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1   Úvod 
 

K naplnění cílů v podniku jsou zapotřebí kvalifikovaní lidé s podnikovou praxí a jsou 

označováni jako lidské zdroje. Lidské zdroje jsou v podniku považovány za nejvíce cenný 

zdroj. Pokud podniky chtějí být mezi nejlepšími, musí disponovat schopnými, oddanými a 

výkonnými zaměstnanci. To ovšem přináší určité závazky, jež souvisí s péčí o zaměstnance, 

spravedlivou odměnou, přijatelným motivováním a hlavně celkovou spokojeností v podniku. 

 

Spokojenost zaměstnanců je řazena mezi základní faktory, jež ovlivňují cíle vytvořené 

podnikem. Dokáže-li si firma po dlouhou dobu udržet své zaměstnance, je to pro ni velkou 

výhodou, jelikož tím získává kvalifikovanější pracovníky, kteří odvádějí lepší práci. Díky 

tomu se podnik odlišuje od konkurence, protože lidé spokojení se svou prací, ji odvádějí lépe. 

Každý podnik potřebuje schopné a motivované lidi, neboť schopnosti a motivace lidí určují 

výkon lidí a výkon lidí určuje výkon celého podniku. 

 

Pro zpracování bakalářské práce byla vybrána JEDNOTA, spotřební družstvo ve Vsetíně. 

Spotřební družstvo patří mezi středně velké podniky z hlediska počtu zaměstnanců, lze 

předpokládat, že by podnik měl věnovat svou pozornost oblasti motivace a spokojenosti, aby 

tak nepřicházel o schopné zaměstnance. Jakož to bývá u mnohých podniků, zaměstnanci 

odcházejí z důvodu nedbalosti manažerů o své podřízené a tím ztrácejí podniky svou 

konkurenceschopnost z důvodu časté výměny zaměstnanců. Důvodem proč by měl podnik 

věnovat zvýšenou pozornost v oblasti personalistiky je, že zde pracuje mnoho pracovníků, 

zejména žen. Což znamená, že by manažeři mohli věnovat více pozornosti ženám – matkám, 

které mají odlišné požadavky na práci než muži, například z důvodu těhotenství nebo péče o 

dítě. 

 

Předmětem bakalářské práce je analýza spokojenosti zaměstnanců v podniku. Spokojenost 

zaměstnanců je ovlivněna řadou faktorů, kam patří odměňování, kariérní postup, vztahy na 

pracovišti jak s nadřízenými, tak i spolupracovníky, podpora osobního rozvoje, 

informovanost.  K získání informací pro rozbor sledovaného jevu bude využito dotazníkové 

formy a osobního rozhovoru s vedoucími zaměstnanci.  
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Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí – části teoretické a části praktické. 

Cílem teoretické části bakalářské práce je charakteristika dané problematiky z oblasti 

motivace a spokojenosti a vysvětlení pojmů.  

Praktická část bude zaměřena na situaci v podniku JEDNOTA a popis výsledků průzkumu 

týkající se spokojenosti zaměstnanců. Údaje byly zjištěny na základě vnitropodnikových 

dokumentů a od vedoucích pracovníků v podniku. Při zpracování grafů bylo využito podkladů 

z podnikové evidence. 

V závěru budou navrženy možnosti zlepšení dané situace v podniku. 
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2   Teoretická východiska analýzy pracovní spokojnosti 
 

2.1     Pracovní motivace 
 

Motivace je velice široký pojem a také lze říci, že z psychologického hlediska nejméně 

nedostatečně vysvětlen. Důvodem tohoto vysvětlení je, že se vztahuje na komplexní 

psychické projevy.  

 

Motivace je definována jako proces, který uvádí, vede a udržuje cíleně orientované chování. 

Motivace je to, co nás přiměje jednat, ať už je to vzít si sklenici vody abychom zmenšili žízeň 

nebo číst, abychom získali znalosti. To zahrnuje biologické, emocionální, sociální a poznávací 

síly, které aktivují chování jedince. Při každodenním použití termínu motivace, je často 

používán popis, proč lidé něco dělají. Například, dalo by se říct, že student je natolik 

motivován k dostání diplomu, že stráví každou noc studiem.  

Psychologové mají řadu různých teorií motivace, včetně řídící teorie, teorie instinktu a lidské 

teorie  

 

Existují tři hlavní složky motivace aktivace, která zahrnuje rozhodnutí o zahájení chování, 

vytrvalost, jež je pokračováním úsilí směrem k cíli a intenzita, jako koncentrace a ráznost 

k dosažení cíle.  

 

Různé typy motivace jsou často připisovány buď vnitřní, nebo vnější motivaci. Vnější 

motivace jsou ty, které vyplývají zvenčí a často zahrnují odměny, peníze, společenské uznání, 

pochvalu nebo trest. Vnitřní motivace jsou naopak ty, které vznikají v rámci jedince a jsou 

čistě pro jeho osobní uspokojení, jsou výsledkem zájmů a potřeb člověka, což může být 

kultura, poznávání nebo seberealizace. [12] 

Každý člověk, nehledě na to co říká, potřebuje ke všemu, co dělá motivaci. Pokud manažeři 

chtějí dobře své pracovníky řídit, ať už jako tým nebo individuálně, musejí umět dobře 

motivovat. 

 

Lze říci, že je nemožné přimět během jakkoliv dlouhé doby dělníky, aby pracovali pilněji než 

průměrný člověk v jejich okolí, pokud jim není zajištěno značné a permanentní zvýšení platu. 

Pracovní motivace sestává z působení mnoha vlivů, ať už je to touha po moci, uznání nebo 

motiv peněz či jistoty. Je částí motivace lidského chování, jež je spojováno s pracovní 
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činností. Pracovní motivace vyjadřuje přístup člověka k práci, k daným úkolům a jeho ochotu 

vše vykonávat. 

 

Pracovní činnost tedy není jen zdrojem obživy. Je také prostředkem přinášející uspokojení ze 

samostatného průběhu práce, z dosažených výsledků, ze sociálního postavení a prestiže 

nositele profese, ze sociálních vztahů, z ocenění (Wagnerová 2008 s. 16). 

 

 

2.2     Teorie motivací 
 

 V dnešní době existuje nespočet množství teorií motivací. V této kapitole bude představeno 

několik nejznámějších teorií motivací. 

 

2.2.1     Maslowovo pojetí hierarchie potřeb
 

 

Abraham Maslow byl jedním ze zakladatelů humanistické psychologie. Jeho teorie, včetně 

hierarchie potřeb a seberealizace, se staly základním předmětem humanistického hnutí. [13] 

Co motivuje chování? Podle Abrahama Maslowa, naše činy jsou motivovány chtíčem 

dosáhnout určité potřeby. Tato hierarchie se nejčastěji zobrazuje jako pyramida. Nejnižší 

úrovně jsou tvořeny z nejzákladnějších potřeb, zatímco složitější potřeby jsou umístěny 

v horní části pyramidy. Potřeby v dolní části jsou základní biologické fyzické potřeby, včetně 

jídla, pití, spánku a vody. Poté, co jsou splněny tyto potřeby, se lidé mohou posunout na další 

úroveň, což je potřeba bezpečí a jistoty. Jak lidé postupují navrch pyramidy, mají potřebu 

sounáležitosti. Což znamená, že se pro ně stává důležitým potřeba lásky, přátelství a intimity. 

Po uspokojení těchto potřeb, přichází potřeba uznání a úcty, jež je tvořena respektem, 

úspěchem nebo postavením ve společnosti. Tyto čtyři potřeby označil Maslow, jako potřeby 

vznikající v důsledku deprivace. Nejvyšší úroveň však byla označena jako potřeba růstu – 

seberealizace. Rostoucí potřeby nepocházejí z nedostatku něčeho, ale spíše z touhy růst jako 

osobnost. [14] 
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Obrázek 2.1 

 

Hierarchie potřeb 

 

 

Potřeba 

seberealizace 

Potřeba uznání a úcty 

Potřeba sounáležitosti 

Potřeba bezpečí a jistoty 

Biologické fyzické potřeby 

 

Zdroj: vlastní zpracování na podkladě internetového zdroje 
1 

 

 

Převedeno do pracovní motivace vypadá tato hierarchie potřeb následovně: (Wagnerová 2008, 

s. 14) 

 mzda (ve výši pokrývající fyziologické potřeby, další složky mzdy slouží jako 

prostředník k uspokojení vyšších potřeb), 

 pracovní jistota, sociální zabezpečení, důchodové zabezpečení, odborová ochrana, 

 přijetí pracovní skupinou ve formálních a neformálních vztazích, 

 tituly, symboly statutu, povýšení, respekt, pocit úspěšnosti, 

 pracovní seberealizace, osobní růst, vzestup a rozvoj, plné využití schopností. 

 

 

2.2.2     Herzbergova teorie dvou faktorů 

 

Je jednou z teorií motivací, jež vhodně doplňuje Maslowovu pyramidu. Dvoufaktorovou 

motivační teorii zformuloval Frederick Herzberg v roce 1959. Herzberg pojmenoval dva 

základní faktory, které jsou pro zaměstnance zdrojem spokojenosti a motivace. Požívá se při 

sestavování či pochopení motivačních faktorů pracovníků v podniku. [15] 

 

 

                                                            
1 http://psychology.about.com/od/theoriesofpersonality/a/hierarchyneeds.htm 
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Dva základní faktory: 

 hygienické faktory, které vyvolávají pracovní nespokojenost (například pracovní 

podmínky, mezilidské vztahy, platové podmínky, jistota zaměstnání apod.), 

 motivátory, které pomohou nabudit motivaci a spokojenost (například úspěch, uznání, 

profesní růst, odpovědnost, apod.). 

 

Pokud jsou hygienické faktory nenaplněny, vyvolá to pracovní nespokojenost, ale naopak 

jejich naplnění nevyvolá spokojenost zaměstnanců. Jsou brány jako samozřejmost a účinek 

jejich naplnění rychle vyprchá. Například nevyplacená mzda, pracovníka rozzlobí, ale je-li 

vyplacena, tak není brána jako přímý motivační stimul. 

 

Na druhou stranu naplnění motivačních faktorů je nezbytnou podmínkou k motivaci a vyšším 

pracovním výkonům. Jejich účinek je dlouhodobý a jejich nenaplnění neznamená 

nespokojenost. Příkladem může být udělená pochvala. [15] 

 

 

2.2.3     Alderferova teorie ERG 

 

Předešlým dvěma teoriím bylo vytýkáno, že velmi zjednodušují situaci. Z toho důvodu byly 

vyvinuty i další teorie a jednou z nich je Alfredova teorie. 

 

Tato teorie vychází z rozlišení tří typů potřeb, jež jdou postupně za sebou:  

 E (,,existence“) - existenční potřeby jako mzda, jistota zaměstnání, 

 R (,,relatednes“) - vztahy, přátelství, uznání v sociální síti, 

 G (,,growth“) - růst, seberealizace, profesní růst. 

 

Použití této teorie je velice podobné jako u Maslowovy teorie potřeb. Je používána při 

sestavování motivačních faktorů a jejich pochopení v podniku. Po uspokojení existenčních 

potřeb vzroste potřeba vztahová a jejich uspokojením vzroste potřeba růstová. A také naopak, 

při neuspokojení růstových potřeba je zvyšována potřeba vztahová, popřípadě existenční. [16] 
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2.2.4     Vroomova teorie očekávání 

 

Vroom Victor (1932) je autorem teorie očekávání, jež se zabývá motivací racionálních 

kognitivních procesů. Nepřetržitě v nás probíhá proces předpovědi budoucnosti. Jsme-li 

přesvědčení o dostupnosti cíle a stylem cesty k výsledku, tak jsme k dosažení cíle motivováni. 

Naše chování je ovlivňováno při rozhodování tím, co má nejpodstatnější motivační sílu. 

Šamánková (2011) tvrdí, že motivační síla je vlastně úměrná třem rozhodnutím: 

a) valence - přesvědčení o přitažlivosti cíle, 

b) instrumentality - přesvědčení, zda když se budeme chovat určitým způsobem, cíle 

dosáhneme, 

c) expectancy - přesvědčení, že se budeme tak umět chovat. 

 

Z věcného hlediska je nutností zabývat se těmito přesvědčeními: 

 že máme cíl a je žádoucí, 

 je-li vůbec možné cíle dosáhnout, 

 zda daný člověk může cíle dosáhnout, 

 že zvolený způsob dosažení cíle je vhodný, 

 zda si člověk daný cíl zaslouží. 

Samozřejmě, nejde jen o sliby a přesvědčení, důležitá je praktická ukázka. 

 

 

2.2.5     McGregorova teorie pracovní motivace X a Y 

 

Teorie byla vyvinuta Douglasem McGregorem a souvisí s problematikou efektivního 

leadershipu. Obsahuje mnoho východisek pro kouče a lídry. Teorie X a Y pojednává o 

problémech, jež jsou stále aktuální v dnešní době.  

 

Teorie Y a teorie Y jsou používány v řízení lidských zdrojů, ve výzkumu organizačního 

chování, resp. vývoje podniků. Jsou zde popisovány dva velice rozlišné názory na motivaci 

zaměstnanců a z nich vycházející modely jejich řízení. V organizacích je uplatňován buď 

jeden, nebo druhý přístup. Lze oponovat, že v praktickém životě není ,,čistá,, forma lidského 

chování, jež by odpovídala jednomu nebo druhému přístupu. (Horská, 2009 s. 25) 
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V teorii X je očekáváno, že zaměstnance je potřeba nutit k práci z důvodu jejich lenosti a při 

naskytnutí se jakékoliv příležitosti mají tendenci vyhnout se práci či zodpovědnosti. To vede 

k důvodu, aby byl v podniku zaveden tuhý režim a pravidelná kontrola zaměstnanců. 

Dle teorie X nelze zaměstnancům důvěřovat, tudíž je nutností neustálý dohled. Je také 

zapotřebí zavést hierarchickou strukturu a vytvořit efektivní systém kontroly na všech 

úrovních. Nejen zavedení kontroly ale také vytvoření pobídek – například odměn, je vhodným 

doplňkem, aby byla vytvořena dlouhodobá motivace k práci. 

 

Oproti tomu teorie Y vychází z předpokladu, že zaměstnanci jsou tvořiví, aktivní, vynalézaví 

a jsou ochotni přijmout odpovědnost. Při každé příležitosti jsou ochotni zkontrolovat svou 

práci a najít způsob dosažení daných cílů. Člověk schopný a odpovědný rád přijímá úkoly, 

aby uplatnil své schopnosti a znalosti. Pomocí této teorie lze říci, že zaměstnanec může být 

motivován nejen pomocí odměn a trestů, ale také díky důvěře nadřazených pracovníků. 

 

Nejefektivnější řízení využívá přednosti obou teorií, tedy nejen že poskytuje odměny, tresty a 

provádí pravidelnou kontrolu, nýbrž také důvěřuje svým zaměstnancům a pomáhá rozvíjet 

jejich potenciál. (Horská, 2009 s. 25) 

 

 

2.2.6     Teorie cíle Lathama a Locka 

 

Armstrong (2011, s. 113) tvrdí, že ,,podle teorie cílů, jak ji vytvořili Latham a Locke (1979), 

lidé pracují lépe, pokud mají konkrétní a náročné, ale dosažitelné cíle,,. Uznáním cílů se 

dosáhne, jestliže: 

 cíle jsou vnímány lidmi jako správné a věří svým vedoucím, 

 je možnost osobně se podílet na stanovení cílů, 

 vedoucí poskytuje podporu, nesnaží se podřízeným hrozit, ba naopak vysvětluje 

očekávání, 

 jsou k dispozici zdroje nutné k dosažení cílů, 

 splnění cílů nabízí dosažení budoucích cílů. 

 

Konkrétní cíle vedou k vyšším výkonům, než obecné cíle. Lidé, jež si stanovují své vlastní 

cíle, jsou mnohdy stanoveny v obtížnější formě, než kdyby byly stanoveny někým jiným. 
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Problémem stanovení cílů je nedostatek informací, jež jsou potřeba k jejich stanovení, strach 

z rizika nebo také konflikty v cílech mezi členy skupiny. Výhodou však je, že je nabízen jasný 

a jednoznačný podklad pro posuzování úspěchu, je nástrojem řízení sebe sama nebo zvyšuje 

výkon. Důležitou součástí je zpětná vazba, která poukáže, jak lépe směřovat své úsilí při 

plnění úkolu a jaké lze provést změny ve strategii. Zpětná vazba v podobě peněžního ocenění 

nebo veřejného uznání neovlivní výkon, proto musí být stanoveny jasné cíle, kterým budou 

lidé věnovat pozornost. 

 

 

2.3     Pracovní spokojenost 

 

Pracovní spokojenost lze chápat jakožto aktuální stav, který vyjadřuje spokojenost s některou 

situací (spokojenost s rozdělením čtvrtletních odměn na pracovišti), nebo jako situační reakce, 

které vyplývají z osobních dispozic (trvale spíše nespokojeni bývají lidé s emoční 

nevyrovnaností, negativním očekáváním nebo lidé se sklonem k úzkostným reakcím). 

(Farková 2011, s. 53) 

 

Nespokojenost zaměstnanců v podniku je mnohdy bariérou ve výkonu pracovníků. Současná 

personalistika neustále pokládá důraz na posilování motivace zaměstnanců. Vhodně zvolená 

motivace ovlivňuje spokojenost zaměstnanců a přispívá nejen k efektivitě a vyššímu výkonu, 

ale také k rozvoji potenciálu zaměstnanců. Nesmíme opomenout, že významným faktorem 

určujícím pracovní spokojenost je kvalita pracovního prostředí. Klidné pracovní prostředí 

působí na naši kreativitu i na kvalitně odvedenou práci. Špatné pracovní prostředí vede 

k nespokojenosti, stresu či depresím. Psychika významně ovlivňuje spokojenost v zaměstnání. 

Mnoho stresu či depresí zapříčiňuje snižování výkonu jedince. Avšak v malých dávkách 

škodlivé nejsou. Přiměřená hladina stresu vede k získávání odolnosti, zostřuje pozornost nebo 

zvyšuje schopnost ve správném rozhodnutí strategie. 

 

Důležitým aspektem ke zjištění spokojenosti zaměstnanců je průzkum, jenž podporuje také 

komunikaci mezi zaměstnanci a managementem. Projev zájmu vedení o názory svých 

podřízených je brán velice pozitivně. Vedení díky svému zájmu, může zjistit, s čím jsou 

zaměstnanci nespokojeni nebo spokojeni, co vylepšit a čemu lze včasným zásahem předejít. 
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2.4     Faktory ovlivňující pracovní spokojenost 

 

Mnoho vlivů působí na pracovní spokojenost dlouhodobě, jiné jsou známy v dané situaci. 

Faktory zpravidla působí komplexně, nikoli izolovaně. Vlivy působící na pracovní 

spokojenost lze brát ze dvou hledisek: 

 vnitřní - související s osobností charakteristikou zaměstnance (věk, pohlaví, vzdělání, 

schopnosti, rodinný stav, praxe), 

 vnější - jsou nezávislé na zaměstnanci, ale velice ovlivňují jeho spokojenost 

(ekonomická situace státu, politika zaměstnance, trh práce, konkurence v oboru 

apod.). 

 

Pořadí důležitosti faktorů je proměnlivé, záleží jak na typu člověka, tak na dalších 

okolnostech, kterými jsou například druh vykonávané práce, zvláštnost profese nebo 

mezilidské preference.  

 

Faktory posilující pracovní spokojenost: 

 odměňování - velmi důležitý a motivační faktor. Nehraje zde roli tak výše mzdy 

jakožto mzdové relace mezi pracovníky. Lze zde zahrnout spravedlivé odměňování, 

velikost mzdy nebo zaměstnanecké benefity, 

 obsah práce - u profesí s vyšší prestiží jsou pracovníci více spokojeni, neboť poskytují 

větší prostor pro sebeuplatnění, 

 organizace práce - ovlivňuje klima na pracovišti. Možno zde zahrnout jednoznačné 

cíle a řízení, způsob vedení a také dostatečná informovanost, 

 vztahy na pracovišti - s nadřízenými, mezi zaměstnanci navzájem, 

 pracovní podmínky - technologická úroveň, hygienické podmínky, zátěž v práci. 

 

Faktory zeslabující pracovní spokojenost: 

 stres, 

 vysoké pracovní nároky, 

 nereálné pracovní nároky, 

 nevyhovující vztahy na pracovišti, 

 omezený rodinný život, 

 nejednoznačné cíle. 
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2.4.1     Odměňování  

 

Obecným cílem je odměňovat lidi slušně, spravedlivě a důsledně podle jejich hodnoty pro 

organizaci, aby to posloužilo budoucímu dosahování strategických cílů organizace.  

Řízení odměňování se netýká jen peněžních odměn a zaměstnaneckých výhod. Týká se 

rovněž nepeněžního a nehmotného odměňování, jako je uznání a pochvala, příležitosti ke 

vzdělání a rozvoji a růst pravomocí a odpovědnosti při vykonávání práce. (Armstrong 2009) 

 

Mezi cíle řízení odměňování lze zahrnout odměňování lidí dle hodnoty, kterou vytvářejí, 

propojenost postupů v odměňování s cíli podniku, odměňování správných věcí, aby bylo 

jasné, co je důležité, motivovat lidi a také vytvářet kulturu vysokého výkonu. 

 

2.4.2     Obsah práce 

 

Obsah práce je dán množstvím a typy pracovních úkolů dané práce, jejich složením a 

propojením. Rozšiřování obsahu práce představuje snahu umožnit pracovníkovi, aby plnil 

více pracovních úkolů podobné povahy, a aby tedy jeho práce nebyla tak jednotvárná. Jde 

vlastně o horizontální seskupování pracovních úkolů. 

 

Obohacování práce představuje snahu umožnit pracovníkovi, aby vykonával pracovní úkoly 

různé povahy, různých úrovní, různých zaměstnání a třeba i různých platových tříd. Jde tedy o 

vertikální seskupování pracovních úkolů. Práce se stává komplexnější a zvyšuje se v ní 

význam prvků kontroly a rozhodování zvyšuje se míra její autonomie. Autonomie práce se 

vztahuje k možnostem, které má pracovník pro svobodné rozhodování při plánování a 

organizování práce, možnost pracovat vlastním tempem, pohybovat se po pracovišti a 

komunikovat podle vlastního přání.  Jedním z nejobvyklejších způsobů obohacování práce je 

přidání odpovědnosti. (Koubek 2011) 

 

2.4.3     Organizace práce 

 

Organizace práce je uceleným souborem vzájemně souvisejících technickoorganizačních, 

ekonomických a výchovných opatření, která zabezpečují plánovité a efektivní využívání 

pracovních sil při dané technické úrovni výroby v podniku. 
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Hlavní směry organizace práce 

 

Organizace práce v podniku významně ovlivňuje produktivitu práce. Cílem produktivity práce 

je rovněž vytvářet vhodné pracovní podmínky. Konkrétní opatření, jež jsou realizována v 

rámci organizace práce je vycházet z vědních oborů sledující pracovní činnosti člověka. 

Mezi hlavní směry patří: 

 dělba a kooperace práce a jimi podmíněné racionální rozmisťování pracovních sil v 

souladu s jejich povoláním, kvalifikací a plnou zaměstnaností v průběhu pracovní směny, 

 zvyšování kvalifikace a technické úrovně pracovníků, 

 racionální organizace a obsluha pracovišť, která zabezpečuje plynulou práci na každém 

pracovišti a zamezuje vzniku disproporcí mezi jednotlivými účastníky výroby; opatření 

zdokonalující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a odstraňující nepříznivé působení 

výrobního prostředí na organismus pracovníků. 

 vypracování a rozšiřování nejproduktivnějších a nejefektivnějších metod práce na základě 

komplexního rozboru průběhu pracovních činností v prostoru a čase. 

 normování práce, které se zakládá na racionálních pracovních postupech a ekonomicky 

výhodných režimech činnosti výrobního zařízen, 

 organizaci pracovní doby, která zahrnuje rozvrhy práce během týdne, organizaci 

pracovních směn a racionální režimy práce a oddechu v čase směny, při plném využití 

fondu pracovního času, 

 organizace mezd realizovaná v souladu se zásadou odměny podle množství a jakostí práce 

a vytváření správného souladu mezi hmotnými a morálními podněty k práci. (Mikulec 

2010) 

 

 

2.4.4     Vztahy na pracovišti 

 

Význam sociálních vztahů na pracovišti je dán především tím, že v těchto vztazích dochází 

k uspokojování sociálních potřeb člověka. K nim patří zejména potřeba poskytovat a přijímat 

pomoc, potřeba někoho ovládat, potřeba náležet k nějaké skupině a nalézat osoby blízké 

vlastní hodnotové orientaci. 
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Vztahy na pracovišti lze členit na vztahy formální a neformální. Formální vztahy vyplývají 

z organizační struktury sociálních útvarů. Ve vztahu ke konkrétnímu jedinci jsou dány předem 

a vymezeny určitými organizačními normami. Na základě svých potřeb a subjektivních 

preferencí člověk komunikuje s některými lidmi více, jiným se vyhýbá nebo je dokonce 

cílevědomě ignoruje. Vytváří si tak síť neformálních vztahů, v jejichž rámci se identifikuje 

s pracovištěm, podnikem a lidmi v něm.  

 

Vztahy na pracovišti lze vidět jako vztahy mezi vedoucími a vedenými pracovníky nebo mezi 

spolupracovníky na stejné úrovni sociální pozice. (Pauknerová 2012, s. 196) 

 

 

2.4.5     Pracovní podmínky 

 

Pracovní podmínky patří mezi neustále řešené otázky v rámci psychologie práce a organizace, 

protože mají vliv na výkonnost, spokojenost a spolehlivost pracovníků. Ovlivňují také 

zdravotní stav pracovníka. 

 

Podmínky pracovního prostředí zahrnují zejména oblasti prostorového řešení pracoviště, 

fyzické podmínky práce, bezpečnost práce, zdravotně-preventivní péče o zaměstnance, 

hygienické podmínky a také sociálně-psychologické faktory pracovního prostředí. 

 

Mnohé z podmínek jsou uzákoněné, a to podmínky týkající se pracovní doby a doby 

odpočinku, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, překážek v práci či péče o zaměstnance.  

Velká pozornost by měla byt zaměřena na podmínky, které nepříznivě ovlivňují člověka 

v pracovním procesu a působí negativně na jeho zdraví a výkon.  

 

Nepříznivé podmínky práce lze členit na základě míry důsledku jejich působení na člověka 

na: 

 nepříjemné pracovní podmínky, které nezpůsobují snížení pracovního výkonu,         

ale často mění postoj pracovníka k určité podnikové realitě, jedná se například  

o změnu subjektivního hodnocení určitého stavu od příjemného k nepříjemnému, 
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 rušivé pracovní podmínky mající za následek snížení pracovního výkonu, mezi tyto 

podmínky patří jednak fyzické faktory pracovního prostředí, např. nedostatečné 

osvětlení, ale i nevhodné sociálně-psychologické faktory, 

 škodlivé pracovní podmínky, jejichž následkem je poškozování organismu, například 

zranění, popálení otrava, mezi škodlivé pracovní podmínky patří extrémní hluk, oheň, 

vysoké teploty nebo také různé chemikálie. 

 

Pracovními podmínkami je potřeba se zabývat i v případě, že neovlivňují pracovníky 

nepříznivě. Jejich koncepční řešení umožňuje vytvořit takové pracovní prostředí, jímž 

zvýšíme pohodu pracovníků při výkonu práce. (Pauknerová 2012, s. 114) 
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3   Pracovní podmínky v podniku a péče o zaměstnance 
 

3.1     Informace o podniku 

 

Jednota je označením pro spotřební družstva ve svazu českých a moravských spotřebních 

družstev v České republice. Jsou často stavěny na vesnicích. První spolek potravin byl 

založen v roce 1896 a skýtal 500 členů. Jeho působnost skončila po 2. Světové válce, poté 

vznikla Selpa jež působila v Severomoravském kraji. Záhy vzniklo první spotřební družstvo 

působící v okrese Vsetín, Jednota Vsetín. V nynější době zahaluje Jednotu společnost COOP 

Morava a COOP Praha. Označení COOP je používáno pro spotřební družstva v celé Evropě. 

Spotřební družstvo Jednota ve Vsetíně je obchodní organizace, jež zajišťuje prodej přibližně 

90 prodejen v okrese Vsetín. Společně s ostatními obchodními partnery nabízí zákazníkům i 

prodej zboží prostřednictvím prodejny řetězce COOP Discont. COOP Diskont je celonárodní 

řetězec prodejen diskontního typu, které nabízí výrobky za výhodné ceny. Předmětem prodeje 

jsou potraviny, drogistické zboží, stavebniny, spotřební elektronika a další.  Součástí je také 

velkoobchodní sklad v Hovězí. Podnik také nabízí nemovitosti k pronájmu v mnoha 

lokalitách. Nabízené objekty jsou v dobrém technickém stavu, vytápěné a mají k dispozici 

vždy prodejní část a zázemí pro personál.  Také jsou vybaveny předním vchodem a zadním 

vchodem pro příjem zboží. 

Jednota, spotřební družstvo ve Vsetíně je součástí sítě drogistických prodejen TOP Drogerie. 

 

Logo společnosti: 

 

Zdroj: interní dokumentace družstva 

 

Základní údaje podniku:  

Obchodní firma:     JEDNOTA, spotřební družstvo ve Vsetíně 

Sídlo:   Smetanova 1110, 755 31 VSETÍN 

Identifikační číslo: 00032441 

Právní forma: spotřební družstvo 

Datum vzniku: 11. prosince 1956 

Základní kapitál: 1.000.000 Kč 

Základní členský příspěvek: 1.000 Kč 
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Družstvo je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě. 

 

Předmětem podnikání je:     

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory 

činnosti: 

výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových 

záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů, 

výroba strojů a zařízení 

velkoobchod a maloobchod 

skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, 

realitní činnost, správa a udržování nemovitostí, 

pronájem a půjčování věcí movitých, 

reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, 

 řeznictví a uzenářství, 

 pekařství a cukrářství, 

 hostinská činnost, 

 silniční motorová doprava,  

 vodoinstalatérství, topenářství. 

 

Řízení družstva 

 

Družstvo je řízeno na základě stanov. Členství v družstvu je dobrovolné, ale musí být složen 

členský příspěvek. Každý člen má právo podílet se na kontrole a řízení družstva, účastnit se 

členských schůzí a také vznášet připomínky nebo stížnosti. Ovšem jsou zde určité povinnosti, 

jako například ve stanovené lhůtě splatit vklad, účast na schůzích nebo chránit majetek. Za 

každou členskou základnu jsou voleni delegáti, kteří zastupují členskou základnu na vrcholné 

schůzi družstva. Nazývána jako ,,Konference delegátů“. Funkční období volených orgánů je 

na 5 let. Konference delegátů je svolávána minimálně 1x za rok, kdy jsou voleni členové 

představenstva a kontrolní komise. 

 

Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, je tvořeno 9-ti členy a také volí 

ze svého středu předsedu představenstva. Ten je současně nejvyšším vedoucím zaměstnancem 

a to na pozici generálního ředitele. Představenstvo družstvo řídí. 
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Kontrolní komise je kontrolním orgánem a je taktéž tvořena 9-ti členy. Je odpovědna pouze za 

shromáždění delegátů a je nezávislá na rozhodování dalších orgánů družstva. Kontroluje 

zejména činnost představenstva. Schází se nejméně 1x za 3 měsíce. 

 

Družstvo hospodaří samostatně, své náklady a potřeby hradí z příjmů získaných především 

z podnikatelské činnosti při respektování obecně závazných právních předpisů. 

 

3.1.1     Organizační struktura podniku 

 

Obrázek 3.1  

 

Organizační struktura podniku
2
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní na základě interní dokumentace 

                                                            
2 Rozšířenou strukturu najdeme v Příloze 2 

Generální ředitel 

Ředitel velkoobchodu Ekonomický ředitel 

 
Provozně 

technický ředitel 
Ředitel maloobchodu 

Sekretariát předsedy 

představenstva  

Oddělení personálních 

a členských vztahů 

Oddělení majetkové 

agendy, pohledávek a 

správy budov 
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kontroly a 
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Struktura SD je tvořena útvary a ty se dále člení na odbory, oddělení, referáty a prodejny 

(cash-carry a průmyslové zboží). V organizační soustavě SD je uplatněno čtyřstupňové řízení. 

Stupně řízení jsou: 

- generální ředitel, 

- ředitelé – vedoucích útvarů, 

- vedoucí odborů, 

- vedoucí oddělení nebo referát. 

 

Generální ředitel přímo řídí: 

- ekonomického ředitele, 

- provozně technického ředitele, 

- ředitele velkoobchodu, 

- ředitele maloobchodu, 

- přímo podřízené referáty a oddělení: 

      - sekretariát předsedy představenstva, 

      - oddělení majetkové agendy, pohledávek, správy budov, bezpečnosti práce a   

        PO, 

      - oddělení personálních a členských vztahů, 

      - oddělení podnikové kontroly a inventarizace. 

 

 

3.2     Údaje o struktuře zaměstnanců 

 

Spotřební družstvo JEDNOTA již od svého počátku poskytuje pracovní místo několika 

stovkám lidí. Již v roce 1956 zaměstnávala cca 500 zaměstnanců. V současnosti zde pracuje 

610 zaměstnanců a nejvíce obsaženými pracovními skupinami jsou zaměstnanci v prodejnách 

neboli dělníci a OPP. Převážně jsou zaměstnávány ženy, což je ukázáno na následujícím 

grafu, jenž procentuálně naznačuje strukturu zaměstnanců dle pohlaví. Muži jsou zastoupeni 

především na pozici dělníka a provozního THP. 
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Graf 3.1 

 

Struktura zaměstnanců dle pohlaví 

 

Zdroj: vlastní  

 

Na následujícím grafu je znázorněna věková struktura zaměstnanců. Největší počet 

zaměstnanců z hlediska věkové struktury jsou osoby ve věku 50-59 let a tvoří 37 %, následuje 

věkové rozmezí 40-49 lety tvořící 33 %. Zaměstnanci z 19 % jsou v letech 30-39. Nejméně 

početnými skupinami jsou 30 a méně let s 5 %, 60-65 let taktéž s 5 % a 65 a více let 

s pouhým 1 %. 

 

  Graf 3.2 

 

Struktura zaměstnanců dle jejich věku 

 

Zdroj: vlastní 

13% 

87% 

muži

ženy

5% 

19% 

33% 

37% 

5% 

1% 

<30

30-39

40-49

50-59

60-65

>65



24 
 

Co se týče pracovní zaměřenosti, nejvíce jsou obsazeny pozice dělníka a OPP. Tato struktura 

je patrná z grafu, který se týká pracovní činnosti. Tyto činnosti jsou rozděleny na THP, OPP, 

dělníky THP - útvar generálního ředitele, THP - ekonomický útvar, THP - provozní a THP - 

obchodní. OPP tvoří 79 % všech zaměstnanců, jsou také nejpočetnější skupinou v podniku, 

druhá pozice připadá na dělníky s 10 %. Nejméně zastoupené jsou pozice THP se 3 %, útvar 

generálního ředitele s 2 %, v ekonomickém útvaru jsou zaměstnání 3 %, provozní útvar tvoří 

2 % a obchodní útvar zahrnuje 1 % z celkového počtu 610 zaměstnanců. 

 

Graf 3.3 

 

Struktura zaměstnanců dle pracovní činnosti 

 

Zdroj: vlastní 

 

 

3.3     Personální oddělení 

 

Oddělení personální činnosti je přímo podřízeno generálnímu řediteli. Zabezpečuje výchovu  

a vzdělání zaměstnanců (školení, kvalifikační kurzy) a zajišťuje výběrové řízení zaměstnanců 

družstva pro studium ve vzdělávacích zařízeních a sleduje jejich výsledky. Hlavní činností je 

zabezpečení personální agendy, poskytování podkladů vedoucím zaměstnancům k jejich 

rozhodování v oblasti personální práce. Úzce spolupracuje s oddělením mzdové účtárny 

především v oblasti přípravy koncepce hmotné zainteresovanosti, mzdových forem 

v družstvu, vnitřních směrnic pro mzdový systém a plánu přesčasové práce. 
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Personální oddělení zajišťuje výběr, přípravu a rozmisťování zaměstnanců družstva. 

V případě přijímání nových pracovníků se postupuje v těchto krocích. Uchazeč o volné 

pracovní místo vyplní žádost o přijetí do pracovního poměru spolu s osobním dotazníkem, 

poté předloží lékařský posudek o zdravotním stavu. U některých profesí, jako jsou například 

prodavačky potravinářského zboží, je požadován potravinářský průkaz. Následně je uchazeč 

poslán na ekonomické oddělení především kvůli vyměření mzdového zařazení, kde vyplní 

návrh na přijetí, který obsahuje konkrétní údaje. Poté jde zpět na personální oddělení, kde je 

sním sepsána pracovní smlouva. Přijímání pracovníků může být také prostřednictvím dohody 

o provedení práce, které jsou spíše uplatňovány na brigádníky. Podnik přijímá pracovníky 

převážně na dobu neurčitou. Pracovní doba je maximálně 37,5 hodin týdně. Uchazeč je 

povinen předat informace o své zdravotní pojišťovně, dále musí podepsat formulář o 

informacích o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je také proškolen o 

bezpečnosti práce a váže se podpisem záznamu o proškolení.  

 

Personální agenda je vedena v počítači, i když určité písemnosti se vyhotovují ještě na psacím 

stroji. Další náplní práce personálního oddělení je evidence absence a dovolené. Ve smlouvě 

je ujednáno, že zaměstnanci mají nárok na 4 dny osobního volna, které se jim započítává do 

pracovní doby. Oddělení vede také evidenci pracovní neschopnosti, která je podkladem pro 

mzdovou účtárnu, která je povinna určité informace poslat na OSSZ, ale také část povinností 

přešla na OSSZ. V rámci personálního oddělení má podnik ohlašovací povinnost na zdravotní 

pojišťovnu, především kvůli odvodům a stará se také o důchodové pojištění. Oddělení vede 

také evidenci překážek v práci, návštěv u lékařů. V kolektivní smlouvě jsou ujednány různé 

výhody a odměny pro zaměstnance, například pro dovršení určitých let odpracovaných 

v podniku dostávají dárkové balíčky a také mají možnost využití rekreačních zařízení, které 

jsou ve vlastnictví podniku - chata Senec, přívěs v Tatrách, Štúrovo.  

 

Evidence zaměstnanců je vedena v osobní kartě. Pro každého zaměstnance je vypracována 

osobní karta, která je vedena elektronicky, ale i v tištěné podobě. Veškerá evidence je 

v podniku uchovávána po předepsanou dobu. Evidence pracovní doby probíhá pomocí 

,,štípaček“ na ústředí a v prodejnách je veden přehled o pracovní době. Tato evidence je 

podkladem pro mzdovou účtárnu.  
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4   Aplikace vybraných metod a jejich vyhodnocení 
 

4.1     Dotazníkové šetření v podniku Jednota 
 

     Prosperujícího a konkurenceschopného podniku lze dosáhnout za předpokladu, že 

zaměstnanec je spokojen a pracuje naplno pro daný podnik. Chceme-li spokojeného 

zaměstnance, je zapotřebí zjistit jeho motivační faktory a potřeby, být informován o jeho 

nespokojenosti a co je její příčinou, co ho naplňuje a co by změnil. 

 

  Jedním ze způsobů, jak dané informace získat, je realizovat přímo v podniku Jednota 

průzkum. Se zaměstnanci podniku byl proveden průzkum v podobě dotazníkového šetření. 

Dotazník měl několik části a splňoval formální požadavky. První část obsahovala všeobecné 

otázky, druhá část byla zaměřena na různé faktory v podniku, a jak jsou s nimi dotazovaní 

spokojeni a jaký význam jim kladou. Třetí část obsahovala otevřené otázky, kde respondenti 

mohli napsat své připomínky.  Průzkum byl zcela anonymní a nikdo nebyl k němu nucen. 

 

 

4.2     Stanovení hypotéz 

 

      Na základě teoretických poznatků byly stanoveny následující hypotézy, Jejich zdůvodnění 

bude uvedeno na následujících grafech. Stanoveny byly tyto hypotézy: 

H 1: z více jak 70 % jsou zaměstnanci spokojeni s finančním ohodnocením. 

H 2: více jak 40 % zaměstnanců je celkově spokojeno se zaměstnáním 

H 3: 20 % zaměstnanců by z podniku neodešlo, ani kdyby jim byla nabídnuta lepší práce. 

H 4: pro více jak 10 % zaměstnanců postačují dosavadní zaměstnanecké výhody. 

 

 
4.3     Struktura respondentů 

 

      První část dotazníku byla zaměřena na získání všeobecných informací o respondentovi 

pracujícím ve spotřebním družstvu JEDNOTA. Především se jednalo o otázky týkající se 

pohlaví, věku, vzdělání, délky zaměstnání v podniku a nakonec jaké je jejich pracovní 

zaměření. Otázky byly do dotazníku zařazeny z důvodu, aby podnik měl přehled, jaká 

struktura zaměstnanců je vyplnila. Grafy týkající se struktury respondentů jsou zařazeny 

v příloze č. 5. 
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   Celkem bylo rozdáno 160 dotazníků. Nazpět jich bylo navrácenou 128, tato hodnota 

odpovídá 80% návratnosti. Hodnota je poměrně vysoká, vzhledem k tomu, že dotazníky byly 

vyplňovány z vlastní vůle respondentů. Samozřejmě se vyskytly případy, kdy respondenti 

odmítli vyplnit dotazníky z pocitu strachu o svou práci a také, že to považovali za ztrátu času. 

 

Graf 4.1 

 

Návratnost dotazníků 

 

Zdroj: vlastní 

 

Při vyplňování dotazníku převládaly dotazníky vyplněny z 95 % ženami, protože ženy také 

tvoří více jak 3/4 zaměstnanců v podniku. 

 

Z hlediska věkové struktury byl dotazník vyplněn následovně: nejpočetnějšími skupinami 

respondentů byly osoby ve věku 40-49 let tvořící 45 % (57 respondentů) a 50-59 let             

s 33 % (42 respondentů), méně zastoupenými skupinami byli respondenti ve věku 30-39     

z 14 % (18 respondentů), méně než 30 let tvořící 5 % (7 respondentů) a 60-65 let s pouhými  

3 % (4 respondenti). 

 

Co se týká nejvyššího dosaženého vzdělání, tak mezi respondenty se vyskytl jeden s pouze 

dokončeným základním vzděláním, což tvoří zanedbatelné procento. Nejvíce zastoupeným 

stupněm vzdělání je SŠ s výučním listem s 59 % (76 respondentů), za ním následuje SŠ          

s maturitou tvořící 38 % (49 respondentů) a nejméně zastoupeným stupněm je VŠ s pouhými 

2 % (2 respondenti). 

 

Navráceno  
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Dle počtu let odpracovaných ve firmě byl dotazník nejvíce zastoupen skupinou respondentů 

pracující v podniku více než 10 let, což tvoří 48 % (61 respondentů), následuje skupina mezi 

6-10 lety tvořící 20 % (26 respondentů), v těsnější blízkosti jsou skupiny 3-5 let                  

s 16 % (20 respondentů) a 1-2 roky se 14 % (18 respondentů), nejméně dotazníků bylo 

vyplněno respondenty pracující v podniku méně než 1 rok a to z pouhých 2 % (3 respondenti). 

 

Na základě pracovního zaměření byl dotazník nejvíce zastoupen dělníky z 50 %                  

(64 respondentů), druhá pozice byla obsazena OPP z 38 % (49 respondentů), nejméně 

početnými skupinami vyplňující dotazník byli THP - ekonomický útvar tvořící 5 %                

(6 respondentů), THP tvořící 4 % (5 respondentů) a v neposlední řadě THP - útvar 

generálního ředitel zastoupen1 % (1 respondent). 

 

 
4.4     Spokojenost a důležitost jednotlivých faktorů 
 

      Druhá část dotazníku byla v podobě tabulky obsahující různé pracovní faktory, díky níž 

bylo zjištěno, jak jsou respondenti spokojeni s jednotlivými faktory a jak jsou pro ně důležité. 

Zaveden byl 4 bodový systém, aby se zamezilo neutrálním postojům. Výsledky byly 

zpracovány pomocí statistik – průměr a směrodatná odchylka. Pro vyhodnocení získaných dat 

byla použita metoda tzv. Okno zákazníka (Demingovo okno) v našem případě okno 

zaměstnance a paprskový diagram. 

 Bylo zjištěno, že uvedené faktory jsou pro respondenty z většiny důležité. Čemuž v mnoha 

případech neodpovídala jejich spokojenost s uvedenými faktory. Na základě grafického 

zpracování bylo provedeno vyhodnocení spokojenosti zaměstnanců a následná doporučení pro 

zlepšení. (Podrobné informace obsahuje Příloha č. 3 – Tabulka spokojenosti a důležitosti a 

Příloha č. 4 – Tabulka spokojenosti zaměstnanců s úrovní pracovního prostředí) 

 

Pro oslovené zaměstnance podniku Jednota jsou nejvíce důležité: jistota pracovního místa 

(průměrná hodnota 3,53) a pracovní kolektiv (průměrná hodnota 3,5), v těsné blízkosti 

následují pracovní podmínky - hygienické, organizace práce (průměrná hodnota 3,4) a 

finanční ohodnocení (průměrná hodnota 3,39). Mezi méně důležité faktory spadá způsob 

hodnocení (průměrná hodnota 3,1) a kariérní postup (průměrná hodnota 2,77). 

Ovšem mezi faktory, které způsobují jejich největší nespokojenost, patří i faktory, jež jsou pro 

ně důležité. Jedná se zejména o: finanční ohodnocení (průměrná spokojenost 1,99) nebo 
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jistotu místa (průměrná spokojenost 2,88). Mezi další faktory, s nimiž jsou zaměstnanci 

nespokojeni, spadá: zájem vedení firmy (průměrná spokojenost 2,09), pracovní prostředí 

(průměrná spokojenost 2,3) a přístup vedení firmy (průměrná spokojenost 2,38). K faktorům, 

které způsobují jejich největší spokojenost, můžeme zařadit: pracovní kolektiv (průměrná 

spokojenost 3,31), pracovní odpovědnost (průměrná spokojenost 2,98), taktéž náplň práce 

(průměrná spokojenost 2,93) nebo pracovní podmínky (průměrná spokojenost 2,91). 

Okno zaměstnance 

 

Jednotlivé prvky (znaky) jsou seskupeny do 4 různých kvadrantů. 

Kvadrant A představuje důležité faktory, které nejsou plněny a je potřeba jim věnovat 

pozornost ke zlepšení. 

Kvadrant B zahrnuje důležité faktory, jež jsou určitým způsobem plněny a jejich úroveň by 

měla být udržována. 

Kvadrant C obsahuje vedlejší faktory, které jsou průměrným způsobem plněny a nevyžadují 

žádnou další pozornost. 

Kvadrant D taktéž obsahuje vedlejší faktory, které jsou ale plněny na vysoké úrovni, ale bez 

výraznějšího efektu na spokojenost zaměstnance. 

 

Graf 4.2 

 

Okno zaměstnance 

Zdroj: vlastní       
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Z grafu lze vyčíst, že v kvadrantu A se vyskytuje několik faktorů, kterým by měl podnik 

Jednota věnovat zvýšenou pozornost. Jedná se především o finanční ohodnocení, zájem 

vedení podniku, přístup vedení podniku ke svým zaměstnancům, taktéž způsob, jak jsou 

zaměstnanci hodnoceni a možnost kariérního postupu. Jsou to faktory, o nichž si zaměstnanci 

myslí, že nejsou dostatečně plněny a podnik by měl pracovat na jejich zlepšení. 

Ostatní faktory, kterých je většina, spadají do kvadrantu B a podnik by se měl snažit o udržení 

jejich úrovně, v jaké jsou poskytovány. V kvadrantech C a D se nevyskytují žádné faktory, jež 

by byly vedlejší a byly by podnikem vysoce plněny, aniž by způsobovaly zvýšení 

spokojenosti zaměstnanců. 

 

 

Graf 4.3 

 

Paprskový diagram 

 

Zdroj: vlastní 

 

Paprskový diagram zobrazuje, jak moc se průměrná spokojenost a důležitost od sebe vzdalují. 

Nejdále od sebe je finanční ohodnocení, jež je pro zaměstnance velmi důležité, ale z šetření 
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vyplývá, že s ním nejsou spokojeni. Pro zaměstnance je rovněž důležitý zájem vedení o jejich 

názory nebo problémy, ale vzhledem k situaci bylo zjištěno, že s tímto vztahem nejsou 

spokojeni. V případě faktorů jako je využití potenciálu zaměstnanců, pracovní kolektiv, 

pracovní prostředí nebo také náplň práce a pracovní odpovědnost jsou spokojenost a 

důležitost v úzkém spojení. 

 

 

4.5     Ostatní výsledky dotazníkového šetření 
       
      Ve třetí části dotazníku byly použity otevřené otázky, ve kterých respondent mohl napsat 

svůj názor. U prvních dvou otázek, týkajících se zaměstnaneckých výhod a nespokojenosti v 

podniku, mohli respondenti použít více než jeden parametrem, proto jsou výsledky o něco 

vyšší než v ostatních případech. 

 

První otázka byla zaměřena k získání informací o zaměstnaneckých výhodách. Respondenti 

odpovídali, jaké výhody navíc by měl podnik poskytovat.  Následující graf poukáže, o které 

výhody je největší zájem. 

 

 

Graf 4.4 

 

Nejvíce požadované zaměstnanecké výhody 

 

Zdroj: vlastní 
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Nejvíce zastoupenou zaměstnaneckou výhodou bylo penzijní připojištění, které bylo uvedeno 

ve 29 odpovědích a permanentky zastoupeny 28 odpověďmi, které by umožnily návštěvu 

bazénů, masáží nebo kosmetiky. V 18 odpovědích dotazovaní neprojevili zájem o další 

zaměstnanecké výhody navíc a v 17 odpovědích by uvítali platnost stravenek i mimo podnik 

Jednota. Mezi nejméně zastoupené zaměstnanecké výhody lze zahrnout příspěvek na dopravu 

tvořící 8 odpovědí, nákupní cenu pro zaměstnance zastoupenou 7 odpověďmi, placené 

přesčasy, které bylo uvedeno v 6 odpovědích a více dní řádné dovolené, což bylo zastoupeno 

3 odpověďmi. Na posledních příčkách tvořených 1 odpovědí je zastoupen pitný režim, 13. 

plat a vánoční prémie. 

 

Graf 4.5 

 

Důvody nespokojenosti 

 

Zdroj: vlastní 

 

 Největší nespokojenost zaměstnanců v podniku je vyvolána špatným finančním 

ohodnocením, které bylo uvedeno ve 35 odpovědích, ale dotazování ve 29 odpovědích jsou 

spokojeni. Dalším bodem způsobující nespokojenost zaměstnanců je špatná komunikace 

tvořící 13 odpovědí, jak mezi zaměstnanci navzájem, tak mezi zaměstnanci a vedením 

podniku, se stejnou hodnotou 13 odpovědí je zastoupena neinformovanost. V 10 odpovědích 

jsou nespokojeni s nezájmem vedení o své zaměstnance a také hmotná odpovědnost 

zaměstnanců je zastoupena v 10 odpovědích. Zaměstnancům chybí osobní ohodnocení, jež je 

zastoupeno 7 odpověďmi, taktéž 7 odpovědí poukazuje, že podnik klade vysoké nároky na 
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své zaměstnance, ale přitom nevidí jejich snahu a píli. Práce o víkendech a svátcích 

znepokojuje dotazované v 5 odpovědích. Nejmenší nespokojenost způsobují nadbyteční 

pracovníci THP uvedeni ve 4 odpovědích, špatné zabezpečení proti zlodějům se 4 odpověďmi 

a pouhé 2 odpovědi poukazují na zastaralost podniku. 

 

Graf 4.6 

 

Změna vedoucí ke zvýšení spokojenosti 

 

Zdroj: vlastní 

 

Tato otázka vedla ke zjištění, co by zvýšilo pracovní spokojenost zaměstnanců.  Nejvíce 

požadovanou změnou je vyšší finanční ohodnocení, které uvedlo 58 dotazovaných. 20 

dotazovaných se shodlo na tom, že nepožadují žádnou změnu. Často si dotazovaní stěžovali 

na přístup vedení k zaměstnancům, a to ve 14 případech. Lepší osobní ohodnocení by 

požadovalo 12 dotazovaných a lepší zabezpečení prodejny 11 dotazovaných. K méně 

zastoupeným změnám, které by zvyšovaly pracovní spokojenost zaměstnanců v podniku, lze 

zahrnout lepší pracovní prostředí, které navrhovalo 6 dotazovaných a odměny za práci 

navržené 4 dotazovanými. Nejméně zastoupenými změnami, jež by vedly ke zvýšení pracovní 

spokojenosti, je méně stresových situací, které by uvítali 2 dotazovaní, a 1 dotazovaný by si 

přál kariérní postup.   
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Graf 4.7 

 

Důvody zaměstnání v podniku Jednota 

 

Zdroj: vlastní 

 

Nejčastějším důvodem, proč bylo vybráno pracovní místo v podniku Jednota je, že práce pro 

ně je vyhovující, a to uvedlo 35 dotazovaných, a taktéž 35 dotazovaných uvedlo, že jsou zde 

kvůli nedostatku pracovních příležitostí. Dalším důvodem setrvání v zaměstnání, na který 

odpovědělo 17 dotazovaných je, že se podnik nachází v místě jejich bydliště. Pro 15 

dotazovaných, je vyhovující pracovní doba. Dobrý pracovní kolektiv je pro 9 dotazovaných 

důvodem, proč pracují v podniku a 8 dotazovaných má pocit, že jim podnik poskytuje určitou 

jistotu pracovního místa. Nejméně je zastoupeno vyučení v oboru, které uvedlo 6 

dotazovaných, a pouze 3 dotazovaní uvedli důvod jejich práce v podniku změnu předchozího 

pracovního místa. 

 

Graf 4.8 

 

Odchod ze zaměstnání 

 

Zdroj: vlastní 
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V současné době pouze 8 dotazovaných uvažuje o odchodu z podniku, většina dotazovaných 

by nerozvázala pracovní poměr, což může být způsobeno nejen spokojeností s prací, ale i 

současnou situací na trhu práce. 

 

 

Graf 4.9 

 

Možné příčiny odchodu 

 

Zdroj: vlastní 

 

Pro více jak 1/3 dotazovaných je mzda důležitá k získání financí k zabezpečení osobních 

potřeb, proto také snížení mzdy, časté placení manka nebo lepší pracovní nabídka jsou častým 

důvodem odchodu ze zaměstnání. 25 respondentů by neodešlo, ani v případě lepší pracovní 

nabídky. Dále za sebou v těsné blízkosti následují vztahy na pracovišti tvořící zodpovězeno 

21 dotazovanými, 19 dotazovaných by odešlo ze zdravotních důvodů a 18 dotazovaných by 

opustilo práci kvůli lepší pracovní nabídce. Pro 11 dotazovaných by bylo příčinou odchod do 

důchodu. Nejméně zastoupenou příčinou odchodu z podniku by byly nevyhovující pracovní 

podmínky, které uvedlo 7 dotazovaných, a 2 dotazovaní by odešli z důvodu častého placení 

manka. 
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4.6     Současná situace v podniku 

 

Spotřební družstvo Jednota v současné době poskytuje svým zaměstnancům mnoho výhod, 

avšak pro mnoho zaměstnanců je to nedostačující.  

 

Ve spotřebním družstvu Jednota je zkrácená pracovní doba, jež činí 37,5 hodin týdně, aniž by 

byla snížena mzda a pro vrátné podniku činí tato mzda 36 hodin týdně. Do pracovní doby 

nejsou započteny přestávky na jídlo či oddech, které zaměstnavatel poskytuje svým 

zaměstnancům v délce minimálně 30 minut, nejdéle po každých 4,5 hodinách nepřetržité 

práce. Zaměstnavatel může svým pracovníkům nařídit práci ve svátek. Státní svátky a ostatní 

svátky, které jsou dny pracovního klidu, určuje zákon. 

 

Dovolenou podnik poskytuje dle zákona a činí čtyři týdny v roce. Samozřejmě také poskytuje 

neplacené volno, které je poskytnuto na základě písemné žádosti zaměstnance z mimořádných 

osobních důvodů. V každém čtvrtletí je zaměstnancům poskytnut 1 den osobního volna, který 

slouží k vyřízení osobních i jiných záležitostí. Tento den volna náleží zaměstnancům, kteří 

odpracovali v daném čtvrtletí 44 dní a jejichž pracovní poměr v tomtéž čtvrtletí neskončil. 

Zaměstnancům je poskytováno zaměstnavatelem k výkonu funkce pracovní volno s náhradou 

mzdy, jestliže danou činnost nelze vykonat mimo pracovní dobu. Je poskytnut 1 den, stěhuje-

li se zaměstnanec s vlastním bytovým zařízením. Toto volno je poskytnuto pouze 1x ročně. 

Další den volna je poskytnut, jedná-li se o účast na pohřbu nebo svatbě. 

 

Podnik poskytuje svým zaměstnancům odměny při významných životních a pracovních 

výročích, a také při odchodu do důchodu. U těchto příležitostí jsou zaměstnancům poskytnuty 

tyto výhody, pokud odpracovali v podniku 25 let a při dovršení 50 let. Výše odměny je určena 

délkou trvání nepřetržitého pracovního poměru zaměstnance v podniku Jednota a rozdělena 

následovně: 

- 5-10 let pracovního poměru v podniku Jednota činí až 1 500,- Kč, 

- do 15 let pracovního poměru v podniku Jednota činí až 2 000,- Kč, 

- do 20 let pracovního poměru v podniku Jednota činí až 3 000,- Kč, 

- do 30 let pracovního poměru v podniku Jednota činí až 4 000,- Kč, 

- nad 30 let pracovního poměru v podniku Jednota činí až 5 000,- Kč. 

Co se týče dne nabytí starobního či plného invalidního důchodu, mohou uvedené částky 

dosahovat až trojnásobné výše. 



37 
 

Taktéž podnik poskytuje nepeněžité dary a odměny, a to jak při pracovním výročí, tak i při 

životním jubileu. Co se týče pracovního výročí, jsou zaměstnancům poskytovány, jako uznání 

za dlouholetou práci, poukázky na nákup zboží v prodejnách spotřebního družstva, které jsou 

odstupňovány dle odpracovaných let v podniku. Lze je rozdělit následovně:  

- za 10 let práce nepřetržitého trvání pracovního poměru je poskytnuta poukázka 

v hodnotě 400,- Kč, 

- za 15 let práce je nabídnuta poukázka v hodnotě 500,- Kč,  

- za 20 let práce je nabídnuta poukázka v hodnotě 700,-Kč, 

- za 25 let práce je nabídnuta poukázka hodnotu 800,-Kč, 

- za 30 let práce je nabídnuta poukázka v hodnotě 1 000,- Kč, 

- za 35 let práce je nabídnuta poukázka v hodnotě 1 200,- Kč,  

- za 40 let práce je nabídnuta poukázka v hodnotě 1 500,-Kč, 

- a za 45 odpracovaných let je nabídnuta poukázka v hodnotě 2 000,- Kč. 

 

Při životním jubileu, od 50 let a následně každých 5 let až do 80. Narozenin, je předáván 

zaměstnancům nadřízeným pracovníkem dárkový balíček v hodnotě 600,- Kč. 

 

Družstvo Jednota nabízí svým zaměstnancům možnost účasti v podnikových rekreačních 

zařízeních, jež se uskutečňují v obytných přívěsech – karavanech nebo v pronajaté soukromé 

rekreační chatě v Senci.  

 

Družstvo hradí veškeré náklady spojené s provozem těchto rekreačních zařízení. Zaměstnanci, 

kteří využijí možnosti rekreace v obytných přívěsech, se podílí částečně na úhradě těchto 

nákladů. Rekreační pobyt v těchto zařízeních je umožněn pouze zaměstnancům a jejich 

rodinným příslušníkům.  

Družstvo taktéž přispívá na dětskou rekreaci. Poskytuje ji dětem zaměstnanců do dovršení 18 

let věku v letních táborech či jiných typech dětské rekreace.  

 

K péči o zaměstnance lze také zahrnout stravování. Podnik poskytuje zaměstnancům 

příspěvek na stravu, a to formou poukázek vydaných zaměstnavatelem. Zaměstnavatelem je 

poskytnut příspěvek ve výši maximálně 55% nominální hodnoty stravenky. Stravenky jsou 

interní tiskovinou a nahrazují platidlo na pokladnách družstva. Nominální hodnota těchto 

stravenek činí 55,- Kč. Příspěvek na stravu od zaměstnavatele činí 30,- Kč a zaměstnanec si 

doplácí za stravenku 25,- Kč, a to zásadně formou srážky ze mzdy. Stravenky jako platidlo je 
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možné uplatnit pouze ve vlastních potravinářských prodejnách a v prodejnách občerstvení 

DOD. 

 

COOP Morava se sídlem v Brně se stává pořadatelem různých soutěží, které probíhají 

v jednotlivých prodejnách na Moravě a Slezsku. V letošním roce probíhá soutěž s názvem 

,,COOP Mánie“, která je určena pro základní školy. Cílem je sbírat účtenky v určeném 

období. Výhrou je jedinečný výlet do Disneylandu v Paříži. Také se soutěží o 2 počítače do 

školy či třídy. 

 

4.7     Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 

 

Provedený průzkum na základě dotazníkového šetření byl velice dobře přijat a zaměstnanci     

s ochotou předložené dotazníky vyplnili. Samozřejmě se našli někteří pracovníci, kteří             

z obavy o pracovní místo nebo z důvodu zbytečnosti vyplňování dotazníku, dotazník vyplnit 

odmítli. I přes napjatější atmosféru v podniku zaměstnanci hodnotí podnik spíše pozitivním 

než negativním způsobem. Zaměstnanci mají zájem být součástí podniku, pomoci v rozvoji      

a o využití jejich znalostí a potenciálu. I když se management obchodního podniku Jednota 

snaží motivovat své zaměstnance, vytvářet vhodné pracovní prostředí a příznivé pracovní 

podmínky a stará se o jejich celkovou spokojenost, vždy se vyskytne nějaká situace, jež se dá 

zdokonalit a zefektivnit, nebo problém který se dá odstranit. 

Na základě výsledků získaných z dotazníkového šetření a informací získaných z podniku       

a jejich následným vyhodnocením a analýzou, budou doporučena opatření, jež by mohla vést 

ke zvýšení pracovní spokojenosti zaměstnanců. 

Stanovené hypotézy byly potvrzeny na základě dotazníkového šetření pouze v případě H1      

a H4, zbylé hypotézy H2 a H3 byly vyvráceny. 

Z výsledků dotazníkového šetření lze vyčíst, že většina zaměstnanců je celkově spokojena 

s prací v podniku Jednota. Spokojenost je zejména zapříčiněna náplní jejich práce či vhodnou 

pracovní dobou a také pracovním kolektivem. Někteří zaměstnanci si práci v podniku Jednota 

vybrali, protože ji mají v místě bydliště. Dalším důvodem je také nedostatek pracovních míst 

které znemožňují možnost výběru jiného zaměstnání. 
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Největší jejich nespokojenost je způsobena finančním ohodnocením a zájmem vedení podniku 

o zaměstnance. Zaměstnanci pociťují vysoké nároky vedení na ně samotné a jejich 

vykonávanou práci. Dle jejich odpovědí vedení má pocit, že zaměstnanci pracují málo a měli 

by pracovat více a lépe. Ovšem zaměstnanci vykonávají práci velmi tvrdě a odpovědně, ale to 

bohužel vedení podniku vůbec nevidí a nevnímá. To se odráží na nespokojenosti zaměstnanců 

s přístupem vedení podniku a vztahy s nadřízenými. Zaměstnanci uvedli, že nedostávají 

dostatečnou podporu od nadřízených a také uvedli, že někteří nadřízení ani slušně nepozdraví 

Dalším důvodem nespokojenosti je také, absence zpětné vazby vedení podniku směrem 

k pracovnímu výkonu nebo práci navíc, což se odráží v neposkytování finančních nebo jiných 

nehmotných odměn. Pro mnoho zaměstnanců je důležitý kariérní postup a jistota pracovního 

místa. Možnost kariérního postupu v podniku Jednota by zvýšilo motivaci zaměstnanců, což 

by se odrazilo na jejich důkladnější práci a zaměstnanci by měli pocit, že mohou postoupit ve 

své kariéře na vyšší nebo odpovědnější místo. 

 

Mezi navrhované výhody, jež by zaměstnanci chtěli, aby podnik Jednota poskytoval,              

je zejména penzijní připojištění. Velký zájem mají i o permanentky, jež by bylo možné využít 

na osobní potřeby, jako jsou masáže, bazén nebo kosmetika. Stravenky poskytované 

podnikem jsou použitelné pouze v jejich prodejnách, avšak zaměstnanci by uvítali, aby bylo 

možné stravenky použít i v jiných obchodech.  

 

O odchodu z podniku uvažuje pouze malé procento zaměstnanců. Uváděnou příčinou byl 

odchod do důchodu a neodpovídající finanční hodnocení, které je současně nejčastěji 

uváděnou příčinou odchodu z podniku. Další nejčastěji uváděnou příčinou, jež by mohla 

zapříčinit odchod z podniku, jsou vztahy na pracovišti a zdravotní stav zaměstnance, který by 

znemožňoval pokračování v práci. 

 

 
4.8     Návrhy vedoucí ke zvýšení spokojenosti 

 

Zpracováním výsledků dotazníkového šetření došlo k odhalení několika nedostatků, 

týkajících se spokojenosti zaměstnanců v podniku Jednota. Navržena byla následující 

doporučení, jež by mohla vést ke zvýšení celkové spokojenosti. 
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Na základě dotazníkového šetření zaměstnanci uváděli, že prodejny jsou zastaralejšího typu     

a bylo by zapotřebí je trochu zmodernizovat, hlavně co se týče zabezpečení proti zlodějům. 

Mnohým zaměstnancům se nelíbí jejich pracovní oblečení, které je na většině prodejen 

v podobě zástěry na zavazování. Pokud je to možné, bylo by vhodné provést opatření a 

sjednotit oblečení v prodejnách v podobě triček či vest s logem podniku. Častým požadavkem 

bylo zavedení prodejní ceny pro zaměstnance, která by je zvýhodňovala oproti zákazníkům. 

 

Mnoho zaměstnanců uvedlo, že je pro ně pracovní kolektiv důležitý a také je důvodem jejich 

práce v podniku. Podpůrným řešením k většímu utužení vztahů a podpory, by byly vhodné 

zavést společné akce, například sportovní akce, vánoční večírky aj., kterých by se mohlo 

zúčastnit i vedení. Díky takovým akcím by docházelo k upevnění vztahů nejen mezi 

zaměstnanci a vedením, ale také mezi zaměstnanci navzájem. Zaměstnanci by měli možnost 

se poznat i z jiné, než pracovní stránky a vznikaly by nové přátelské vztahy. 

 

Zaměstnanci často uváděli, že mají obavy uvést své připomínky z důvodu, aby se jejich 

názory a připomínky neodrazily v jejich ohodnocení či dokonce, aby nedostali výpověď. 

Jedním z vhodných řešení by bylo zavést schránku, do které by mohli vhazovat své návrhy      

a připomínky ti zaměstnanci, jež mají obavy vyjádřit své názory nahlas. Pověřeni pracovníci 

by se pak zabývali vhozenými připomínkami. Následně by byly zavedeny porady, kterých by 

se mohli zaměstnanci zúčastnit a prodiskutovat vhozené připomínky a jejich následná možná 

řešení. Tímto způsobem by se zaměstnanci necítili, že jsou vyčleňování z dění organizace a že 

vedení podniku nemá zájem o jejich názory. Lepší systém komunikace a přístup vedení by 

mohl vést ke zvýšení pracovní spokojenosti. 

 

Pro mnoho zaměstnanců by nabídka práce s vyšším finančním ohodnocením v jiné organizaci 

byla příčinou jejich odchodu z podniku Jednota. Jedním z možných řešení, aby se této příčině 

předešlo, jsou změny v systému odměňování. Což bohužel není tak zcela jednoduché, 

z důvodu vynaložení vysokých nákladu, které by byly trvalejšího charakteru. Proto 

vhodnějším řešením by bylo zlepšení osobního ohodnocení, v případě práce zaměstnanců 

přesčas, prémie při vysoké kvalitě odvedené práce nebo nehmotné odměny při nadprůměrně 

vykonávané práci. S péčí o zaměstnance souvisejí zaměstnanecké výhody.  

 

V podniku Jednota je poskytováno pouze pár výhod, jako jsou stravenky, odměny při 

významných životních a pracovních příležitostech, apod. Stravenky poskytované podnikem 
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jsou však pouze platné v obchodech Jednota. Zaměstnanci by uvítali možnost, aby byly 

použitelné i v jiných obchodech. Doporučen je taktéž příspěvek na dopravu, který by mohl 

být například 50 % z nákladů, které zaměstnanec vynaložil na cestu. Zaměstnanci mají zájem 

také o příspěvky na osobní potřebu, jako jsou permanentky na bazén, masáže nebo kosmetiku. 

Z ekonomického hlediska náročnost na uvedené doporučení je závislá na variabilnosti a výši 

příspěvků. 

Pro poskytování výše uvedených příspěvků, by byl vytvořen efektivní a spravedlivý systém 

přerozdělování. 
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5   Závěr 
 

Je prokázáno, že zaměstnanci, kteří jsou spokojeni v zaměstnání, vykazují větší produktivitu,  

a také menší fluktuaci či absenci. Lidské zdroje jsou v podniku považovány za nejvíce cenný 

zdroj. Pokud podniky chtějí být mezi nejlepšími, musí disponovat schopnými, oddanými        

a výkonnými zaměstnanci. 

 

Spokojenost zaměstnanců je řazena mezi základní faktory, jež naplňují cíle vytvořené 

managementem podnikem. Dokáže-li si firma po dlouhou dobu udržet své zaměstnance, je to 

pro ni velkou výhodou, jelikož tím získává kvalifikovanější pracovníky, kteří odvádějí lepší 

práci. Spokojení zaměstnanci si váží své práce v podniku, nechtějí z něj odejít a podávají 

tomu odpovídající výkon. 

 

Bakalářská práce byla rozdělena do dvou částí, části teoretické a části praktické. 

Cílem teoretické části bakalářské práce byla charakteristika dané problematiky z oblasti 

motivace a spokojenosti a vysvětlení pojmů.  

Praktická část byla zaměřena na situaci v podniku JEDNOTA a popis výsledků průzkumu 

týkající se spokojenosti zaměstnanců. 

 

Analýza spokojenosti zaměstnanců poskytuje firmě přehled o tom, jak jsou zaměstnanci 

v podniku spokojeni či nespokojeni. Z výsledků, které byly zjištěny, podnik usuzuje, zda 

určitá opatření, která v minulých letech byla zavedena pro spokojenost celého podniku,          

se prokázaly jako přínosné, nebo nesplnily očekávání, které se do nich vkládalo. Nebylo by na 

škodu, aby podnik prováděl podobné analýzy častěji, například každý rok, což by vedlo ke 

zlepšení komunikace i spokojenosti mezi zaměstnanci. 

 

Z provedeného dotazníkového šetření vyplynulo, že více jak 20% zaměstnanců je celkově 

spokojeno se svým zaměstnáním. Největší nespokojenost, a to z 25%, způsobuje nedostačující 

finanční ohodnocení, což je nejčastěji uváděnou změnou, která by zapříčinila zvýšení 

pracovní spokojenosti.  

 

Z dotazníkového šetření lze dále uvést, že zaměstnancům schází zaměstnanecké výhody navíc 

a to nejvíce penzijní připojištění a také permanentky pro osobní potřebu. 
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Téměř 1/3 uvádí, že důvodem proč pracují v podniku Jednota je vyhovující náplň práce,          

a taktéž 1/3 zaměstnanců uvádí důvod nedostatek pracovních míst.  

Nejčastěji uváděnou příčinou, která by mohla vést k odchodu ze zaměstnání, je pokles 

finančního ohodnocení, špatné vztahy na pracovišti a zdravotní stav. 

 

Po vypracování analýzy byly stanoveny návrhy ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců 

v podniku Jednota. Záleží pouze na podniku, zda některé návrhy považuje za užitečné a bude 

ochotna je využít ke zlepšení spokojenosti v podniku. 

 

Na závěr je vhodné zdůraznit, že pracovní spokojenost není pouze statický jev, ale je 

způsobena působením různých faktorů, jež vycházejí nejen z charakteru samostatného 

zaměstnance, ale také z vnějšího okolí. Pracovní spokojenost velmi ovlivňuje kvalitu života 

zaměstnanců, a také působí jako podpůrná položka pro konkurenceschopnost podniku a také 

slouží k efektivnímu využívání pracovních sil. 

 

K vypracování bakalářské práce byly použity odborné publikace a údaje zjištěné na základě 

vnitropodnikových dokumentů a od vedoucích pracovníků v podniku. Při zpracování grafů 

bylo využito podkladů z podnikové evidence. 
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