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ÚVOD
Tento dokument byl vytvořen jakožto jeden z výstupů projektu nazvaného „Evropský model řízení
strategických kompetencí v malých a středních podnicích v oblasti cestovního ruchu", akronym
projektu „COMPETE..!”. Projekt je realizován v rámci Programu celoživotního učení Leonardo da Vinci,
konkrétně se jedná o program Multilaterálních projektů/Transfer inovací. Projekty Transferu inovací
jsou zaměřeny na přenos (adaptaci a začlenění) inovačních obsahů nebo výstupů z předchozích
projektů programu Leonardo da Vinci nebo jiných inovačních projektů do veřejných a/nebo
soukromých systémů odborné přípravy na národní, místní, regionální nebo oborové úrovni. Cílem
projektů je zvýšení kvality evropského systému odborného vzdělávání a přípravy. Projekt Přenosu
inovací musí stavět na výstupu/ech (inovaci/ích) z jiného projektu Leonardo da Vinci nebo jiných
inovativních projektů, což v případě projektu COMPETE..! představuje polský produkt „Model
strategického řízení kompetencí“.
Dokument je primárně určen auditoriu projektového týmu, jakožto podkladový materiál pro formování
následujících činností projektu v oblasti přenosu a adaptace předmětného inovativního produktu,
a sekundárně pak je dokument také určen odborné i široké veřejnosti jako zdroj agregovaných
aktuálních informací z oblasti HORECA sektoru. Za hlavní cíl lze považovat zmapování současné situace
v turistickém průmyslu, konkrétně v HORECA sektoru (pohostinství a ubytování) v Evropské unii
vycházejíc jak z detailního prostudování situace v jednotlivých partnerských zemích tak z různých
veřejně dostupných zdrojů, které se problematikou zabývají. Současně je středem našeho zájmu
objasnění otázky „Jaké problémy podnikatelé v této oblasti nejčastěji řeší“ a poskytnutí podkladu pro
zajištění nejefektivnější cesty přenosu inovace.
Principielně se tato studie skládá ze tří částí – z výstupů sekundárního výzkumu, který byl uskutečněn v
první polovině roku 2011, z dotazníkového šetření jakožto unikátního primárního výzkumu, který byl
komplementárně doplněn o výstupy realizovaných „Focus Group“ se specialisty HORECA sektoru
a z poslední části, která poskytuje konkrétní doporučení v souvislosti s adaptací a přenosem produktu.
První část, nazvaná „Sekundární výzkum - Analýza současného stavu“, se zabývá, jak již název
napovídá, analýzou situace, v jaké se turistický průmysl v současnosti nachází. Východiskem jsou
informace zpracované jednotlivými partnery ze zemí účastnících se projektu (Bulharsko, Česká
republika, Itálie, Polsko a Španělsko) v „Národních zprávách“ spolu s dalšími nejaktuálnějšími
dostupnými zdroji informací (ekonomické a statistické ročenky, odborné články, odborná literatura a
výzkumy). Druhá část nazvaná „Vyhodnocení dotazníkového šetření“ představuje deskripci
provedeného unikátního primárního výzkumu, dotazníkového šetření mezi cílovou skupinou projektu.
Dotazníkový výzkum a vyhodnocení bylo provedeno pouze pro tento projekt, ve snaze získat validní
informace z HORECA sektoru o skutečných potřebách malých a středních podniků a to přímo z hlediska
cílové skupiny. Poslední část nazvaná „Závěry a doporučení pro přenos“ shrnuje všechny poznatky do
několika podstatných závěrů a doporučení, které je nutné vzít v úvahu při přenosu a adaptaci
transferovaného produktu.
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SEKUNDÁRNÍ VÝZKUM - ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
V této úvodní části se dokument věnuje popisu a analýze současného stavu turistického sektoru a to
jednak na základě výzkumu uskutečněného v jednotlivých partnerských zemích a jednak na základě
komparativní analýzy veřejně dostupných odborných zdrojů. Výsledek by měl poskytovat představu o
současném stavu a trendech na úrovni celé Evropské unie.
Cestovním ruchem nebo také turismem můžeme chápat souhrn přechodných pobytů osob (turistů) v
cílových oblastech (destinacích) a souhrn služeb, které jejich cestování a pobyty organizují a podporují.
Cestovní ruch tvoří významnou část hospodářství, zejména v některých zemích, a podle Světové
organizace cestovního ruchu (World Tourism Organization, UNWTO) jen mezinárodní cestovní ruch
tvoří asi 25 až 30 % všech světových služeb a zaměstnává přes 100 milionů osob. Přes hranice cestovalo
v roce 2010 celkem 940 milionů osob a vznikl tak obrat v objemu 693 miliard eur.1 Podle žebříčku
UNWTO bylo v roce 2010 v první desítce nejnavštěvovanějších zemí světa 6 evropských zemí - Francie
(1. místo, 76,8 milionů návštěvníků); Španělsko (4. místo, 52,7 milionů návštěvníků); Itálie (5. místo,
43,6 milionů návštěvníků); Spojené království (6. místo, 28,1 milionů návštěvníků); Turecko (7. místo,
27,0 milionů návštěvníků) a Německo (8. místo, 26,9 milionů návštěvníků). Vedle již výše v žebříčku
uvedených partnerských zemí jsou aktuální počty návštěvnosti (2010) pro další partnery následující:
Bulharsko - 6,2 milionu návštěvníků, Česká republika - 6,3 milionu návštěvníků a Polsko - 10,1 milionu
návštěvníků. Současně HORECA sektor poskytuje zaměstnání pro 9 milionů2 lidí v celé Evropské unii,
což představuje 4,2% všech ekonomicky aktivních lidí. Tyto skutečnosti nám napovídají, o jak důležitou
ekonomickou problematiku se v evropském kontextu jedná.
Na dalších řádcích se pokusíme popsat nejzajímavější a nejtypičtější znaky HORECA sektoru a sektoru
turistických ubytovacích služeb ve vztahu k podnikatelskému prostředí, k ekonomickým parametrům a
současně k lidským zdrojům, které nás z hlediska projektu výsostně zajímají.
VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ
Problematika analýzy věkové struktury zaměstnanců HORECA sektoru je velice zajímavá. Odvětví
hotelů a restaurací nabízí velké množství pracovních příležitosti zejména pro mladou pracovní sílu.
Podle posledních statistik3 je 48% lidí zaměstnaných v hotelích a restauracích a 43% zaměstnaných v
turistickém ubytování mladších než 35 let. Oba výše uvedené sektory mají mnohem mladší věkový
profil, než činí zbytek trhu práce EU, kde jen jeden pracovník ze tří je pod 35 let věku. Toto agregovaná
data platná pro EU platí víceméně i pro většinu členských států. Ve většině těchto zemí je podíl věkové
skupiny do 35 let dohromady o 10 a více procentních bodů nad průměrným podílem na zaměstnanosti
v celé ekonomice. Zaměstnanci pod 35 let tvoří více než polovinu pracovníků v sektoru turistického
ubytování např. na Slovensku (58%), v Nizozemí (56%), Švédsku (56%) nebo Norsku (56%). Ve všech
těchto zemích je podíl vyšší, než je průměr za celou ekonomiku o zhruba 20 procentních bodů. Data
pro partnerské země jsou následující a v podstatě (s výjimkou Španělska zmíněného dále) kopírují
1

World Tourism Organization, UNWTO, „World Tourism Barometer”, červen 2011
EUROSTAT, „EU Labour Force Survey“, 2007
3
EUROSTAT, "Statistics on Tourism", 2010
2
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uvedenou tendenci: Bulharsko – HORECA 47% (celkový průměr 30%), Česká republika – HORECA 51%
(celkový průměr 35%), Itálie – HORECA 43% (celkový průměr 31%), Polsko – HORECA 58% (celkový
průměr 39%). Kypr je jediným státem Evropské unie, kde je věkový profil zaměstnanců v ubytovacích
zařízeních starší. V tomto případě tvoří zaměstnanci pod 35 let jen 28% pracovních míst v turistických
ubytovacích kapacitách a 33% v odvětví HORECA, zatímco obecný podíl této skupiny na celkovém
kyperském hospodářství činí 37%. Pouze v Řecku a ve Španělsku, dvou zemích s velice rozvinutým
cestovním průmyslem, nevykazuje věkový profil odvětví turistického ubytování výrazné odlišnosti od
situace ve všech zbývajících hospodářských oblastech. Jestliže se podíváme na druhou stranu spektra
věkové struktury, zjistíme, že pracovní příležitosti pro pracovníky ve věku 55 let a více jsou naopak více
omezeny v tomto sektoru (11%) než na celkovém pracovním trhu (14%).
STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ PODLE POHLAVÍ A PODLE TYPU PRACOVNÍHO POMĚRU
Jestliže budeme analyzovat podíl zaměstnání na plný úvazek v tomto segmentu, zjistíme, že se příliš
neliší od podílu v celém hospodářství EU. V obou případech nám vyjde, že na plný úvazek pracují
přibližně čtyři lidé z pěti. V sektoru hotelů a restaurací pracuje na plný úvazek 72% zaměstnaných osob.
Z údajů jednotlivých zemí vyplývá, že situace je však v různých zemích velice rozdílná. Výsledky se
nacházejí ve škále od téměř žádných částečných úvazků v oblasti turistického ubytování (např. v
Bulharsku nebo v Rumunsku), až po 60% podíl částečných úvazků v Nizozemsku. Situace ve zbylých
partnerských zemích se nachází víceméně mezi těmito dvěma protipóly (Česká republika 7%, Itálie
25%, Polsko 13% a Španělsko 18%). Obecně platí, že hodnoty pro toto odvětví odráží rozdělení mezi
plnými a částečnými úvazky takové, jaké je i v celé ekonomice. Země s celkovým vysokým podílem
práce na částečný úvazek jako jsou např. Nizozemsko a Dánsko (44%), Norsko (38%), Německo (32%)
nebo Švédsko (30%) mají tento podíl vysoký i v našem segmentu. Tyto země mají na trhu práce v
průměru okolo 20 - 25% pracovníků na částečný úvazek a více, než činí celkový průměr v EU (18%).
Naše partnerské země mají poměrně vyrovnanou proporci plných a částečných úvazků, přičemž
výraznější disproporci ve využívání částečných úvazků oproti celkovému průměru v ekonomice
vykazuje pouze Itálie (HORECA 25%, celkový průměr 14%) a částečně Španělsko (HORECA 18%, celkový
průměr 12%).
Turistický ubytovací sektor je významným zaměstnavatelem žen. V průměru 60% pracovní síly v tomto
sektoru tvoří ženy, ve srovnání se 45% podílem žen zaměstnaných v celé ekonomice EU. Pokud jde o
vytváření pracovních příležitostí pro ženy, skóre turistického ubytovacího sektoru je dokonce lepší než
je v celkovém HORECA sektoru, kde zaměstnanost žen činí 56%. Z dostupných dat je patrné, že rozdíly
v rámci EU jsou relativně malé, i když jsou o něco výraznější než v celé ekonomice, kde se téměř ve
všech zemích podíl zaměstnanosti žen neodchyluje od průměru EU (45%) více než o několik
procentních bodů. V této oblasti vyčnívají země jako: Rumunsko (72%), Norsko (71%), Polsko (70%),
Finsko (70%) a Německo (69%), kde podíl zaměstnaných žen v HORECA sektoru je vyšší než 2/3. Na
druhé straně stojí členské země jako Malta (38%) a Itálie (49%), které jsou jedinými státy, kde ženy
nezaujímají nadpoloviční většinu pracovních míst v sektoru ubytování pro turisty. V tomto případě jsou
ale výsledky v korelaci se stavem v celé ekonomice, kde tyto dvě země mají také nejnižší účasti žen v
celém jejich hospodářství (podobná situace je i např. v Řecku). Pro ilustraci uvádíme údaje za výše
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nezmíněné partnerské země: Česká republika (60% žen), Bulharsko (65% žen) a Španělsko (59% žen).
Jak je vidět, stav v těchto zemích odpovídá spíše situaci v Polsku než v Itálii.
Jestliže provedeme analýzu kombinující rozdělení práce na plný a částečný úvazek ve vztahu
k rozdělení podle pohlaví, pak vidíme, že podíl žen pracujících na plný úvazek je nižší v HORECA sektoru
(64%) než ve zbytku ekonomiky (68%)4. Mezi muži pracující v této oblasti má plný úvazek 81%, což je
také méně, než je celkový průměr Evropské unie pro muže (92%). V Evropské unii má nejnižší poměr
zaměstnávání pracovníků na plný pracovní poměr v sektoru hotelů a restaurací Holandsko (40%), u
kterého je to ovšem obvyklá praxe (nejnižší poměr má i v celém národním hospodářství). Toto jsou
poměrně zajímavá zjištění, jelikož v sektoru hotelů a restaurací jakožto sektoru ovlivněného značnou
mírou faktoru sezonnosti bychom spíše předpokládali vyšší poměr flexibilních forem práce včetně
aplikace částečných pracovních úvazků.
VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA V SEKTORU
Z údajů uvedených výše vidíme, že pro naše zkoumané odvětví je do značné míry typické využívání
dvou socio-demografických skupin a to: mladých lidí a žen. Třetí skupinou silně zastoupenou v tomto
sektoru jsou pak lidé s nižším vzděláním, tedy lidé, jejichž nejvyšší dosažené vzdělání je na úrovni
nižšího středního vzdělání. Podle posledních dostupných statistik nedokončí vyšší střední vzdělání 36%
zaměstnanců v turistickém sektoru, přičemž celkový průměr na trhu práce v EU činí pouze 25%.
Dostupná data z jednotlivých členských států Evropské unie toto tvrzení jenom potvrzují. V turistickém
průmyslu můžeme největší odchylku od průměru celé ekonomiky pozorovat ve Švýcarsku, kde je podíl
lidí s nízkým vzděláním více než dvojnásobný ve vztahu k podílu na celkovém trhu práce (36% versus
16%). Další země, kde toto odvětví nabízí uplatnění především méně vzdělaným lidem, jsou např.
Německo, Švédsko, Norsko a Dánsko. Jedinými zeměmi, kde se zdá, že žádný výrazný rozdíl neexistuje,
jsou Portugalsko (71%), Kypr (24%) a Maďarsko (14%). Přitom smutné čelní místo v této statistice v EU
drží Portugalsko, které má nejvyšší podíl zaměstnanců s nejnižší úrovní vzdělání. Jestliže se budeme
věnovat situaci v jednotlivých partnerských zemích, pak situace je obdobná hlavně v Itálii (zaměstnanci
s nejnižším vzděláním HORECA 51% versus 39% průměr v celé ekonomice) a ve Španělsku (zaměstnanci
s nejnižším vzděláním HORECA 57% versus 44% průměr v celé ekonomice). Srovnání v České republice
nabízí poměrně vyrovnaný výsledek (HORECA 8% versus průměr v celé ekonomice 6%). Zajímavá je
situace v Polsku a Bulharsku, kde je poměr u nejnižšího stupně dosaženého vzdělání právě opačný
(Polsko - HORECA 9% versus průměr v celé ekonomice 10% a Bulharsko - HORECA pouze 10% oproti
15% průměru v celé ekonomice). Tato skutečnost však nevyvrací výše uvedené tvrzení o celkově nižším
stupni dosaženého vzdělání v HORECA sektoru, protože značná disproporce se v tomto případě pouze
přesunula o stupeň výše (do středního stupně dosaženého vzdělání) – Polsko HORECA 82% versus 68%
zbytek ekonomiky a Bulharsko dokonce 80% versus 60%. Dalším zajímavým faktem je, že ve srovnání
se zbytkem ekonomiky je v HORECA sektoru obecně daleko nižší zastoupení pracovníků s nejvyšším
stupněm dosaženého vzdělání.
Výše uvedená zjištění jsou i ve shodě se statistikami o využívání informačních a komunikačních
technologií v podnicích. Statistiky ukazují, že ubytovací sektor nevykazuje vysokou úroveň kompetencí
4

EUROSTAT, „EU Labour Force Survey“, 2007
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v oblasti používání ICT u většiny zaměstnanců. V tomto sektoru používá počítač ke své každodenní
práci pouze 36% zaměstnanců, ve srovnání s téměř každým druhým zaměstnancem (49%) použijeme-li
průměr celé ekonomiky. Mezi odvětvími, kde toto šetření o využívání ICT v podnicích probíhalo, je než
HORECA sektor horší pouze stavebnictví5.
STABILITA ZAMĚSTNÁNÍ
Jak již bylo uvedeno výše, co se týká podílu práce na plný úvazek a práce na částečný úvazek
nevykazuje HORECA sektor nijak signifikantní odlišnosti. Nicméně s ohledem na parametry jako jsou
celková doba trvání pracovního poměru či průměrná doba setrvání pracovníka u stejného
zaměstnavatele se sektor jeví z hlediska nabídky pracovních míst jako méně stabilní než zbytek trhu
práce. Podíl pracovníků, kteří pracují na základě pracovního poměru na dobu určitou místo pracovního
poměru na dobu neurčitou, je v našem předmětném sektoru více než dvakrát vyšší (30% pracovních
míst je na dobu určitou) než v celé ekonomice (14%). Ve všech zemích, pro které jsou tyto údaje
k dispozici, si HORECA sektor nevede v tomto ohledu příliš dobře. Největší rozdíly mezi tímto sektorem
a celou ekonomikou vykazuje Řecko (59% stálých pracovních míst oproti 89% v celé ekonomice), Itálie,
Švédsko a Bulharsko. Tato omezenost nabídky pracovních míst na dobu neurčitou může být logicky
spojována se sezónnostním charakterem cestovního ruchu. Pravdou je, že výše uvedené čtyři země
současně vykazují největší rozdíly v počtu zaměstnaných osob mezi čtvrtletími s nejvyšší a nejnižší
vytížeností turistických kapacit.
Dalším ukazatelem stability zaměstnanosti je průměrná doba setrvání zaměstnance u stejného
zaměstnavatele. Z dostupných dat je možné vyčíst, že setrvání zaměstnance u jednoho zaměstnavatele
v HORECA sektoru je mnohem nižší než je průměr za celou ekonomiku, kde toto číslo činí 121 měsíců,
tedy více než 10 let. V HORECA sektoru je průměrná doba pouze 65 měsíců tedy skoro poloviční
hodnota (pro ilustraci v partnerských zemích jsou doby následující: Bulharsko 51 měsíců, Polsko 61
měsíců, Španělsko 64 měsíců, Česká republika 67 měsíců a Itálie 71 měsíců)6. Celkově se při porovnání
údajů HORECA sektoru se zbytkem ekonomiky je průměrná doba strávená u jednoho zaměstnavatele
méně než poloviční ve srovnání s celou ekonomikou např. v Řecku a ve Švédsku. Na druhou stranu,
nejmenší disproporce od průměru vykazuje Portugalsko a Francie.
Za další typický znak HORECA sektoru tak díky výše uvedenému můžeme označit vysoký podíl
zaměstnání na dobu určitou a průměrnou krátkou dobu setrvání u stejného zaměstnavatele.
FAKTOR SEZONNOSTI
Je všeobecné známé, že intenzita turistických ruchu se v průběhu celého roku velmi liší, tzn., má silnou
složku sezonnosti. Ve všech členských státech EU je vytíženost kapacit v ubytovacích zařízeních
(vyjádřená jako počet přenocování turistů – turistické noci) alespoň dvakrát vyšší ve vrcholném měsíci
ve srovnání s měsícem nejklidnějším. Je jasné, že země s krátkou turistickou sezonou budou současně
vykazovat nejvyšší sezónní rozdíly v počtu turistických nocí. Tak například v Řecku a Chorvatsku je
5
6

EUROSTAT, „Community Survey on ICT Usage and E-commerce in Enterprises “, 2007
EUROSTAT, „EU Labour Force Survey“, 2007
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počet nocí strávených v ubytovacích kapacitách 13 krát resp. 35 krát vyšší v srpnu než v lednu tj. mimo
sezónu. Jestliže rozdělíme počty přenocování celého roku do čtyř kvartálů, zjistíme, že 3. kvartál (který
je obecně nejvyšší) vykazuje 2,5 násobek prvního čtvrtletí (který je obecně nejnižší). Jestliže se
podíváme na data celé evropské ekonomiky, sezónní kolísání výkonnosti je poměrně marginální
záležitost, což samozřejmě neznamená, že velké sezónní výkyvy v nejrůznějších odvětvích nejsou skryty
prostřednictvím právě této ohromné agregace dat. V oblasti turistického průmyslu můžeme vysledovat
nejvyšší sezónní výkyvy v zaměstnanosti v Řecku a Chorvatsku. V obou těchto zemích je míra
zaměstnanosti ve vrcholovém čtvrtletí ve srovnání s čtvrtletím nejslabším na skoro dvojnásobku a
současně o 30% až 35% vyšší než je roční průměr. Na druhém konci spektra nejsou významné sezónní
rozdíly v oblasti zaměstnanosti v Dánsku, Nizozemsku a Norsku. Nicméně v těchto třech zemích je
počet nocí strávených turisty mimo sezónu pouze dvakrát až třikrát vyšší než v sezóně hlavní. Způsob
vypořádání se právě s touto sezónní složkou podnikání v HORECA sektoru je jedním z nejtěžších
problémů, se kterým se podnikatelé musí v této oblasti potýkat. Jestliže se blíže podíváme na tuto
problematiku optikou zemí, které nás zajímají nejvíce, tzn. partnerských zemí, můžeme konstatovat, že
faktorem sezonnosti je asi nejvíce ovlivněn turistický sektor v Bulharsku (3. kvartál je 5,5 násobek 1.
kvartálu), v Itálii (3. kvartál trojnásobek 1. kvartálu). V Polsku a ve Španělsku kopíruje situace víceméně
průměr celé EU-27 (3. kvartál 2,5 násobek 1. kvartálu). Česká republika je v tomto ohledu více
konsolidovaná a výkyv mezi mimosezonou a hlavní sezonou je podprůměrný (koeficient představuje
číslo 2).
ZAMĚSTNANOST
Problematika měření počtu lidí zaměstnaných v turistickém sektoru je poměrně komplikovaná. V
současné době jsou k dispozici pouze národní, neharmonizované údaje pro některé z členských států.
Dále disponujeme aktuálními podklady poskytnutými partnerskými organizacemi. Podle nich se počty
pracovníků působících v HORECA sektoru pohybují od 114 tisíc v Polsku přes 240 tisíc v ČR a Bulharsku
po 1.246 tisíc v Itálii a 1.591 tisíc ve Španělsku. Znovu je ale třeba upozornit, že se jedná o údaje, u
kterých neproběhla harmonizace metodologie sběru a tudíž jejich vypovídací hodnota je v tomto
ohledu omezená.
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VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Dotazníkové šetření bylo v rámci projektu uskutečněno v rozmezí dubna a května 2011 ve všech
partnerských zemích účastnících se projektu. Dotazníkové šetření jakožto statistická metoda bylo
zvoleno z důvodu nejvyšší míry vhodnosti pro daný případ a účel. Jestliže hovoříme o účelu zjišťování,
lze ho popsat následujícími body:




Zmapování aktuální situace v předmětné oblasti z hlediska cílové skupiny,
zjištění nejpalčivějších problémů, které podnikatele v turistickém průmyslu v současné době
nejvíce tíží,
a v neposlední řadě zjištění názorů kompetentních pracovníků na oblast strategického řízení
kompetencí v podnicích ubytovacího a stravovacího charakteru.

Respondenty šetření byli převážně majitelé a manažeři malých a středních společností z HORECA
sektoru.
Pro realizaci šetření byl vyvinut unikátní dotazník, který byl z metodologického hlediska rozdělen do
několika propojených oblastí zájmu zjišťování. Účelem první sady otázek byla analýza
charakteristických znaků subjektů působících na trhu, což nám následně umožňuje vytvořit si
kvalitativně kvantitativní profil typického zástupce. S těmito získanými informacemi a znalostmi je
možné lépe adaptovat existující Model řízení strategických kompetencí takříkajíc na míru klientovi.
Dalším dílčím cílem tohoto okruhu otázek je objasnění nejpalčivějších problémů, se kterými se malé a
střední společnosti z HORECA sektoru nejčastěji aktuálně potýkají. Druhá část dotazníku se zabývá
objasňováním postojů a názorů cílového skupiny na problematiku kompetencí zaměstnanců vybraných
profesí z hlediska jejich prioritizace. Zjištění v této oblasti jsou pro nás velice důležité pro další
modelování a celkové nastavení parametrů adaptovaného produktu. V poslední části dotazníků se
zjišťují údaje týkající se jednak postojů cílové skupiny k praktické využitelnosti konečných výstupů
projektu, dále pak jejich přístup k problematice pravidelného hodnocení zaměstnanců, k implementaci
motivačních systémů zaměstnanců ve firmách a v neposlední řadě jejich postoje k problematice
celoživotního vzdělávání zaměstnanců.

Šetření bylo provedeno na vzorku minimálně 50 respondentů v každé partnerské zemi, přičemž
partikulární výběr subjektů byl svěřen do působnosti specialistů jednotlivých partnerských organizací.
Tímto způsobem byla zajištěna co možná nejvyšší míra reprezentativnosti vzorku ve vztahu k celkové
populaci. Větší rozsah šetření nebyl bohužel z hlediska finančních možností projektu akceptovatelný.
Nicméně můžeme konstatovat, že se jedná o zcela legitimní způsob výběru vzorku statistického šetření
a že tím pádem lze výsledky považovat za více než uspokojivé a mající dobrou vypovídající hodnotu,
která je v přímé korelaci k celkovému rozsahu výběru. V této souvislosti samozřejmě nelze nezmínit
určité problémy při zajišťování zpětné vazby při realizaci statistického šetření, které byly překonány
zejména zvýšeným úsilím výzkumníků a prostřednictvím osobního/telefonického dotazování
respondentů. Určitá neochota respondentů sdělovat některé informace třetím stranám lze
pravděpodobně vysvětlovat zostřenými, vysoce konkurenčními podmínkami v tomto sektoru.

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.

9

Pro validaci údajů zjištěných prostřednictvím dotazníkového šetření bylo rozhodnuto o realizaci
moderovaných pracovních setkáních specialistů na problematiku turistického průmyslu tzv. „Focus
Group“. Tato jednání byla uskutečněna jako komplement k dotazníkovému šetření v každé partnerské
zemi. Výsledky výzkumu zde byly podrobeny specialisty kritické diskuzi a následně pak byly jejich
prostřednictvím validovány. Výstupy jednání společně s připomínkami a postřehy odborníků jsou
inkorporovány do textu celé této zprávy.

Na tomto místě je, dle našeho mínění, důležité upozornit na skutečnost, že v některých případech se
data získaná z různých partnerských zemí v partikulárních oblastech diametrálně liší, což je
z geografických, socioekonomických a v neposlední řadě kulturních důvodů samozřejmě zcela
pochopitelné. Nicméně celkově lze konstatovat, že agregovaná data získaná z výzkumu, podpořená
výstupy z uskutečněných „Focus Group“, poskytují dobrou představu o problematice a současně dávají
kvalitní podklad pro uzpůsobení a přenos původního produktu tzn. Modelu řízení strategických
kompetencí.

Jestliže podrobíme analýze sadu otázek první části dotazníků, můžeme celkem přesvědčivě definovat
společné znaky do určité míry typické pro organizace působící v HORECA sektoru. Výběr organizací pro
výzkum byl svěřen v každé zemi lokálním partnerům, kteří vybrali vzorek takovým způsobem, že je
proporčně poměrně dobře vyvážen z hlediska rozložení počtu respondentů mezi společnosti převážně
ubytovacího typu (zjednodušeně „hotely“) a převážně stravovacího typu (zjednodušeně „restaurace“).

Co do velikosti se v naprosté většině případů jedná o mikropodniky - dle doporučené definice Evropské
komise7 jde o podniky s počtem zaměstnanců do 10 pracovníků a s ročním obratem nepřesahujícím 2
miliony EUR (v našem případě v naprosté většině s obratem nepřesahujícím 100 tisíc EUR). Co do
formy jde velmi často o rodinné podniky, následované obchodními firmami nebo individuálně
vlastněnými/provozovanými entitami.

Zajímavou skutečnost představuje zjištění, že podle odpovědí respondentů je zaměstnávání
zahraničních pracovníků v podnicích HORECA sektoru poměrně vzácnou záležitostí. Tato informace
stojí v přímé opozici k všeobecně velmi dobře známé skutečnosti, že zaměstnávání zahraniční
pracovní síly, a to ať již legálním, pololegálním či dokonce ilegálním způsobem, je pro tento sektor
snad hned po sektoru stavebnictví nejtypičtější. Odhaduje se, že počet zahraničních pracovníků
zaměstnaných v HORECA sektoru v Evropské unii se pohybuje mezi 6 – 14% z jejich celkového
počtu8. Toto zjištění - korigované specialisty - lze interpretovat jako určitou zdrženlivost
respondentů v otevřenosti jejich odpovědí a to z mnoha různých důvodů, o kterých nemá smysl
7
8

SME Definition: Commission Recommendation of 06 May 2003 (2003/361/EC)
Working safety in multicultural HORECA sector: http://osha.europa.eu/en/publications/forum/17_horeca
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spekulovat. V případě, že respondenti zaměstnávání zahraničních pracovníků uvedli, jedná se o
poměrně zanedbatelné počty. Z našeho hlediska jde o zjištění mírně pozitivní, protože v tomto
případě lze částečně dovozovat větší zájem zaměstnavatelů na růstu kompetencí pracovníků a na
investicích do jejich zvyšování. Tato konstrukce počítá s premisou, že lokální pracovní síla je
stabilnější méně náchylná k fluktuaci a tudíž má větší smysl řešit adekvátnost jejich kompetencí a
případně do jejich rozvoje investovat.

Pokud se jedná o stabilitu pracovního kádru, jde o poměrně balancovanou problematiku, kdy v našem
šetření jedna část subjektů nemá s fluktuací zaměstnanců skoro žádné problémy (dovozujeme, že se
jedná hlavně o malé rodinné podniky) a druhá část se potýká s příležitostnou až častou nebo sezónní
fluktuací zaměstnanců. Tato záležitost má z našeho pohledu svojí vysokou důležitost, protože zde platí
obecná úměra - čím větší fluktuace zaměstnanců, tím menší ochota zaměstnavatelů investovat
jakýmkoliv způsobem do rozvoje lidských zdrojů. Se stabilitou pracovního kádru úzce souvisí
problematika sezonnosti typická pro turistický sektor tak, jak byla popsána výše. Pro management
společností je mnohdy velice problematické skloubit dohromady stabilitu pracovního kolektivu
s potřebou vyrovnávat jejich počet podle aktuální situace a poptávky. V této souvislosti je také důležité
upozornit na fakt, že fluktuace není homogenní přes všechny profese. Je zřetelné, že s vysokou
pravděpodobností budou pracovníci na některých méně kvalifikovaných pozicích více náchylní ke
změně pracovního místa než profese vyžadující vyšší kvalifikaci a tím pádem lépe placené.

Věková struktura zaměstnanců je typicky spíše nižší, s nejvyšším zastoupením ve věkových intervalech
20 – 30 let a následně 30 – 40 let. Skoro polovina (48%) všech zaměstnanců pracujících v HORECA
sektoru v Evropské unii je mladších než 35 let.9 V našem šetření věková struktura v podstatě kopíruje
Gaussovu křivku normálního rozdělení a nevykazuje žádné signifikantní anomálie. Zjištění, že
zaměstnanci organizací v HORECA sektoru jsou spíše mladšího věku, můžeme také interpretovat
prostřednictvím přítomnosti vysokého stupně faktoru sezonnosti (z toho plynoucí relativní nestabilita
pracovního místa), nižšími platovými podmínkami (častější výskyt „nestandardních“ forem odměňování
v rámci šedé ekonomiky), časové náročnosti práce a dalšími faktory, které pro pracovníky staršího věku
nejsou akceptovatelné.

Další velice zajímavou oblastí zjišťování a současně velice důležitou pro naše účely je oblast poskytující
odpovědi na otázky týkající se problémů, se kterými se naši respondenti nejčastěji potýkají a které jsou
nuceni každodenně řešit. Prostřednictvím těchto zjištění je snazší definovat strategické cíle, kterých
zaměstnavatelé budou pravděpodobně chtít dosahovat, což je mimo jiné součástí naší další práce na
projektu. Mezi nejčastěji uváděnými problémy nalezneme na prvních místech problémy s nalezením
kvalitní, odpovědné a adekvátně kvalifikované pracovní síly a komplikace způsobené její poměrně
častou fluktuací. Další kapitolu tvoří problémy typu komplikovaného přístupu k zajištění financování,
9

EUROSTAT, "Tourism employment" - Statistics Explained (2011/7/5)
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vysoké daňové zatížení, nesnadnost rozběhnout nové projekty z důvodu byrokratických obstrukcí,
celkový pokles segmentu a další spektrum faktorů makroprostředí.

V této souvislosti si samozřejmě musíme uvědomit, že na současných problémech podnikatelů
působících v sektoru se bezesporu podepsala finanční krize, která postihla velkou část evropské
ekonomiky. Ať chceme nebo ne, realitou stále ještě je, že spotřebitelé zůstávají více doma, než aby si
zašli na oběd či večeři nebo si koupili drahou dovolenou. Problémem je i vysoce konkurenční prostředí
na trhu turistického ruchu, příliš vysoká nabídka a malá poptávka. Další z uváděných nesnází (např. ve
Španělsku) spočívá v nedostatečné marketingové propagaci regionů, která by přitáhla nové turisty.
Respondenti očekávají v tomto problematickém období větší podporu ze strany jak centrální státní
správy, tak ze strany municipalit. Jak je vidět, mnohé z identifikovaných problémů jsou poměrně široce
definovány a mají objektivní, externí charakter. S problémy typu „Nedostatečné zdroje financování“
můžeme na první pohled prostřednictvím našeho produktu identifikace slabých míst v kompetencích
zaměstnanců jen stěží změnit, nicméně na druhou stranu asertivní, autoritativní manažer vybavený
dobrými komunikačními dovednostmi může být při zajišťování provozního úvěru daleko úspěšnější než
kolega, který těmito kompetencemi nedisponuje.

Neméně důležitou část šetření představuje druhý segment dotazníků, který se týká získávání informací
o žádoucích „strategických“ kompetencích zaměstnanců z pěti profesí, které byly jako nejtypičtější pro
sektor vybrány. Jedná se o profese: barman/číšník, recepční, pokojská, kuchař a manažer.
Respondenti výzkumu vybírali u každé profese ze seznamu 44 kompetencí, které jsou páteří původního
produktu, přičemž označit mohli maximálně 5 kompetencí, které považují z hlediska podstaty daného
povolání za signifikantní/esenciální. Níže uvádíme seznam všech kompetencí, které byly v rámci šetření
použity.
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Tabulka č. 1: Seznam kompetencí Modelu strategického řízení kompetencí
Umělecká zručnost

Schopnost delegování

Schopnost naslouchat

Ochota
podstupovat
riziko
Schopnost
sebepoznávání

Asertivita

Všeobecný rozhled

Loajalita

Autoritativnost

Flexibilita / Adaptabilita

Vyjednávací
schopnosti

Schopnost sebe
rozvoje

Schopnost koučovat

Orientace na výsledky / cíle

Organizační
schopnosti

Schopnost sebe
řízení

Zvládání konfliktů

Nezávislost

Vedení lidí

Zvládání stresové
zátěže

Konfrontace / zpětná
vazba

Iniciativa

Vytrvalost /
Houževnatost

Takt / Citlivost

Komunikační
dovednosti

Inovativní myšlení

Schopnost plánovat

Adaptability /
taktické chování

Schopnost
spolupracovat

Osobnostní integrita

Preciznost / Přesnost

Vedení
orientované na
úkoly

Kreativita

Schopnost dobrého úsudku

Prezentační
schopnosti

Verbální
dovednosti

Zaměření na zákazníka

Schopnost učit se (poznávací)

Analytické myšlení

Vizionářství

Rozhodnost

Schopnost učit se (z interakce s
okolím)

Zaměření na pokrok

Dovednosti
psaného projevu
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Barman/číšník
„Zaměření na zákazníka“ a jeho potřeby - jakožto nejdůležitější kompetence vyžadovaná majiteli
a vedoucími pracovníky organizací HORECA sektoru - se jeví u profese barmana/číšníka jako vysoce
logická
a
opodstatněná
stejně
tak
jako
požadavek
na
vybavenost
v
oblasti
„Komunikačních
dovedností“.
Kvalita a míra těchto žádoucích
kompetencí u pracovní pozice
barman/číšník
je
pro
zaměstnavatele velice důležitá,
protože právě tito pracovníci
přicházejí do nejužšího kontaktu
se zákazníky a svým chováním a vystupováním spolupůsobí na uspokojování či neuspokojování potřeb
a očekávání klientů. Mezi dalšími důležitými kompetencemi byly uvedeny „Organizační schopnosti“,
„Preciznost/přesnost“ a „Flexibilita/adaptability“ zaměstnanců na pracovní podmínky. Celá pětice
nejčastěji zmiňovaných kompetencí má poměrně velice blízkou proporcionální velikost tzn. stejnou
důležitost pro respondenty a celkově zaujímají více než 1/3 z celkového počtu uvedených četností.
Mezi kompetencemi, které se umístily na dalších místech, můžeme uvést „Schopnost spolupracovat“
při práci, „Loajalitu“ a „Iniciativnost“. Tyto kompetence samozřejmě můžeme také považovat
za důležitou složku portfolia celkové výbavy těchto pracovníků.

Recepční
Stejně jako u pozice Barman/číšník se jedná o pracovní pozici, která je velice důležitá pro management
HORECA podniků z důvodu jejího přímého kontaktu se zákazníkem. Kvalita a profesionalita
poskytnutých služeb určuje z velké
míry stupeň celkového uspokojení
či
neuspokojení
klienta.
Z výsečového grafu je patrná velká
podobnost získaných výsledků
s výsledky předchozí analyzované
pracovní pozici - Barmana/číšníka.
Respondenti považují za klíčové
kompetence jako “Zaměření na
zákazníka“
a
jeho
potřeby,
„Komunikační
dovednosti“,
„Schopnost naslouchat“, „Organizační schopnosti“ a „Preciznost/přesnost“ odváděné práce. Vedle
výše uvedených kompetencí můžeme výčet doplnit o další potřebné schopnosti a dovednosti jako
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např. „Flexibilitu/adaptabilitu“ (což do značné míry plyne z nároků profese a její obsahové náplně).
Dále schopnosti „Prezentovat“, „Poskytovat zpětnou vazbu“ a „Spolupracovat.“
Pokojská
Z výsledků je jasně patrné, že se jedná o méně kvalifikovanou pracovní pozici, která neklade na
spektrum schopností a dovedností pracovníka, který činnost vykonává, takové nároky. Výše uvedené je
možno dedukovat ze skutečnosti, kdy
pět nejčastěji uváděných kompetencí
/nutných pro dobré vykonávání
práce/ zaujímá skoro 50% ze všech
uvedených. Respondenti mají o
náplni práce jasnou představu a
poměrně se shodují v uvádění
kompetencí vhodných pro tuto
pozici. Mezi ně patří v pořadí:
„Preciznost/přesnost“
vykonávání
práce, schopnost „Spolupracovat“,
„Loajalita“, „Flexibilita/Adaptabilita“ a celková „Integrita“ osobnosti. První kompetence v pořadí:
„Preciznost/přesnost“ přitom jasně vévodí četnosti uvádění a zaujímá podíl skoro 15,5%. Je zde jasně
vidět, že pro tuto profesi manažeři a majitelé podniků jasně preferují pracovníka se schopností
vykonávat svojí svěřenou práci svědomitě, přesně a náležitě precizně. Mezi dalšími kompetencemi,
které se umístily na dalších místech a které stojí za zmínku, můžeme hlavně uvést: „Zaměření se na
zákazníka“ a jeho potřeby, „Samostatnost“ při práci. Zbytek z uváděných kompetencí byl ve srovnání
s výše uvedenými zmiňován pouze okrajově v marginálním množství.

Kuchař
Pracovní pozice „kuchař“ je stěžejní jak pro primárně gastronomické podniky z HORECA sektoru, tak
pro organizace, u kterých hlavním předmětem činnosti jsou ubytovací služby, ale které současně
poskytují i stravování (např.
hotelové restaurace). Portfolio
kompetencí pro pozici kuchař, které
vzešlo z výsledků dotazníkového
šetření, je poměrně srozumitelné a
dle našeho názoru dobrým
způsobem odráží podstatu a náplň
práce na této pozici. Mezi pěticí
kompetencí s nejvyšší četností
výskytu je na prvním místě
„Kreativita a vynalézavost“, která je rozhodně jedním z velice důležitých kritérií pro hodnocení
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gastronomické úrovně podniku. Dále jsou to schopnosti a dovednosti v oblasti „Plánování
a organizování“ práce, „Preciznost/přesnost“ a schopnost pracovat pod tlakem – kompetence
„Stress Management“. V této souvislosti je třeba upozornit, že zvláštní kategorii tvoří pozice
„Šéfkuchaře“, která se svým spektrem potřebných kompetencí blíží spíše pozici manažerské.

Manažer
Oproti výše uvedeným pracovním pozicím a jejich portfoliu pěti nejčastěji uváděných kompetencí je
manažerská pozice v ubytovacím a stravovacím podniku jasně komplexnějšího charakteru a není tak
jednoznačná. Tato skutečnost
je viditelná z Grafu č. 5, kdy pětice
nejčastěji uváděných žádoucích
kompetencí tvoří ve vztahu
ke zbývající proporcionálně menší
podíl
než
u
předchozích
analyzovaných povolání. Stejně
tak podíly pětice kompetencí jsou
poměrně stejně velké a jejím tedy
z hlediska respondentů přikládána
poměrně stejně velká důležitost.
Největší důležitost mezi dovednostmi manažera je kladena na „Organizační schopnosti“ v závěsu na
schopnosti „Vést“ a „Koučovat“ lidi, na řešení konfliktních situací a analyzování problematických
oblastí. Vzhledem k vyrovnanosti četnosti uvádění některých dalších kompetencí by bylo zjevnou
chybou je neuvést. Hned na dalších místech se umístnily schopnosti a dovednosti jako jsou
„Autoritativnost“, „Asertivita“, „Schopnost dobrého úsudku“, Plánování a organizování“ a „Orientace
na výsledky“. Všechny tyto schopnosti a dovednosti bezesporu patří do portfolia manažerských
kompetencí, takříkajíc do výbavy každého dobrého manažera.
Jak již bylo uvedeno výše, získané výsledky budou zohledněny při adaptaci Modelu řízení strategických
kompetencí v rámci další realizace projektu COMPETE..!
V poslední sérii otázek byli respondenti podrobeni dotazování týkajícího se jejich postojů k praktické
využitelnosti konečných výstupů projektu, dále pak jejich přístupu k problematice pravidelného
hodnocení zaměstnanců, k implementaci motivačních systémů a také jejich názorů na problematiku
vzdělávání zaměstnanců.
Je potěšující, že velká převaha respondentů stejně jako specialisté v rámci provedených odborných
diskuzí se vyjádřila pozitivně ke vzniku ICT nástroje, který v sobě bude spojovat prvky strategického
plánování s hodnocením a směřováním vlastních zaměstnanců takovým směrem, aby bylo plánovaných
cílů možno dosáhnout. V několika případech byl prezentován názor, že malé a střední podniky
takovéto nástroje nevyužijí, že jejich nasazení není efektivní popř., že jsou i bez těchto nástrojů schopni
dělat svoji práci dobře. Nicméně jednalo se v celkovém rozsahu o názory minoritní.
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Ohledně implementace systému periodického hodnocení zaměstnanců je situace poměrně vyrovnaná,
zhruba v polovině organizací je systém ať už více či méně formálním způsobem implementován.
V druhé polovině se hodnocení zaměstnanců považuje za nadbytečné a zbytečný formalizmus (dle naší
analýzy se jedná převážně o subjekty rodinného typu, kde hodnocení příbuzných není z logiky věci
příliš žádoucí záležitostí).
S oblastí hodnocení zaměstnanců úzce souvisí i problematika existence motivačního systému
zaměstnanců v podnicích. V našem dotazníkovém šetření jsou výsledky poměrně vyvážené, což je také
částečně dáno výsledky předchozí otázky týkající se implementace hodnocení zaměstnanců (tam, kde
je zaveden systém pravidelného hodnocení, je zpravidla zaveden i motivační systém). Pro nás je
podstatné to zjištění, že i MSP z HORECA sektoru je v určité nezanedbatelné míře implementován
formalizovaný systém jak hodnocení zaměstnanců tak jejich motivace, což by nám mělo usnadnit
prosazování implementace našeho ICT nástroje.
Co se týká informovanosti o důležitosti celoživotního učení a zvyšování ať už odborných tak klíčových
kompetencí a akceptace tohoto přístupu se nám ve výzkumu dostalo poměrně pozitivních výstupů, kdy
přibližně 2/3 respondentů poskytuje či jinak umožňuje svým zaměstnancům vzdělávání. Uvědomíme-li
si, že se jedná o sektor s vysokou mírou fluktuace, vysokým podílem zaměstnávání zahraniční pracovní
síly, sektor s vyšší mírou využívání pracovních smluv na dobu určitou, jedná se o zjištění bezesporu
zajímavé.
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ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO PŘENOS
V závěrečné části zprávy jsou shrnuta a rekapitulována výše uvedená nejdůležitější zjištění a závěry,
které byly v rámci realizace této etapy projektu učiněny.






Přenos produktu je z hlediska proveditelnosti možný.
Přenos produktu je dle většinového názoru cílové skupiny žádoucí.
Produkt musí mít uživatelsky přívětivé uživatelské prostředí.
Produkt by neměl být příliš komplikovaný.
Jeví se jako opodstatněné provést další šetření, které rozpravuje v detailu jednotlivé
partikulární problémy, se kterými se manažeři organizací HORECA sektoru každodenně potýkají
ve vztahu k nedostatečným kompetencím svých zaměstnanců.

Typické znaky HORECA sektoru, které musí být vzaty v úvahu při přenosu a adaptaci produktu:








HORECA je významným zdrojem zaměstnanosti mladé pracovní síly.
HORECA je významným zaměstnavatelem žen, (proporcionálně vyšší podíl).
Pro HORECA sektor je typické zaměstnávání pracovníků s nižším stupněm vzdělání.
Obecně nižší stupeň každodenní práce s počítači v práci.
Vysoký podíl pracovních smluv na dobu určitou.
Průměrně kratší doba setrvání u stejného zaměstnavatele.
Silná složka sezonnosti.
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