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1 Úvod 

 V zaměstnání tráví lidé téměř třetinu svého času. Proto je důležité, aby se při 

vykonávání pracovní činnosti cítili spokojeně. V současné době se organizace začínají 

prezentovat navenek s cílem budovat své dobré jméno před veřejností. Při vytváření image 

firmy je důležité myslet na to, aby i pracovníci podporovali organizaci ve všech jejich 

činnostech, jak uvnitř, tak navenek. Z tohoto důvodu by se měly podniky zaměřit na 

spokojenost svých zaměstnanců, protože právě ti pak pomáhají dotvářet ucelený obraz o 

organizaci.  

 Pracovní spokojenost představuje pocity zaměstnanců, na které působí mnoho faktorů 

v organizaci, ale i v osobním životě. Právě na tyto faktory by se měly společnosti zaměřit, aby 

je přizpůsobovaly podmínkám zaměstnanců a tím docílili jejich spokojenosti v pracovním 

procesu. Někoho více k práci stimuluje vyšší plat a odměny, jiné zase příjemná atmosféra na 

pracovišti a možnost seberealizace při vykonávání zajímavých pracovních úkolů. Vyšší 

spokojenost zaměstnanců může vést k vyšší loajalitě a oddanosti zaměstnanců a také k vyšší 

produktivitě a konkurenceschopnosti podniku. 

 Práce se zaměřuje na cílovou skupinu zaměstnanců starších 50 let, protože právě ti 

tvoří v podniku tu část zaměstnanců, kteří by měli být s podnikem nejvíce spjatí. V poslední 

době se začíná objevovat pojem Age Management, který se věnuje zohledňování věku 

zaměstnanců v pracovním procesu. Klade důraz na to, aby každý zaměstnanec využil své 

znalosti a dovednosti a byl tak co nejvíce platný pro organizaci a zároveň získal pocit 

sebeuspokojení. Organizace by měly věnovat zvýšenou pozornost cílové skupině 50+, jelikož 

tito zaměstnanci disponují kapitálem, který je pro podnik velmi přínosný. Mají nasbírané 

znalosti, zkušenosti a dovednosti, které jedinec získává v průběhu desítek let v pracovním 

procesu. 

Diplomová práce má dvě hlavní části. V první části jsou shrnuta teoretická východiska 

pracovní spokojenosti. Jsou popsány základní pojmy, poté je věnována pozornost teoriím 

pracovní spokojenosti a motivace a faktorům, jež spokojenost ovlivňují. Dále je definován 

pojem Age Management, jeho přístupy a využití v podnikové praxi. Také jsou zmiňovány 

charakteristiky zaměstnanců starších 50 let. 

Cílem diplomové práce je zjistit, na které pracovní faktory by se měla organizace 

zaměřit v rámci zvyšování spokojenosti zaměstnanců a objasnit problematiku 

zainteresovanosti zaměstnanců k podniku. Této problematice je věnována druhá část 



6 

 

diplomové práce. Praktické poznatky jsou získávány dotazníkovým šetřením, které je 

zaměřeno na skupinu zaměstnanců starší 50 let ve vybrané hutní organizaci. Součástí 

diplomové práce jsou hypotézy respektující teoretická zjištění, jež jsou ověřovány 

v praktických podmínkách. Na základě zjištěných informací jsou navržena doporučení na 

možné změny v podniku v oblasti spokojenosti zaměstnanců.   



7 

 

2 Teoretická východiska pracovní spokojenosti 

2.1 Pracovní spokojenost 

Pracovní spokojenost je v literatuře zmiňována poměrně často, avšak neexistuje 

jednotná definice, která by vysvětlovala, co se pracovní spokojenosti rozumí. 

Arnold et al. (2007) definuje pracovní spokojenost jako příjemný či pozitivní emoční 

stav vyvstávající z ocenění jedincovy práce či pracovních zkušeností. Zároveň uvádí, že na 

uspokojení z práce lze nahlížet třemi různými způsoby: jako na funkci celkové osobnosti či 

dispozice daného jednotlivce; názorů ostatních lidí na pracovišti daného jednotlivce; nebo 

konkrétních rysů práce daného jednotlivce. 

Nakonečný (2005) zmiňuje definici T. Kollárika, který nahlížel na pracovní spokojenost 

ze dvou různých pohledů. V širším pojetí ji označoval jako rysy osobnosti, které jsou 

ovlivňovány pracovními podmínkami. To nazýval jako spokojenost v práci nebo také 

spokojenost s pracovním prostředím. V užším smyslu označoval pracovní spokojenost jako 

spokojenost s prací neboli spokojenost s nároky na plnění pracovních úkolů, s odměnou za 

vykonanou práci. Mezi nejdůležitější činitele pracovní spokojenosti patří pracovní úspěšnost, 

její míra a také její opak - neúspěšnost, protože ta je významným zdrojem sebehodnocení. 

Uvádí také, že pracovní spokojenost má dvě měřitelné charakteristiky – stálost (stabilita vs. 

proměnlivost) a intenzitu (vysoká spokojenost vs. krajní nespokojenost).  

Jedná-li se o spokojenost zaměstnanců s prací a pracovními podmínkami, pak se toto 

stává kritériem hodnocení personální politiky podniku a odvozuje se zde přímá úměrnost: čím 

větší spokojenost, tím lépe se podnik o své zaměstnance stará. Z jiného pohledu se na 

spokojenost zaměstnanců nahlíží jako na podmínku efektivního využívání jejich pracovního 

potenciálu. Pro zaměstnance pak spokojenost znamená uspokojení ze smysluplné práce, pocit 

naplnění a radost z vlastního uplatnění. Z dalšího hlediska může však jít o spokojenost ve 

smyslu uspokojení člověka na základě dosahování nízkých cílů. Zde si zaměstnanec klade 

nízké nároky na sebe sama a jedná ve smyslu „mně to stačí“, dále se nenamáhá. Tyto tři 

výklady pracovní spokojenosti jsou shrnuty v tabulce 2.1 (Bedrnová, Jarošová, Nový a kol., 

2012). 
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Tabulka 2.1 Významy pojmu pracovní spokojenost 

Významy pojmu pracovní spokojenost 

1. význam 2. význam 3. význam 

Subjektivní vyjádření ke kvalitě 

péče o zaměstnance 

Vnitřní uspokojení z práce Nízká úroveň nároků 

Vztahuje se 

K pracovním podmínkám života K prožitku aktivního naplnění 

pracovníka 

K pasivnímu sebeuspokojení 

pracovníka 

Znamená 

Úroveň péče o zaměstnance Mobilizaci pracovních sil „Čím 

se víc snažím, tím víc mě to 

baví!“ 

Demobilizaci pracovních sil 

„Mně to stačí, co bych se 

snažil(a)!“ 

Zdroj: Bedrnová, Jarošová, Nový a kol., 2012 

Tyto tři interpretace se zároveň promítají různě i do kvality výkonu, což bude popsáno 

v samostatné kapitole. 

Štikar (2003) uvádí tři obsahově různá pojetí pracovní spokojenosti podle Drentha, 

Thierry a Wolffa: 

 spokojenost jako výsledek cyklu chování – projevuje se v hodnocení výsledku 

jedince z hlediska jeho potřeb, hodnot a cílů, 

 spokojenost jako prvek kontrolního a regulačního systému – nespokojenost 

s výkony může vést k hledání možností vlastního zdokonalování, 

 spokojenost jako podnět k chování, které bude následovat – dlouhodobá 

nespokojenost může vést k odchodu zaměstnance nebo k jeho rizikovému chování.  

Malik (2010) zmiňuje pracovní spokojenost, jak ji definovali Kreitner a Kinicki, jako 

postoje zaměstnanců k odlišným charakteristikám jejich práce. V tomto pojetí může zahrnovat 

pozitivní, ale i negativní pocity jednotlivce k práci.  

Dle Štikara (2003) pracovní spokojenost představuje odraz prožitků jedince 

v organizaci, který se vztahuje k pracovním podmínkám, cílům, ambicím a očekáváním 

pracovníka. Tento stav je proměnlivý a je důležitý pro identifikaci zaměstnance s prací a 

s podnikem a pro stabilizaci zaměstnanců. Štikar (2003) společně s mnoha dalšími autory 
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často pojem pracovní spokojenost ztotožňuje s pracovními postoji pracovníka. Ovšem 

v porovnání těchto dvou pojmů a vzhledem ke znakům spokojenosti uváděných slovenským 

autorem Kollárikem jsou postoje mnohem stálejší než pracovní spokojenost. Intenzita 

pracovní spokojenosti pak determinuje kvalitu života a projevuje se také ve fyzickém i 

psychickém zdraví jedince.  

Z výše uvedených definic vyplývá, že pracovní spokojenost nejsou jen dobré pracovní 

podmínky a vztahy na pracovišti. Jde také o pocit seberealizace, o motivaci k vyšším cílům a 

k důležitějším pracovním úkolům. Vše je ovšem o individuálních požadavcích a možnostech 

jedince. Jak vidíme i v tabulce 2.1 výše, lze pracovní spokojenost vnímat například z těchto tří 

různých hledisek. Z prvního pohledu se organizace snaží o dobrou personální politiku a jedná 

se zde o pracovní podmínky. V druhém významu se jedná o vnitřní motivaci pracovníků. 

Tímto jsou poháněni k lepším výkonům a získávají lepší pocit z pracovní činnosti. Třetí 

význam spíše určuje demotivaci, tito pracovníci si kladou malé cíle, odpracují to, co musí a 

dále než za hranice svého obvyklého pracovního výkonu nesahají, cítí se spokojeni vždy 

s tím, co mají.  Štikar, Kreitner a Kinicki se shodují v tom, že pracovní spokojenost je 

proměnlivá a nemusí znamenat vždy jen pozitivní pocity pracovníka. Je však třeba dbát o tuto 

spokojenost či nespokojenost, ať nevede k přílišné fluktuaci zaměstnanců. 

2.2 Teorie pracovní spokojenosti 

Pracovní spokojenost je vysvětlována v mnoha teoriích, které na ní mají odlišný pohled. 

Někdy jsou tyto teorie zároveň motivačními teoriemi. Nejčastějším dělením je na 

jednofaktorové a dvoufaktorové, které napovídá, jak je pracovní spokojenost chápána.  

Jednofaktorová teorie chápe spokojenost a nespokojenost jako krajní stavy jedné 

dimenze. Míra spokojenosti se může pohybovat od úplné spokojenosti až po úplnou 

nespokojenost. Jinak řečeno dostatek spokojenosti vyplývá z nedostatku nespokojenosti a 

naopak. K jednofaktorovým teoriím se řadí i motivačně založené přístupy Maslowa, Vrooma 

a Stogdilla, kterým bude věnována pozornost v kapitole o teoriích motivace (Štikar, 2003). 

2.2.1 Herzbergova dvoufaktorová teorie 

Herzbergova dvoufaktorová teorie pracovní spokojenosti (někdy též uváděná jako teorie 

motivace) pojmenovává dva základní faktory, které jsou zdrojem spokojenosti a motivace. 

Herzberg rozlišoval vnější faktory (tzv. hygienické faktory, dissatisfaktory) a vnitřní faktory 

spokojenosti (tzv. motivátory, satisfaktory). Hygienické faktory ovlivňují jen spokojenost 

pracovníků, kdežto motivátory se vztahují i k motivaci. Spokojenost s vnějšími faktory je 



10 

 

vnímána jako samozřejmost a k práci příliš nemotivuje. Těmto faktorům pracovník začne 

věnovat pozornost až tehdy, když mu nevyhovují a začne vykazovat nespokojenost. Zde se 

pracovník ve svém vnímání pohybuje na škále od pracovní nespokojenosti po stav „bez 

pracovní nespokojenosti“ – jinak řečeno, ikdyž jsou hygienické faktory přítomny, vede to jen 

k tomu, že pracovník nepociťuje pracovní nespokojenost a tudíž nemají hygienické faktory 

vliv na motivaci k práci.  U druhé skupiny faktorů se pohybujeme v dimenzi „bez pracovní 

nespokojenosti“ až po pracovní spokojenost a motivaci. Pokud je v organizaci klade důraz na 

satisfaktory a jsou tedy přítomny, zaměstnanec je spokojen v práci a rovněž je motivován. 

V tabulce 2.2 vidíme, že se nejčastěji mezi motivátory řadí úspěch, uznání, kariérní růst a 

odpovědnost. K hygienickým faktorům patří pracovní podmínky, mezilidské vztahy, pracovní 

dohled a mzda. Výtkou této teorie je, že příliš nerespektuje odlišnost jedinců a tudíž je 

individuální, který faktor je pro jedince spíše hygienickým či motivačním. Tyto faktory se 

také mohou lišit v rámci různých kultur, např. Japonci se již dávno orientují více na osobní 

růst a úspěch, kdežto v USA se mnohdy ještě setkáme s důrazem na mzdu a různé bonusy či 

odměny (Bedrnová, Jarošová, Nový a kol., 2012). 

Tabulka 2.2 Motivátory a hygienické faktory 

Motivátory Hygienické faktory 

Pracovní 

spokojenost a 

motivace 

 

 

 

 

Bez pracovní 

nespokojenosti 

Úspěch Pracovní podmínky Bez pracovní 

nespokojenosti 

 

 

 

 

 

Pracovní 

nespokojenost 

Uznání Mezilidské vztahy 

Možnost postupu Dozor 

Samotná práce Mzda/plat 

Odpovědnost za práci Jistota práce 

Povýšení Osobní život 

 Bezpečnost práce 

Zdroj: Pauknerová a kol., 2012 

2.3 Motivace 

Na pracovní spokojenost má vliv mimo jiné i motivace pracovníků. Motivace je 

v pracovním procesu velmi důležitá. Přispívá ke spokojenosti pracovníků a někdy i k větší 

výkonnosti. Dává každé činnosti určitý cíl, kde výsledkem dosažení těchto cílů je 

uspokojování potřeb člověka. 
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Podle Pauknerové (2006, s. 173) představuje motivace „soubor vnitřních hnacích sil 

člověka, které ho určitým směrem zaměřují, aktivizují a vzniklou aktivitu udržují. Navenek se 

tyto síly projevují v podobě motivovaného jednání (motivované činnosti).“  

Motivace působí současně ve třech rovinách (dimenzích) (Bedrnová, Jarošová, Nový a 

kol. 2012): 

 dimenze směru – vyjadřuje, o co se daná osoba snaží, 

 dimenze intenzity – s jakým úsilím či energií se snaží, 

 dimenze stálosti – s jakou vytrvalostí o to usiluje.  

Mezi základní stavební kameny motivace patří potřeby, hodnoty a cíle. Potřeba je 

pohnutkou k něčemu, je projevem nedostatku, jehož odstranění je žádoucí. Pro jedince 

znamená nutnost, kterou potřebuje ke svému životu. Hodnotami se rozumí způsoby jednání a 

cílové stavy, které jsou pro lidi důležité a mají vliv na individuální jednání člověka. Cíl 

představuje pro jedince stav, kterého chce dosáhnout. Směřuje k realizaci plánů, které 

pomáhají uspokojit potřebu. Impulsem k procesu motivace je zjištění neuspokojených potřeb 

a následné určení cíle, které tyto potřeby uspokojí. Poté jsou podniknuty kroky k dosažení 

cíle, a pokud je cíle úspěšně dosaženo, tak se tento proces opakuje pokaždé, pokud se 

vyskytne stejná nebo podobná potřeba. 

Pracovní motivace znamená přístup člověka k práci, ke konkrétním pracovním úkolům 

a k okolnostem jeho pracovního uplatnění. Je vyjádřením konkrétní podoby jeho pracovní 

ochoty (Bedrnová, Jarošová, Nový a kol., 2012). 

Blažek (1999, s.176) uvádí, že „motivovat spolupracovníky znamená vytvořit u nich 

vnitřní zájem, ochotu a chuť se angažovat při plnění jim svěřených úkolů. Motivaci můžeme 

vyjádřit jako řetězec návazných reakcí: Pocit potřeby vede ke vzniku přání dosáhnout určitých 

cílů. Formulace, resp. vědomí těchto cílů vyvolává napětí, které vyvolává aktivity směřující 

k dosažení cílů. Důsledkem je uspokojení.“  

Impuls motivace se nazývá motiv, který představuje určitou jednotlivou vnitřní 

psychickou sílu, pohnutku. Nejčastějšími motivy jsou zájmy, potřeby, hodnoty a ideály. 

Existuje mnoho dělení motivů. Například na motivy biogenní, které jsou vyvolávány 

organismem (potřeba hladu) a sociogenní, které vyjadřují potřeby člověka ze sociálního 

hlediska. Dále na motivy cílové, které působí tak dlouho, dokud jedinec nedosáhne 

očekávaného uspokojení, a motivy instrumentální, kterým nelze přiřadit cílový stav, například 



12 

 

zájem jedince o určitou oblast (Bedrnová, Jarošová, Nový a kol., 2012). V pracovním pojetí 

můžeme rozlišovat (Vochozka, Mulač, 2012) motivy aktivní (přímo podněcují pracovní 

výkon), motivy podporující (vytvářejí podmínky pro působení aktivních motivů) a motivy 

potlačující (odvádějící jedince od pracovní činnosti). 

V praxi bývají rozlišovány dva typy pracovní motivace (Bedrnová, Jarošová, Nový a 

kol., 2012) : 

 motivace intrinsická – motivy související s prací samou 

 motivace extrinsická – motivy nacházející se mimo vlastní práci.  

K intrinsickým motivům nejčastěji patří potřeba kontaktu s druhými lidmi, potřeba činnosti 

vůbec, výkonu, touha po moci a potřeba smyslu života a seberealizace. K extrinsickým 

motivům se nejčastěji řadí potřeba peněz, jistoty, potřeba potvrzení vlastní důležitosti, 

sociálního kontaktu a sounáležitosti. 

2.4 Vybrané teorie motivace 

Jak již bylo řečeno, motivace je jedním z důležitých aspektů, jež souvisí s pracovní 

spokojeností. Teorie motivace objasňují, co se pod pojmem motivace skrývá. Neexistuje 

ovšem jen jedna obecně přijatelná a přesně vystihující teorie, která by definovala obsahový 

význam motivace. Existuje mnoho teorií, které mají různá dělení. 

Štikar (2003) uvádí rozlišení teorie motivace na dvě skupiny podle Lufthanse. Jedna 

skupina vysvětluje to, co člověka motivuje k práci. V těchto teoriích zaměřených na obsah se 

autoři zabývají lidskými potřebami, jejich vztahy a preferencemi. Spadá zde Maslowovo 

pojetí hierarchie potřeb, Alderferova teorie potřeb nebo také již zmiňovaná Herzbergova 

dvoufaktorová teorie. Druhá skupina teorií se zaměřuje na důkladnější teoretická 

propracování pracovní motivace, důležité jsou zde kognitivní proměnné a jejich vztah k jiným 

proměnným. Mezi nejznámější procesní teorie patří Vroomova teorie valence a očekávání, 

Adamsova teorie spravedlnosti, Porterova a Lawlerova teorie výkonu a spokojenosti. 

2.4.1 Teorie zaměřené na obsah 

Nejznámější teorií motivace je Maslowova teorie potřeb. Jejím autorem je americký 

psycholog Abraham H. Maslow. Tento psycholog rozdělil potřeby do pěti úrovní, které 

uspořádal do pyramidy (viz obrázek 2.1). Potřeby jsou seřazeny postupně v pořadí, v němž se 

je jedinec snaží uspokojovat. Maslow tvrdil, že bez uspokojení potřeb nižšího řádu nelze 

dostatečně uspokojit potřeby vyšší úrovně.  Na obrázku lze vidět v levém sloupci potřeby dle 
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Maslowa, v pravém sloupci pak jsou potřeby převedeny do podoby hierarchie pracovní 

motivace (Armstrong, 2007). 

Obrázek 2.1 Maslowova hierarchie potřeb převedena do podoby pracovní motivace 

Zdroj: vlastní zpracování podle Štikar (2003) 

Alderferova teorie nebo také Teorie tří motivačních faktorů je jedním z rozšíření 

Maslowovy pyramidy potřeb. Alderfer rozlišuje také několik úrovní potřeb: 

1. potřeby existence – fyziologické potřeby a potřeby bezpečí (mzda, jistota zaměstnání) 

2. potřeby vztahů – interakce s lidmi a uspokojení vyplývající z respektu a úcty 

(přátelství, uznání v sociální síti) 

3. potřeby růstu – osobní růst, vzestup a rozvoj. 

Člověk může být ovlivňován několika úrovněmi potřeb najednou, například potřebou 

osobního růstu a vztahů s druhými. Narozdíl od Maslowa, Alderfel netrval na hierarchickém 

uspořádání potřeb a tvrdil, že ikdyž nejsou uspokojeny existenční potřeby, může jedinec 

toužit po potřebách vyššího řádu. Uspokojením existenčních potřeb roste význam vztahových 

a uspokojováním vztahových roste význam růstových potřeb, to vše platí i naopak. Při 

neuspokojení růstových potřeb roste význam vztahových a dále i existenčních (Štikar, 2003).  

5. Potřeby seberealizace 

Naplnění vlastního potenciálu 
Pracovní seberealizace 

4. Potřeby úcty 

Být respektován 
Povýšení, statusové symboly 

3. Potřeby sounáležitosti 

Mezilidské vztahy 

Přijetí pracovní skupinou ve formálních a 

neformálních vztazích 

2. Potřeby jistoty a bezpečí 

Emocionální bezpečí, řád 
Sociální zabezpečení 

1. Fyziologické potřeby 

Spánek, potrava, bydlení 
Plat 



14 

 

2.4.2 Teorie zaměřené na proces 

Základní myšlenkou Vroomovy teorie je, že čím je cíl přitažlivější nebo hodnotnější, 

tím intenzivnější úsilí bude vynaloženo k jeho dosažení. Jedinec bude vykonávat usilovně 

svoji činnosti, bude-li přesvědčen, že jeho snaha povede k žádoucím výsledkům, jako je 

například vyšší plat nebo povýšení. Jestliže tato jeho snaha bude úspěšná a povede k danému 

cíli, pak to příznivě ovlivní i jeho další výkony. Vroomova teorie má i své formální vyjádření, 

kde motivace (úsilí) = expektance (očekávání) krát valence (hodnota). Valencí se rozumí 

očekávané uspokojení, k němuž motivované pracovní jednání povede a expektance 

představuje subjektivní pravděpodobnost, s jakou bude cíle dosaženo (Štikar, 2003). 

Adamsova teorie spravedlnosti je založena na tzv. fenoménu sociálního srovnání. 

Pracovník srovnává svůj vklad do práce (jeho schopnosti, pracovní vypětí, zkušenosti) 

s vkladem spolupracovníků vykonávající podobnou činnosti, s efekty, které práce přináší 

jemu, s efekty, které přináší ostatním (plat, odměny, pochvala, povýšení). Jeví-li se 

pracovníkovi toto srovnání nerovnovážné, nabývá pocitu nespravedlnosti a to má pak vliv na 

pracovní výkon (Pauknerová et al., 2012). 

Porter a Lawler se v jejich teorii shodují s Vroomem v tom, že hodnota cíle a 

subjektivně vnímaná pravděpodobnost, s níž je možné dosáhnout daného cíle, vede 

k vynaložení určitého úsilí. Toto úsilí je však dáno schopnostmi jedince a tím, jak vnímá svou 

profesionální roli. Odměny pak determinují spokojenost pracovníka (Štikar, 2003). 

První skupina teorií zaměřená na lidské potřeby vysvětluje hierarchické uspořádání 

potřeb od nejnižších po nejvyšší řády. Maslow trval na uspokojování postupném, od 

fyziologických potřeb až po ty seberealizační, Alderfer později také rozlišil úrovně potřeb, ale 

zredukoval Maslowových pět stupňů do tří a domníval se, že lze cítit a uspokojovat potřeby 

různých řádů současně. Pro srovnání lze na obrázku 2.1 vidět, jak lze Maslowovo pojetí 

potřeb aplikovat z pracovního hlediska, zde je pak základní potřebou nejnižšího řádu plat a 

nejvyššího pracovní seberealizace, kdy jedinec potřebuje plně využívat a uplatňovat své 

znalosti a talent. 

Druhá skupina se zaměřuje na to, jak a čím jsou pracovníci motivováni. Pozornost je 

zde také věnována pracovnímu výkonu a odměnám. Vroomova teorie pojednává o práci jako 

o prostředku, jímž se snaží pracovník dosáhnout jeho očekávané hodnoty a poskytuje vzorec 

pro výpočet úrovně motivace. Adamsova teorie se orientuje spíše na odměny na pracovišti, 

které by měly být srovnatelné mezi pracovníky vykonávající srovnatelnou pracovní činnost a 
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vyvíjející stejné úsilí a prostředky k pracovnímu výkonu. Porter a Lawler souhlasí 

s Vroomem, že k atraktivnějšímu cíli vyvine jedinec větší úsilí, avšak zmiňují, že je to dáno i 

schopnostmi jedince. 

2.5 Faktory ovlivňující pracovní spokojenost 

Spokojenost v práci je ovlivňována mnoha faktory, které souhrnně ovlivňují celkovou 

spokojenost jedince. Význam a pořadí jejich důležitosti na vznik spokojenosti je proměnlivé a 

závisí na okolnostech, jež jsou charakterizovány (Štikar, 2003): 

 specifiky práce v určitých oblastech společenské praxe (např. odlišnosti 

v hutnictví, zdravotnictví nebo školství), 

 specifiky jednotlivých profesí a prostředí, v němž jsou vykonávány (např. 

chemik ve výrobním provozu nebo ve výzkumu) 

 specifiky individuálními v závislosti na preferencích jedince (např. větším 

důrazem na kvalitu mezilidských vztahů než na platové ohodnocení práce).  

Arnold et al. (2007) uvádí, že některé studie naznačují, že uspokojení z práce má během 

aktivního života tendenci stabilně růst. To může být zapříčiněno z několika důvodů. 

Například tím, že starší lidé mohou mít lepší pracovní místa z hlediska jejich dlouholeté praxe 

nebo délky zaměstnání v podniku či z důvodu nalezení vhodného pracovního místa, k jehož 

hledání měli dostatek času. Nebo také mohou mít starší lidé po těch letech již nižší očekávání, 

takže je snadnější je uspokojit. Dalším důvodem může být, že starší lidé byli možná vždy 

spokojenější než mladší lidé, zde jde o tzv. efekt kohorty, kdy jsou lidé ovlivňováni 

historickými událostmi.  

Spokojenost zaměstnanců je ovlivňována především příznivými podmínkami pro jejich 

práci. Oblasti manažerského působení v této oblasti by měly směřovat: k optimalizaci 

pracovního režimu, pracovní zátěže a pracovní prostředí, zvyšování úrovně bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví při práci, organizačnímu rozvoji, vytváření pracovních a zaměstnaneckých 

vztahů, poskytování zaměstnaneckých výhod a budování podnikové kultury (Bláha, 

Mateiciuc, Kaňáková, 2005). 

Při udržování pozitivního pracovního prostředí je třeba dbát i na zaměstnanecké vztahy, 

u kterých je důležité klást důraz na politiku rovných příležitostí. U dodržování rovných 

příležitostí pro zaměstnance je důležitá procedurální spravedlnost, která dává jedinci prostor 

pro prosazování svých zájmů, aniž by to bylo na úkor druhých. Musí zajišťovat spravedlivé 

zacházení se zaměstnanci, vytvářet prostředí, ve kterém se se nespravedlivé jednání trestá a 
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podporovat zaměstnaneckou loajalitu a sounáležitost s podnikem. Dalším aspektem pro 

politiku rovných příležitostí jsou etická rozhodnutí, kdy je brán ohled nejen na zájem jedince, 

ale i zájmy těch, kteří jsou rozhodnutím zasaženi. Neetickým chováním může být např. lhaní 

zákazníkům, pracovní diskriminace nebo nabízení či přijímání úplatků (Bláha, Mateiciuc, 

Kaňáková, 2005). Jedním z nástrojů, jenž by měl přispívat k etickému chování podniku, je 

etický kodex. 

Jak již bylo zmíněno v Herzbergově dvoufaktorové teorii, dají se faktory působící na 

pracovníky dělit do dvou skupin – na ty, jež dokáží pracovníky motivovat a ty, jež na 

motivaci k práci nemají vliv. Jelikož je ale toto dělení diskutabilní, bude použito jiné 

rozdělení. 

Mnoho autorů rozlišuje pracovní faktory na vnější a vnitřní. Štikar (2003) tvrdil, že 

vnější tvoří významnou skupinu faktorů, jež ovlivňují pracovní spokojenost a jsou na jedinci 

nezávislé. Zařadil mezi ně: 

 finanční ohodnocení, 

 samotná práce, 

 pracovní postup, 

 způsob vedení, 

 pracovní skupina, 

 pracovní podmínky. 

Finanční ohodnocení, jak již zjistil Herzberg, hraje významnou roli, avšak samotný 

vysoký plat nebo zvýšení platu nemá na pracovníka dlouhodobý motivační účinek. Pracovník 

je spokojen pár měsíců po zvýšení platu, avšak po delší době si na tuto úroveň mzdy zvykne 

jako na standard a už mu to větší spokojenost nepřináší.  Většina pracovníků porovnává své 

mzdové ohodnocení navzájem mezi sebou a často nabudou pocitu, že nejsou srovnatelně 

ohodnoceni jako jejich kolegové, což vychází z Adamsovy teorie spravedlnosti. V ní je 

uvedeno, že pracovník porovnává své vstupy do pracovní činnosti se vstupy svých 

spolupracovníků vykonávající srovnatelnou práci a očekává, že jim tato práce přinese oběma 

stejné efekty. Je-li pak jeden z nich ohodnocen více (např. většími odměnami, zvýšením 

platu), začíná druhý pociťovat pracovní nespokojenost a je značně demotivován k doposud 

podávanému pracovnímu výkonu.  

Samotná práce by měla člověka naplňovat. Její obsah a charakter by měl přinášet 

pracovníkům pocit uspokojení, že jeho pracovní činnost má nějaký užitek. Důležitá je zpětná 
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vazba o výsledcích jeho práce. Srovnali-li bychom to s Maslowovou hierarchií potřeb, 

nejspokojenější pracovníci se samotnou prací by byli ti, jež by dosáhli té nejvyšší, páté úrovně 

potřeb – potřeby seberealizace. Pracovníci na vyšších pozicích jsou většinou s tímto faktorem 

spokojeni, zatímco většině pracovníků v těžších a málo atraktivních prostředích se zdá být 

jejich charakter práce nezajímavý a nepřináší jim požadované sebeuspokojení. 

Jestliže pracovníci znají možnosti pracovního postupu, jsou výkonnější a více 

motivováni. Pro mnohé je možnost kariérního postupu prioritou při hledání práce a 

vyhledávají tak spíše větší firmy. Pracovníci by měli být dostatečně informováni o 

požadavcích a možnostech jejich pracovního růstu. Zaměstnavatel pak poskytuje různé formy 

školení, kurzů anebo podporuje své zaměstnance k získávání dalšího vzdělání na vysokých 

školách formou studijního volna a pracovník si tak zajišťuje snazší cestu k získání lepšího 

pracovního místa. Štikar (2003) zmiňuje, že povýšení má různorodý vliv na pracovní 

spokojenost, udává příklad, že povýšení pracovníka na základě principu seniority přináší 

pracovníkovi jiné uspokojení, než povýšení na základě jeho výkonnosti a dosažených 

výsledků. Dále uvádí, že z výzkumů vyplývá, že respondenti si na postupu do řídících funkcí 

spíše vážili zaujetí určité mocenské pozice v organizační struktuře než vyššího platu. 

Mezi tři klasické typy vedení se řadí autoritativní, demokratický a laissez-faire. 

V autoritativním stylu vedoucí rozhoduje sám a vylučuje participaci pracovníků na řízení 

firmy. Demokratický styl řízení je pro pracovníky nejvíce přijatelný a prosperující. Mohou se 

vyjadřovat, mají určitou pravomoc, avšak konečné rozhodnutí zůstává na vedoucím. 

Pracovníci se cítí pro podnik důležití, vyjadřují své názory a mohou pro ně argumentovat. Styl 

laissez-faire je pro pracovníky výhodný, mohou si rozdělovat a řešit úkoly sami a vedoucí zde 

zasahuje minimálně. Spokojenost pracovníků je u tohoto typu vedení dočasná, 

z dlouhodobějšího hlediska začnou potřebovat někoho, kdo je povede a správně rozdělí úkoly, 

aby podnik fungoval tak jak má. Podle Štikara (2003) lze rozlišit dvě dimenze způsobu 

vedení, které pozitivně ovlivňují pracovní spokojenost. První dimenzí je zaměření manažera 

na své podřízené, věnování se jim (zájem o jejich práci, podpora odborného růstu, neformální 

komunikace s podřízenými, akceptování názoru na způsob vykonávání jejich práce). Druhým 

způsobem je participativní řízení, kdy podřízení více ovlivňují vlastní práci a podílí se na 

rozhodnutích. Je prokázáno, že vytváření participativní atmosféry v pracovním týmu má větší 

vliv na spokojenost než účast na dílčích a specifických rozhodnutích (Smejkal, Rais, 2013). 
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 Nový a Surynek (2006, s. 137) definují pracovní skupinu, že jsou to „lidé jednoho 

pracoviště, spjatí společnou činností, vnitřní strukturou sociálních rolí a jednotným vedením.“ 

Z hlediska spokojenosti zaměstnanců jsou u tohoto faktoru nejdůležitější vztahy mezi členy 

pracovní skupiny, ať už formální či neformální. Spolupracovníci se podílejí na vytváření 

příjemného prostředí na pracovišti. Příznivá spolupráce zaměstnanců je důležitá hlavně při 

činnostech nebo zaměstnáních, kde je hlavní týmová práce. Arnold et al. uvádí, že někdy není 

přesně vymezeno, co se rozumí pod slovy tým a týmová práce, ale je jasné, že se to týká 

práce, která zahrnuje skupinu kolegů, kteří spolupracují dosti úzce a jsou navzájem závislí na 

dosažení kolektivních pracovních cílů. Ovšem ukazuje se, že týmová práce je málo propojena 

s postojem k práci. Vysvětlení plyne z toho, že zavedení týmové práce může některé pracovní 

praktiky ponechat beze změn a zčásti také proto, že zaměstnanci, kteří nepracují v týmech, 

mají mnoho různých druhů zaměstnání. Pracovní skupina umožňuje získat svým členům 

prestiž, postavení a ocenění jejich aktivity. Projevuje se funkcemi facilitačními, korektivními 

či poradními (Štikar, 2003). Na sociální facilitaci upozornil již v roce 1898 Norman Triplet, 

který si všiml, že když cyklisté jedou ve skupině nebo za vodičem, jedou rychleji, než když 

jedou sami. Na základě výzkumů tak bylo zjištěno, že již pouhá přítomnost druhých vede ke 

zvyšování výkonu jedince, avšak platí to především u činností, které jsou relativně 

jednoduché a jejichž vykonávání mají jedinci zautomatizované a jsou spíše rutinní (Bedrnová, 

Jarošová, Nový a kol., 2012). V dnešní době je trendem, že více a více lidí pracuje spíše 

v týmech než jako jednotlivci. Dobré vztahy na pracovišti, jak se spolupracovníky, tak i 

s nadřízeným, uspokojují sociální potřeby a tak i usnadňují a zpříjemňují pracovní činnost. 

Naopak konflikty a nesrovnalosti na pracovišti jsou častou příčinou pracovní nespokojenosti a 

stresu, a mnohdy zapříčiňují i odchod zaměstnanců z podniku. 

Na pracovní podmínky se většinou nahlíží jako na fyzikální podmínky práce. Tím je 

myšleno osvětlení, hluk, pracovní pomůcky, mikroklima (teplota, prašnost). Tyto podmínky 

jsou vnímány jako zdroj nespokojenosti, jelikož jim pracovníci začnou věnovat pozornost až 

v momentě, kdy se jim začnou zdát nepříznivé. Nejčastěji se tento faktor projevuje u těžších 

fyzicky vykonávaných pracovních činností. Na mnoha pracovištích se větší hlučnost či 

prašnost kompenzuje příplatky ve mzdě (Provazník, Komárková, 2004).  

Další skupinou faktorů, které ovlivňují pracovní spokojenost, jsou vnitřní faktory, které 

se dále dělí na individuální a osobnostní charakteristiky. Arnold et al. (2007) zmiňuje, že 

uspokojení z práce je zčásti ovlivňováno obecnou dispozicí jednotlivce, ale nikoli natolik, aby 
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bylo konstantní po celou dobu jeho života. Tento fakt upozorňuje, že spokojenost pracovníka 

po celou dobu jeho pracovního života není ovlivňována jen jednou skupinou faktorů. 

Mezi individuální charakteristiky jedince patří (Kocianová, 2010): 

 věk, 

 pohlaví, 

 rodinný stav, 

 vzdělání, 

 pracovní praxe, 

 kulturní specifika. 

K osobnostním charakteristikám se zahrnuje (Kocianová, 2010): 

 sebehodnocení, 

 postoje, 

 motivace, 

 potřeby, 

 hodnoty 

 schopnosti apod. 

Další skupinou jsou mimoorganizační faktory, jež představují vlivy působící na 

organizaci a jedince zvnějšku. Patří mezi ně mezinárodní a národní politika, ekonomická 

situace státu, legislativa, konkurence v oboru činnosti organizace a další (Kocianová, 2010). 

2.6 Vliv pracovní spokojenosti na výkon zaměstnanců 

Výkon pracovníka je proměnlivý a záleží na mnoha faktorech. Není ovlivňován jen 

motivací a spokojeností pracovníka, ale také jeho schopnostmi, momentálním emočním 

rozpoložením, podmínkami pracoviště a dalšími. Zde je vidět, že na výkonnosti pracovníka se 

podílí jak fyzické, tak i psychické podmínky pro vykonávání činnosti. 

Wagnerová (2008, s. 12) tvrdí, že „pracovní výkon je výsledek určité pracovní činnosti 

člověka dosažený v daném čase a za daných podmínek“. 

Kocianová (2010) uvádí, že výkon člověka lze charakterizovat vzorcem V= f (M . P . 

S), kde individuální výkon je součinem motivace (M), schopností (S) a podmínek (P). 

Experimenty ovšem bylo prokázáno, že tento vzorec platí do určité míry, resp. do optimální 

hodnoty. Pokud se motivace dostává za tuto optimální hodnotu a dochází k 
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„přemotivovanosti“, pak výkon již nestoupá a může i klesat. K tomuto stavu ovšem dochází 

spíše při dosahování krátkodobého vysokého výkonu. 

V pracovním procesu je nezbytné dosahovat dlouhodobého výkonu v průběhu celého 

pracovního procesu a nikoli jen v koncentrované podobě a časově ohraničené situaci. 

V případě, že člověk je přemotivován a i přesto dosáhne požadovaného výsledku, může se 

jednat o jednorázovou záležitost, která se svým charakterem liší od jeho běžného výkonového 

optima (Bedrnová, Jarošová, Nový a kol., 2012). 

Výkonnost pracovníků je tvořena souborem vlastností a dispozic, které se podílejí na 

vykonávání zadaných pracovních úkolů. Je to tedy připravenost pracovníků podávat výkon. Je 

ovlivněna mnoha činiteli vnitřního i vnějšího charakteru (Pauknerová, 2006): 

 technickými, ekonomickými a organizačními podmínkami, 

 společenskými podmínkami,  

 osobnostními determinanty pracovníka, 

 situačními podmínkami. 

Mezi technické, ekonomické a organizační podmínky patří např. technická úroveň vybavení 

pracoviště, strojů, celkové uspořádání pracoviště, používané technologické postupy, fyzické 

podmínky práce, bezpečnost, způsob delegování práce a její organizace, způsob odměňování 

pracovníků, pracovní doba, způsob zajišťování a realizace výrobních, technických a 

organizačních změn. Společenské podmínky chápe pracovník jako soubor pravidel, norem a 

tradic, které odrážejí širší celospolečenské podmínky. Patří zde způsob práce s lidmi 

uplatňovaný v daném podniku, úroveň a kvalita vedení lidí, prestiž a spokojenost pracovníků 

v určité pozici a profesi, podmínky osobního a rodinného života pracovníků, kvalita a kvantita 

interakcí a komunikace mezi pracovníky. Osobnostní determinanty představují individuální 

předpoklady jedince pro práci v oblastech tělesných a duševních předpokladů, odborné 

připravenosti a kvalifikace, individuálních vlastností, morální bezúhonnosti, motivovanosti 

k práci a zdravotního stavu (Pauknerová, 2006). 

 Obecným tvrzením bývá, že spokojení pracovníci jsou výkonnější než nespokojení. 

Avšak tento vztah není tak zřejmý, protože může mít i podobu spokojenosti s nízkými nároky 

na výkon. Tato skutečnost popírá klasické tvrzení školy lidských vztahů a na ni navazujících 

teorií, které bez výhrad staví na pozitivním vlivu pracovní spokojenosti na produktivitu. 

Přímo úměrná výkonu nemusí být ani identifikace pracovníka s prací. Lidé jsou limitováni 

svými schopnostmi, výkon tak nezvýší ani silná vazba k pracovní činnosti (Kocianová, 2010). 
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Vztahem spokojeností a výkonu se zabýval i Nakonečný (2005). Tuto problematiku 

viděl jako dosud nevyjasněnou. Spekulací zůstává, zda je pracovní spokojenost příčinou nebo 

důsledkem pracovního výkonu, nebo zda je obojím. U spokojených pracovníků s dostávající 

odpovídající odměnou vzroste jejich výkon, nebo vyšší produktivitou a platem je dosaženo 

spokojenosti pracovníků? 

Lufthans (in Štikar, 2003) také uvádí, že vztah pracovní spokojenosti a produktivity 

může být nevýrazný. Výsledky srovnávací metaanalýzy výzkumů, zabývajících se vztahem 

pracovní spokojenosti a produktivity, ukazují průměrnou korelaci 0,17 mezi těmito dvěma 

jevy. Spokojený pracovník tedy nemusí být vždy vysoce výkonný. 

V tabulce 2.1 na začátku této práce byla vidět tři různá vymezení pracovní spokojenosti. 

Ta se promítají odlišně i do kvality výkonu. V prvním významu, který se vztahuje 

k pracovním podmínkám, jde o popis stavu. Ve druhém lze chápat spokojenost jako hnací 

sílu, kdy je práce zábavou a naplňuje pracovníka. Třetí pojetí, kdy si pracovník klade nízké 

cíle, může být i překážkou nebo dokonce brzdou žádoucího pracovního výkonu v jakékoli 

oblasti lidské práce (Bedrnová, Jarošová, Nový a kol., 2012). 

2.7 Vztah spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců 

Vedle spokojenosti zaměstnanců je důležitá také angažovanost, spokojenost je totiž 

jednou ze složek angažovanosti. 

Angažovanost je charakterizována jako emocionální a intelektuální zapojení 

zaměstnanců nebo také projevování náklonnosti k organizaci (Armstrong, 2007). Může jít jak 

o pozitivní, tak i negativní vztah ke své práci, spolupracovníkům či podniku. Právě 

angažovanost motivuje zaměstnance k tomu, aby pracovali tvrdě a podávali ty nejlepší 

výkony.  

Podniky se většinou zaměřují jen na měření spokojenosti svých zaměstnanců. Jenže 

samotná spokojenost není v praxi dostatečným indikátorem pro dosažení podnikových cílů. 

Zaměstnanci, kteří jsou spokojeni, ale zároveň i angažovaní mají přímý vliv na úspěšnost 

podniku. Tedy chce-li být podnik úspěšný a konkurenceschopný, měl by se problematikou 

angažovanosti svých zaměstnanců zabývat. 

Angažovanost se může během pracovního života daného jedince v organizaci měnit. 

Klesající angažovanost je charakteristická tím, že zaměstnanec již nadále není připraven 

aktivně se zapojovat ve prospěch podniku a redukuje svoji činnost jen na přímé úkoly. To 
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může být zapříčiněno dlouhodobější nespokojeností s pracovními podmínkami, obsahem 

práce či perspektivou podniku. Nízká angažovanost je také projevována neochotou 

k požadovanému výkonu, nezájmem o kariérní postup a častou absencí v pracovním procesu.   

Někdy může být angažovanost zaměstnanců chápána jako závazek vůči podniku. 

Arnold et al. (2007) popisuje závazek vůči organizaci jako pocit sounáležitosti s organizací. 

Rozlišuje afektivní, trvalý a normativní závazek. Afektivní závazek je dán emočním vztahem 

jedince k organizaci. V trvalém závazku zaměstnanec vnímá rizika spojená s odchodem ze 

svého současného zaměstnání. Normativní závazek je nejvíce totožný s pojmem angažovanost 

a je charakterizován pocitem závazku a odpovědnosti zaměstnance ke svému podniku či 

zaměstnavateli. 

Arnold et al. (2007) rovněž uvádí, že závazek vůči organizaci nemá přímou spojitost 

s celkovým pracovním výkonem. Avšak u lidí s vysokou mírou závazku vůči zaměstnavateli 

je pravděpodobnější, že budou pomáhat ostatním v podniku.  U lidí s nízkou mírou závazku 

vůči organizaci je větší pravděpodobnost, že budou chtít opustit organizaci a také ji opustí, 

oproti osobám s vyšším pocitem závazku. 

Angažovanost zaměstnanců by měl podnik neustále podporovat. Při poučném a citlivém 

přístupu podniku k pracovníkům přestávají být zaměstnanci bráni jako pouhý zaměnitelný 

prostředek realizace firemních cílů, ale spíše začínají být pokládáni za obdivuhodný zdroj 

iniciativy, kreativity a nejvyšší přidané hodnoty. Tím podnik přispívá k tomu, aby se 

zaměstnanci stávali článkem činorodého partnerství lidí, podílejícího se na produkčním 

procesu i podnikovém rozvoji a vzestupu jako výsledku vzájemného úsilí, práce a loajality 

všech zaměstnanců (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005). 

Mezi okruhy, na které by se podnik v rámci měření angažovanosti zaměstnanců 

v podniku měl zaměřit, patří např. perspektiva podniku, samotná pracovní činnost, ztotožnění 

se s podnikem, vztah k nadřízenému a vztahy v pracovním týmu, ocenění a uznání vlastní 

práce, možnosti rozvoje zaměstnanců, jejich vzdělávání, pochopení zadání úkolů a cílů 

podniku. 

2.8 Age Management 

Pojem Age Management se začíná objevovat stále s vyšší četností. Pro většinu je tento 

pojem nový, avšak zahrnuje v sobě metody a postupy, které by měly být firmám známy. 
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Za kolébku Age Managementu se označuje Finsko. Finský institut pracovního zdraví se 

této problematice věnuje již od 80.let minulého století, kdy se tímto začal zabývat z důvodu 

problémů spojenými se silnými populačními ročníky, které se narodily po druhé světové válce 

a byly spojeny s velkým množstvím práce neschopných osob a předčasnými odchody do 

důchodu. Byla sestavena nová metoda, která se nazývá Index pracovní schopnosti (Work 

Ability Index). Metoda vznikla na základě zjišťování odpovědi na otázku „ Jak dlouho lidé 

mohou pracovat a jaký je vhodný věk odchodu do důchodu?“ Index se zjišťuje dotazníkem, 

kterým se určí číselné skóre daného pracovníka. Využívá se v řadě zemí po celém světě, byl 

přeložen do 29 jazyků a je indikátorem produktivity současných a budoucích lidských zdrojů 

(Štorová, 2013a). 

Age Management bývá nejčastěji definován jako řízení s ohledem na věk a na 

schopnosti zaměstnanců. Jedná se o to, aby každý pracovník měl možnost využít svůj 

potenciál a nebyl znevýhodněn kvůli svému věku. Vytvářejí se podmínky, které zohledňují 

věk na úrovni politické a organizační, v řízení pracovních procesů v oblasti fyzického a 

sociálního prostředí. Jeho principy se týkají všech zaměstnanců, jako například absolventů, 

kteří nastupují do své první práce, nebo rodičů malých dětí, kteří hledají rovnováhu mezi 

pracovním a osobním životem. Nejvíce se ovšem tento pojem v poslední době zaměřuje na 

stárnoucí pracovníky, a to 50 let a výše, protože organizace by si měly začít uvědomovat, jak 

je právě tato skupina pro ně důležitá. Mezi opatření na podporu pracovní schopnosti u 

stárnoucích zaměstnanců patří celá oblast posilování zdraví a funkční kapacity zaměstnanců, 

rozvoj odborných znalostí, ale také vhodné pracovní prostředí a způsoby organizace práce 

vyhovující starším zaměstnancům (Štorová, 2013b).  

Štorová (2013a) řadí mezi hlavní zásady Age Managementu především dobré znalosti o 

věkovém složení společnosti a firmy, spravedlivé postoje pro stárnutí a pochopení pro 

individualitu. V nynější době se ukazuje, že při zvažování odchodu do důchodu nehraje tak 

významnou roli jeho výše, ale firemní kultura, vztahy na pracovišti, uznání nadřízených a 

celkově, jak podnik pečuje o své zaměstnance. 

Ve Finském institutu pracovního zdraví bylo identifikováno 8 pilířů Age Managementu 

na podnikové úrovni (Cimbálníková, 2012): 

1. Znalost problematiky věku 

2. Vstřícný postoj vůči věku 

3. Dobrý management, který rozumí individualitě a rozdílnosti 
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4. Kvalitní a funkční věková strategie 

5. Dobrá pracovní schopnost 

6. Vysoká úroveň kompetencí 

7. Dobrá organizace práce a pracovního prostředí 

8. Spokojený život. 

Cimbálníková (2012) uvádí tři úrovně, na kterých aktéři zaujatí na programech Age 

Managementu své zájmy vyjadřují a realizují – úroveň individuální, organizace či podniku a 

úroveň veřejná (viz tabulka 2.3). Veřejnost má zájem na maximalizaci příspěvku stárnoucí 

pracovní síly k ekonomickému a sociálnímu rozvoji. Stárnutí populace je chápáno jako jev 

ohrožující sociální rozvoj a reprezentuje jej na národní úrovni především stát. Jde o 

rovnováhu nabídky a poptávky na trhu práce, vyvažování negativních stránek demografického 

vývoje v oblasti zdraví a produktivity práce. Na organizační či podnikové úrovni se jedná o 

udržení a rozvíjení lidského potenciálu k výkonu, trvalé přizpůsobování pracovníka potřebám 

podniku a zvyšování produktivity práce. Zaměstnavatelé jsou si vědomi, že přiměřená 

pracovní zátěž, ochrana zdraví při práci a zdravé sociální prostředí patří k zodpovědnému 

chování zaměstnavatelů. Hlavním zájmem jednotlivce je udržení a obnova vlastní 

zaměstnatelnosti. Zaměstnanci by se měli neustále snažit rozvíjet a vzdělávat, aby si udrželi 

potenciál v případě potřeby změny zaměstnavatele. I v pokročilých fázích pracovní dráhy by 

se měla plánovat pracovní budoucnost. Dalším individuálním zájmem je také sladění 

osobního a pracovního života, což se stává častou problematikou nynější doby. Mnoho lidí se 

snaží podnikat a to je stojí tolik času, že to dělají na úkor svého osobního volna. Výzvou 

každého zaměstnance by mělo být využít výhody svého věku, zkušenosti, nadhledu a odstupu, 

díky kterým se nepouští do neřešitelných či vyčerpávajících úkolů.  
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Tabulka 2.3 Vybraná opatření Age Managementu na různých úrovních systému 

Úroveň Cíl Nástroje 

Národní/regionální úroveň 

SPOLEČNOST 

Sociální soudržnost a 

podpora hospodářského růstu 

 Důchodová politika 

 Sociální politika 

 Vzdělávací systém 

 Politika zaměstnanosti 

Organizační úroveň 

FIRMA 

Udržení a rozvoj pracovních 

sil 

 Sociálně odpovědné 

chování zaměstnavatelů 

 8 pilířů Age 

Managementu jako 

součást společenské 

odpovědnosti firem 

Individuální úroveň 

JEDNOTLIVEC 

Udržení a obnova vlastní 

zaměstnatelnosti 

 Plánování budoucnosti 

s ohledem na delší 

pracovní dráhu 

 Celoživotní vzdělávání 

 Postoj k vlastnímu zdraví 

Zdroj: Cimbálníková, 2012 

Age Management se zaměřuje na všechny věkové skupiny, avšak tato práce se zaměří 

hlavně na cílovou skupinu nad 50 let, protože právě tato skupina pracovníků přináší do 

podniku nedocenitelné zkušenosti a jiný pohled na pracovní morálku a spokojenost než lidé, 

kteří jsou mladší, v pracovním procesu působí kratší dobu a jejich hlavní myšlenkou je rychle 

se rozvíjející pracovní kariéra. 

Proč by se zrovna měly firmy Age Managementem zabývat? Demografický vývoj ČR 

se vyvíjí takovým směrem, že se dá očekávat v průběhu 10 až 15 let zvýšení počtu pracovníků 

50+. Dle predikce ČSÚ v Národním akčním plánu podporujícímu pozitivní stárnutí pro 

období let 2013 – 2017 bude od 20.let 21.století docházet v zastoupení osob mladších 15 let 

k mírnému poklesu v důsledku poklesu porodnosti, výraznému snižování podílu ekonomicky 

aktivních osob a k výraznému nárůstu osob starších 65 let, který bude zapříčiněn zlepšením 

úmrtnostních podmínek. Další realitou je neustále se oddalující věková hranice k odchodu do 

důchodu. S těmito fakty o pracovnících se začíná klást důraz na vzdělávání a využívání 
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potenciálu této skupiny. Například program univerzity třetího věku je uplatňován již na 21 

vysokých školách a využívá jej přes 38 000 posluchačů. Program jim dává možnost osobního 

rozvoje a aktivního zapojení do společnosti. 

S rozvojem moderních technologií jsou kladeny čím dál tím větší nároky na pracovníky. 

Pro mladou generaci je to výhodou, je pro ně charakteristická znalost informačních 

technologií a využívání moderních prostředků ke vzdělávání, komunikaci, k získávání 

informací atd. Pro starší pracovníky je ovšem toto nové a zcela neznámé, ne všichni se dokáží 

přizpůsobit počítačové gramotnosti a tím jim vznikají problémy se zvládáním stupňujících se 

pracovních nároků. Řešením tohoto problému by mohla být mezigenerační spolupráce, 

možnost sdílení zkušeností, ale také vzájemné předávání hodnot a kulturních vzorců mezi 

všemi generacemi. Důraz musí být kladen i na vzdělávání starších pracovníků v oblasti 

informačních technologií. 

Age Management se uplatňuje v praxi například v (Štorová, 2013a): 

 personálním oddělení – personální strategie, plánování pracovních sil, pracovní 

rotace, vyšší flexibilita času, 

 firemní kultuře – vytváření atmosféry uznání stárnoucích pracovníků, věkově 

diverzifikované pracovní týmy, mezigenerační spolupráce, 

 vzdělávací aktivity – plánování osobního rozvoje, vzdělávací aktivity zaměřené 

na stárnoucí pracovníky (kurzy IT, jazykové kurzy) 

 zdraví, ergonomie a pracovní podmínky – preventivní kroky na udržování 

pracovní schopnosti (fyzioterapie, stravovací možnosti, rehabilitace), zavádění 

technologií vhodných pro stárnoucí pracovníky.  

Je zmiňován i ve strategických dokumentech. Pro Národní strategii přípravy na 

pozitivní stárnutí populace na období 2013- 2017 se stala výchozím lidská práva seniorů a 

hodnoty ve společnosti. Definovány jsou cíle a opatření, mezi kterými je i cíl dosažení 

plnohodnotné reformy v oblasti pracovního života, ne jen k pouhému zvýšení věku odchodu 

do důchodu. Z konceptu Age Managementu by se měla stát součást personálního řízení a 

společenské odpovědnosti firem. Zahrnuje konkrétní návrhy na změnu legislativy za účelem 

propojení Age Managementu se zákoníkem práce, zákonem o zaměstnanosti a sociální 

s důchodovou legislativou (Štorová, 2013a, 2013b). 

Ve výzkumu realizovaném CIPD (2014) zaměřeném na řízení zaměstnanců s ohledem 

k věkové různorodosti týmů vyplynulo, že odlišnost pohledů je největším a nejčastějším 
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přínosem pro zaměstnance ve věkově rozmanitých týmech. Druhým nejčastějším přínosem 

v těchto týmech bylo označeno sdílení znalostí. 

Jako důležitá se jeví tedy podpora mezigeneračních center, kde je rozvíjen 

mezigenerační dialog a senioři se zde spolupodílí na vytváření programu a realizaci aktivit. 

Mezi hlavní priority uváděné v Národní strategii podporující pozitivní stárnutí pro období let 

2013 – 2017 (2012) strategie patří: 

 celoživotní učení, 

 zaměstnávání starších osob a seniorů, 

 dobrovolnictví seniorů, 

 mezigenerační dialog, 

 kvalitní prostředí pro život seniorů, 

 zdravé stárnutí, 

 péče o seniory, 

 lidská práva seniorů.  

Opatření Age Managementu v podniku by měla směřovat ke zlepšení zdraví 

zaměstnanců prostřednictvím zlepšením pracovních podmínek, k celoživotnímu vzdělávání a 

k rozvoji mezigeneračního dialogu. To vše pak vede k podpoře pracovní schopnosti 

zaměstnanců a k větší produktivitě podniku (Štorová, 2013a). 

Age Management podporuje pracovní schopnost zaměstnanců a jejich tendenci 

pokračovat v práci a v důsledku toho je pak ovlivněna i pracovní spokojenost. Začnou-li 

podniky věnovat pozornost věkovému složení zaměstnanců a přizpůsobovat tak i pracovní 

úkoly dle jejich věku, poskytovat různé vzdělávací kurzy a dbát na starší a v podniku déle 

působící pracovníky, zajistí si tím nejen pozitivnější firemní kulturu a lepší image firmy, ale 

může se stát i konkurenceschopnějším. Velice přínosná je i mezigenerační spolupráce. 

Předávání poznatků od starších k mladším pracovníkům ale i naopak přináší nové nápady při 

řešení pracovních úkolů. Nejlepší formou mezigenerační spolupráce je využití starších 

pracovníků jako mentorů či koučů. Týmová spolupráce povzbudí starší pracovníky k tomu, 

aby předávali své zkušenosti a rady nově nastoupeným zaměstnancům v podniku a sami tak 

cítí pocit uspokojení a důležitosti jejich pozice v podniku.  
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2.9 Charakteristiky zaměstnanců věkové kategorie 50+ 

Pro průzkum je důležité si nejprve ujasnit, proč se zrovna zaměřit na skupinu 50+ a jaké 

jsou jejich přednosti, ale i nedostatky. V této kapitole bude věnována pozornost obecným 

charakteristikám pracovníků starších 50 let. 

Zdravotní stav zaměstnanců 50+ 

S narůstajícím věkem dochází u lidí ke zhoršení v mnoha oblastech. V oblasti 

fyziologických změn dochází k celkovému úbytku svalové síly, které může způsobit omezení 

zejména jedincům pracujícím převážně manuálně. V oblasti smyslových funkcí a 

psychomotorických výkonů se snižují a zpomalují funkčnosti jednotlivých smyslů a zhoršuje 

se souhra motoriky a senzoriky. U přibližně 90 % osob starších šedesáti let lze zjistit snížení 

zrakové percepce a u cca 30 % je výrazně zhoršen sluch. To může zapříčinit vyšší riziko 

úrazů. Změny v kognitivní oblasti se nedají zcela určit u stárnoucích pracovníků, jelikož jsou 

individuální. Nejnápadnější jsou změny ve fungování paměti a pozornosti. Dochází ke 

zhoršení krátkodobé paměti a také schopnosti postřehnout to, co je v dané chvíli 

nejdůležitější. Kompenzací ovšem je větší opatrnost a rozvážnost (Cimbálníková, 2011). 

Charakteristické vlastnosti zaměstnanců 50+ 

Mezi obecné vlastnosti pracovníků nad 50 let patří zkušenost, zodpovědnost, 

spolehlivost, profesionalita, píle a důvěryhodnost. Mezi ty negativní se řadí nevýkonnost, 

neperspektivnost, slabost, zkostnatělost a další. Pozitivní vlastnosti stárnoucích zaměstnanců 

jsou ovšem vnímány ve stejné míře jako ty negativní. Největší předností jsou nasbírané 

zkušenosti. Ty ovlivňují i nadhled a toleranci vůči ostatním. Stárnoucí zaměstnanci jsou vůči 

svému zaměstnavateli velmi loajální. Nejsou tak horliví a vše dobře zvažují a promýšlejí.  

Jejich hlavním handicapem je špatné učení se novým věcem, horší adaptabilita na změny 

nebo nižší pracovní tempo. Dle průzkumů se ukazuje, že v českém pracovním prostředí je 

stereotyp zkušeného, ale málo flexibilního staršího pracovníka přítomen velice silně (STEM, 

2006).  

Starší pracovníci podávají lepší výsledky, pokud pracují svým tempem a nejsou pod 

časovým tlakem. Rozdíl mezi optimálním a maximálním výkonem je u nich zpravidla menší 

než u mladších pracovníků, jejich rezervy jsou menší, ale dosahují dobrého výkonu tam, kde 

mají motivaci. Jsou lepší v činnostech, kde mohou využít své zkušenosti, než kde se učí 

novým věcem. Pokud je nový výcvik nezbytný, má být postupný, dovolovat aktivní 
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procvičování, má se využívat všech pomůcek (například psaných instrukcí) a stále se 

poskytovat zpětná vazba o dosahovaných pokrocích. Jestliže starší pracovník vidí, že se jeho 

dřívější zkušenosti prohlubují, je důvěřivější a spokojenější. Význam přikládají vnějším 

okolnostem jako je organizace práce a ostatní podmínky na pracovišti, např. mezilidské 

vztahy, dobrá dostupnost sociálního zařízení (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

Vzdělávání zaměstnanců 50+ 

Důležité je průběžné vzdělávání této skupiny. Ovšem musí i pracovníci mít zájem na 

tom, aby si stále rozšiřovali svou kvalifikaci. Ve složení věkové skupiny 50 – 64 let ve 

srovnání se skupinou 25 – 39 let je více lidí bez odborného vzdělání a se středoškolským 

vzděláním bez maturity (Cimbálníková, 2011). Učňovské vzdělání starších pracovníků může 

být někdy výhodou, podíváme-li se jak některé obory zanikají nebo o ně není přílišný zájem 

v dnešní době. Ovšem lidé s nižším vzděláním mají menší zájem účastnit se vzdělávacích 

aktivit. 

Faktorem, který propojuje a ovlivňuje dosažené vzdělání, odpovídající kvalifikaci a 

pracovní schopnost starších pracovníků, je schopnost a ochota učit se novým věcem. 

Schopnost člověka učit se je ovlivněna vůlí, intelektem, zájmem, motivací a rychlostí 

osvojování si nových informací. Dalším důležitým faktorem je tzv. kulturní kapitál, do 

kterého člověk „vrůstá“ a který má vliv na jeho vývoj. Prostředí pro učení ovlivňuje jedince i 

ve vnímání významu a smyslu vzdělávání. Tento vztah ke vzdělávání, stejně jako sociální 

inteligence (empatie, komunikativnost, způsob řešení konfliktů) je především dán kulturním 

kapitálem, který člověk nabývá v rodině. Dalším faktorem jsou i osobnostní dispozice, které 

jsou vrozené, jako je například talent, vlohy a inteligence. S rostoucím věkem klesá lehkost 

učení, kapacita a trvanlivost. Může se také snižovat motivace, ale narůstá intenzita učení, 

ochota studovat stimulovaná životními rolemi a vyššími sociálními potřebami (uznání, 

seberealizace). Obecně lze říci, že pracovník 50+ potřebuje o 10 – 15 % více času na učení 

než dvacetiletí (Cimbálníková, 2011). 

Jednou z metod používaných při vzdělávání je koučování. Tato metoda je založená na 

vztahu dvou lidí a vede k rozvoji individuálních dovedností, znalostí a postojů. Pomáhá učit 

se, spíše, než by něčemu učila (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005). Lze ji aplikovat na 

jednotlivce ale i na celý tým. Směřuje pracovníka k hledání cest, jak využít vlastních 

předpokladů, stanovit si reálné cíle a být odpovědný za výsledky svého učení a rozvoje. 

Jelikož probíhá v osobní formě („tváří v tvář“), má výraznou interpersonální složku postupně 
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vytvářeného vztahu důvěry. Obdobným způsobem vzdělávání je mentoring, který lze 

charakterizovat jako vztah mezi dvěma jedinci, mezi mladým a starším zkušenějším, kdy 

instruktor vede, podporuje a poskytuje rady mladému dospělému člověku s cílem splnit 

důležitý úkol. Mentoring bývá v organizacích využíván v procesech řízení adaptace, 

kariérového či osobního rozvoje mentorovaného pracovníka či výrazných organizačních 

změn. Narozdíl od koučování se mentoring uskutečňuje jako předávání zkušeností, kdy 

mentorem bývá starší spolupracovník (Bedrnová, Jarošová, Nový a kol., 2012). 

Starší pracovníci mají rozvinutou praktickou inteligenci, která se projevuje ve 

schopnosti řešit běžné životní problémy a rozvíjí se v průběhu celého života. Mají nasbírané 

zkušenosti a mohou se dostat k řešení takových problémů, se kterými už mají osobní 

zkušenost (Cimbálníková, 2011). 

Obecné vnímání skupiny zaměstnanců 50+ 

Z hlediska trhu práce je vnímaná skupina pracovníku 50+ jako znevýhodňovaná.  

Jedinou lepší sférou práce, v porovnání s mladšími pracovníky, jsou příležitosti k využívání 

kvalifikace a pracovních příležitostí. Na druhou stranu, největší hrozbou je pro ně získat a 

udržet si práci anebo mít příležitost pro profesní vzestup. Pracovníci po 50 letech si těžko 

hledají novou práci, ale pokud práci získají, mají stejné pracovní podmínky i finanční 

ohodnocení jako jejich mladší kolegové. Jelikož je zřejmé, že věk je jedním z faktorů, který 

spoluurčuje pozici na trhu práce, není jednoduché pro osoby starší 50 let se znova na trh 

vrátit. Podle výzkumů STEM (2006) je na starší pracovníky nahlíženo jako na osoby 

neproduktivní a představující zátěž. Náš systém ovšem pracovníkům umožňuje předčasné 

odchody do důchodu, kterých lidé často využívají při ztrátě pracovního místa ve vyšším věku 

(Cimbálníková, 2011). 

Trendy a nástroje na podporu zapojení zaměstnanců 50+ do pracovního procesu 

Celosvětovým trendem se stává zaměstnávání lidí v penzijním věku. V mnoha zemích 

firmy poznaly, že zkušenost starších pracovníků s řešením problémů spojená s oddaností 

podniku je neocenitelná a pomáhá podnikům přežít těžké časy. Důchodci se také spokojí 

s menším platem a často pracují na částečný úvazek. V Česku je ovšem rozšířený názor, že 

zabírají místa mladým nebo nezaměstnaným. Ovšem pravdou je, že většinou působí v 

oblastech, kde je pracovních míst nedostatek a která jsou pro mladé neatraktivní. Pracující 

důchodci také přispívají do státního rozpočtu placením daní (Cimbálníková, 2011). 
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Mezi nástroje, kterými lze stimulovat zapojení starších pracovníků do pracovního 

procesu, patří zákony, které zabraňují diskriminovat starší zaměstnance, a tvorba dostatečné 

kapacity kurzů a školení. Dále lze podpořit aktivní účast pracovníků například využitím 

časové flexibility (práce na částečný úvazek), flexibilní pracovní náplní (rozmanité a měnící 

se pracovní úkoly) a flexibilním prostorem (práce doma, dohody o pracích konaných mimo 

pracovní poměr) (STEM, 2006). 

Nejvyužívanějšími nástroji organizace práce na podporu pracovní činnosti osob 50+ 

spojené s flexibilitou práce jsou (Cimbálníková, 2012): 

 přizpůsobení organizace práce (vychází vstříc životnímu rytmu zaměstnance, 

řízení směn podle podnětů pracovníků) 

 částečný úvazek (kompromis mezi pracovní aktivitou a odpočinkem) 

 nepravidelná práce (organizace flexibilně přijímají zaměstnance dle aktuální 

potřeby a zároveň ho také relativně snadno propouští, jedná se o dohody o 

provedení práce a dohody o pracovní činnosti) 

 kombinace práce v kanceláři a práce z domova (zaměstnanec vykonává 

v nezměněné podobě všechny úkoly vyplývající z pracovní smlouvy, provozní 

náklady vzniklé při práci v místě bydliště si hradí zaměstnanec sám) 

 podpora zdraví a vhodného pracovního prostředí 

 přizpůsobování pracovní doby (děje se různými způsoby – částečné pracovní 

úvazky, přizpůsobení pracovního harmonogramu, snížení denní a týdenní 

pracovní doby) 

 sdílené pracovní místo (přesouvaní mezi dvěma a více pracovními pozicemi 

vede k rozvoji schopnost vedení, nižší míru vyčerpanosti, zlepšení pracovního 

výkonu díky názorům nových zaměstnanců) 

 projektové zaměstnávání (zaměstnávání na dobu určitou, cílem je řešit konkrétní 

projekt v organizaci) 

 přesunutí zaměstnance na jiné pracovní místo (pro setrvání zaměstnance 

v organizaci, vede ke snížení pracovní zátěže, příležitosti využít znalosti, 

zkušenosti a dovednosti, k novým pracovním příležitostem). 

Pokud bude chtít Česká republika udržet důchodový systém a dosahovat hospodářského 

růstu, bude muset využít co nejvíce i starší pracovníky. Také občané budou muset být 
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ochotnější a chtít setrvat v pracovním procesu co nejdéle. Pokud se postoje v ČR nezmění, 

výrazně ubude pracovních sil (Cimbálníková, 2012).  
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3 Charakteristika organizace 

Organizace, jež byla vybrána pro praktickou část této diplomové práce, působí 

v hutnickém průmyslu. Má formu akciové společnosti a zaměstnává téměř 6 000 

zaměstnanců, z nichž více než třetina je starší 50 let. Hlavním výrobkovým portfoliem jsou 

dlouhé válcované výrobky. 

3.1 Firemní kultura 

Spokojenost zaměstnanců je z velké části ovlivňována firemní kulturou. Společnost na 

ni kladla vždy velký důraz, ovšem v roce 1999 zahájila projekt nazvaný Firemní kultura. Tato 

organizace staví na dlouholeté tradici a hrdosti zaměstnanců na práci pro ni.  

Ve výroční zprávě podniku (2012) je stanovených principů firemní kultury uvedeno 

mnoho, proto jsou zmíněny jen vybrané: 

 předvídavost, inovace – „Mysli dopředu, hledej a realizuj nová řešení“ – jsme vždy 

nejméně krok před konkurencí, 

 týmová práce – „Celek je více než část“ – zapojení spolupracovníků do řešení 

úkolů a využívání znalost a dovedností ostatních ve prospěch firmy, 

 sdílení znalostí a zkušeností – „Dobrá myšlenka, kterou si necháme pro sebe, není 

nic platná“ – předáváním znalostí obohatíme sebe i druhé, 

 vědomí společné zodpovědnosti za úspěch firmy – „Bez části není celek“ – úspěch 

firmy je tvořen zodpovědnou prací každého jednotlivce. 

Etický a sociální kodex 

Etický kodex je psychologickou smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Společnost v roce 2012 novelizovala Etický kodex, který se odráží i od koncepce společenské 

odpovědnosti firem. Část etického kodexu věnována zaměstnancům se zmiňuje o přístupu 

k zaměstnancům na základě otevřenosti a vzájemném respektu, o podpoře rozvoje 

zaměstnanců, o rozšiřování jejich pracovních způsobilostí a kariérním růstu, o odměňování 

zaměstnanců podle výsledků práce a důraz klade i na bezpečnost a ochranu zdraví. 

Sociální kodex je závaznou normou opatření a zvýhodnění zaměstnanců, které jim 

zaměstnavatel poskytuje nad zákonný rámec. Věnuje se oblastem, jako jsou pracovní 

podmínky a péče o zdraví, personální rozvoj zaměstnanců, oceňování zaměstnanců a dalších. 
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Mezi povinností zaměstnance patři například pracovat řádně, svědomitě a kvalitně 

podle svých sil, znalostí a schopností, plně využívat pracovní dobu k zadaným úkolům, 

pracovat bezpečně, ochraňovat majetek zaměstnavatele, prohlubovat si svou kvalifikaci. 

Vzdělávání zaměstnanců 

Oblast vzdělávání se v organizaci orientuje na udržování a prohlubování kvalifikace 

zaměstnanců, důraz se klade také na profesní přípravu a na vzdělávání v oblasti kvality, 

jazykovou či počítačovou přípravu a manažerské vzdělávání. Vzdělávání je ve společnosti 

zajišťováno dodavateli vzdělávacích služeb. 

Podnik zavedl v roce 2012 projekt Firemní akademie, jehož hlavním cílem je využívat 

znalostní potenciál zaměstnanců jako interních lektorů, kteří budou realizovat vzdělávací 

aktivity jednak prezenční formou nebo pomocí metody e-learningu. Tímto projektem se 

systém vzdělávání rozšíří o nové možnosti interní spolupráce a zároveň povede k úspoře 

nákladů na vzdělávání (Interní materiály společnosti).  

Procesu vzdělávání se týká i personální marketing, který je v podniku chápán jako 

proces dlouhodobého získávání technicky vzdělaných odborníků formou zvyšování motivace 

žáků a studentů ke studiu technických oborů a spolupráce se školami všech stupňů. Podnik má 

svou vlastní střední odbornou školu a spolupracuje také jak se základními školami v regionu, 

tak s vybranými vysokými školami technického zaměření. Součástí personálního marketingu 

je přizpůsobování vzdělávacích programů a činností střední odborné školy potřebám podniku. 

Žákům jsou poskytovány exkurze do podniku a učitelům odborných předmětů jsou dle 

potřeby poskytována odborné stáže. Pro žáky středních škol probíhá řízená odborná praxe, 

která, která usnadní pracovní zařazení po ukončení studia i adaptaci na pracovní a sociální 

podmínky v podniku (Interní materiály společnosti). 

Odměňování a výhody zaměstnanců 

Hlavním cílem v oblasti personální práce a motivace je udržení vysoké výroby a plného 

využití výrobního zařízení při zachování vysokého stupně kvality. Ve výroční zprávě (2012) 

se uvádí, že v roce 2012 došlo ke splnění a překročení hospodářského výsledku a tak vzrostl i 

průměrný plat na 27 500 Kč.  
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Mzda v organizaci je tvořena osobní mzdou (tarifní mzda a část mzdy závislá na 

osobním ohodnocení) a dále pak příplatky, prémiemi, popřípadě celopodnikovými odměnami. 

Odlišně jsou odměňováni zaměstnanci na vyšších postech, mají smluvní mzdu. 

Zaměstnanci nejsou oceňováni za své výkony jen výší výdělku, ale společnost 

poskytuje řadu výhod, jež mohou zaměstnanci čerpat a tak se snaží motivovat zaměstnance 

k dosažení záměrů a cílů celé společnosti. 

V oblasti odměňování jsou to (Výroční zpráva, 2012): 

 řádné a mimořádné prémie, 

 fond vedoucího, fond mistra, 

 vyšší sazby příplatků za práci odpoledne, v noci, sobotu, neděli, svátek, 

přesčasovou práci, 

 odměny za hospodářské výsledky. 

Společnost si svých zaměstnanců váží a tak pořádá každoroční slavnostní udělování 

titulu Zaměstnanec roku, který je spojen s peněžním oceněním, dále slavnostní akt Rozloučení 

se zaměstnanci odcházejícími do důchodu a poskytuje odměny při pracovních a životních 

jubileích či odchodu do důchodu. 

V sociální oblasti poskytuje společnost zaměstnancům (Výroční zpráva, 2012): 

 1 týden dovolené navíc nad výměru danou právními předpisy, 

 zvýšený rozsah poskytování pracovního volna s náhradou mzdy při osobních 

překážkách v práci,  

 poskytování sociálních výpomocí a sociálních půjček v závažných životních 

situacích, 

 poskytování příspěvku na penzijní připojištění a kapitálové životní pojištění, 

 poskytování příspěvku na péči o zaměstnance, 

 poskytování příspěvku na dětskou rekreaci, 

 poskytování volitelných zaměstnaneckých výhod (benefitů). 

Společnost poskytuje čerpání volitelných zaměstnaneckých výhody v oblastech 

jazykových a odborných kurzů, vzdělávání ke zdravému životnímu stylu, rekondičních 

pobytů, sportovních aktivit, na nákup výrobků z podniku a další. Poskytované částky se liší 

podle způsobu čerpání od 2.000,- Kč do 3.700,- Kč na 1 kalendářní rok. Mezi nejčastěji 
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využívané výhody čerpány v roce 2012 patřilo využívání sportovních zařízení a rekreace 

zaměstnanců. 

Preventivní zdravotní péče 

V oblasti zdravotní péče proběhlo v roce 2012 s finanční spoluúčastí jedné ze 

zdravotních pojišťoven komplexní preventivní vyšetření u vybraných zaměstnanců a 

v navýšeném počtu byly organizovány rekondičně – rehabilitační programy v lázních a 

ambulantní rehabilitace ve zdravotnickém zařízení. 

Na podpoře zdraví zaměstnanců se společnost podílí (Výroční zpráva, 2012): 

 úhradou vstupních lékařských prohlídek, 

 organizováním rekondičně-rehabilitačních pohybů, 

 poskytováním ochranných nápojů v období mimořádně teplých dnů, 

 poskytováním příspěvku na závodní stravování ve výši 55% jednoho hlavního 

jídla, 

 poskytováním volitelných výhod podporující péči o zdraví 

 zajišťováním dalších aktivit k podpoře zdraví (Dny zdraví, očkování proti 

chřipce, poskytování vitamínů). 

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců 

Ve výroční zprávě (2012) je poukázáno na snížení počtu úrazů v podniku, v roce 2012 

došlo k 11 úrazům, což je oproti roku 2011 o 1 úraz méně a oproti roku 2010 o 9 méně. To 

poukazuje na dobrou politiku bezpečnosti a ochrany zdraví (dále BOZ). Dále v oblasti BOZ 

společnost podniká aktivity jako je například pořádání Dnů BOZ na provozech nebo zkoušky 

vedoucích zaměstnanců z BOZ. Dále se zaměřuje na trvalé zlepšování pracovních podmínek a 

snižování rizikovosti pracovišť, zavádění technologií s nejvyšším možným stupněm ochrany 

zaměstnance a zvyšování vědomí odpovědnosti u zaměstnanců za vlastní zdraví i zdraví 

ostatních. 
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4 Analýza pracovní spokojenosti, interpretace výsledků 

4.1 Metody ke zjišťování pracovní spokojenosti 

Pro zjišťování míry pracovní spokojenosti zaměstnanců 50+ v dané organizaci byla 

zvolena písemná metoda dotazování. Nestandardizovaný dotazník byl sestaven ve spolupráci 

s personálním oddělením organizace, aby zcela vyhovoval požadavkům organizace. Výhodou 

této metody je možnost statistického zpracování a porovnávání výsledků z různých hledisek. 

Konečná podoba dotazníku (viz Příloha 1) je tvořena z více částí. První část tvoří 19 

otázek, které jsou hodnoceny na dvou stupnicích – důležitosti a spokojenosti. U jednotlivých 

faktorů respondenti zaznamenají, jak jsou pro ně dané faktory důležité a poté jak jsou s nimi 

spokojeni. Pozornost je zde věnována pracovním podmínkám, vztahům na pracovišti, 

ohodnocením za vykonanou práci a dalším. K hodnocení je respondentům předložena 5-ti 

bodová škála: 

1 – vysoce důležité/velmi spokojen, 

2 – spíše důležité/spíše spokojen, 

3 – ani důležité, ani nedůležité/ani spokojen, ani nespokojen, 

4 – spíše nedůležité/spíše nespokojen, 

5 – zcela nedůležité/velmi nespokojen, 

6 – nevím. 

Ve druhé části dotazníkového šetření je zařazeno 11 polootevřených otázek. Tyto 

otázky slouží ke zjištění doplňujících informací a k přesnějšímu zaměření na problematiku 

pracovní spokojenost zaměstnanců 50+. 

Poslední část je tvořena otázkami k identifikaci respondentů dle pohlaví, věku, vzdělání, 

délky zaměstnání v podniku a profesi. 

Pro průzkum byla vybrána cílová skupina zaměstnanců starších 50 let, která byla 

doporučena samotným podnikem. Cílem je zjištění míry spokojenosti těchto zaměstnanců a 

navrhnout opatření, která by spokojenost a angažovanost zaměstnanců k podniku zvýšila. 

Společnost se této skupině nevěnuje v žádných smlouvách ani jiných dokumentech a nemá 

pro ni navrhnuta žádná zvláštní opatření. 

Dotazování bylo anonymní. Předávány i shromažďovány byly osobně a respondentům 

byl na vyplnění dán týden. Motivací pro vyplnění dotazníků zaměstnanci mohl být hlavní cíl 

dotazníků, navrhnutí opatření ke zvýšení pracovní spokojenosti zaměstnanců.  
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Dotazníky byly rozdány 120 zaměstnancům na různých odděleních společnosti. Jejich 

návratnost byla 115 dotazníků, což je 96%. Vysoká návratnost mohla být zapříčiněna 

osobním doručováním. 

Ke zpracování získaných informací byly využity metody analýzy a komparace. Při 

analýze se objekt rozkládá do dílčích, jednodušších částí, aby mohlo být porozuměno jeho 

myšlenkovým pochodům a na základě jednotlivých prvků pak porovnáván. 

4.1.1 Hypotézy 

Hypotézy byly stanoveny na základě poznatků z teoretické části a rovněž byly 

konzultovány s podnikem. Sestavení hypotéz se odvíjelo od charakteristik zaměstnanců dané 

cílové skupiny. 

Hypotéza 1 

H1: Zaměstnavatel nepracuje se skupinou zaměstnanců 50+ jako zvláštní skupinou. 

Trendem dnešní doby se stává stárnutí populace. Zájmem managementu organizace by 

se měl kromě talent managementu stát i koncept Age managementu. Ve společnosti nejsou 

zakomponována zvláštní opatření pro věkovou skupinu zaměstnanců 50+ v žádných 

dokumentech. Tato hypotéza bude ověřována otázkou č. 7.  

Hypotéza 2 

H2: Skupina zaměstnanců 50+ nejeví přílišný zájem o další vzdělávání. 

 Vzhledem k věku respondentů se předpokládá, že tito zaměstnanci již nebudou mít 

zájem se vzdělávat a rozšiřovat tak ještě více svoji kvalifikaci. Hypotéza bude verifikována 

otázkou č. 4 

Hypotéza 3 

H3: Skupina zaměstnanců 50+ je loajální k firmě a předává své znalosti a zkušenosti dalším 

zaměstnancům. 

 Třetí hypotéza se týká chování zaměstnanců 50+. Zaměstnanci disponují celoživotním 

osobním know-how, které spočívá v celoživotních zkušenostech a všestranných znalostech. 

S organizací je spojuje silné pouto, které vyjadřuje jejich angažovanost k podniku. Hypotéza 

bude ověřována otázkami č. 2, č. 3 a otázkami s bodovými škálami ohledně faktorů vztahy 

s nadřízeným, důvěra ve vedení podniku a perspektiva a jistota práce.   
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4.1.2 Zpracování získaných dat 

Konkrétní data z vyplněných dotazníků byla shromážděna a postupně nahrávána do 

tabulkového procesoru Microsoft Excel, kde byly prováděny veškeré výpočty a grafické 

porovnání dat. 

 Odpovědi byly číselně zakódovány a postupně byly provedeny výpočty absolutních a 

relativních četností odpovědí respondentů (viz Příloha 2). Dalším krokem byl výpočet indexu 

extenzity – E, který se používá pro vyhodnocení dotazníků v dané organizaci (Interní 

materiály společnosti). 

  
   

   
 

E – index extenzity 

S – počet respondentů, kteří jsou velmi nebo spíš spokojeni 

N – počet respondentů, kteří jsou velmi nebo spíše nespokojeni  

 Index extenzity nabývá hodnot v rozmezí od -1 do +1. Čím je hodnota vyšší, tím je 

spokojenost s daným faktorem nebo jeho důležitost větší. Pro rozlišení indexu extenzity pro 

posouzení míry spokojenosti je označován Es a pro posouzení míry důležitosti Ed. V podniku 

jsou hodnoty pro Es či Ed > 0,700 hodnoceny jako vysoké míry spokojenosti či důležitosti. 

Naopak hodnoty indexu Es či Ed < 0,300 jsou považovány za velmi nízké míry spokojenosti či 

důležitosti. 

 Dalším krokem bylo třídění míry spokojenosti a důležitosti z různých hledisek, které 

se odvíjí od oblastí vnějších faktorů zmiňovaných v teoretické části. 

 Poslední fází bylo zpracování vybraných otázek ve vztahu k hypotézám. Hypotézy 

byly ověřovány na základě odpovědí respondentů v polootevřených otázkách s přihlédnutím 

k již vypočteným indexům extenzity. 

4.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

4.2.1 Průzkumný soubor 

Dotazníky byly vyplňovány zaměstnanci nad 50 let, mezi kterými byli muži i ženy 

různých profesí. 
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Z hlediska pohlaví byli respondenti zastoupeni převahou mužů (78 %), což je dáno i 

celkovou strukturou zaměstnanců v podniku dle pohlaví. Společnost zaměstnává jen 10 % žen 

a zbylou většinu tvoří muži. 

Respondenti byli rozděleni do tří věkových skupin, a to 51-55 let (49 %), 56-60 let (42 

%) a 61 a více let (7 %). Dva procenta zaměstnanců věk neuvedlo. Je zajímavé, že 8 

respondentů má 61 let a více, když v současné době se věková hranice odchodu do důchodu 

pohybuje u mužů kolem necelých 63 let a žen 59-62 let. Tento údaj může znamenat, že si 

organizace těchto zaměstnanců váží a poskytuje jim podmínky, které je dostatečně motivují 

pro setrvání v pracovním procesu. 

Dotazník vyplňovalo 18 % se základním vzděláním, 58 % se středoškolským a 21 % 

s vysokoškolským vzděláním.  

Rozdělení zaměstnanců podle délky zaměstnání v podniku bylo do 4 skupin – do 10 let 

(3 %), 11-20 let (1 %), 21-30 let (25 %), 31-40 let (56 %), 41 a více let (15 %). Nejpočetnější 

skupinou jsou tedy zaměstnanci působící v podniku mezi 31 až 40 lety. Zajímavé je, že dva 

zaměstnanci byli přijati po 45 letech věku do technické profese nebo administrativy. Podnik 

tedy přijímá zaměstnance, kteří se svým věkem pohybují kolem 50 let. 

Mezi respondenty se nachází 47 % dělnické profese, 42 % technické profese či 

administrativních pracovníků a 10 % v řídících funkcích. Sedm z dvanácti pracovníků 

v řídících funkcích má vysokoškolské vzdělání. 

4.2.2 Důležitost a spokojenost zaměstnanců s jednotlivými faktory 

Ve členění faktorů do jednotlivých oblastí je vycházeno z teoretické části, kdy Štikar 

(2003) rozdělil vnější faktory působící na spokojenost zaměstnanců do šesti skupin (viz 

kapitola 2.5). 

Odměňování a péče o zaměstnance 

Pro potřebu rozčlenění všech použitých faktorů jsou k finančnímu ohodnocení přidány 

i faktory odměňování a péče o zaměstnance, které jsou znázorněny v tabulce 4.1. 
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Tabulka 4.1 Odměňování a péče o zaměstnance 

Faktor Důležitost Spokojenost 

Výše celkového výdělku 0,960 -0,016 

Preventivní zdravotní péče 0,846 0,639 

Příspěvek na penzijní a životní pojištění 0,960 0,889 

Poskytování volitelných výhod 0,809 0,636 
Zdroj: vlastní zpracování 

Všem faktorům týkajících se odměňování a péče o zaměstnance respondenti připisují 

vysokou důležitost. Míra spokojenosti je ovšem nižší.  

Nejvyšší míru důležitosti a zároveň záporné hodnoty indexu extenzity dosáhla míra 

spokojenosti u celkové výše výdělku. Zde se tedy projevila nespokojenost s dosahovaným 

výdělkem. Z celkových 31 zaměstnanců spíše nebo velmi nespokojených se mzdou je 18 

dělníků a 12 z technické nebo administrativní profese. Výše celkového výdělku byla označena 

jako nejvýznamnější faktor, jež má vliv na spokojenost zaměstnanců. Ovšem jak vyplývá 

z Herzbergerovy teorie, tento faktor se řadí k tzv. hygienickým faktorům, tedy zvýšením 

mzdy podnik ovlivní výkon zaměstnanců spíše krátkodobě. 

Preventivní zdravotní péče je zde poskytována v podobě lékařských prohlídek a 

rekondičně-rehabilitační péče. Společnost nad zákonný rámec hradí náklady na preventivní 

mamografické vyšetření zaměstnankyň a náklady na preventivní vyšetření tlustého střeva u 

zaměstnanců ve věkové kategorii nad 45 let. V dotazníku v otázce číslo 5 zaměřené oblast na 

rozšíření zdravotní péče, kdy zaměstnanci mohli zatrhnout více odpovědí, získala největší 

počet možnost více rekondičních pobytů (viz graf 4.1). 

Graf 4.1 Oblasti doplnění zdravotní péče 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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Příspěvek na penzijní a životní pojištění vnímají zaměstnanci 50+ jako velmi důležitý 

a jsou s ním výrazně spokojeni. Ve společnosti mají zaměstnanci pracující na směny 

(zahrnující noční směny) příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 

zvýšený o 150,- Kč za každý kalendářní měsíc. 

V letošním roce bylo poskytování volitelných výhod rozšířeno o příspěvky na další 

aktivity, jako je například divadelní předplatné. Také byla u většiny benefitů zvýšena 

poskytovaná částka ze 2.000,- Kč na 3.000,- Kč. 

Samotná práce 

 Druhým vnějším faktorem, který je zmiňován v teoretické části, je samotná práce. Ta 

představuje obsah a charakter práce, zpětnou vazbu a využití vlastních znalostí a dovedností 

v pracovní činnosti. Míru důležitosti a spokojenosti faktorů lze vidět v tabulce 4.2. 

Tabulka 4.2 Samotná práce 

Faktor Důležitost Spokojenost 

Znalost výsledků vlastní práce 0,960 0,901 

Znalost cílů podniku, pracoviště 0,867 0,861 

Využití vlastních znalostí ve firmě 0,814 0,802 
Zdroj: vlastní zpracování 

 Velmi pozitivně hodnotí dotazovaní samotnou práci. Přikládají ji velkou míru 

důležitosti a zároveň jsou s ní nadprůměrně spokojeni.  

 Nejvýznamnějším faktorem z této oblasti je využití vlastních znalostí a zkušeností ve 

firmě. Ve skupině zaměstnanců 50+ je to jejich nejcennější hodnotou, kterou podniku 

předávají. V otázce č. 3 v dotazníku, zdali předávají své znalosti a zkušenosti mladším 

spolupracovníkům, odpověděli v převážné míře kladně, jak je vidět v grafu 4.2. 
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Graf 4.2 Předávání poznatků a zkušenosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Převážná část kladných odpovědí na otázku č. 3, koresponduje s otázkou č. 9, zdali si 

respondenti myslí, že jsou zaměstnanci 50+ mentory či školiteli nových či méně zkušených 

zaměstnanců, kde odpovídali v 80 % ano či spíše ano. Podnik by měl klást důraz na to, aby 

noví zaměstnance byli zaškolováni staršími a zkušenějšími pracovníky. Ti jim mohou předat 

cenné rady, které je rychleji začlení do pracovního procesu a umožní tak plynulý a 

bezproblémový chod podniku. Zároveň v nich mohou pěstovat angažovanost k podniku. 

Pracovní postup 

  Pracovním postupem se rozumí vzdělávání, které rozšiřuje kvalifikační dovednosti 

zaměstnanců a v ní návaznost na pracovní růst. O výsledcích v této oblasti informuje tabulka 

4.3. 

Tabulka 4.3 Pracovní postup 

Faktor Důležitost Spokojenost 

Perspektiva a jistota zaměstnání 1,000 0,718 

Možnost vzdělávání 0,841 0,844 

Možnost profesního růstu 0,870 0,627 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Perspektivu a jistotu zaměstnání neohodnotil na míře důležitosti ani jeden dotazovaný 

záporně, čímž v důležitosti dosahuje tento faktor hodnoty 1. Všeobecně ze všech faktorů 

57% 24% 

17% 

2% 0% 

Předáváte své poznatky a zkušenosti mladším 

spolupracovníkům? 

ano, mám příznivou odezvu ano, ale je malá ochota naslouchat 

ne, nemám komu ne, nemám zájem 

neodpovědělo 
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pracovní spokojenosti považují respondenti perspektivu a jistotu zaměstnání za nejdůležitější. 

V podniku nebyla známa výrazná období propouštění či fluktuace zaměstnanců. V období 

hospodářské krize docházelo k nutnému snižování stavu předčasnými odchody do důchodu, 

avšak ani toto nebylo výrazné. 

 Možnost vzdělávání považují zaměstnanci za důležitou, avšak míru spokojenosti 

vykazují ještě o něco málo vyšší. To znamená, že podnik má dobře nastaven systém 

vzdělávání svých zaměstnanců. Společnost poskytuje v rámci benefitů příspěvek na 

vzdělávací akce (jazykové či odborné kurzy) a nad zákonný rámec zabezpečuje podmínky pro 

profesní růst vybraných skupin zaměstnanců (manažerů, specialistů). V otázce č. 4 byla 

respondentům položena otázka, jestliže by využili možnost dále se vzdělávat a v jakém oboru. 

Výsledky vidíme v grafu 4.3. Největší zájem o vzdělávání byl v oboru (30 %) a v počítačích 

(27 %). Gramotnost lidí nad 50 let v počítačích je nízká vzhledem k příchodu stále nových 

možností v poslední době, ovšem pokud se začnou v této technologii vzdělávat, je většina 

snaživá a rychle učenlivá. 

Graf 4.3 Oblasti vzdělávání zaměstnanců 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Způsob vedení 

 Způsob vedení zahrnuje princip zadávání úkolů a s tím spojena vyjasněnost 

zodpovědnosti, způsob chování vedoucího k podřízeným a další.  

  

30% 

20% 27% 

11% 
1% 11% 

0% 

Možnost  vzdělávání 

v oboru v jazycích v PC 

ve zdravém životním stylu ostatní vzdělávání nemám zájem 

neodpovědělo 
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Tabulka 4.4 Způsob vedení 

Faktor Důležitost Spokojenost 

Vyjasněnost zodpovědnosti 0,960 0,747 

Poděkování a pochvaly ze strany vedoucího 0,786 0,333 

Důvěra ve vedení podniku 0,935 0,688 

Uznání za odvedenou práci 0,920 0,315 
Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 4.4 znázorňuje, že způsobu vedení přikládají zaměstnanci vysokou důležitost. 

Ovšem spokojenost s poděkováním a pochvalami ze strany vedoucího a uznáním za 

odvedenou práci už je nižší. Zaměstnanci 50+ čekají od svého nadřízeného trochu povzbuzení 

či uznání za jejich vykonanou činnost. Právě u této skupiny je důležitá komunikace a zájem 

nadřízeného o jejich činnost, aby setrvali v zaměstnání co nejdéle a podnik tak zachoval jejich 

jedinečné vlastnosti a zkušenosti. 

Pracovní skupina 

 Do pracovní skupiny byla zařazena celková atmosféra v pracovním kolektivu, ale i 

vztahy s nadřízeným, které se spíše řadí do pracovní skupiny a k pracovnímu prostředí než do 

způsobu vedení.  

Tabulka 4.5 Pracovní skupina 

Faktor Důležitost Spokojenost 

Vztahy s nadřízeným 0,961 0,806 

Celková atmosféra v pracovním kolektivu 0,940 0,687 

Setkávání zástupců vedení se zaměstnanci 0,714 0,404 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Vysokou důležitost zaměstnanci přisuzují vztahům na pracovišti, jak je znázorněno 

v tabulce 4.5. Pozitivní vztahy s nadřízeným má většina, jen 2 % dotazovaných vykázalo 

nespokojenost. Celková atmosféra byla hodnocena i jako druhý nejvýznamnější faktor vlivu 

na pracovní spokojenost. Pracovat v harmonickém prostředí je pro většinu zaměstnanců 

nejdůležitější.  
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Pracovní podmínky 

 Pracovní podmínky zahrnují vybavení pracoviště, které se neustále modernizuje, aby 

bylo dosaženo co nejhladšího chodu podniku. Fyzikální podmínky práce zahrnují osvětlení, 

prašnost, hlučnost, teplotu a další. 

Tabulka 4.6 Pracovní podmínky 

Faktor Důležitost Spokojenost 

Fyzikální podmínky práce 0,939 0,476 

Technické vybavení pracoviště 0,941 0,808 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Jelikož se jedná o hutní podnik, zaměstnanci pracují v mírně rizikových prostředích. 

Za to jsou jim ovšem kompenzací příplatky za prašnost, hlučnost a jiné. Proto spokojenost 

s fyzikálními podmínkami (viz tabulka 4.6) není nijak vysoká, ovšem tomu se dá v hutní 

organizaci předpokládat.  Společnost poskytuje zaměstnancům ochranné pomůcky a dbá na 

dodržování bezpečnostních předpisů. Ve společnosti jsou také prováděny bezpečnostní audity 

a pravidelná školení o bezpečnosti práce.  

4.2.3 Vyhodnocení hypotéz 

Na základě zjištěných odpovědí respondentů a zpracováním těchto informací je možné 

provést verifikaci určených hypotéz. 

Hypotéza 1 

H1: Zaměstnavatel nepracuje se skupinou zaměstnanců 50+ jako zvláštní skupinou. 

Hypotéza 1 byla ověřována otázkou č. 7 z dotazníku, kdy respondenti odpovídali, zdali si 

myslí, že firma věnuje zvláštní pozornost zaměstnancům věkové skupiny 50+. Výsledky jsou 

shrnuty v tabulce 4.7. 

Tabulka 4.7 Věnuje firma zvláštní pozornost věkové skupině zaměstnanců 50+? 

Věnuje firma zvláštní pozornost zaměstnancům 50+? Počet % 

ano 1 1  

spíše ano 22 19  

spíše ne 63 55  

ne 29 25 

neodpovědělo 0 0 

celkem 115 100  

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Z tabulky jasné vyplývá, že zaměstnanci nemají povědomí o zvláštní pozornosti 

podniku pro věkovou skupinu zaměstnanců 50+. Ze 115 zaměstnanců takto odpovědělo 92, 

což je 80 % respondentů. Ovšem je zde uplatňován princip rovných příležitostí a tak není tato 

skupina zaměstnanců ani nijak znevýhodňována. Mají stejné možnosti vzdělávání, čerpání 

benefitů a dalších poskytovaných možností v podniku jako všichni ostatní. Ovšem vzhledem 

k tomu, že ani ve vnitropodnikových dokumentech nebyla nalezena žádná zmínka, která by 

identifikovala odlišný přístup podniku k zaměstnancům 50+ lze na základě těchto informací 

hypotézu přijmout. 

Hypotéza 2 

H2: Skupina zaměstnanců 50+ nejeví přílišný zájem o další vzdělávání. 

 H2 je ověřována otázkou č. 4, kdy dotazovaní odpovídali na otázku, jestliže by využili 

možnost dále se vzdělávat a v jakém oboru. U této otázky bylo možno zaškrtnout více 

odpovědí. Odpovědi jsou zaznamenány již výše v grafu 4.3.  

 V této otázce se pouhých 16 ze 115 respondentů vyjádřilo, že nemá zájem se 

vzdělávat.  Při podrobnější analýze této skupiny bylo zjištěno, že 9 z nich pracuje v 

dělnických profesích. Ostatních 99 (86 %) dotazovaných má zájem se vzdělávat. Zaměstnanci 

vyjádřili největší zájem o vzdělávání v oboru, v počítačích a jazycích. Na základě tohoto 

důkazu byla hypotéza H2 zamítnuta. 

Hypotéza 3 

H3: Skupina zaměstnanců 50+ je loajální k firmě a předává své znalosti a zkušenosti dalším 

zaměstnancům. 

 Hypotéza je ověřována na základě otázek číslo 2 a 3, které jsou shrnuty v tabulce 4.8 a 

v již dříve uvedeném grafu 4.2. Také je vyhodnocována otázkami s bodovou škálou ohledně 

vztahů s nadřízeným, důvěře ve vedení a perspektivě a jistotě zaměstnání.  

Zaměstnanci 50+ jsou v práci spokojeni a většina se domnívá, že je pro rozvoj 

organizace nepostradatelná díky svým profesionálním zkušenostem a loajalitě. Toto vnímání 

nepostradatelnosti může být ovšem jen ze strany zaměstnanců, ovšem nasvědčuje to, že 

skupina 50+ je loajální k firmě. 
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Tabulka 4.8 Změna zaměstnání  

Kdybyste měl možnost, změnil byste zaměstnání? Počet % 

ano 13 11  

ne 101 88  

neodpovědělo 1 1  

celkem 115 100  
Zdroj: vlastní zpracování 

Změnu zaměstnání by volilo pouze 11 % zaměstnanců, jako důvody uváděli výši 

výdělku, práci na směny a smysluplnější práci, při které by využili svých schopností. Mezi 

těmito zaměstnanci se nacházelo 6 v dělnické profesi, 6 administrativních nebo technických 

pracovníků a 1 řídící pracovník. Ovšem 88 % dotazovaných o změně zaměstnání neuvažuje. 

To svědčí o dobré zaměstnanecké politice podniku a nízké fluktuaci této skupiny 

zaměstnanců. 

 Při předávání poznatků a zkušeností mladším spolupracovníkům má příznivou odezvu 

57 % zaměstnanců. S předáváním ale zároveň malou ochotou naslouchat se setkává 24 %. 

Zájem o předávání svých znalostí a zkušeností by mělo dalších 17 %, ale nemají komu své 

znalosti postupovat. S nezájmem v této oblasti jsme se setkali jen u 2 % dotazovaných. Více 

než 70 % zaměstnanců předává nebo se snaží předávat své znalosti a zkušenosti směřuje 

k přijetí hypotézy.  

 Vztahy s nadřízeným jsou důležitým faktorem pro pracovní spokojenost zaměstnanců 

50+, což dokládá hodnota indexu Ed = 0,961. Se vztahy je také spokojeno 63 % 

dotazovaných, kdy hodnota indexu Es = 0,806 vykazuje dle metodiky používané podnikem 

vysokou míru spokojenosti. Pozitivní vztahy s nadřízeným mohou mít spojitost s délkou 

zaměstnání v podniku. Jelikož respondenti jsou v kategoriích dle délky působení v podniku 

rozmístěni nerovnoměrně (viz tabulka 4.9), byly údaje přepočteny. 86 % ze zaměstnanců 

zaměstnaných v podniku 21 – 30 let je velmi nebo spíše spokojeno se vztahy s nadřízeným. 

Ze zaměstnanců s délkou zaměstnání v podniku 31 až 40 let je se vztahy s nadřízeným 

spokojeno 75 % a 41 % zaměstnanců v podniku déle než 41 let. Dobré vztahy s vedením 

poukazují na dobré vedení a jsou prvkem, které přispívá k větší loajalitě k podniku. 
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Tabulka 4.9 Vztahy s nadřízeným podle délky zaměstnání v podniku 

Míra spokojenosti / Délka 

zaměstnání v podniku do 10 let 
11 - 20 

let 
21 - 30 

let 
31 - 40 

let 
41 a více 

let celkem 

spokojeni 2 1 25 48 7 83 

ani spokojeni, ani nespokojeni 1 0 2 6 8 17 

nespokojeni 0 0 2 6 1 9 

celkem 3 1 29 60 16 
 Zdroj: vlastní zpracování 

 Míra důležitosti důvěry ve vedení je hodnocena respondenty jako velmi vysoká, což 

plyne z indexu Ed = 0,935. Míra spokojenosti je ovšem o něco nižší, index Es = 0,688, tedy je 

mírně pod hranicí vysoké spokojenosti stanovené daným podnikem. Může to být ovlivněno 

tím, že 24 % respondentů nejsou s tímto faktorem spokojeni ani nespokojeni. I přes výši 

indexu Es je možné hodnotit důvěru ve vedení podniku jako příznivě ovlivňující loajalitu 

zaměstnanců k organizaci. 

 Perspektiva a jistota zaměstnání byla označena jako třetí nejvýznamnější faktor, jež 

má vliv na spokojenost zaměstnanců. Toto tvrzení se shoduje také s hodnotou indexu Ed =1. 

Perspektivě a jistotě zaměstnání udělili respondenti 50+ největší míru důležitosti z faktorů 

pracovní spokojenosti uvedených v dotazníku. Hodnota indexu Es = 0,718 je považována za 

hodnotu vysoké míry spokojenosti. Jistota i perspektiva zaměstnání podporují loajalitu 

pracovníků tím, že se nemusí bát o svou pozici ve firmě. 

 Na základě všech uvedených důkazů je možné hypotézu H3 přijmout. 

5 Návrhy a doporučení pro zvýšení spokojenosti zaměstnanců 

Výsledky šetření ukázaly, že zaměstnanci 50+ jsou ve většině zkoumaných oblastí 

spokojeni, avšak byly v několika případech zmíněny faktory, na které by se měla organizace 

zaměřit v rámci zvyšování spokojenosti zaměstnanců. V této části jsou formulovány návrhy a 

doporučení, které by mohly přispět k vyššímu pocitu spokojenosti v organizaci u zaměstnanců 

starších 50 let. Navrhovaná opatření se odráží také od potvrzených či vyvrácených hypotéz. 

5.1 Zvýšení pozornosti pro věkovou skupinu zaměstnanců 50+ zahrnutou 

v sociálním kodexu  

S ohledem k demografickému vývoji celé populace (stárnutí obyvatelstva) je potřeba 

přistupovat obezřetněji ke skupině zaměstnanců starších 50 let.  
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S uplatňováním politiky rovných pracovních příležitostí nejsou pro tyto zaměstnance 

přizpůsobeny žádné pracovní podmínky. Ovšem právě rovné pracovní příležitosti nutí 

zaměstnance starší 50 let k podávání stejného pracovního výkonu, jakého dosahují 

zaměstnanci věkové skupiny 50-. V dotazníku na otázku, zdali se domnívají, že mají méně 

pracovních příležitostí, než ostatní věkové kategorie, odpověděla většina kladně. Zde se tedy 

podle vnímání respondentů princip rovných příležitostí neakceptuje.  

V hypotéze bylo potvrzeno, že zaměstnancům věkové skupiny 50+ není věnována 

zvláštní pozornost. V rámci zachování know-how a zvyšování spokojenosti zaměstnanců by 

měl podnik začít přijímat opatření, která budou jasně vnímána zaměstnanci jako péče o ně.  

V sociálním kodexu se vždy uvádí, co společnost poskytuje svým zaměstnancům nad 

zákonný rámec. Pozornost by měla být věnována například rekondičně-rehabilitační péči, u 

které by respondenti ocenili více rekondičních pobytů. Rekondičně-rehabilitační péče se 

v podniku vykonává formou pobytů v lázeňských zařízeních, na které zaměstnance, pracující 

v rizikových a jiných vybraných profesích, doporučuje vedoucí jednotlivých organizačních 

útvarů. Zaměstnanci 50+ by měli mít zvýšený nárok na čerpání lázeňských pobytů vzhledem 

k jejich zhoršení zdravotního stavu. Podnik by mohl poskytovat všem zaměstnancům starším 

50 let možnost rekondičně-rehabilitačních pobytů co 3 roky. Tuto informaci zahrnout do 

sociálního kodexu a zvýšit tak povědomí zaměstnanců 50+ o podnikové péči o ně. Zároveň 

tato informace může sloužit k motivaci mladších zaměstnanců pro setrvání v podniku, kdy 

uvidí, že společnost dbá o své zaměstnance s ohledem na věk. 

Rovněž je v sociálním kodexu zmiňována zdravotní péče. Mimo jiné již dříve uváděná 

zdravotní vyšetření by podnik mohl rozšířit svou nabídku o pravidelná oční vyšetření pro 

všechny své zaměstnance 50+, jelikož jak je zmiňováno v kapitole 2.8, dochází u většiny lidí 

s přibývajícím věkem ke snížení zrakové percepce. U tohoto problému je vhodné věnovat 

pozornost úrovni osvětlení na pracovištích. Poskytovány by také v rámci benefitů mohly být 

příspěvky na dioptrické brýle. S ohledem na zhoršování krátkodobé paměti s narůstajícím 

věkem by zaměstnancům 50+ mohl být zahrnut v rámci poskytovaných volitelných výhod 

příspěvek na nákup do lékárny (např. nootropik – piracetam, extrakt Ginkgo biloba). Pro 

zaměstnance, jež pracují ve stresu, by rovněž mohlo být přínosné psychologické poradenství 

nebo semináře o zvládání stresu. Příspěvky na péči o zaměstnance (Cimbálníková, 2011) by 

podnik mohl čerpat například z dotačního programu Národní program zdraví, jehož obecným 

cílem je podporovat zájem o aktivní vztah ke zdraví a odpovědnost ke zdraví.  
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5.2 Návrh na změny ve způsobu vzdělávání zaměstnanců 50+ 

Ve druhé hypotéze bylo zjištěno, že zaměstnanci starší 50 let mají stále zájem se 

vzdělávat. Největší zájem byl o vzdělávání v oboru, dále pak v počítačích a jazycích. 

Vzdělávání zaměstnanců přináší podniku vždy vysoké náklady, a tak by se měl podnik 

zaměřit na principy, které jsou méně finančně náročné, ale vysoce účinné. 

5.2.1 Zkvalitnění systému předávání znalostí a zkušeností 

Hlavním přínosem skupiny 50+ je možnost předávání znalostí a zkušeností mladším 

kolegům. Zájem o předávání svých znalostí má téměř celá skupina dotazovaných 

zaměstnanců. V této souvislosti by firma měla vytvořit efektivní systém, který by řešil tuto 

problematiku a byl přínosem jak pro firmu, tak i pro samotné zaměstnance. 

V rámci nového projektu podniku Firemní akademie, o kterém bylo informováno již 

výše, by bylo využito vědomostní kapacity zaměstnanců firmy, ať již jako interních lektorů 

odborných kurzů nebo v rámci sdíleného učení. Hlavním přínosem by byl rozvoj vzájemného 

učení se podle potřeb podniku, využití nabízeného potenciálu této skupiny a v neposlední řadě 

by tento projekt tvořil úsporu nákladů na vzdělávání zaměstnanců. Navrhovaný systém 

předpokládá spolupráci příslušných útvarů za účelem vytvoření podmínek pro lektorskou 

činnost vybraných zaměstnanců 50+ jako interních lektorů a školitelů. Také by zaměstnanci 

nabyli pocitu důležitosti a odpovědnosti za výkony nových spolupracovníků. Zaměstnanci 

50+, kteří budou školiteli, by pro zkvalitnění práce měli absolvovat kurz Efektivní prezentace. 

I po odchodu z podniku by mohlo docházet k zachování výkonového potenciálu 

některých zaměstnanců věkové skupiny 50+ realizováním mentoringu či koučinku, při kterém 

jsou tito zaměstnanci využíváni pro jejich profesionální zkušenosti a znalosti. Tím by došlo 

k zachování know-how zaměstnanců ve společnosti. 

5.2.2 Vzájemné mezigenerační předávání zkušeností 

Vzhledem k zájmům skupiny zaměstnanců 50+ o vzdělávání v počítačích a jazycích, 

by bylo vhodné nalézt formu vzdělávání, kdy by nemusely být financovány zaměstnancům 

kurzy prováděné externími firmami. Zaměstnanci mají možnost využít benefity na vzdělávací 

akce, avšak u těchto kurzů je omezená nabídka (např. někdy jsou otevírány kurzy jen pro 

pokročilé), nutnost naplnění kurzu minimálním počtem osob a také přizpůsobení volného času 

určeným hodinám.  
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Ve firmě by bylo přínosné vytvořit systém „mladá generace učí zaměstnance 50+ a 

zaměstnanci 50+ učí mladou generaci“. Tento systém podporuje mezigenerační spolupráci. 

Obě skupiny zaměstnanců, jak 50+ tak i 50- mají své přednosti i nedostatky. Systém by 

využíval potenciálu mladých, kteří by školili inkriminovanou skupinu zaměstnanců např. v 

PC dovednostech a jazycích. Naopak zaměstnanci 50+ by předávali své dlouholeté odborné 

znalosti a poznatky mladší skupině zaměstnanců. To by rovněž přispělo k vytvoření 

efektivního pracovního kolektivu, který by disponoval teoretickými i praktickými znalostmi, 

kreativitou, vzájemnou podporou a věrností, což může podniku přispět k jeho lepší 

konkurenceschopnosti. 

5.2.3 Sdílení pracovního místa 

Trendem ve způsobu výkonu práce se stává sdílení pracovního místa. Sdílení 

pracovního místa (neboli také job-sharing) umožňuje, aby se o práci na jedné pozici dělili dva 

zaměstnanci.  

U nedostatku vzdělání zaměstnanců 50+ (např. nedostatky ve znalosti cizího jazyka) lze 

jednu pracovní pozici sdílet ve dvou lidech. Podstatou je částečné rozdělení si úkolů, kdy 

například mladší a jazykově vybavený zaměstnanec vyřizuje korespondenci se zahraničními 

zákazníky a starší pracovník pak jedná s tuzemskými klienty. V tomto způsobu výkonu práce 

dochází ke sdílení znalostí a opět k mezigenerační spolupráci, kdy se obohacují obě dvě 

skupiny zaměstnanců navzájem. Dělení pracovního místa může spočívat v rozdělení 

pracovního týdne nebo v rozdělení dne mezi zaměstnanci, závisí to podle typu pracovní 

činnosti anebo podle časové vytíženosti zaměstnanců. Zaměstnanci jsou pak odměňováni 

podle odpracované doby. 

Hlavní nevýhodou sdílení pracovního místa je, že právně je označována jako práce na 

částečný úvazek a tedy je vhodná spíše pro kombinaci zaměstnance v důchodu a studenta či 

ženy na mateřské dovolené. U zaměstnávání bývalých zaměstnanců, jež odešli do důchodu je 

výhodou, že podnik i nadále využívá jejich znalosti a zkušenosti a pro důchodce je přínosem 

možnost přivýdělku k penzi, sociální kontakt na pracovišti a také pocit důležitosti, že je pro 

podnik stále potřebný. Podniku toto sdílení pracovního místa nepřináší vyšší náklady než na 

jednoho zaměstnance a efektivita práce je vyšší, jelikož zaměstnanci, jenž dochází do práce na 

kratší dobu, pracují efektivněji než by v práci trávili plnou osmihodinovou pracovní dobu. 

Zaměstnanci totiž mají schopnost plně se soustředit během kratší pracovní doby. 
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5.2.4 Využití potenciálu zaměstnanců 50+ pro práci instruktorů žáků 

V rámci řízené praxe střední odborné školy umožňuje firma žákům získat zkušenosti 

na jednotlivých provozech. Pro zabezpečení práce s žáky jsou určeni instruktoři odborného 

výcviku, kteří žáky nejen dozorují, ale také vedou a hodnotí jejich práci. Právě zde je 

potenciál pro využití skupiny 50+, kteří mají dlouholeté zkušenosti a zároveň znají firemní 

kulturu a prostředí firmy.  

Ze skupiny zaměstnanců 50+ by mohli být vytipováni instruktoři, kteří by se věnovali 

žákům na plný úvazek a byli tak nápomocni v předadaptačním procesu žáků, kteří se stávají 

potencionálními zaměstnanci podniku. Pro tuto práci by měli být vybráni zaměstnanci, 

pracující co nejdéle na daném provoze a znající podrobně celý proces výroby na příslušném 

pracovišti Nezbytností je, aby instruktoři v rámci svého vzdělávání a zkvalitnění práce s žáky 

absolvovali pedagogické minimum. 

5.3 Vyšší pracovní flexibilita pro zaměstnance 50+ 

Zvláštní pozornost pro zaměstnance 50+ může být zaměřena na flexibilitu pracovní 

doby či pracovní metody. Zákoník práce stanovuje nejvyšší přípustný rozsah pracovní doby 

na 40 hodin za týden. O minimální pracovní době se ovšem nezmiňuje. Stejně jako neurčuje 

čerpání těchto hodin, jelikož mohou být využívány v nepravidelných intervalech. To se stává 

možností pro flexibilní pracovní dobu. 

5.3.1 Flexibilní pracovní doba 

Jednou z forem úpravy pracovní doby je práce na částečný úvazek, o které již bylo 

psáno výše u sdílení pracovního místa. Tento typ práce není ovšem vhodný pro všechny 

pracovníky a nedá se v podniku příliš dobře aplikovat na skupinu 50+, jelikož je spojen 

s nižšími odměnami, a tudíž je spíše přijatelný pro zaměstnance v předdůchodovém věku, pro 

které je již práce fyzicky namáhavá a pro důchodce, kteří chtějí v pracovním procesu i nadále 

při penzi setrvat. 

Na vybraných pracovištích by bylo možné nastolit pružnou pracovní dobu pro 

zaměstnance 50+, kdy základní pracovní doba je dána zaměstnavatele, např. od 8:00 do 13:00 

hodin a pružná pracovní doba může být nastavena od 5:00 – 8:00 a od 13:00 do 16:00 hodin. 

Podmínkou této flexibilní pracovní doby je být přítomen na pracovišti v uvedené základní 

pracovní době a odpracovat si 40 hodin týdně. To umožní zaměstnancům 50+, jež se budí 

hodně časně ráno, chodit do práce dříve a zároveň mít více času odpoledne. Nebo naopak pro 

zaměstnance, jež mají problémy s ranním vstáváním tak mohou chodit do práce až na osmou 
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hodinu ranní. Také mohou využít tohoto způsobu určení pracovní doby tak, že jeden den 

zůstanou v práci déle než osm hodin a následně můžou mít jiný den v týdnu kratší pracovní 

dobu, což je zejména vhodné pro vyřizování různých osobních záležitostí, např. na úřadech, u 

lékařů apod. Nevýhodou je, že to nelze aplikovat na pracovištích se směnným provozem. 

5.3.2 Flexibilní pracovní metody 

Pracovní metodou, jež uspoří čas zaměstnancům, je teleworking. Pojmem teleworking 

se rozumí komunikace bez nutnosti fyzického kontaktu, tedy práce přes internet či práce na 

dálku. Mezi formy této komunikace se řadí telekonference, chatování, sdílení dokumentů, 

firemní diskusní fóra a jiné. Pro zaměstnance může být výhodná, jelikož ji lze využít i pro 

spolupráci se zahraničními partnery, kdy je možné dohodnout podmínky smlouvy nebo 

rozpracovaného projektu bez nutnosti fyzického kontaktu. Pro zaměstnance 50+ zabývajícími 

se touto spoluprací to může být přínosné, jelikož tyto osoby ve většině případů už se neradi 

vypravují na delší cesty. Nejde ale jen o komunikaci přes národní hranice. Způsob 

komunikace přes internet lze využít i v rámci pracovních týmů nebo řešení daného projektu 

mezi různými pobočkami firmy. Tímto spojením se lze zkontaktovat z kteréhokoliv místa, 

kde je připojení k internetu a tak to může být výhodné při vykonávání pracovní činnosti 

doma. Teleworking firmě uspoří náklady na cestování nebo popřípadě i náklady na telefonní 

spojení mezi vzdálenými pracovišti. Předpokladem je vybavenost firmy počítačovou 

technikou. 

Práce z domova, neboli tzv. home office, je způsobem pracovní činnosti, jež může být 

výhodná pro zaměstnance starší 50 let pracujících v administrativě. Nebudou-li se cítit zrovna 

nejlépe a zároveň nebudou chtít využívat nemocenskou dovolenou, mohli by mít možnost 

práce z domova. Tento způsob vykonávání pracovní činnosti by mohl být nabídnut 

zaměstnancům, kdy by si mohli pár dní za kvartál (např. tři dny) zůstat doma a vykonávat 

jejich pracovní úkoly pomocí počítače. V podniku by toto bylo aplikovatelné na zaměstnance 

pracujících v kancelářích, kdy většina informací je jim předávána firemními emaily. Aby byla 

zajištěna určitá forma kontroly, musí se zaměstnanci on-line přihlásit na začátku jejich 

obvyklé pracovní doby. Práce z domova firmě šetří provozní náklady na zaměstnance a 

zaměstnanci přispívá ke slaďování osobního a pracovního života, který může mít vliv na jeho 

vyšší spokojenost.  

Odměnou pro zaměstnance 50+ by také mohly být dny volna navíc při nečerpání 

nemocenské. Ti, jež by v daném roce nestrávili ani jeden den v pracovní neschopnosti, mohli 
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by získat dva dny dovolené navíc. Zaměstnanci starší 50 let tím mohou být motivováni 

k udržování svého zdravotního stavu. 

5.4 Podpora příznivé atmosféry na pracovišti 

Atmosféru v pracovním kolektivu respondenti označili za velice důležitou, avšak 

hodnota míry spokojenosti nedosáhla tak vysokého indexu extenzity. Atmosféra na pracovišti 

by se měla neustále podporovat a tak by se podnik na tento faktor měl zaměřit. Špatná 

atmosféra se odráží i na kvalitě práce. 

Firma by mohla pořádat pro pracovní kolektivy pětidenní programy, které by 

zahrnovaly přednášky o zdravém životním stylu, včetně názorných technik pro zvládání 

stresu. Tyto pobyty by mohly probíhat v lázeňských zařízeních, kde by zaměstnanci využili i 

lázeňské procedury, nebo v podnikových rekreačních střediscích, kde by součástí pobytu byla 

přizpůsobená horská turistika. Tyto aktivity by byly doplněné o vzdělávací akce. Výsledným 

efektem by mohlo být stmelení kolektivu, které by napomohlo k lepší atmosféře na pracovišti.  

5.5 Projevy uznání za práci zaměstnanců 

Větší důraz by měl být kladen na uznání za odvedenou práci zaměstnanců. Pro 

zaměstnance je právě uznání od vedoucích velmi důležité, ale spokojeni s ním příliš nejsou. 

Podobně v dotazníku hodnotili i otázku ohledně pochval a poděkování ze strany vedoucího. 

 Pro zaměstnance 50+ je důležité, aby jeho výkonu byla občas věnována pozornost 

spolupracujících či vedoucího. Respondenti také uváděli, že je pro ně důležitá znalost 

vlastních výsledků práce. Zpětná vazba je motivací pro vyšší pracovní výkon.  Slouží 

k vyjasnění a formulaci názorů mezi vedoucím a zaměstnancem a pro zaměstnance přináší 

jistý nadhled díky hodnocení jeho výkonu očima druhého. Dialog mezi nimi rovněž 

prohlubuje vzájemnou důvěru. Do podniku by měl být zaveden systém neformálních 

hodnocení formou pochvaly či poděkování. Tato skupina zaměstnanců ocení i pouhé podání 

ruky jako projevu úcty či uznání za jejich práci. Management organizace by měl věnovat 

pozornost i názorům této skupiny zaměstnanců, čímž by získával praktický pohled na danou 

problematiku a jim dával pocit důležitosti a sounáležitosti k podniku.  

Pro pracovníky na vedoucích pozicích by mohla být konána různá školení a semináře, 

jež by se věnovala charakteristickým rysům zaměstnanců 50+ a způsobům, jak k nim 

přistupovat. Informace by měly být zaměřeny na zvýšení povědomí o kvalifikaci a potenciálu 

zaměstnanců starších 50 let. Vedoucí pracovníci by si měli uvědomit, jak je důležité o tuto 
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skupinu zaměstnanců pečovat s cílem udržení kvalifikace a kondice těchto zaměstnanců 

v podniku co nejdéle.  



57 

 

6 Závěr 

Řízení lidských zdrojů se v současnosti dostává do popředí zájmu společností. Podniky 

si začínají uvědomovat, že jejich nejcennějším kapitálem, kterým disponují, jsou lidské 

zdroje. Jejich znalosti, zkušenosti a dovednosti pomáhají podniku udržet se na trhu a neustále 

se rozvíjet. Velmi zmiňovanou se také stává problematiku zaměstnanců věkové kategorie 

50+. Právě tato skupina zaměstnanců vlastní kapitál, jenž má pro podnik neocenitelný přínos. 

Proto se tato práce zaměřila na řízení lidských zdrojů s důrazem na zaměstnance starší 50 let. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo identifikovat faktory, které významně ovlivňují 

pracovní spokojenost a angažovanost zaměstnanců věkové kategorie 50+ a přispívají ke 

zvýšení konkurenceschopnosti dané organizace. 

V rámci naplnění tohoto cíle byla v první teoretické části definována pracovní 

spokojenost, na kterou je nahlíženo z různých pohledů. Následně byla popsána motivace a její 

teorie, které úzce souvisí se spokojeností zaměstnance. Pro zaměření práce na cílovou skupinu 

zaměstnanců věkové kategorie 50+ byl vymezen pojem Age Management a uvedeny 

charakteristické rysy této skupiny zaměstnanců. 

Pro zjištění pracovní spokojenosti zaměstnanců 50+ v dané organizaci bylo použito 

dotazníkové šetření, které vycházelo z faktorů pracovní spokojenosti zmiňovaných 

v teoretické části.   

Navržená doporučení, která vyplývají z teoretických i praktických poznatků, se orientují 

na 4 oblasti. V první oblasti jsou návrhy na poskytování kvalitnější péče o zdraví zaměstnanců 

věkové kategorie 50+. Druhá oblast doporučení je zaměřena na vzdělávání zaměstnanců 50+ 

a na způsoby využívání jejich znalostí a zkušeností. Ve třetí oblasti jsou navrhovány možnosti 

vyšší pracovní flexibility s ohledem na tuto skupinu zaměstnanců. Poslední oblast klade důraz 

na častější pochvaly a poděkování, jelikož u zaměstnanců přetrvává potřeba poděkování a 

uznání za odvedenou práci. 

Všechna opatření směřují k intenzivnější péči o zaměstnance věkové kategorie 50+ jež 

mohou mít významný vliv na jejich pracovní spokojenost. Právě spokojení zaměstnanci jsou 

více angažovaní k podniku a to je motivuje, aby při práci ze sebe vydali to nejlepší. 

Angažovaný zaměstnanec vykazuje vysoký stupeň oddanosti vůči své práci i svým 

spolupracovníkům, což přináší nejvíce užitku jak pro zaměstnance, tak pro podnik. 

S přihlédnutím k výkonovému potenciálu zaměstnanců starších 50 let, by měla organizace 
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jejich spokojenost i zainteresovanost k podniku podporovat, jelikož to může přispět podniku 

k jeho lepší image, vyšší produktivitě a tím silnější konkurenceschopnosti podniku na trhu. 

V diplomové práci jsou předložena doporučení, ze kterých je možno provést výběr pro 

následné uplatnění v praxi, a to s ohledem na ekonomickou situaci firmy. Pokud bude alespoň 

některé z těchto navržených doporučení realizováno, bude to znamenat další krok ke 

stabilizaci perspektivních zaměstnanců. 
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Příloha č. 2    Vyhodnocení dotazníkového šetření 

  Fyzikální podmínky práce Technické vybavení pracoviště 

  Důležitost % Spokojenost %   Důležitost % Spokojenost % 

velmi spok. 48 42 13 11 velmi spok. 51 44 19 17 

spíše spok. 48 42 49 43 spíše spok. 47 41 47 41 

ani sp ani nesp. 9 8 27 23 ani sp. ani nesp. 9 8 40 35 

spíše nespok. 2 2 16 14 spíše nespok. 1 1 3 3 

velmi nespok. 1 1 6 5 velmi nespok. 2 2 4 3 

nevím 4 3 2 2 nevím 2 2 0 0 

neodpovědělo 3 3 2 2 neodpovědělo 3 3 2 2 

celkem 115 100 115 100 celkem 115 100 115 100 

index extenzity 0,939   0,476   index extenzity 0,941   0,808   

  

   

    

   

  

  Zodpovědnost     Výsledky práce 

  Důležitost % Spokojenost %   Důležitost % Spokojenost % 

velmi spok. 74 64 17 15 velmi spok. 62 54 27 23 

spíše spok. 23 20 52 45 spíše spok. 35 30 50 43 

ani sp. ani nesp. 10 9 30 26 ani sp. ani nesp. 6 5 26 23 

spíše nespok. 2 2 8 7 spíše nespok. 1 1 3 3 

velmi nespok. 0 0 2 2 velmi nespok. 1 1 1 1 

nevím 3 3 2 2 nevím 6 5 4 3 

neodpovědělo 3 3 4 3 neodpovědělo 4 3 4 3 

celkem 115 100 115 100 celkem 115 100 115 100 

index extenzity 0,960   0,747   index extenzity 0,960   0,901   

  

   

    

   

  

  Vztahy s nadřízeným     Atmosféra       

  Důležitost % Spokojenost %   Důležitost % Spokojenost % 

velmi spok. 64 56 39 34 velmi spok. 61 53 20 17 

spíše spok. 36 31 45 39 spíše spok. 36 31 50 43 

ani sp. ani nesp. 7 6 17 15 ani sp. ani nesp. 9 8 28 24 

spíše nespok. 1 1 7 6 spíše nespok. 1 1 13 11 

velmi nespok. 1 1 2 2 velmi nespok. 2 2 0 0 

nevím 2 2 2 2 nevím 2 2 2 2 

neodpovědělo 4 3 3 3 neodpovědělo 4 3 2 2 

celkem 115 100 115 100 celkem 115 100 115 100 

index extenzity 0,961   0,806   index extenzity 0,940   0,687   

  

   

    

   

  

  Celkový výdělek    Poděkování, pochvaly    

  Důležitost % Spokojenost %   Důležitost % Spokojenost % 

velmi spok. 66 57 5 4 velmi spok. 34 30 9 8 

spíše spok. 33 29 25 22 spíše spok. 41 36 37 32 

ani sp. ani nesp. 4 3 49 43 ani sp. ani nesp. 26 23 40 35 

spíše nespok. 1 1 26 23 spíše nespok. 6 5 16 14 

velmi nespok. 1 1 5 4 velmi nespok. 3 3 7 6 

nevím 5 4 2 2 nevím 2 2 3 3 

neodpovědělo 5 4 3 3 neodpovědělo 3 3 3 3 

celkem 115 100 115 100 celkem 115 100 115 100 

index extenzity 0,960   -0,016   index extenzity 0,786   0,333   
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  Preventivní zdravotní péče     Příspěvky na penzijní a životní  

  Důležitost % Spokojenost %   Důležitost % Spokojenost % 

velmi spok. 40 35 27 23 velmi spok. 40 35 36 31 

spíše spok. 44 38 41 36 spíše spok. 57 50 49 43 

ani sp. ani nesp. 18 16 29 25 ani sp. ani nesp. 10 9 19 17 

spíše nespok. 6 5 13 11 spíše nespok. 1 1 4 3 

velmi nespok. 1 1 2 2 velmi nespok. 1 1 1 1 

nevím 3 3 1 1 nevím 2 2 2 2 

neodpovědělo 3 3 2 2 neodpovědělo 4 3 4 3 

celkem 115 100 115 100 celkem 115 100 115 100 

index extenzity 0,846   0,639   index extenzity 0,960   0,889   

  

   

    

   

  

  Benefity     Znalost cílů podniku   

  Důležitost % Spokojenost %   Důležitost % Spokojenost % 

velmi spok. 29 25 26 23 velmi spok. 45 39 13 11 

spíše spok. 56 49 37 32 spíše spok. 39 34 54 47 

ani sp. ani nesp. 16 14 28 24 ani sp. ani nesp. 18 16 34 30 

spíše nespok. 7 6 11 10 spíše nespok. 6 5 3 3 

velmi nespok. 2 2 3 3 velmi nespok. 0 0 2 2 

nevím 1 1 5 4 nevím 3 3 4 3 

neodpovědělo 4 3 5 4 neodpovědělo 4 3 5 4 

celkem 115 100 115 100 celkem 115 100 115 100 

index extenzity 0,809   0,636   index extenzity 0,867   0,861   

  

   

    

   

  

Důvěra ve vedení   Perspektiva zaměstnání   

  Důležitost % Spokojenost %   Důležitost % Spokojenost % 

velmi spok. 49 43 14 12 velmi spok. 85 74 20 17 

spíše spok. 41 36 51 44 spíše spok. 19 17 53 46 

ani sp. ani nesp. 13 11 28 24 ani sp. ani nesp. 3 3 19 17 

spíše nespok. 1 1 9 8 spíše nespok. 0 0 11 10 

velmi nespok. 2 2 3 3 velmi nespok. 0 0 1 1 

nevím 2 2 3 3 nevím 3 3 3 3 

neodpovědělo 7 6 7 6 neodpovědělo 5 4 8 7 

celkem 115 100 115 100 celkem 115 100 115 100 

index extenzity 0,935   0,688   index extenzity 1,000   0,718   

  

   

    

   

  

  Možnost vzdělávání 

 

Možnost profesního růstu   

  Důležitost % Spokojenost %   Důležitost % Spokojenost % 

velmi spok. 28 24 18 16 velmi spok. 34 30 17 15 

spíše spok. 53 46 53 46 spíše spok. 52 45 31 27 

ani sp. ani nesp. 18 16 30 26 ani sp. ani nesp. 17 15 50 43 

spíše nespok. 6 5 6 5 spíše nespok. 1 1 9 8 

velmi nespok. 1 1 0 0 velmi nespok. 5 4 2 2 

nevím 4 3 3 3 nevím 1 1 1 1 

neodpovědělo 5 4 5 4 neodpovědělo 5 4 5 4 

celkem 115 100 115 100 celkem 115 100 115 100 

index extenzity 0,841   0,844   index extenzity 0,870   0,627   
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Využití vlastních znalostí a zkušeností 
 

Uznání za práci 

  Důležitost % Spokojenost %   Důležitost % Spokojenost % 

velmi spok. 36 31 19 17 velmi spok. 61 53 6 5 

spíše spok. 52 45 54 47 spíše spok. 35 30 42 37 

ani sp. ani nesp. 11 10 29 25 ani sp. ani nesp. 8 7 36 31 

spíše nespok. 8 7 6 5 spíše nespok. 2 2 15 13 

velmi nespok. 1 1 2 2 velmi nespok. 2 2 10 9 

nevím 3 3 1 1 nevím 3 3 2 2 

neodpovědělo 4 3 4 3 neodpovědělo 4 3 4 3 

celkem 115 100 115 100 celkem 115 100 115 100 

index extenzity 0,814   0,802   index extenzity 0,920   0,315   

  

   

  

     Setkání zástupců s vedením   

       Důležitost % Spokojenost % 

     velmi spok. 26 23 4 3 

     spíše spok. 40 35 36 31 

     ani sp. ani nesp. 32 28 50 43 

     spíše nespok. 11 10 13 11 

     velmi nespok. 0 0 4 3 

     nevím 2 2 4 3 

     neodpovědělo 4 3 4 3 

     celkem 115 100 115 100 

     index extenzity 0,714   0,404   

     

Nejúčinnější faktory 

  
1. Uspokojení z práce 

  Počet % 

  
  Počet % 

odpovědělo 100 87 

  
ano 44 38 

neopovědělo 15 13 

  
spíše ano 62 54 

celkem 115 100 

  
spíše ne 7 6 

     
ne 2 2 

     
neodpovědělo 0 0 

     
celkem 115 100 

        2. Uvažujete o změně zaměstnání? 

  
3. Předáváte své zkušenosti mladším? 

  Počet % 

  
  Počet % 

ano 13 11 

  
ano, mám příznivou odezvu 66 57 

ne 101 88 

  
ano, ale je malá ochota  28 24 

neodpovědělo 1 1 

  
ne, nemám komu 19 17 

celkem 115 100 

  
ne, nemám zájem 2 2 

     
neodpovědělo 0 0 

     
celkem 115 100 

        4. Využil byste možnost dále se vzdělávat: 

  
5. Doplnění zdravotní péče o: 

  Počet % 

  
  Počet % 

v oboru 43 30 

  
více rekondičních pobytů 58 46 

v jazycích 28 20 

  
čerpání benefitů na zdrav. péči 38 30 

v PC 38 27 

  
zaměření v rámci dnů zdraví 7 6 

ve zdravém živ. stylu 15 11 

  
rozšířit preventivní péči 21 17 

ostatní vzdělávání 2 1 

  
jiné 2 2 

nemám zájem 16 11 

  
neopovědělo 1 1 

neodpovědělo 0 0 

  
celkem 127 100 

celkem 142 100 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

     



4 

 

Pohlaví 

 
Věk 

 
Dosažené vzdělání 

  Počet % 

 
  Počet % 

 
  Počet % 

muž 82 71 

 
51 - 55 let 56 49 

 
ZŠ 21 18 

žena 32 28 

 
56 - 60 let 49 43 

 
SŚ 67 58 

neodpovědělo 1 1 

 
61 a více let 8 7 

 
VŠ 24 21 

celkem 115 100 

 
neodpovědělo 2 2 

 
neodpovědělo 3 3 

    
celkem 115 100 

 
celkem 115 100 

                      Délka zaměstnání v podniku 

  
Pracuje jako 

  Počet % 

  
  Počet % 

do 10 let 3 3 

  
dělník 54 47 

11 - 20 let 1 1 

  
tech./admin. 48 42 

21 - 30 let 29 25 

  
řídící prac. 12 10 

31 - 40 let 64 56 

  
neodpovědělo 1 1 

41 a více let 17 15 

  
celkem 115 100 

neodpovědělo 1 1 

     celkem 115 100 

      

 

6. Mají zaměstnanci 50+ méně pracovních 

příležitostí? 

  

7. Věnuje firma zvláštní pozornost věkové skupině 50+? 

  Počet % 

  
  Počet % 

ano 51 44 

  
ano 1 1 

spíše ano 50 43 

  
spíše ano 22 19 

spíše ne 14 12 

  
spíše ne 63 55 

ne 0 0 

  
ne 29 25 

neodpovědělo 0 0 

  
neodpovědělo 0 0 

celkem 115 100 

  
celkem 115 100 

        8. Jsou zaměstanci 50+ nepostradatelní pro 

další rozvoj firmy? 

 

  

9. Jsou zaměstnanci 50+ mentory či školiteli méně zkušených zam.? 

 

  Počet % 

  
  Počet % 

ano 41 36 

  
ano 36 31 

spíše ano 54 47 

  
spíše ano 56 49 

spíše ne 16 14 

  
spíše ne 15 13 

ne 4 3 

  
ne 5 4 

neodpovědělo 0 0 

  
neodpovědělo 3 3 

celkem 115 100 

  
celkem 115 100 

          

10. Dbá organizace o zachování znalosti 

zaměstnanců 50+ v organizaci i po jejich 

odchodu? 

  

       Počet % 

     ano 24 21 

     spíše ano 52 45 

     spíše ne 28 24 

     ne 10 9 

     neodpovědělo 1 1 

     celkem 115 100 

     


