokonce negativní vliv na 

celkovou výkonnost. Žijeme v 21. století a přístup k motivaci potřebuje změnu. Ke změně 

vede již zmíněná motivace 3.0, kdy se tato teorie vrací k přirozenosti a zaměřuje se na vnitřní 

motivaci. K této změně se přiřazuje i „Sawyerův efekt“ od autora Marka Twaina, tím, že si 

práci uděláme zábavnou. Tento autor také přišel s definicí „práce“ a „hry“: „Práce je vše, 

co tělo dělat musí, hra je vše, co tělo dělat nemusí.“ Proto vnitřní motivace mění práci ve 

hru tím, že ji člověk dělá, protože chce, a ne, že musí. Z Pinkových pouček vyplývá, 

abychom se dopracovali k interní motivaci, měli bychom ji hledat u dětí. Ty se prakticky 

pořád s nadšením učí novým věcem. Proto v pracovním prostředí stačí udělat „něco navíc“, 

aby i „normální zaměstnanci“ pracovali s elánem a dokázali se oprostit od prostého plnění 

minimálních požadavků. (Holá, 2016; Miřacký, 2011; Křešnička, 2011; Kuras, 2012) 

Již dříve McGregor rozlišoval pracovníky dvojího typu, a to X a Y. Kdy X jsou ti 

líní a je potřeba nutit je k práci. Typ Y je pravý opak, tedy člověk, pro kterého je práce 

přirozenou záležitostí jako hra. Na tuhle teorii navázal Daniel H. Pink a ten rozlišuje lidi na 

typ X, pro který jsou hlavním motivem vnější odměny. Člověk se pak méně zabývá vnitřním 

uspokojením. Tento typ lidí můžeme přiřadit k motivaci „cukru a biče“. Druhým typem je 

typ I, tyto lidé pohání svoboda, výzva a smysl. Ovlivňuje je vnitřní touha a uspokojení z dané 

činnosti. Typ I není vrozený, ale získaný, tudíž se dá říci, že i nakažlivý. Když dáme ke 

skupince lidí typu I člověka typu X, s velkou pravděpodobností se z něj stane I. Podle Pinka 

pro typ I existují 3 oblasti motivace. Můžeme je nazvat živnou půdou. Jedná se tedy o: (Holá, 

2016; Miřacký, 2011; Carney, 2013, s. 158-161) 

• mistrovství (profesionalitu, sebezdokonalování) – Lidé jdoucí za mistrovstvím 

věří, že je možné neustálé zlepšování, bez ohledu na aktuální stav. Je to cesta, 

kterou je možné někdy dosáhnout toho, co je pro nás mistrovství. Není 

jednoduchá, jinak by nemohlo jít o mistrovství, o to něco, na co bychom mohli 

být hrdí a na čem nám záleží. 

• autonomii (samostatnost, svoboda) – Je to touha určovat směr vlastního života. 

Potřeba svobody k tvoření, k tomu, aby člověk ze sebe dostal to nejlepší, co umí. 

Tvořivé lidi motivuje, pokud si mohou sami rozhodovat o tom, co budou dělat, 
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jaký úkol a jakým způsobem budou plnit. Sami si rozhodují o tom, co budou 

dělat, kde, jak a s kým budou spolupracovat.  

• smysl (vědomí účelu, sounáležitost). – Touha dělat to, co nás naplňuje, to, co 

děláme k získání vyššího cíle. Pochopení smyslu nám dává souvislosti pro 

mistroství a autonomii. Osobní hodnotu má větší maximalizace smyslu oproti 

maximalizaci zisku, protože motivujeme a ukazujeme cestu sami sobě. 

Důležitým prvkem je stanovovat smysluplné cíle a strategie, které vedou k cílům 

osobním a firemním. 

Uspokojení těchto oblastí a vytvoření vhodného prostředí umožňuje být člověku 

šťastný a produktivní. Proto je potřeba změnit přístup k motivaci. Z poznatků vědy víme, že 

systém odměn z 20. století funguje jen pokud se jedná o rutinní a nezajímavou práci. 

Odměny založené na teorii cukru a biče často ničí tvořivost a také nevedou k vysoké 

výkonnosti, ale naopak ji ničí. Vysoká výkonost závisí na vnitřní hnací síle, v touze dělat 

věci podle vlastního uvážení a proto, že na nich záleží. Věda tedy potvrzuje jen to, co už 

dávno víme, co cítíme ve svém srdci. Takže je potřeba napravit nesoulad mezi poznatky 

vědy a tím, co firmy dělají. Pokud tyto způsoby a chápání motivace dostaneme na úroveň 

21. století a překonáme lenivou, nebezpečnou ideologii cukru a biče, můžeme posilnit naše 

firmy. (Holá, 2016; TED, 2009) 

2.5 Odvětví firem 

Svobodné pojetí firmy není omezené žádným druhem oboru. Myslím si, že firma 

založená na principech svobody může být jakákoli. Ať se jedná o výrobní firmy či tvůrce 

vyspělých technologií, ale také od služeb a financí až po těžký průmysl. „Pokud kdokoliv 

přijme mýtus, že svobodu v práci lze mít jen v určitých typech firem a za určitých podmínek, 

sám si staví barikádu, která mu tím směrem brání jít.“ (Pavlas, 2012) Záleží jen na lidech. 

Buď to člověk v sobě má a chce svobodné principy ve firmě nebo ne. Kultura firemní 

svobody tedy záleží na lídrovi firmy, který musí být neochvějný ve svém odhodlání ji 

vytvořit. Přístupy jednotlivých lídrů se odlišují podle unikátních podmínek oboru a fází 

vývoje firmy, ve které se nachází. Nerozlišuje se, jestli se jedná o již fungující firmu nebo 

firmu na naprostém zrodu v souladu s touto kulturou. Všechny firmy, které si už touto 

změnou prošly, se shodly na tom, že v jejich lidech (zaměstnancích) je ukryt ohromný 

potenciál. Získat tento potenciál pro firmu není snadné. Předpokladem je to, že lidé 

dohromady vědí o firmě více, něž jednotlivý zaměstnanec či dokonce ředitel. A jak 

dosáhnout svobodné kultury ve firmě? Zde je několik univerzálních rad:  
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• Přestaňte mluvit, začněte poslouchat – a odstraňte vše co brání k tomu, aby se 

zaměstnanci cílili skutečně rovnocenní. 

• Otevřeně a aktivně vysvětlujte svou firemní vizi, aby ji i vaši zaměstnanci začali 

považovat za vlastní. 

• Přestaňte se snažit motivovat zaměstnance – místo toho se snažte vytvořit takové 

prostředí, kde se zaměstnanci mohou sami rozvíjet a rozhodovat o sobě. Pokud 

jsou srozuměni a pochopili vaši vizi, poté se začnou motivovat sami.  

• Zůstaňte ve střehu – staňte se strážcem firemní kultury, abyste zachovali 

svobodné prostředí firmy.  

Tyto rady jsou univerzální, ale každý z lídrů musí vzít v úvahu různé specifické 

okolnosti při aplikaci. (Carney, 2013, s. 13-15;41)  

Mezi nejznámější příklady firem s konceptem svobody v práci patří např. Zappos, 

FAVI, a.s., IKEA, s.r.o., Google, s.r.o., Patagonia, Starbucks coffee, s.r.o., Harley-Davidson, 

a.s., SEMCO, Etnetera, a.s., Solea CZ výrobní družstvo, Econea, s.r.o., Decathlon, z.s., 

IReSoft s.r.o., OpenOne a.s., Tchibo s.r.o., ZOOT a.s. a další. V převaze jsou svobodné 

firmy zaměřené na IT technologie, marketing, e-shopy a služby zaměřené na financování 

nebo poradenství. Ale vždy se najdou výjimky i jiná odvětví, např. výrobní firmy jako je 

Solea CZ, která vyrábí díly do aut, a ještě k tomu zaměstnává hendikepované. (Carney, 2013; 

Chouinard, 2014; Slušná firma, 2018; COCUMA, 2019a) 

Jedním z příkladů výrobní firmy, kdy se typická firma staré industriální éry stala 

svobodnou firmou, je Francouzská slévárna FAVI, a.s.. Tahle změna nastala poté, co byla 

„předána“ do rukou Zobrista coby výkonného ředitele, kterému dal majitel plnou svobodu 

ke konání, jen aby mu vydělal peníze. Brzo Zobrist zjistil, že zbytek zaměstnanců FAVI, a.s. 

takovou svobodu nemá. K tomuto zjištění dospěl, když jednou šel kolem skladu pracovních 

potřeb. Tam potkal Alfréda, kterého se ptal, na co tam čeká. Ten mu nastínil situaci, jak to 

probíhá, pokud potřebujete vyměnit rukavice. A to tak, že musel dělník ukázat opotřebované 

rukavice vedoucímu, ten mu vydal žádanku na nové a pro ty si šel do skladu s těmi 

opotřebovanými a žádankou. Celý proces může zabrat až 10 min. Zobrist si zjistil náklady 

na provoz zařízení, kde Alfréd pracoval. Dospěl k závěru, že náklady na rukavice jsou 

dvakrát větší, než je jejich pořizovací cena. Na takovéto nehospodárnosti narazil ještě více 

krát. Nechal odstranit píchací hodiny, podle jeho slov: „zaměstnanci mají pracovat, aby 

produkovali výrobky, ne odpracované hodiny.“ Zobrist zjednodušil hierarchickou strukturu 
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ve firmě jen jak to šlo. Zrušil střední management, personální a právní oddělení. Supervizory 

převedl na jiné, užitečnější pozice, avšak mzdu jim nechal stejnou. Výrobu přeorganizoval 

do samosprávných celků cca po 25 lidech. Každý tento tým má na starosti jednoho 

specifického zákazníka se specifickým produktem. Týmy si sami určují lídra, kterého můžou 

i sami odvolat. Lídr přímo komunikuje se Zobristem. Zobrist staví svou filozofii na dvou 

typech firem a to firmy „jak“ a „proč“. Firmy „jak“ jsou založeny na nařizování, jak mají 

svou práci vykonávat, kdy mají přijít do práce, kdy můžou odejít apod. Neustálým 

dovolováním, jestli smím něco udělat se vytváří nekonečný řetězec „jak“. Firmy „proč“ jsou 

jiné, neustále „jak“ nahrazuje jediná otázka: Proč děláš to, co zrovna děláš? A odpověď je 

vždy stejná: aby zákazník byl spokojený. Svoboda ve FAVI, a.s. znamená vyměnit 

nekonečné řetězce „jak“ za jediné „proč“.  Pokud je zákazník spokojený, na způsob se nikdo 

neptá. (Hromádková, 2011; Carney, 2013, s. 33-37) 

Dalším ze známých příkladů svobodné firmy je Zappos. Jedná se americký e-shop 

s obuví. Hlavním cíle Zapposu nejsou peníze, ale nadchnout druhé lidi, tedy zákazníky. 

Vypracovali se během 10 let prakticky z ničeho na roční obrat 1 miliardy dolarů, a to 

dokonce i v době krize. Před dvěma roky přešla firma Zappos na systém organizace tzv. 

holakracie. Jedná se o propracovaný systém řízení bez manažerů a fungování na principech 

svobody v práci. Kdy lidé fungují spíš jako samostatní spolupracující spolupodnikatelé než 

závislí zaměstnanci. Princip je podobný Baťovým „samosprávným dílnám“. Zapposu jsou 

tedy základní strukturou firmy týmy. Uvnitř každého týmu si společně definují jednotlivé 

role. Sami si navrhují svou podobu a sami se řídí. Dnes to funguje tak, že se původní oddělení 

firmy přetransformovalo do okruhů. Jádrem je tzv. “core group” – „tj. základní skupina, 

kterou tvoří zhruba 100 expertů, mentoři, koučové, facilitátoři, kteří pomáhají systém 

udržovat a rozvíjet.“  A jak se firma Zappos dostala ke své kultuře a ke svému úspěchu? Tím 

že, když měnili obchodní strategii, nebo se rozhodovalo o čemkoliv důležitém, vždy o tom 

věděli zaměstnanci jako první. Rozhodnutí sice nestálo na nich, ale mohli se k tématu 

vyjádřit. Zjistit, co potřebovali vědět, a tím byli součástí procesu. Pokud se zrovna nedaří, 

oběti musí přinášet všichni. V době, kdy byl Zappos v krizi, tak ho zachránili zaměstnanci.  

Majitelé, kteří chtějí svobodnou firmu, se musí smířit s tím, že ne všichni budou mít odvahu 

riskovat a budou důvěřovat něčí vizi. Proto zůstanou jen silní jedinci. Aby se lidé těšili do 

práce, musíte jim dovolit být sami sebou. Proto v Zappos se kreativitě a bláznivým nápadům 

nebrání. Zaměstnanci tvoří skoro rodinu, kde se všichni chápou a respektují své požadavky. 

Každá firma chce mít lidi, kteří mají nápady. Dost často se stává, že ty nejlepší nápady 
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přicházejí ze spodu. Proto je důležité vyslechnout je, dát jim možnost realizace. (Hajzler, 

2017; Orlovská, 2016) 

Už i ve státní sféře se začíná prosazovat koncept svobody v práci. Příkladem může 

být Nový Zéland a Belgie, kde v úřadech začali praktikovat tento koncept svobody v práci. 

Jejich zaměstnanci jsou díky tomu hrdí, že pracují pro stát. Podle Isaaca Getze je cestou 

k přežití pro Evropu práce svoboda v práci. Buď půjdeme cestou svobody v práci nebo 

cestou Řecka. Jiná cesta prý neexistuje. (Drlíková, 2011) 

Principy svobody v práci alespoň z části lze použít ve všech oborech podnikání, jen 

k tomu musí být lidé, kteří věří v to, že to bude fungovat. Přeorganizovat firmu je cesta na 

dlouho dobu, ale ve výsledku to stojí zato.  
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3 Praktická část 

Praktická část mé bakalářské práce proběhla ve dvou svobodných firmách 

OpenOne a.s. a ICE industrial services a.s., kde jsem byla seznámena s jejich principy a 

firemní kulturou. Praktická část se uskutečnila formou individuálního hloubkového 

rozhovoru dle předem stanoveného scénáře dotazování (viz příloha 1), dále formou online 

dotazníku pro zjištění pohledu na svobodnou firmu a jejich kulturu ze strany zaměstnanců 

(viz příloha 2). 

 

3.1 Projekt výzkumu 

 

Hlavní cíl  

Hlavním cílem průzkumu je zmapovat personální principy ve svobodné firmě. 

Dílčí cíle 

Cíl 1: Zmapovat personální principy ve svobodné firmě z pohledu firmy: 

• Pohled do „svobodné firmy“ 

• Získávání a výběr pracovníků 

• Vzdělávání a rozvoj pracovníků 

• Stimulace a motivace pracovníků 

Cíl 2: Zmapovat personální principy ve svobodné firmě z pohledu zaměstnanců 

• Pohled na práci ve „svobodné firmě“  

• Motivace ve „svobodné firmě“ 

Volba zdrojů dat 

Data byla získána primárním způsobem − osobním dotazováním.  

Volba typu primárního výzkumu 

Primární výzkum probíhal formou kvalitativního výzkumu. 
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Volba metody kvalitativního výzkumu 

Pro primární kvalitativní výzkum byla použita metoda hloubkového rozhovoru, který 

byl veden podle scénáře dotazování. 

Volba metody výběrů vzorků respondentů 

Respondenti byli vybráni na základě nereprezentativního šetření – záměrný 

úsudkový výběr.  

Metody analýzy výsledků výzkumů  

Analýzou výsledků je obsahová analýza zjištěných informací. 

Organizačně – technické zabezpečení výzkumu 

Výzkum byl proveden vlastními silami − Alenou Mášovou, studentkou Univerzity 

Pardubice, Fakulty chemicko-technologické, studijního oboru Ekonomika a management 

chemických a potravinářských podniků, studující ve třetím ročníku. 

Technické zabezpečení 

Pro uskutečnění výzkumu bylo potřeba: scénář dotazování, počítač, tiskárna, 

kancelářské potřeby. 

Harmonogram výzkumu 

Teoretická příprava tazatele: září 2018 − prosinec 2018 

Teoretická příprava o firmě: leden 2019 − květen 2019 

Příprava scénáře dotazování: duben 2019 − květen 2019 

Realizace: květen 2019 

Zpracování získaných informací: červen 2019 
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3.2 Charakteristika firem 

 

OpenOne a.s. 

Akciová společnost OpenOne byla založena roku 2001, momentálně sídlí v Praze a 

má další 2 pobočky, a to v Kolíně a Liberci. V současné době má 20 zaměstnanců. Jedná se 

o firmu zabývající se IT technologiemi, především vytváří softwary pro velké společnosti a 

jejich call centra. Jejich zákazníky tvoří banky, mobilní operátoři, energetické firmy a 

pojišťovny. Firma OpenOne a.s. nevytváří jen softwarová řešení, ale taktéž se zabývá 

specializovaným poradenstvím a pořádáním workshopů, především ohledně řízení provozu 

kontaktních center, rozšířené o vlastní zkušenosti. Věří totiž, že i ze stávajících center lze 

vytvořit lepší místo pro život, místo, kam budou zaměstnanci chodit rádi a těšit se tam. Snaží 

se pozvednout prestiž práci operátorů. Takové podobě kontaktních center říkají 

„CoolCentrum“. Tato firma se postupně přetváří na tzv. „svobodnou firmu. Rozvíjí 

prostředí, kde si všichni věří, věří, že druhý udělá jen to nejlepší v zájmu týmu. Snaží se, aby 

byl každý slyšet, též se snaží o vzájemné vnímání, naslouchání a pochopení druhého. Každý 

z nás má možnost určit si, kdy a odkud bude pracovat s odpovědností k druhým a ke splnění 

svého úkolu. Ten si má možnost každý vybrat sám i s kým bude spolupracovat. Firma si 

zakládá si na radosti z práce, respektu, přátelství, udržitelných principech a společných 

cílech. (OpenOne, 2019; COCUMA, 2019a) 

 

ICE industrial services a.s. 

Akciová společnost ICE industrial services byla založena roku 2012, během krátké 

doby se vypracovala v nejrychlejší rostoucí automatizační společnost v České republice a 

snaží si vybudovat své jméno i v Evropě. Zabývá se průmyslovou automatizací, zejména pro 

automotive, strojírenství, metalurgii, dřevozpracující průmysl i další obory. Momentálně 

zaměstnává 125 pracovníků a stále přijímá další, její vizí je do roku 2021 zaměstnat přes 200 

pracovníků. Své ICE týmy má rozmístěny v devíti městech po České republice a další i 

mimo ČR na projektech. Tato firma si zakládá na své unikátní firemní kultuře, postavené na 

pěti hodnotách: týmu, flexibilitě, profesionalitě, čestném jednání a zábavě. Jejich cíl do roku 

2025 je stát se leaderem v jejich oboru v České republice a v Evropě při zachování jejich 

unikátní firemní kultury, kde se spíše pokládají za širší rodinu či členy klanu než kolegy 

z práce. Firma je založena na organické struktuře na bázi holakracie, tvoří ji týmy po 
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maximálně 7 lidech, kde je každý zodpovědný za svou část projektu. Spolupráce není jen 

v týmech, ale i týmy spolupracují mezi sebou. Být fér nelze bez otevřenosti, proto zveřejnila 

platy managementu a veškeré i nepříjemné informace ve firmě zveřejnují tak, jak jsou, bez 

žádné úpravy. Firma je příznivcem projektu „štěstí v práci“, protože je přesvědčena o tom, 

že člověk může v práci současně zažívat štěstí i sounáležitosti. (ICE industrial servisec, 

2019; COCUMA, 2019b) 

 

3.3 Vyhodnocení výzkumu dle scénáře dotazování z pohledu firmy 

 

Otázka číslo 1: Co pro vás znamená pojem „svoboda v práci“ či „svobodná 

firma“? 

Pojmem „svoboda v práci“ či „svobodná firma“ pro firmu OpenOne a.s. znamená 

volný prostor, vzájemnou důvěru a společný smysl. Pro firmu ICE industrial services a.s. to 

jsou lidé, firemní kultura a hodnoty, kterými jsou tým, flexibilita, profesionalita, čestné 

jednání a zábava. 

 

Otázka číslo 2: Kde či od koho jste se dozvěděli o „svobodě v práci“? 

Obě firmy se shodly, že se o „svobodě v práci“ dozvěděly od firmy, která již na této 

kultuře funguje. Dále pak OpenOne a.s. uvádí, že další inspirací jim byl známý, který s touto 

kulturou má zkušenosti. Pro firmu ICE industrial services a.s. byly inspirací knihy.  

 

Otázka číslo 3: Začínali jste jako firma založená na principech svobody v práci? 

Pokud Ne, jak byste charakterizovali přechod k této kultuře a proč?  

Firma OpenOne a.s. fungovala dříve jako „klasická“ firma, k principům svobody 

v práci se dostala později a tento přechod charakterizuje jako složitý, dlouhodobý a neustále 

se vyvíjející proces, který nelze „nařídit“, k této změně se musí postupně dospět. Jedná se o 

změnu myšlení a přístupu úplně všech ve firmě, nejen u managementu. Firma ICE industrial 

services a.s. je téměř o polovinu mladší a již na začátku zakladatelům bylo jasné, že chtějí 

vytvořit firmu, za kterou se nikdy nebudou muset stydět, a to jak v chování ke kolegům, tak 

i k zákazníkům. 



 

33 

  

Otázka číslo 4: Je něco z čeho jste měli obavy při zavádění této kultury? 

Firma OpenOne a.s. má obavy, spíše strach z rozpadu kontroly a zneužití svobody. 

Firma ICE industrial services a.s. žádné obavy neuvádí.  

 

Otázka číslo 5: Je rozdíl v životě firmy mezi vaší původní představou a 

současným stavem? 

Ve firmě OpenOne a.s. pociťují rozdíl oproti představě ve složitějším a delším 

adaptačním procesu. Oproti tomu firma ICE industrial services a.s. žádné rozdíly nepociťuje. 

 

Otázka číslo 6: Jaký měl přechod k této kultuře dopad na stávající 

zaměstnance? 

Přechod k této kultuře ve firmě OpenOne a.s. většina zaměstnanců přijala kladně a 

přizpůsobila se. Firma ICE industrial services a.s. na těchto principech již začínala, takže 

tento problém se jí netýká a již si vybírá zaměstnance dle své firemní kultury. 

 

Otázka číslo 7: Co vás vedlo k tomu, mít firmu založenou na těchto principech? 

V obou firmách se shodli, že je k tomu vedlo osobní přesvědčení a zkušenosti jiných 

firem, které jim pomohlo pojmenovat směr a ujistit se, že to může fungovat. Firma ICE 

industrial services a.s. k tomu ještě přidává i vývoj společnosti.  

 

Otázka číslo 8: Na čem si zakládá vaše firma? 

Firma OpenOne a.s. si zakládá na zodpovědnosti, otevřenosti a vzájemné důvěře. 

Firma ICE industrial services a.s. zase na jejich pěti hodnotách, kterými jsou vzájemně 

provázané principy. Těmito hodnotami jsou: 

• TÝM − „Kolektiv lidí, kteří jsou obětaví, důvěřují si, pomáhají si a rádi 

spolupracují. Výsledků dosahujeme společně a vždy upřednostňujeme týmový 

úspěch nad individuálním.“ 
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• PROFESIONALITA − „Abychom byli nejlepší, musíme být profesionální. 

Profesionalita, kvalita, spolehlivost, důslednost, učení se novým věcem a 

zaměření se na budoucnost definují přidanou hodnotu naší práce.“ 

• FLEXIBILITA − „Jsme extrémně rychlí a efektivní. Jsme neustále propojeni, 

abychom mohli dodávat ty nejlepší výsledky. Změna je součástí každodenního 

života.“ 

• ČESTNÉ JEDNÁNÍ − „Férovost, pravdomluvnost, spravedlnost a rovné jednání 

je základem dobrých vztahů a dobré spolupráce.“ 

• ZÁBAVA − „Máme jeden život. Pokud je práce zábava, budeme dosahovat těch 

nejlepších výsledků, protože nás bude pohánět vnitřní motivace.“ (COCUMA, 

2019b) 

 

Otázka číslo 9: Čím se vyznačuje vaše firemní kultura? 

Obě firmy se shodují na zodpovědnosti. Firma OpenOne a.s. k tomu přidává sdílení 

smyslu a autonomní rozhodování. Firma ICE industrial services a.s. zase komunikací a 

profesionalitu. Komunikace je obzvlášť důležitá, v ICE například používají Google 

Hangouts, takže nemají problém s komunikací i s jinými pobočkami i s týmy v zahraničí. 

 

Otázka číslo 10: Jakou podobu má organizační struktura vaší firmy? 

Firma OpenOne a.s. svou strukturu charakterizuje jako plochou a též maticovou. 

Firma ICE industrial services a.s. používá organickou strukturu na bázi holakracie, jimi 

nazvaná „tým týmů“, kdy jejich týmy mají maximálně 7 lidí a vznikají a zanikají podle 

potřeby.  

 

Otázka číslo 11: Pokud někoho hledáte do svého týmu, jaké metody používáte? 

Obě firmy nejčastěji používají inzeráty na svých webových stránkách, sociálních sítí 

jako Facebook, LinkedIn a také web Cocuma, který vytváří komunitu firem s „nejlepší 

firemní kulturou“. Prezentují jednotlivé firmy, kterým věří v tom, co dělají, kam směřují a 

proč a veškeré informace si ověřují sami rozhovory přímo ve firmě. Dalším častým 

způsobem získávání pracovníků je ten, že se uchazeči nabízejí sami, že chtějí u nich pracovat 
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i bez vypsáni místa či inzerátu. Obě firmy jsou též otevřeny možnosti vytvoření nových 

pracovních míst na podnět uchazeče. Firma ICE industrial services a.s. na svém webu přímo 

uvádí i možnost prodiskutovat otevření nové pobočky ve městě, kde ji ještě nemají. Taktéž 

tato firma se často setkává s doporučením uchazečů od stávajících pracovníků.  

 

Otázka číslo 12: Používáte předem definované popisy pracovní role? Pokud 

Ano, řídíte se je mi striktně? 

Obě firmy uvádí, že používají definované popisy pracovních rolí, rozdíl je v tom, že 

firma OpenOne a.s. se jimi striktně neřídí oproti firmě ICE industrial services a.s., která se 

je snaží dodržovat pouze s malými výjimkami.  

 

Otázka číslo 13: Které vlastnosti uchazeče mají vyšší váhu při rozhodování o 

jeho přijetí? 

Ve firmě OpenOne a.s. větší vliv při rozhodování má chuť pracovat v její firmě a 

rozhodně osobnost člověka (uchazeče), jak již bylo několikrát zmíněno, „svobodná firma“ 

není pro každého, a s tím souvisí hlavní vlastnost uchazeče, kterou je pocitová kompatibilita 

s kulturou, prostě si musí navzájem sednou. Ve firmě ICE industrial services a.s. je to 

obdobné, zde upřednostňují hodnoty nad expertízou, je tedy pro ně důležité mít blízko 

k jejich pěti hodnotám, kterými jsou tým, profesionalita, flexibilita, čestné jednání a zábava, 

mít kolem sebe dobré lidi, kteří „mají dobré vztahy, odvádějí dobrou práci a chtějí pracovat 

v dobré firmě. Dobrým lidem nevadí mít hodně práce. Odvedou ji vždy dobře a s kvalitním 

výsledkem.“ (COCUMA, 2019b) 

 

Otázka číslo 14: Jaké metody používáte při výběru pracovníků? 

Firma OpenOne a.s. používá přijímací rozhovor a rozhovor s budoucím týmem. 

Firma ICE industrial sevices a.s. využívá 3 kolový systém, kdy nejprve jde o přijímací 

rozhovor, poté testování uchazečů a v poslední řade rozhovor s majitelem firmy, kde se řeší 

vize a hodnoty firmy a též peníze.  
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Otázka číslo 15: Kdo rozhoduje o přijetí uchazeče? 

Ve Firmě OpenOne a.s. o přijetí rozhoduje část budoucího týmu, respektive ten, kdo 

má zájem se k tomu vyjádřit. Ve firmě ICE industrial services a.s. zase rozhoduje teamleader 

společně s majitelem, jednatelem (jedna osoba). 

  

Otázka číslo 16: Na jaké úrovni nabízíte vzdělávání a osobní rozvoj svým 

pracovníkům? 

Firma OpenOne a.s. nabízí vzdělání a osobní rozvoj jak v rámci oboru, tak i mimo 

něj, podle toho, co jednotlivé pracovníky zajímá. Nemají nastavený žádný budget, každý ví, 

jak na tom je firma a, uvažuje-li selským rozumem, ví, co si může dovolit s ohledem na jeho 

přínos za aktivity. Firma ICE industrial services a.s. nabízí vzdělání a rozvoj na úrovni 

pozice pracovníků, a dále nabízí možnost interního kouče. Nebrání se proplatit i jiné 

vzdělávání a rozvoj, pokud má kladný dopad na jeho práci.   

 

Otázka číslo 17: Máte definovaný (vyhrazený) čas na vzdělávání a osobní 

rozvoj? Pokud Ano, jak často? 

Obě firmy nemají vyhrazený čas na vzdělávání a osobní rozvoj. 

 

Otázka číslo 18: Jsou některé vzdělávací a rozvojové aktivity povinné? Pokud 

Ano, jaké? 

Pouze zákonem povinné.  

 

Otázka číslo 19: V čem podle vás spočívá stimulace (vnější motivace) ve 

svobodné firmě? 

Firmy se shodují, že jednou s možností stimulace je osobní svoboda. Jako další 

stimuly uvádí firma OpenOne a.s. dobré vztahy na pracovišti a též společný smysl a cíl. 

Naopak firma ICE industrial services a.s. se přiklání k vzájemné důvěře a seberealizaci.  
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Otázka číslo 20: Znáte a používáte motivaci 3.0? (Teorie, která s vrací 

k přirozenosti a zaměřuje se na vnitřní motivaci, kdy lidi pohání autonomie (svoboda), 

mistroství (výzva) a smysl. Též definovaná Markem Twainem jako „práce“ a „hra“: 

„práce je vše, co tělo dělat musí, hra je vše, co tělo dělat nemusí.“) Pokud Ano, jaký je 

váš postoj ní a proč? 

Obě firmy se s touhle teorií shodují, i když firma ICE indstrial services a.s. ne úplně 

vědomě. Práce pro ně není práce, ale životní styl, práce je prostě baví, z čehož usuzuji, že se 

ztotožňují s touhle teorií a mají k ní kladný postoj. Firma OpenOne a.s. má též kladný postoj 

k této teorii. Důvodem je to, že firma funguje, ekonomicky se i zlepšila, a dokonce se snížil 

stres, a hlavním přínosem pro firmu je, že jim je díky ní dobře. 

 

3.4 Vyhodnocení výzkumu dle scénáře dotazování z pohledu zaměstnanců 

Průzkumu se zúčastnilo celkem 19 respondentů z obou firem.  Byl proveden on-line 

dotazníkem přes Google forms. 

 

Otázka číslo 1: Z jaké jste firmy? 

Z celkového počtu 19 respondentů se jich zúčastnilo 14 z firmy OpenOne, a.s. a 

zbylých 5 z firmy ICE industrial services, a.s. 

 

Otázka číslo 2: Kdy jste do firmy přišel? 

Na tuhle otázku nejvíce odpovědělo 13 respondentů, že byli součástí firmy již před 

zavedením kultury „svobodné firmy“. Dalších 5 respondentů uvedlo příchod po zavedení 

kultury „svobodné firmy“, pouze 1 respondent uvedl příchod v průběhu zavádění kultury 

„svobodné firmy.  
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Graf 1 Příchod do firmy (zdroj vlastní) 

 

Otázka číslo 3: Bylo pro vás obtížné přijmout či pochopit kulturu a principy 

„svobodné firmy“? Pokud Ano, v čem? 

Na tuto otázku 17 respondentů uvedlo, že to pro ně obtížné nebylo, pouze 2 

respondenti uvedli „ano“ a důvodem bylo pochopení zvyklostí a odpovědnosti, a též 

pochopit volný přístup zaměstnanců k práci. 

 

Otázka číslo 4: Co pro vás znamená pojem „svoboda v práci“ či „svobodná 

firma“? (každý měl max. 3 možnosti) 

Nejčastěji se objevila odpověď „volný prostor – ve smyslu osobním či profesionální“ 

a to hned 12 respondentů, pouze o jednu méně, tedy 11 respondentů odpovědělo „vzájemná 

důvěra“. Ostatní odpovědi jsou znázorněny v grafu níže. 

68,4%

5,3%

26,3% Před přechodem ke kultuře 
„svobodné firmě“

V průběhu přechodu ke kultuře 
„svobodné firmě“

Po zavedení kultury „svobodné 
firmy“
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Graf 2 Pojem „svoboda v práci“ či „svobodná firma“ (zdroj vlastní) 

 

Otázka číslo 5: Co je pro vás motivací (vnitřní motivace) pracovat ve svobodné 

firmě? (každý měl max. 3 možnosti) 

Všichni respondenti, tedy 19 se shodli, že jedním z hlavních motivů ve „svobodné 

firmě“ je „osobní svoboda“, hned za ní, u 18 respondentů se nachází „vzájemná důvěra“, na 

dalším místě jsou u 11 respondentů „dobré vztahy na pracovišti.  
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Graf 3 Motivace pracovat ve „svobodné firmě“ (zdroj vlastní) 

 

Otázka číslo 6: Vyhovuje vám práce ve „svobodné firmě“? 

Kromě 2 respondentů, kterým práce ve svobodné firmě vyhovuje jen částečně, 

ostatní, tedy 17 respondentů uvedlo, že jsou spokojeni.  

 

Otázka číslo 7: Je něco, co vám na práci ve „svobodné firmě“ vadí?  

7 respondentů uvedlo, že nic nenašli či zatím jim nic nevadí. Ostatní uvedli: 

• „Někdy mi vadí delší řešení důležitých úkolů z důvodu principu dobrovolnosti a 

méně využívaného direktivního přidělení úkolu včetně termínu splnění.“ 

• „Zneužívání některých jedinců, kteří stejně dříve nebo později z firmy odejdou 

nebo odešli.“ 

• „Každý člověk je schopen nějaké úrovně zodpovědnosti a upřímnosti. Někdy na 

mě svobodná firma klade v tomto ohledu větší nároky, než jsem zvyklý. Je to za 

mojí hranici komfortu, takže se dá částečně říct, že mi to vadí. Na druhou stranu 

jsem si vědom, že mě tento diskomfort posunuje vpřed a zvyšuje moji úroveň 

odpovědnosti a upřímnosti, což vítám.“ 

• „Některá "pravidla" by měla být dána i písemně.“ 
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• „Někdy až přílišná svoboda, osobní nezodpovědnost některých lidí.“ 

• „Někdy je delší cesta od myšlenky k realizaci, protože nemůžete lidem jen tak 

něco nařídit jako v korporaci. Je potřeba si dát práci a vysvětlit PROČ je daná 

věc důležitá a jak souvisí s vaším společným záměrem. Ale i přesto bych 

neměnil.“ 

• „Méně osobního kontaktu.“ 

• „Svobodné nakládání s pracovní dobou v kombinaci se svobodou volby místa 

pro práci (homeoffice) je občas kombinace způsobující obtížnější kontaktování 

potřebné osoby v potřebný čas. Vždy si, ale voláme zpět nebo si sjednáváme 

schůzky na konkrétní čas.“ 

• „Pokud někdo svou svobodou narušuje svobodu ostatních.“ 

• „Nejsou cíle.“ 

• „Až moc volný osobní prostor v pracovní době.“ 

• „To, že ne všichni úplně chápou pojem Svobodná firma − respektive možná, že 

každý si ho vykládá jinak. Třeba že s volností přichází odpovědnost, někdo 

přijímá volnost, ale odmítá odpovědnost. Pak to někdy trochu skřípe.... 

respektive ne každý dostává to, co očekává od druhých.“ 

 

Otázka číslo 9: Komentáře, poznámky k tématu „svobodné firmy“.   

Je jasné, že se odpovědi budou lišit u různých svobodných firem, „vždy bude záležet 

na vnitřním stavu firmy, na personálním obsazení i oboru, ve kterém firma působí.“ 

„Svobodná firma funguje, pokud jsme jeden pro druhého.“ 

„Svoboda a svobodná firma, ale není pro každého. Je to hodně o osobní 

odpovědnosti, dodržování daných slibů, dodržování vzájemně definovaných pravidel atd. 

Ve svobodné firmě v podstatě není proti komu bojovat, není koho obelhávat, není koho 

podvádět, kromě sama sebe. Ne každý toto "unese". Ani v práci, ani v životě“ 
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3.5 Shrnutí výzkumu 

V následující tabulce 1 uvádím souhrnné výsledky scénáře dotazování z pohledu 

firmy. 

Tabulka 1 Shrnutí výsledků scénáře dotazování z pohledu firmy (zdroj vlastní) 

Aspekt OpenOne a.s. ICE industrial services a.s. 

Obor IT technologie 
Průmysl − automatizace 

výrobních linek 

Význam pojmu „svoboda v 

práci“ či „svobodná firma“ 

Volný prostor 

Vzájemná důvěra 

Společný smysl 

Hodnoty 

Firemní kultura 

Lidi 

Začátek firmy jako 

„svobodná firma“ 
Ne Ano 

Důvod založení „svobodné 

firmy“ 

Osobní přesvědčení, situace 

Zkušenosti jiné firmy – 

ujištění, pojmenování 

Osobní přesvědčení, situace 

Zkušenosti jiné firmy 

Vývoj společnosti 

Podstata vaší firmy 

Vzájemná důvěra 

Otevřenost 

Zodpovědnost 

Na 5 hodnotách (tým, 

profesionalita, flexibilita, 

čestné jednání, zábava) 

Charakteristika vaší firemní 

kultury 

Sdílení smyslu 

Autonomní rozhodování 

Zodpovědnost 

Zodpovědnost 

Komunikace 

Profesionalita 

Organizační struktura Plochá a maticová Holakracie 

Získávání pracovníků 

Uchazeči se nabízejí sami 

Inzeráty − firemní web, 

cocuma, FB, LinkedIn 

Osobní doporučení 

stávajících pracovníků 

Uchazeči se nabízejí sami 

Inzeráty − pracovní portály, 

sociální sítě 

Rozhodující vlastnosti 

Osobnost člověka 

(uchazeče) 

Chuť pracovat v naší firmě 

Pocitová kompatibilita 

s kulturou 

Upřednostňují hodnoty nad 

expertízou 
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Metody výběru pracovníků 

Přijímací rozhovor 

Rozhovor s budoucím 

týmem 

Příjímací rozhovor 

Testování uchazečů 

Rozhovor s majitelem 

Úroveň vzdělávání a 

osobního rozvoje 

K oboru i mimo něj, co 

koho zajímá 

Úroveň pozice 

Interní kouč 

Stimulace pracovníků 

Osobní svoboda 

Dobré vztahy na pracovišti 

Společný smysl a cíl 

Osobní svoboda 

Vzájemná důvěra 

Seberealizace 

Motivace 3.0 Ano Ano 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že se svobodné firmy dost liší, ale jejich cíl a smysl je 

podobný. Vše u nich záleží na jejich pravidlech, jejich firemní kultuře, kterou si na začátku 

stanoví a za kterou si stojí. Snaží se vytvořit komunitu, společný prostor pro lidi, kteří chtějí 

být šťastní, chtějí mít radost z toho co dělají.  
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Závěr  

Tato bakalářská práce obsahuje vysvětlení, jak fungují některé personální činnosti v 

klasickém podniku, jak ho známe a jak funguje již řadu let. Dokazuje, že lidské zdroje jsou 

základní kámen každého podniku a žádný se bez nich neobejde. Bohužel se většina podniků 

k lidem chová stále jako ke zdrojům. Neustálé nařizovaní, co smí a nesmí, co musí splnit 

pod záminkou odměny a trestu.  

Společnost potřebuje změnu. S ní přichází svoboda v práci. Svobodné firmy zatím 

nejsou tak známé, ale to se může změnit. Druhá kapitola práce vysvětluje, co je svobodná 

firma a uvádí, čím se liší svobodné firmy od těch klasických, které známe, a další důvody, 

proč takové firmy vůbec vznikají a na koho jsou cíleny. Je potřeba si uvědomit, že lidé nejsou 

jen zdroje, ale jsou živé bytosti. Proto je potřeba dát jim volnost, aby mohli ukázat, co v nich 

je, že jsou ochotni za sebe a své činy nést zodpovědnost. Pokud chceme udržet svět a planetu, 

je na čase něco změnit.  Začínaje ekologickými problémy až k tomu, abychom podnikali pro 

společnost a prospěch druhých, a ne sledovat jen výsledky a bezmyšlenkovitě škodit sobě i 

ostatním okolo nás. Nejedná se pouze o svobodnou firmu, na podobném principu vznikají 

firmy zodpovědné či slušné. 

Lidé, co o svobodě v práci moc neví, se velmi diví, o co jde, a myslí si, že takovéto 

firmy nemůžou fungovat, že to musí být strašný zmatek bez nařizování a příkazů, nikdo nic 

nedělá a podobně. Ale o tomto to vůbec není, každá firma je o lidech, kteří ji tvoří, bez nich 

by nebylo nic. Jde o to, jak si nastaví svou firemní kulturu. Svobodná firma je naopak o 

pravidlech a hodnotách, která musí všichni respektovat a cítit se v nich komfortně, musí 

převzít zodpovědnost. Všichni ve firmě tvoří jeden tým, jedno společenství, skoro rodinu.  

V praktické části je popsáno, jak to ve svobodné firmě vypadá, na čem si zakládá. 

Vybrala jsem si 2 firmy, dá se říct, že každá je jiná. Jedna má pouze 20 pracovníků, druhá 

zaměstnává 125 lidí a stále se rozšiřuje. Jedna se zabývá IT technologiemi, druhá zase 

průmyslovou automatizací. Nejde o to, kolik vás je, a čím se zabýváte, jde o to, jak se chcete 

chovat k ostatním, na čem si zakládáte a jaké máte priority. Jestli je pro vás důležitější 

spokojenost a radost z práce než jen zisk. Ano, všem jde o peníze, všichni je potřebujeme, 

ale také někteří chtějí od života více.  

Každá firma je jiná, ale přesto mají společný cíl − mít radost z práce a být naplněni 

tím, co dělají. A to se snaží předat dál. Každý jde svým směrem, musí si stanovit svá pravidla, 

bez těch to fungovat nebude nikdy. Vše je o komunikaci, vzájemné důvěře a zodpovědnosti. 
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Je jasné, že práce ve svobodné firmě není pro každého, každý neunese velkou míru 

zodpovědnosti a někteří přece jen potřebují vést. Ale každý má přece možnost volby. 
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Scénář dotazování k primárnímu výzkumu personálních principů ve svobodné firmě 

z pohledu firmy 

Dobrý den,   

ráda bych Vás požádala o odpovědi na několik otázek na téma „personální principy 

ve svobodné firmě“. Cílem průzkumu je analyzovat využití principů svobodné firmy 

v podnikové praxi. Prosím Vás o upřímné odpovědi na všechny otázky. Výsledky použiji ve 

své bakalářské práci na katedře Ekonomiky a managementu chemických a potravinářských 

podniků Univerzity Pardubice. 

Obecné informace o firmě 

Název firmy: ………………… 

Kolik máte v současné době pracovníků? ……………….  

V jakém odvětví podnikáte? …………………… 

Jak dlouho se vaše firma nachází na trhu? …………… 

Svobodná firma 

1. Co pro vás znamená pojmem „svoboda v práci“ či „svobodná firma“? (max. 3 klíčové 

možností) 

o Volný prostor  

o Volba pracovního úkolu 

o Volba mzdy 

o Dobré pracovní vztahy 

o Informovanost  

o Komunita 

o Vzájemná důvěra 

o Společný smysl 

o Jiné ………………………… 

 

2. Kde či od koho jste se dozvěděli o „svobodě v práci“? (více možností) 

o Internet 

o Knihy 

o Známý  

o Firma již fungující na této kultuře 

o Jiné, kde? …………………….. 

 

3. Začínali jste jako firma založená na principech svobody v práci?  

o Ano 

o Ne 
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Pokud Ne, jak byste charakterizovali přechod k této kultuře a proč?  

o Jednoduchý x složitý 

o Krátkodobý x dlouhodobý 

o Jednorázový x neustále se vyvíjí 

o Proč? ……………………………. 

 

4. Je něco z čeho jste měli obavy při zavádění této kultury? 

…………………………………. 

 

5. Je rozdíl v životě firmy mezi vaší původní představou a současným stavem? 

o Ano, v čem: …………….. 

o Ne, 

 

6. Jaký měl přechod k této kultuře dopad na stávající zaměstnance?  

o Nepřijali ho, odešli 

o Ze 40 % zpočátku ne moc kladný, ale přizpůsobili se  

o Z 60 % ho přijali, zůstali  

 

7. Co vás vedlo k tomu, mít firmu založenou na těchto principech? (více možností) 

o Osobní přesvědčení, situace 

o Okolí 

o Zkušenosti od jiné firmy  

o Vývoj společnosti 

o Jiné …………………….. 

 

8. Na čem si zakládá vaše firma? (max. 3 klíčové možností) 

o Vytvořit příjemné prostředí pro pracovníky 

o Důvěra mezi sebou 

o Možnost spolehnout se na druhého 

o Otevřenost  

o Zodpovědnost  

o Komunikace mezi sebou 

o Informovanost  

o Jiné: …………………… 

 

9. Čím se vyznačuje vaše firemní kultura?  (max. 3 klíčové možností) 

o Sdílení smyslu 

o Autonomním rozhodováním 

o Důvěrou 

o Zodpovědností 

o Komunikací 

o Angažovaností všech spolupracovníků 

o Jiné: …………………….. 
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10. Jakou podobu má organizační struktura vaší firmy? 

o Maticovou 

o Podnikatelskou 

o Jinou ……………………..  

Získávání a výběr pracovníků 

11. Pokud někoho hledáte do svého týmu, jaké metody používáte? (více možností) 

o Osobní doporučení stávajících pracovníků 

o Uchazeči se nabízejí sami 

o Přímé oslovení vyhlédnutého jedince 

o Inzeráty na pracovních portálech, sociálních stránkách 

o Jiné, jaké? ……………………….. 

 

12. Používáte předem definované popisy pracovní role  

o Ano 

o Ne 

Pokud Ano, řídíte se striktně jimi? 

o Ano 

o Ne  

 

13. Které vlastnosti uchazeče mají vyšší váhu při rozhodování o jeho přijetí? (max. 3 

klíčové možností) 

o Osobnost člověka (uchazeče)  

o Vzdělání 

o Schopnosti a dovednosti 

o Zkušenosti 

o Chuť pracovat ve vaší firmě 

o Jiné, jaké? ………………………. 

 

14. Jaké metody používáte při výběru pracovníků? (více možností) 

o Příjímací rozhovor  

o Testování uchazečů 

o Assessment centre 

o Rozhovor s budoucím týmem 

o Jiné, jaké?.................................. 

 

15. Kdo rozhoduje o přijetí uchazeče? 

o Celý budoucí tým 

o Teamleader 

o Personální oddělení 

o Někdo jiný, kdo:…………………………… 
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Vzdělávání a rozvoj pracovníků 

16. Na jaké úrovni nabízíte vzdělávání a osobní rozvoj svým pracovníkům? (více 

možností) 

o Úroveň jejich pozice 

o Jen něco málo více, ale pořád v daném oboru 

o Mimo jejich obor, co je zajímá 

o Další možnosti, jaké: ……………………… 

 

17. Máte definovaný (vyhrazený) čas na vzdělávání a osobní rozvoj?  

o Ano 

o Ne  

Pokud Ano, jak často? 

o Každý den 

o Každý týden 

o 1x za 2 týdny 

o Každý měsíc 

o Individuálně 

o Jinak, jak? ……………… 

 

18. Jsou některé vzdělávací a rozvojové aktivity povinné?  

o Ano 

o Ne 

Pokud Ano, jaké? …………………………………………. 

Stimulace a motivace pracovníku 

19. V čem podle vás spočívá stimulace (vnější motivace) ve svobodné firmě? (z 

pohledu firmy) (max. 3 klíčové možností) 

o Osobní svoboda 

o Příjemné pracovní prostředí 

o Důvěra mezi sebou 

o Dobré vztahy na pracovišti 

o Volba úkolu  

o Volba výše mzdy 

o Jiné …………………….. 

 

20. Znáte a používáte motivaci 3.0?   

Teorie, která se vrací k přirozenosti a zaměřuje se na vnitřní motivaci, kdy lidi 

pohání autonomie (svoboda), mistrovství (výzva) a smysl. Též definovaná Markem 

Twainem jako „práce“ a „hra“: „Práce je vše, co tělo dělat musí, hra je vše, co tělo 

dělat nemusí.“ 

o Ano 

o Ne  
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Pokud Ano, jaký je váš postoj k ní a proč? 

o Kladný 

o Spíše kladný 

o Spíše záporný 

o Záporný  

Proč: …………………………… 

Děkuji Vám za čas věnovaný našemu rozhovoru a přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší práci. 
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Scénář dotazování k primárnímu výzkumu personálních principů ve svobodné firmě 

z pohledu zaměstnanců 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQuY3Qi3agviR41igSWzEdMV3vcBpR9oh

gAqv3TjJs8y3Ghg/viewform?usp=sf_link 

1. Z jaké jste firmy: ………. 

 

2. Kdy jste do firmy přišel(a)? 

o Před přechodem ke kultuře „svobodné firmě“ 

o V průběhu přechodu ke kultuře „svobodné firmě“ 

o Po zavedení kultury „svobodné firmy“ 

 

3. Bylo pro vás obtížné přijmout či pochopit kulturu a principy „svobodné firmy“ 

o Ano,  

o Ne 

Pokud Ano, tak v čem? ……… 

4. Co pro vás znamená pojmem „svoboda v práci“ či „svobodná firma“? (max. 3 klíčové 

možností) 

o Volný prostor  

o Volba pracovního úkolu 

o Volba mzdy 

o Dobré pracovní vztahy 

o Informovanost  

o Komunita 

o Vzájemná důvěra 

o Společný smysl 

o Vytvořit příjemné prostředí pro pracovníky 

o Zodpovědnost  

o Jiné …………………. 

 

5. Co je pro vás motivací (vnitřní motivace) pracovat ve svobodné firmě? (max. 3 

klíčové možností) 

o Osobní svoboda 

o Příjemné pracovní prostředí 

o Vzájemná důvěra 

o Dobré vztahy na pracovišti 

o Volba úkolu 

o Volba výše mzdy 

o Jiné …………………….. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQuY3Qi3agviR41igSWzEdMV3vcBpR9ohgAqv3TjJs8y3Ghg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQuY3Qi3agviR41igSWzEdMV3vcBpR9ohgAqv3TjJs8y3Ghg/viewform?usp=sf_link
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6. Vyhovuje vám práce ve „svobodné firmě“? 

a. Vyhovuje mi 

b. Vyhovuje mi částečně 

c. Nevyhovuje mi  

d. Proč? ………………………….. 

 

7. Je něco, co vám na práci ve „svobodné firmě“ vadí?  ………………. 

 

8. Komentář ke všemu…………………. 

 

 

 


