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Anotace 

 
Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zaměstnanců ve společnosti 

PRO ENAMO SERVIS s.r.o.  V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy z oblasti 

motivace a spokojenosti zaměstnanců. Praktická část práce obsahuje vyhodnocení dat 

získaných pomocí dotazníků, které respondenti vyplňovali. Dále jsou v práci vytipovány 

pracovní faktory, které ovlivňují spokojenost zaměstnanců. Posledním krokem této práce je 

návrh vhodných opatření pro společnost.  

Klíčová slova: Analýza, pracovní faktory, dotazník, zaměstnanci, spokojenost, motivace. 

 

 

 

 

 

 

Summary 

 

The diploma thesis is dealing with satisfaction analysis of the staff in PRO ENAMO SERVIS 

s.r.o. company. In the theoretical part there are basic concepts from areas of staff motivation 

and satisfaction. The practical part includes evaluation of data, which I got from a survey. 

In the work there are suggested work factors, which influence the satisfaction of the staff. 

Last step is the proposal of suitable measures for the company. 

Keywords: Analysis, work factors, questionnaire, staff, happiness, motivation. 
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1. Úvod, cíl práce 

 

Pro společnost, která chce být konkurence schopná, je dnes velice důležitým faktorem 

také spokojenost jejich zaměstnanců. Právě prostřednictvím zaměstnanců firma dosahuje 

svých stanovených cílů. A co by byla firma bez spokojených zaměstnanců, pomocí 

kterých dosahuje zisku či množství prodaných výrobků či služeb? Dle mého názoru se 

spokojenost zaměstnanců odráží na jejich vztahu a postoji k práci či oddanosti a loajalitě 

k zaměstnavateli.  

Každý z nás má různé potřeby. Potřeba je pociťovaný nedostatek něčeho, čehokoli. 

Potřeby jsou nekonečné, uspokojení jedné potřeby vede k vyvolání potřeby další.  

Rozlišují se potřeby hmotné, ty jsou dány biologickou podstatou člověka, např. jídlo 

a oblečení a potřeby nehmotné, ty jsou dány rozvojem myšlení, např. přátelství či kulturní 

zážitek. Aby mohl člověk uspokojit své potřeby, je nezbytně nutné opatřit si určitou výši 

finančních prostředků, a to je hlavní důvod, proč lidé pracují. Ne každý se však cítí v práci 

spokojeně. Někteří pracují proto, že práce je pro ně pouze prostředkem k dosažení jejich 

cílů – uspokojení potřeb. Pro jiné je jejich práce zároveň i jejich hobby, tudíž jsou 

přirozeně motivování a se svou práci spokojeni.  

Zamysleme se nad tím, co je to vlastně spokojenost. Je to názor člověka na to, do jaké 

míry jsou splněny jeho požadavky, co se týče náplně práce, pracovní doby, možnosti 

karierního růstu či platového ohodnocení. Pokud skutečnost odpovídá jeho představám, 

je zpravidla zaměstnanec spokojen, pokud jeho očekávání nebyla naplněna, dochází 

k jeho nespokojenosti. Domnívám se, že pokud je pracovník spokojen, plní přidělené 

úkoly v termínu a s vysokým pracovním nasazením, je více kreativní a přichází s novými 

nápady. 

Pro správný chod podniku je důležité zajistit zaměstnancům také dostačující péči. 

Pod pojmem péče o zaměstnance si lze představit například další možnosti vzdělávání 

a zvyšování kvalifikace, dále příjemné pracovní prostředí a úspěšnou komunikaci jak 

s nadřízeným pracovníkem, tak s kolegy na pracovišti, dodržování bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví vhodnými pracovními pomůckami a podmínkami na pracovišti.  
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Pracovní dobu a režim práce lze jen stěží ovlivnit, jelikož jsou dány vykonávanou profesí. 

Pracovníky, kteří mají náročná zaměstnání, však může zaměstnavatel motivovat různými 

benefity ať už se jedná například o možnost závodního stravování, různé příspěvky na 

kulturu a sport, případně firemní telefon či automobil.  

Cílem diplomové práce je zjistit, do jaké míry jsou zaměstnanci vybrané organizace, 

kterou je společnost PRO ENAMO servis s.r.o. spokojeni vzhledem k působícím 

faktorům, jako jsou pracovní motivace a pracovní spokojenost. 

V práci se nejprve budu zabývat charakteristikou vybrané společnosti a dále 

teoretickým vymezením základních pojmů z oblasti motivace a spokojenosti 

zaměstnanců. V další části diplomové práce se zaměřím na zhodnocení pracovních 

faktorů, které ovlivňují spokojenost zaměstnanců společnosti. Následně vyhodnotím data 

získána pomocí dotazníkového šetření, kterého se účastnili jak interní tak externí 

zaměstnanci společnosti. Na základě získaných informací navrhnu v následující kapitole 

možná opatření. Výsledky dotazování budou shrnuty v závěru diplomové práce.  
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2. Charakteristika vybrané společnosti 

 

Firma PRO ENAMO SERVIS s.r.o. se sídlem v Ostravě Muglinově vznikla 

5. listopadu 2010. Zabývá se výrobou, montážemi a opravami ocelových konstrukcí, 

montážemi a opravami potrubních systémů, povrchovou ochranou kovů, opravami 

a údržbou průmyslových strojů a zařízení a svařováním kovů a termoplastů. Dále se 

společnost zabývá dílenskou výrobou a úkosováním potrubních dílů [9]. 

 

Základní informace o firmě jsou čerpány z dokumentu Veřejný rejstřík a Sbírka listin, 

které jsou uvedeny na webových stránkách http://portal.justice.cz : 

Spisová značka: C 36246 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Název subjektu: PRO ENAMO SERVIS s.r.o. 

Identifikační číslo: 28639782 

Sídlo:   Betonářská 580/14, Muglinov, 712 00 Ostrava 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Den zápisu do OR: 5. 11. 2010 [11] 

 

Společnost je zastoupena jednateli Ing. Vojtěchem Hudečkem a Ing. Yvonou Kuřilovou, 

vklady obou společníků činili 200 000 Kč. 

 

Mezi předměty podnikání společnosti PRO ENAMO SERVIS s.ro. patří: 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, to 

je např. montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny či 

výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, 

 zámečnictví, nástrojářství, 

 montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, 

 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 

 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 

a telekomunikačních zařízení. [11]   
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Společnost PRO ENAMO SERVIS s.r.o. byla založena odborníky s dlouholetou 

praxí ve všech oborech činností, ve kterých podniká. Veškeré činnosti a služby realizuje 

s ohledem na specifické, technické, kvalitativní a cenové požadavky a možnosti svých 

zákazníků.  

Cílem společnosti je stát se vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem, 

u kterého bude vytvořen pocit jistoty z kvality prováděné výroby a poskytovaných služeb, 

včetně splnění smluvních termínů a dodržení sjednaných podmínek smlouvy.   

Záruku kvality firma dokládá také různými certifikáty a oprávněními např. ČSN EN 

ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 3834-2:2006.  

Mezi partnery společnosti patří například Dalkia Industry CZ, a.s., SYSTHERM 

s.r.o., OKD, a.s. a Energetické opravny, a.s. [9] 

Mezi odběratelé společnosti patří ŠKODA TRANSPORTATION a.s., OKD, a.s., 

DALKIA Česká republika, a.s.  

Dodavateli společnosti jsou MODŘANY Power, a.s., Air Products a JIMPO a.s. 

 

 

Výsledky hospodaření společnosti jsou uvedeny v tabulce níže.  

 

Tabulka 1: Výsledek hospodaření 

Rok Výsledek hospodaření [Kč] 

2013 713 692 

2012 1 679 796 

2011 320 851 

2010 -161 628 

Zdroj: [Firemní materiály + vlastní zpracování] 

 

Společnost se v roce 2010 dostala do ztráty, jelikož se vypořádávala s více problémy 

najednou, jako byly například nadměrné zásoby, nedobytné pohledávky a nízký stav 

peněžních prostředků.  
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2.1. Organizační struktura společnosti 

Následující obrázek zobrazuje organizační strukturu společnosti, která je lineárního 

typu. 

 

Obrázek 1: Organizační struktura společnosti 

Zdroj: [Firemní materiály + vlastní zpracování] 

 

Celkové fungování společnosti zajišťují jednatelé, pod které přímo spadají účetní, 

personalistka a svařovací technolog. Účetní a personalistka se vzájemně doplňují 

a kooperují při své práci. Svařovací technolog se účastní jednání na vzdálených 

pracovištích a zajišťuje, aby na stavbu byly v čas dodány potřebné výkresy a materiál 

nutný pro práci. Mistr montáže a mistr výroby zajišťují organizaci na daném pracovišti 

a dělbu práce mezi ostatní zaměstnance dle jejich kvalifikace. Dále pod ně spadají OSVČ 

a pracovníci agentur.  
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Společnost se zabývá především montážemi na různých stavbách, teplárnách 

společnosti Dalkia a. s. v Ostravě a Karviné či dolech v lokalitě ČSA. Zaměstnanci dále 

zhotovují nejrůznější konstrukce na zakázku a v malé míře cca 15 % se věnují výrobě 

zařízení. V grafu č. 1 je zobrazeno procentuální zastoupení jednotlivých výrobních 

činností firmy, z nichž nejvýznamněji jsou zastoupeny montáže s 65 % podílu na celkové 

činnosti společnosti.  

 

 

 

Graf 1: Výrobní portfolio 

Zdroj: [Firemní materiály + vlastní zpracování] 
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Jak již bylo uvedeno, hlavními odběrateli společnosti PRO ENAMO SERIVIS s.r.o. 

jsou především teplárenské společnosti, které se nacházejí po celé České republice a dále 

pak těžební doly z Moravskoslezského kraje. Na posledním místě se nachází ostatní 

průmysl, do kterého lze zařadit opravy škod po haváriích či odborný servis. V grafu č. 2 

uvádím procentuální zastoupení hlavních odběratelů společnosti. 

 

 

 

Graf 2: Odběratelské portfolio 

Zdroj: [Firemní materiály + vlastní zpracování] 
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3. Teoretické vymezení základních pojmů z oblasti 

motivace a spokojenosti zaměstnanců 

 

Práce je účelné vynaložení úsilí a aplikace znalostí a dovedností. Hlavním důvodem, 

proč většina lidí pracuje, je výdělek peněz nutných na živobytí. Lidé však pracují i proto, 

aby uspokojili další potřeby, například kvůli pocitu úspěchu, prestiže, uznání, příležitosti 

rozvíjet se apod. [2] 

Předpokladem je, že práce, která zaměstnance uspokojuje, je sama nejlepší motivací. 

Zaměstnanci, kteří jsou spokojení se svou prací, mají ji rádi a považují ji za významnou, 

jsou motivování k tomu, aby ji vykonávali co nejlépe. Pokud chce mít společnost vysoce 

motivované pracovníky, je motivační přístup užitečný a vede k dosažení příznivých 

výsledků [5]. 

Celková motivace zaměstnance je determinována sumou osobních vnitřních 

a vnějších zdrojů motivace. Vnějšími zdroji motivace jsou dostupnost zaměstnaneckých 

výhod či transparentní a spravedlivé odměňování, dále pak možnosti kariérního růstu či 

flexibilita při výkonu zaměstnání. Do tzv. vnitřních zdrojů motivace patří i určitý způsob 

komunikace nadřízeného s podřízeným, možnost participace zaměstnanců a jejich 

odborného růstu [8]. 

Z teorie pracovní motivace vyplývá, že podle očekávání jednotlivce se odvíjí i jeho 

chování, které vede k určitému výsledku. To znamená, že pokud chce být zaměstnanec 

povýšen, lze od něj očekávat svědomitě odvedenou práci [2]. 

Vysoká pracovní spokojenost významně ovlivňuje pro firmu tak zásadní jevy, 

jakými jsou fluktuace zaměstnanců, jedná se o část mobility, která znamená počet 

rozvázání pracovních poměrů za účelem navázání jiného pracovního poměru, či jejich 

absenci způsobenou nepřítomnosti na pracovišti z důvodu nemoci či ošetřováním dítěte. 

Spokojení zaměstnanci vykazují obecně vyšší produktivitu práce než zaměstnanci 

nespokojení a zároveň jsou více motivování k dobrému pracovnímu výkonu. Spokojení 

zaměstnanci bývají také často k zaměstnavateli loajálnější [8].   
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Zaměstnanecké výhody jsou složky odměny poskytované navíc k různým formám 

peněžní odměny. Zahrnují také položky, které nejsou přímo odměnou, jako je např. 

každoroční dovolená na zotavenou. Mezi hlavní typy zaměstnaneckých výhod patří 

penzijní systémy, osobní jistoty (úrazové nebo životní pojištění), finanční výpomoc 

(slevy na zboží a služby vyráběné nebo poskytované zaměstnavatelem), osobní potřeby 

(přerušení kariéry – studium, mateřství), podnikové automobily a pohonné hmoty atd. [2] 

Systémy komunikace lze dělit na intranetové, písemné, jakými jsou například 

podnikové časopisy, podnikové noviny, věstníky a nástěnky, a na verbální, jako jsou 

například schůze, skupinový brífink a systémy informování veřejnosti. Cílem je použít 

rozumný počet komunikačních kanálů k zajištění toho, aby byla zpráva doručena 

adresátům [1]. 

Dosažení nejvyšší možné úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti při práci na 

pracovišti je důležité, protože eliminace, nebo alespoň minimalizace zdravotních 

a bezpečnostních rizik je morální i zákonnou povinností zaměstnavatelů – to je prvořadý 

a nejdůležitější důvod. Zvýšená a soustavná pozornost věnována ochraně zdraví 

a bezpečnosti při práci je také důležitá, protože nemoci a úrazy související se způsobem 

práce a pracovními podmínkami způsobují utrpení a ztráty pracovníkům i osobám na nich 

závislým. Navíc úrazy a nepřítomnost v práci pro nemoc nebo úraz způsobují zejména 

finanční ztráty a také další škody organizaci [1]. 

Péče o pracovníky se poskytuje z takových důvodů, které bezprostředně nesouvisejí 

s jimi vykonávanou prací, i když mohou obecně souviset s jejich pracovištěm. Péče 

o pracovníky se týká individuálních služeb, jako jsou například pomoc v podobě 

konzultací při osobních problémech, pomoc související s problémy zdraví či nemoci 

a zvláštní služby pro penzionované pracovníky. Skupinové služby se mohou týkat 

zabezpečování společenských a sportovních aktivit a stravovacích zařízení [1]. 

Cafeteria systém je nástrojem, díky kterému lze jednoduše a efektivně realizovat 

politiku nepeněžního odměňování zaměstnanců. Jedná se o možnost využívat 

internetovou aplikaci, na které je postaven systém pro správu nepeněžních 

zaměstnaneckých odměn. Systém je vytvořený přesně na míru společnosti, jejím 

aktuálním potřebám a zároveň dlouhodobým vizím. Společnost definuje skupiny 
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zaměstnanců a určí také výši a periodicitu připsání finančních prostředků na 

zaměstnanecký benefitní účet. Zaměstnanec si tedy může dle vlastních kritérií filtrovat 

a efektivně tak vyhledávat benefity, o které má zájem. Přímým důsledkem využívání 

Cafeteria systému je zvýšení loajality a spokojenosti zaměstnanců a vliv na úspěšnost 

tvorby firemní kultury. Benefity jsou také nástrojem ke zvyšování pracovní motivace 

a potenciálu zaměstnanců [7].  
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4. Výsledky výzkumu, zhodnocení faktorů 

ovlivňujících spokojenost zaměstnanců 

 

Výzkum faktorů spokojenosti probíhal ve společnosti formou dotazníkového šetření, 

které bylo prováděno v souladu s pravidly pro realizaci marketingového šetření, viz 

Příloha 2.  

Při sestavování znění dotazníku jsem vycházela z konzultací s vedením společnosti. 

Na základě těchto konzultací byly definovány hypotézy, jejichž testování je uvedeno 

v podkapitole 4. 3. Stanovení cílů a hypotéz.  

Testování dotazníků proběhlo na respondentech nepracujících ve společnosti 

PRO ENAMO SERVIS s.r.o., jejichž připomínky přispěli ke zpřesnění znění celého  

dotazníku. Dále pak došlo k úpravám dotazníku na základě aktuálních potřeb společnosti 

a následovalo znovu testování dotazníku. Poté již bylo zahájeno dotazníkové šetření.  

V časovém diagramu níže je znázorněn celkový průběh dotazníkového šetření. 

 

Obrázek 2: Ganttův diagram 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Jak z Gantt diagramu vyplývá, první otestování dotazníků probíhalo ve dnech  6. 10. – 

13. 10. 2014, druhé otestování proběhlo 17. 10. – 28. 10. 2014 a samotné dotazování bylo 

zahájeno dne 27. 10. 2014 a ukončeno bylo dne 2. 1. 2015 s návratností 64,63 %. Celkem 

bylo rozdáno 82 dotazníků, navráceno bylo 53 dotazníků. Celé znění dotazníků je 

uvedeno v Příloze 1 diplomové práce. 
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4.1. Stanovení cílů a hypotéz 

Při zpracovávání diplomové práce jsem si stanovila 4 cíle a před samotným 

sestavením dotazníku jsem definovala níže uvedené hypotézy, které budou následně 

ověřovány pomocí testu relativní četnosti, viz příloha 3. 

 

Cíl č. 1: Zjištění, zda jsou zaměstnanci spokojení s výší své mzdy. 

Hypotéza č. 1: Předpokladem je, že se svým platem bude spokojeno více než 50 % 

zaměstnanců. 

 

Cíl č. 2: Zjištění, zda jsou zaměstnanci spokojeni se svým zaměstnáním. 

Hypotéza č. 2: Předpokladem je, že se svým zaměstnáním bude spokojeno více než 60 % 

zaměstnanců. 

 

Cíl č. 3: Zjištění, zda jsou zaměstnanci spokojeni s péči ze strany zaměstnavatele. 

Hypotéza č. 3: Předpokladem je, že méně než 55 % zaměstnanců je nespokojeno 

s komunikací s vedoucím pracovníkem. 

 

Cíl č. 4: Zjištění, zda mají zaměstnanci přehled o zaměstnavatelem poskytovaných 

benefitech. 

Hypotéza č. 4: Předpokladem je, že méně než 40 % zaměstnanců si neuvědomuje či nemá 

přehled o zaměstnavatelem poskytovaných benefitech.  
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4.2. Výsledky výzkumu 

Dotazník obsahoval celkem 24 otázek, z toho 4 otázky se týkaly osobních údajů 

o respondentech, dalších pět otázek bylo zaměřeno na pracovní pozice respondentů 

a ostatní otázky se týkaly pracoviště.  

Dotazník obsahuje 23 uzavřených otázek a 3 otevřené otázky. Respondent mohl 

vybírat vždy pouze jednu možnost z nabízených variant a u tří otázek měl prostor vyjádřit 

svůj vlastní názor. Dotazník byl anonymní, po vyplnění se vhazoval do zapečetěné urny, 

tudíž se každý respondent mohl otevřeně vyjádřit. Výzkumu se zúčastnili jak kmenoví 

pracovníci jmenované společnosti, tak i OSVČ a pracovníci agentury. Společnost 

nezajišťuje svou činnost pouze kmenovými zaměstnanci, ale také externími pracovníky 

z důvodu sezonního výkonu práce a také nemožnosti odhadu kapacitního obsazení 

budoucích zakázek. Bylo tedy nutné oslovit i tyto dvě kategorie zaměstnanců.  

 

V tabulce níže uvádím počty oslovených respondentů a návratnost dotazníků.  

 

Tabulka 2: Návratnost dotazníků 

Respondenti  Osloveno Vráceno Návratnost [%] 

Kmenoví zaměstnanci 35 29 82,85 

Pracovníci agentury 17 16 94,11 

OSVČ 30 8 26,66 

∑ 82 53 64,63 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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4.3. Základní profil respondentů  

Společnost má 35 kmenových zaměstnanců. Jako OSVČ pro společnost pracuje 

30 pracovníků. Sedmnáct pracovních míst je obsazeno pracovníky z personálních agentur 

působících v místě výkonu práce. 

Věková struktura zaměstnanců se pohybuje mezi 25 – 55 lety. Co se týče vzdělanosti, 

většina zaměstnanců má výuční list v daném oboru či maturitu. Pouze vedení společnosti 

a přímí podřízení mají vysokoškolské vzdělání. Zaměstnanci mají dále vzdělání doplněno 

o svářečské certifikáty či certifikáty potrubáře a zkoušky, které jsou požadovány pro 

jejich pracovní zařazení. Dále mimo jiné absolvují školení nutné pro zisk jeřábnického 

a vazačského průkazu.  

 

4.4. Vyhodnocení dotazníkového šetření 

 

Otázka č. 1: „ Považujete svou pracovní pozici za fyzicky náročnou?“  

Náplní práce lidí zaměstnaných na dělnických pozicích je především práce s materiálem 

a konstrukcemi vysoké váhy a objemných tvarů, přemisťování břemen jeřábem na 

nákladní automobil, práce ve výškách na lešení apod. Proto jsem zjišťovala, jestli 

pracovníkům připadá jejich práce fyzicky náročná. Počty odpovědí jsou zobrazeny 

v následující tabulce a grafu (viz Tabulka 3, Graf 3). 

 
Tabulka 3: Otázka č. 1 

Možnost / pracovníci Kmenoví 

zaměstnanci 

OSVČ Agenturní 

pracovníci 

Rozhodně ano 6 6 3 

Spíše ano 15 6 5 

Spíše ne 8 4 0 

Rozhodně ne 0 0 0 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf 3: Fyzická náročnost 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Z grafu vyplývá, že 72 % kmenových zaměstnanců, 75 % OSVČ a 100 % pracovníků 

agentury považuje svou práci za fyzicky náročnou, což odpovídá jejich náplni práce. 

 

Otázka č. 2: „ Považujete svou pracovní pozici za psychicky náročnou?“  

Pracovníci společnosti se pohybují v halách, kde se nacházejí různá zařízení a stroje, 

případně zde dochází k manipulaci s těžkou technikou, a proto je zapotřebí předvídat 

různé možné situace a chovat se na pracovišti obezřetně a dodržovat pravidla BOZP. 

Časem totiž pracovník může přestat vnímat možná rizika spojená s vykonávanou činností, 

jelikož ji provádí již automaticky. Počty odpovědí jsou zobrazeny v následující tabulce 

a grafu (viz Tabulka 4, Graf 4). 
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Tabulka 4: Otázka č. 2 

Možnost / pracovníci Kmenoví 

zaměstnanci 

OSVČ Agenturní 

pracovníci 

Rozhodně ano 4 3 0 

Spíše ano 8 4 2 

Spíše ne 17 9 6 

Rozhodně ne 0 0 0 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

Graf 4: Psychická náročnost 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Jako psychicky méně náročnou svou pracovní pozici označilo 59 % kmenových 

zaměstnanců, 56 % OSVČ a 75 % pracovníků agentury. 
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Otázka č. 3: „ Jste spokojeni s pracovní dobou?“  

Jelikož se společnost zabývá převážně konstrukcemi po celé ČR, pracovníci se proto musí 

často přizpůsobovat situacím na pracovištích, na kterých se právě nacházejí, např. nutné 

vykonávat noční směny či práce přesčas. Proto se jejich pracovní doba může výrazně lišit 

od běžného standardu. Za běžnou pracovní dobu se považuje směna trvající 8 hodin, jako 

nestandardní pracovní doba je označována směna trvající 8 až 12hodin.  Počty odpovědí 

jsou zobrazeny v následující tabulce a grafu (viz Tabulka 5, Graf 5). 

 
Tabulka 5: Otázka č. 3 

Možnost / pracovníci Kmenoví 

zaměstnanci 

OSVČ Agenturní 

pracovníci 

Rozhodně ano 0 0 0 

Spíše ano 10 10 3 

Spíše ne 17 5 5 

Rozhodně ne 2 1 0 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

Graf 5: Pracovní doba 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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S pracovní dobou není spokojeno 66 % kmenových zaměstnanců spadajících do věkové 

kategorie 18 - 30 a 31 – 40 let. Dále s pracovní dobou není spokojeno 38 %  OSVČ 

spadajících do věkové kategorie 31 – 40 a 41 – 50 let a  63 % pracovníků agentury ve 

věku 18 - 30 a 31 – 40 let, což skýtá prostor pro případnou změnu či vyvolání diskuze 

mezi vedením společnosti a pracovníky o řešení dané situace. 

 

Otázka č. 4: „ Jste spokojeni s pracovním prostředím?“   

Společnost PRO ENAMO SERVIS s.r.o. pracuje na základě smluv o dílo pro různé 

podnikatelské subjekty. Dochází k tomu proto, že ve výběrovém řízení vyhraje zakázku 

konkurenční společnost, ale není však v jejich možnostech zakázku splnit. Tato 

konkurenční společnost uzavře smlouvu o dílo se společností PRO ENAMO SERVIS 

s.r.o. Z toho důvodů není vždy možné, aby společnost zcela ovlivnila pracovní prostředí 

svých zaměstnanců. Pokud však zaměstnavatel o nespokojenosti pracovníků neví, 

nemůže vzniklé situace řešit. Počty odpovědí jsou zobrazeny v následující tabulce a grafu 

(viz Tabulka 6, Graf 6). 

 

Tabulka 6: Otázka č. 4 

Možnost / pracovníci Kmenoví 

zaměstnanci 

OSVČ Agenturní 

pracovníci 

Rozhodně ano 2 1 0 

Spíše ano 17 8 4 

Spíše ne 10 6 3 

Rozhodně ne 0 1 1 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf 6: Pracovní prostředí 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Z grafu vyplývá, že 59 % z kmenových zaměstnanců je spíše spokojeno s pracovním 

prostředím, za to u pracovníků agentury je to přesně půl na půl a co se týče OSVČ, 56 % 

je spíše spokojeno s pracovním prostředím. 

Nespokojení kmenoví zaměstnanci jsou ve věku 18 -30 nebo 31 – 40 let s příjmem 10 – 

15 000 Kč/měsíc nebo 15 001 – 20 000 Kč/měsíc a základním vzděláním či 

středoškolským vzděláním s výučním listem. Nespokojení OSVČ pracovníci jsou ve věku 

18 – 30 a 31 – 40 let, s totožným příjmem jako kmenoví zaměstnanci, ale se 

středoškolským vzděláním s výučním listem nebo středoškolským vzděláním ukončeným 

maturitou. Pracovníci agentury, kteří nejsou spokojeni s pracovním prostředím, jsou ve 

věku 18 – 30 let a s platovým ohodnocením v rozmezí 10 000 – 15 000 Kč/měsíc.  
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Otázka č. 5: „ Je Vaše kvalifikace patřičně využita?“  

Z důvodu výkonu práce na území celé ČR může docházet k tomu, že jsou pracovníkům 

z kapacitních důvodů přidělovány i nesprávné úkoly, které nespadají do jejich náplně 

práce. Není tak patřičně využívána jejich kvalifikace, což může vést k porušení BOZP 

a např. vzniku úrazů, což se projevuje v nárůstu absence a zvýšení nákladů. Jako 

nesprávný úkol lze chápat to, že v případě nedostatku pracovních sil si svářeč sám 

nachystá materiál ke svařování a zastává tím tak současně i profesi zámečníka. Počty 

odpovědí na pátou otázku jsou zobrazeny v následující tabulce a grafu (viz Tabulka 7, 

Graf 7). 

 

Tabulka 7: Otázka č. 5 

Možnost / pracovníci Kmenoví 

zaměstnanci 

OSVČ Agenturní 

pracovníci 

Rozhodně ano 2 2 2 

Spíše ano 17 11 3 

Spíše ne 10 3 3 

Rozhodně ne 0 0 0 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf 7: Kvalifikace 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Dle odpovědí respondentů, se 66 % kmenových zaměstnanců domnívá, že je jejich 

kvalifikace patřičně využita. Osmdesát jedna procent dotázaných OSVČ a šedesát tři 

procent agenturních pracovníků rovněž odpovědělo, že je jejich kvalifikace patřičně 

využita. O nedostatečném využití své kvalifikace jsou přesvědčení kmenoví zaměstnanci 

ve věku 31 – 40 let a 41 – 50 let se středoškolským vzděláním s výučním listem či 

maturitou. Z OSVČ jsou to zaměstnanci se středoškolským vzděláním s maturitou ve 

věku 31 – 40 let a pracovníci agentury se základním vzděláním ve věku 18 – 30 let. 
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Otázka č. 6: „ Jste se svým zaměstnáním spokojeni?“  

Z důvodu různé pracovní doby a náplně práce, mě zajímalo, zda jsou pracovníci se svým 

zaměstnáním spokojeni. Počty odpovědí jsou zobrazeny v následující tabulce a grafu (viz 

Tabulka 8, Graf 8). 

 

 
Tabulka 8: Otázka č. 6 

Možnost / pracovníci Kmenoví 

zaměstnanci 

OSVČ Agenturní 

pracovníci 

Rozhodně ano 2 2 0 

Spíše ano 14 11 4 

Spíše ne 13 3 4 

Rozhodně ne 0 0 0 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf 8: Spokojenost se zaměstnáním 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Z grafu vyplývá, že 55 % kmenových zaměstnanců, 81 % pracovníků pracujících jako 

OSVČ a 50 % agenturních pracovníků je spokojeno se svým zaměstnáním či prací pro 

společnost PRO ENAMO servis s.r.o. Kmenoví zaměstnanci ve věku 31 – 40 let a 41 – 50 

let s výučním listem či maturitou nejsou spokojeni se svým zaměstnáním. Jedná se 

o zaměstnance s pracovním zařazením dělník či THP a s platovým ohodnocením 

v rozmezí 15 0001 – 20 000 Kč/měsíc a 20 001 – 30 000 Kč/měsíc.   

 

Otázka č. 7: „ Zdá se Vám péče o pracovníky ze strany zaměstnavatele dostatečná?“   

Jelikož se pracovníci nacházejí na různých místech po celé ČR, je nutné, aby 

zaměstnavatel zajistil vyhovující pracovní prostředí, potřeby a nářadí pro zaměstnance, 

ale také jejich ubytování a příspěvky na stravování. Proto dochází k častým kontrolám 

nadřízených na vzdálených pracovištích. I přesto jsem však zjišťovala, zda zaměstnavatel 

věnuje těmto aspektům práce dostatečnou pozornost. Počty odpovědí jsou zobrazeny 

v následující tabulce a grafu (viz Tabulka 9, Graf 9). 

 

 
Tabulka 9: Otázka č. 7 

Možnost / pracovníci Kmenoví 

zaměstnanci 

OSVČ Agenturní 

pracovníci 

Rozhodně ano 7 2 0 

Spíše ano 17 12 5 

Spíše ne 3 2 3 

Rozhodně ne 2 0 0 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf 9: Péče o zaměstnance 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

U této otázky zvolilo možnost rozhodně ano a spíše ano 83 % kmenových pracovníků, 

dále 88 % OSVČ a 63 % agenturních pracovníků, ti všichni si myslí, že péče ze strany 

zaměstnavatele je dostatečná. Nedostatečně ohodnotili zaměstnavatele pracovníci 

zaměstnání jako dělníci ve věku 18 – 30 let s výučním listem či základním vzděláním 

a platovým zařazením 10 000 – 15 000 Kč/měsíc. 

 

Otázka č. 8: „ Jaké benefity vám zaměstnavatel poskytuje?“  

Zajímalo mě, zda mají pracovníci přehled o benefitech poskytovaných zaměstnavatelem, 

zda si je uvědomují, anebo je vnímají jako samozřejmost. Počty odpovědí jsou zobrazeny 

v následující tabulce a grafu (viz Tabulka 10, Graf 10). 

 

  

7

17

3
22

12

2

00

5

3

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne

p
o

če
t 

o
d

p
o

ev
ěd

í

Kmenoví zaměstnanci OSVČ Agenturní pracovníci



Simona Kožárová: Analýza faktorů pracovní spokojenosti zaměstnanců vybrané společnosti 

2015  25 

 

Tabulka 10: Otázka č. 8 

Možnost / pracovníci Kmenoví 

zaměstnanci 

OSVČ Agenturní 

pracovníci 

Stravenky 15 0 0 

Životní pojištění 3 0 0 

Žádný benefit 11 16 8 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 
Graf 10: Benefity 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Pracovníci agentury a OSVČ nevyužívají poskytovaných benefitů, proto jsou v grafu 

promítnuty pouze výsledky kmenových zaměstnanců. Kmenoví zaměstnanci, tedy 38 % 

z nich, odpověděli, že jejich zaměstnavatel žádné benefity neposkytuje. Opak je pravdou, 

společnost poskytuje stravenky a příspěvky na životní pojištění. Stravné je ve společnosti 

řešeno § 163 ZP. 
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Otázka č. 9: „ Jaké benefity byste od zaměstnavatele uvítali?“  

Jelikož je vždy co zlepšovat, společnost zajímalo, jaké další benefity by pracovníci 

uvítali. Jedná se o otázku s otevřeným koncem. Počty odpovědí jsou zobrazeny 

v následující tabulce a grafu (viz Tabulka 11, Graf 11). 

 

Tabulka 11: Otázka č. 9 

Možnost / pracovníci Kmenoví 

zaměstnanci 

OSVČ Agenturní 

pracovníci 

Prémie 5 - - 

Proplácení přesčasů 15 - - 

Příplatky  3 - - 

Příspěvek na dovolenou 6 - - 

Žádné - 16 3 

Jakékoli - - 5 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 
Graf 11: Nové benefity 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Co se týče kmenových zaměstnanců, 52 % z dotázaných by uvítalo proplácení 

přesčasů. Společnost neproplácí přesčasy ihned, z toho důvodu, že v zimním období 

dochází k tomu, že není zabezpečena práce pro zaměstnance, kteří tak zůstávají doma 

i několik týdnů, a právě v tuto dobu jsou jim vypláceny přesčasy. Jelikož si zaměstnanci 

tuto skutečnost dostatečně neuvědomují, bylo by vhodné je na to upozornit. Dále nemají 

zaměstnanci přehled o poskytovaných benefitech, jako je například penzijní připojištění. 

Z toho důvodů by bylo vhodné posílení komunikace ze strany zaměstnavatele. Kmenoví 

zaměstnanci ve věku 31 – 40 let s pracovním zařazením „dělník“ by uvítali příspěvky na 

dovolenou či prémie za řádně splněnou zakázku. Tyto příspěvky společnost prozatím 

neposkytuje ani o nich neuvažuje. Příplatky za práci pracovníků na nočních směnách jsou 

na zvážení zaměstnavatele, stejně jako prémie za řádně a včas dokončenou zakázku.   

OSVČ nemají zájem o benefity a 62 % z dotázaných pracujících pro agenturu by 

uvítalo jakýkoli benefit, jelikož ale tyto dvě skupiny nevyužívají poskytovaných benefitů, 

jsou v grafu promítnuty pouze výsledky kmenových zaměstnanců. 

 

Otázka č. 10: „ Považujete výši mzdy za odpovídající Vašim pracovním výkonům?“  

Z důvodu práce na zakázkách po celé ČR, nutnost cestování a dojíždění za prací, možná 

sezónnost zaměstnání, možná rizika a s nimi spojená nebezpečí při vykonávání práce 

apod. mě přiměla položit pracovníkům tuto otázku. Počty odpovědí jsou zobrazeny 

v následující tabulce a grafu (viz Tabulka 12, Graf 12). 

 

 
Tabulka 12: Otázka č. 10 

Možnost / pracovníci Kmenoví 

zaměstnanci 

OSVČ Agenturní 

pracovníci 

Rozhodně ano 0 2 0 

Spíše ano 10 10 5 

Spíše ne 15 4 3 

Rozhodně ne 4 0 0 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf 12: Výše mzdy 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Po finanční stránce se necítí dostatečně ohodnoceno celkově 49 % z dotázaných 

respondentů. Jednotlivě pak se svou mzdou není spokojeno 66 % kmenových 

zaměstnanců, 25 % OSVČ a 38 % pracovníků agentury. Jedná se o pracovníky se 

základním vzděláním, výučním listem či středoškolským vzděláním s maturitou ve věku 

18 – 30, 31 – 40 a 41 – 50 let s pracovním zařazením dělník či THP. Ačkoliv dle ČSÚ 

dosáhla v roce 2014 průměrná mzda výše 25 686 Kč a v meziročním srovnání činil 

přírůstek 608 Kč, lze předpokládat nespokojenost zaměstnanců s výší jejich platu, a proto 

by tomuto problému měla být věnována dostatečná pozornost.  
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Otázka č. 11: „ Jakou změnu byste na pracovišti uvítali?“   

Jelikož pracovníci často mění místo výkonu práce, je důležité, aby bylo pro pracovníka 

zajištěno vyhovující pracovní prostředí. Proto vedení společnosti zajímalo, jaké změny 

by pracovníci na svých pracovištích uvítali. Jedná se o otázku s otevřeným koncem. Počty 

odpovědí jsou zobrazeny v následující tabulce a grafu (viz Tabulka 13, Graf 13). 

 

 

Tabulka 13: Otázka č. 11 

Možnost / pracovníci Kmenoví 

zaměstnanci 

OSVČ Agenturní 

pracovníci 

Cokoli - - 2 

Tolerance ostatní firem 7 5 3 

Kvalifikace - - 3 

Vstřícnost ostatních firem - 3 - 

Komunikace s ostatními firmami 6 5 - 

Finanční ohodnocení 7 3 - 

Lepší vybavení pracoviště 2 - - 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

Graf 13: Změna na pracovišti 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Jde o jednu z otevřených otázek. Respondenti ji zodpovídali bohužel pouze heslovitě. Po 

vyhodnocení otázky jsem sestavila přehled nejčastěji uvedených změn, viz Tabulka 13 

výše. Jak tabulka napovídá, nejvíce vyskytující se odpovědi jsou: tolerance a komunikace, 

které se vztahují ke spolupráci s ostatními firmami a finanční ohodnocení ze strany 

zaměstnavatele. Pracovníci společností, které spolu sdílí stejné pracoviště, mnohdy místo 

vzájemné spolupráce vyvolávají různé konflikty a tak dochází na pracovišti ke vzniku 

určitého napětí, které je spojeno právě s nerespektováním druhého např. 

neinformovanosti ostatních pracovníků o rizicích na pracovišti, nedodání potřebných 

výkresů či objednaného materiálu apod. Tyto změny by uvítali pracovníci zaměstnání 

jako dělníci, ve věku 18 – 30 a 31 – 40 let s příjmem 10 000 – 15 000 Kč/měsíc a v rozmezí 

15 001 – 20 000 Kč/měsíc. 

 

Otázka č. 12: „ Ohodnoťte spolupráci s vedoucím pracovníkem.“  

Na pracovišti vznikají různé situace, vypadající mnohdy na první pohled neřešitelně, 

a proto je zde vedoucí pracovník, aby tyto situace řešil, a podřízenému tak pomohl při 

jeho práci.  

 

Jde například o situaci, kdy pracovní výkresy zcela neodpovídají skutečnému stavu na 

pracovišti. Může také dojít k poruchám strojů či nářadí potřebných k výkonu práce či 

k nedostatku materiálu pro splnění úkolu. Často také dochází k náhlým změnám na 

pracovišti. Stává se, že pracovní prostor je nárazově přidělen jiné spolupracující firmě, 

a společnost PRO ENAMO SERVIS s.r.o. musí rychle reagovat na změny. V danou chvíli 

je nutné zajistit přemístění pracovníků na jiné pracoviště, zajištění jiné práce na zakázce, 

provést změny pracovních plánů a znovu rozvrhnutí časového fondu. 

 

U této otázky měli respondenti možnost ohodnotit svého nadřízeného na stupnici od 1 až 

do 5, kde 1 znamenalo výborný a 5 nedostatečný. Respondenti hodnotili jak komunikaci 

s nadřízeným, tak ocenění podřízeného či pomoc podřízeným pracovníkům s řešením 

jednotlivých úkolů.  
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Níže uvádím tabulku, ve které lze vidět všechny skupiny respondentů – tedy kmenové 

zaměstnance, OSVČ i pracovníky agentury (viz Tabulka 14). Výsledná průměrná známka 

byla vypočtena jako vážený aritmetický průměr. 

 

Tabulka 14: Otázka č. 12 

Známka 
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1 9 3 3 6 4 6 2 2 0 

2 12 12 21 7 10 8 4 6 5 

3 8 11 4 3 2 2 2 0 3 

4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vážený 

průměr 

1,97 2,48 2,1 1,81 1,88 1,75 2 1,75 2,38 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

K zjištění míry spokojenosti ve spolupráci s nadřízeným pracovníkem byl použit vážený 

aritmetický průměr, jelikož bylo zapotřebí brát do úvahy i váhu jednotlivých hodnot. 

Otázka měla pětibodovou škálu hodnocení, čím nižší dosažená hodnota, tím jsou 

pracovníci spokojenější. Kmenoví zaměstnanci nejhůře ohodnotili parametr „ocenění“ 

ze strany vedoucích pracovníků, kterým byla udělená známka 2,48, z čehož vyplývá, že 

v této oblasti by měli vedoucí pracovníci učinit určitá opatření. Druhým problémovým 

parametrem bylo „řešení úkolů“. Tomuto parametru byla udělena průměrná známka 

2,1.  Stejný problém tedy řešení úkolů cítí i pracovníci z personálních agentur, kteří udělili 

průměrnou známku ve výši 2,38. Pracovníci personálních agentur také vidí problémy 

v oblasti komunikace s vedoucími pracovníky, kterým udělili průměrnou známku 2. 
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Celkově lze konstatovat, že i když všechny tři oblasti byly hodnoceny průměrnou 

známkou „velmi dobře“, je nutné všem třem oblastem věnovat zvýšenou pozornost 

a hledat cesty ke zlepšení. 

 

Otázka č. 13: „Ohodnoťte spolupráci s ostatními pracovníky.“  

Jedná se o náročnou práci, při které spolu musí pracovníci maximálně kooperovat, je 

důležitá vzájemná podpora a důvěra. Zajímalo mě proto, zda si pracovníci jako kolektiv 

rozumí a jaké mají mezi sebou vztahy.  

 

U této otázky měli respondenti možnost ohodnotit spolupráci se svými kolegy na stupnici 

od 1 až do 5, kde 1znamenalo výborný a 5 nedostatečný.  

 

Respondenti hodnotili, jak komunikaci s kolegou, tak spolupráci při řešení jednotlivých 

úkolů.  Níže uvádím tabulku, ve které lze vidět všechny skupiny respondentů – kmenové 

zaměstnance, OSVČ i pracovníky agentury (viz Tabulka 15). Výsledná průměrná známka 

byla vypočtena jako vážený aritmetický průměr. 

 

Tabulka 15: Otázka č. 13 

Známka 
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1 7 5 7 6 0 0 

2 18 19 6 9 4 4 

3 4 5 3 1 4 4 

4 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 

Vážený 

průměr 
1,9 2 1,75 1,69 2,5 1,25 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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K zjištění míry spokojenosti ve spolupráci s kolegy byl také použit vážený aritmetický 

průměr, protože bylo rovněž zapotřebí brát do úvahy i váhu jednotlivých hodnot. Otázka 

měla pětibodovou škálu hodnocení, čím nižší dosažená hodnota, tím jsou pracovníci 

spokojenější. I v tomto hodnocení lze spatřovat prostor pro zlepšování. Průměrná známka 

se stejně, jako v předchozím hodnocení pohybuje na stupni „velmi dobře“. 

 

Otázka č. 14: „ Máte jasně stanovené pracovní cíle a úkoly, které se týkají Vaší 

práce?“  

Opět z důvodu neustálých změn míst výkonu práce a zadání požadované práce jsem 

zjišťovala, zda jsou úkoly pracovníkům zadávány jasně a srozumitelně. Počty odpovědí 

jsou zobrazeny v následující tabulce a grafu (viz Tabulka 16, Graf 14). 

 
Tabulka 16: Otázka č. 14 

Možnost / pracovníci Kmenoví 

zaměstnanci 

OSVČ Agenturní 

pracovníci 

Rozhodně ano 5 7 2 

Spíše ano 18 9 4 

Spíše ne 6 0 2 

Rozhodně ne 0 0 0 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf 14: Pracovní cíle a úkoly 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Pracovní cíle a úkoly má jasně stanoveno 85 %, zbývajících 15 % si myslí opak. Jedná se 

o pracovníky ve věku 18 – 30 let se základním vzděláním nebo středoškolským vzděláním 

s výučním listem a pracovním zařazením dělník. 

 

Otázka č. 15: „ Je, dle Vašeho názoru, práce ve Vašem kolektivu dobře 

organizována?“  

Protože dochází k tomu, že na jednom místě nemůže v tutéž dobu pracovat více 

společností, dochází k častým změnám pracovního plánu, nutnosti náhlého přemístění 

pracovníků a jejich prozatímní vykonávání jiné práce, zajímalo mne proto, zda je práce 

na pracovišti rozdělována efektivně. Počty odpovědí jsou zobrazeny v následující tabulce 

a grafu (viz Tabulka 17, Graf 15). 
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Tabulka 17: Otázka č. 15 

Možnost / pracovníci Kmenoví 

zaměstnanci 

OSVČ Agenturní 

pracovníci 

Rozhodně ano 4 4 2 

Spíše ano 20 10 6 

Spíše ne 4 2 0 

Rozhodně ne 1 0 0 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

Graf 15: Organizace práce 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Pouze 13 % z dotázaných si myslí, že práce v jejich kolektivu není dobře organizovaná. 

Jedná se o pracovníky ve věku 18 – 30 let se základním vzděláním nebo středoškolským 

vzděláním s výučním listem a pracovním zařazením dělník. 
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Otázka č. 16: „ Převažuje na pracovišti přátelská atmosféra?“  

Z důvodu fyzicky i psychicky náročné práce mne zajímalo, jaké podmínky panují 

na pracovišti. Počty odpovědí jsou zobrazeny v následující tabulce a grafu (viz Tabulka 

18, Graf 16). 

 

Tabulka 18: Otázka č. 16 

Možnost / pracovníci Kmenoví 

zaměstnanci 

OSVČ Agenturní 

pracovníci 

Rozhodně ano 2 7 2 

Spíše ano 24 9 6 

Spíše ne 3 0 0 

Rozhodně ne 0 0 0 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

Graf 16: Atmosféra na pracovišti 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Pouze 6 % z dotázaných si myslí, že na jejich pracovišti spíše nepanuje přátelská 

atmosféra. Jedná se o kmenové zaměstnance ve věku 18 – 30 let se středoškolským 

vzděláním s výučním listem a pracovním zařazením dělník. 

 

Otázka č. 17: „ Je dle Vašeho názoru na pracovišti dostatečný počet pracovníků?“  

Neustálé změny v organizaci práce na pracovišti, ať už kvůli nemožnosti souběžné práce 

s jinou společností, či kvůli absenci pracovníků, vyvolávají otázku, zda je i přesto zajištěn 

dostatečný počet pracovníků pro daný úkol. Počty odpovědí jsou zobrazeny v následující 

tabulce a grafu (viz Tabulka 19, Graf 17). 

 

 
Tabulka 19: Otázka č. 17 

Možnost / pracovníci Kmenoví 

zaměstnanci 

OSVČ Agenturní 

pracovníci 

Rozhodně ano 0 0 0 

Spíše ano 13 9 3 

Spíše ne 16 5 5 

Rozhodně ne 0 2 0 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf 17: Počet pracovníků 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Nadpoloviční většina, tedy 55 % kmenových zaměstnanců, se domnívá, že je na 

pracovišti nedostatek pracovníků. Stejný názor má 44 % OSVČ a 63 % agenturních 

pracovníků. Tito pracovníci se nachází ve věku 18 – 30 let a 31 – 40 let s pracovním 

zařazením dělník či vedoucí pracovník.  

 

Otázka č. 18: „ Je ve firmě kladen velký důraz na bezpečnost a ochranu zdraví 

pracovníků při práci?“  

Z důvodu práce ve výškách, na plošinách, na lešení či používání elektrických či jiných 

zařízení je nutné dbát na bezpečnost při práci. Společnost pro své zaměstnance pořádá 

pravidelné školení BOZP. I přesto jsem touto otázkou zjišťovala, zda společnost 

zabezpečuje svým pracovníkům ochranné pracovní prostředky a vhodné podmínky pro 

vykonávanou práci. Počty odpovědí jsou zobrazeny v následující tabulce a grafu (viz 

Tabulka 20, Graf 18). 
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Tabulka 20: Otázka č. 18 

Možnost / pracovníci Kmenoví 

zaměstnanci 

OSVČ Agenturní 

pracovníci 

Rozhodně ano 5 5 3 

Spíše ano 24 11 5 

Spíše ne 0 0 0 

Rozhodně ne 0 0 0 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

Graf 18: BOZP 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Všichni dotázaní se shodli na tom, že na pracovišti se dodržuje bezpečnost práce a dbá se 

na ochranu zdraví při práci. 
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Otázka č. 19: „ Uvažujete v současné době vážně o odchodu z firmy?“ 

Při takto náročné práci, vyžadující se neustále přizpůsobování novým situacím, může 

docházet k demotivaci zaměstnance, proto mě zajímalo, zda pracovníci neuvažují 

o odchodu z firmy. Počty odpovědí jsou zobrazeny v následující tabulce a grafu (viz 

Tabulka 21, Graf 19).  

 

Tabulka 21: Otázka č. 19 

Možnost / pracovníci Kmenoví 

zaměstnanci 

OSVČ Agenturní 

pracovníci 

Rozhodně ano 3 3 0 

Spíše ano 7 2 2 

Spíše ne 18 8 4 

Rozhodně ne 1 2 2 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 
Graf 19: Odchod z firmy 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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O odchodu ze zaměstnání uvažuje 34 % kmenových zaměstnanců, co se týče OSVČ 

o ukončení spolupráce uvažuje 31 % a z agenturních pracovníků o odchodu přemýšlí 

25 % respondentů. 

 

Z analýzy vyplývá, že zaměstnanci ve věku 18 – 30 let, 31 – 40 a 41 – 50 let s pracovním 

zařazením dělník či THP a platovým ohodnocením v rozmezí 10 000 – 15 000 Kč/měsíc, 

15 001 – 20 000 Kč/měsíc, 20 001 – 25 000 Kč/měsíc sice uvažují o odchodu, avšak 

v ostatních odpovědích nebyla patrná jejich nespokojenost, zaměstnanci jsou spokojeni 

se svým zaměstnáním, péče ze strany zaměstnavatele je dle jejich názoru dostatečná, 

avšak nejsou spokojení se svým platovým ohodnocením. O odchodu z firmy uvažují 

především zaměstnanci, kteří odpověděli na otázku č. 10, že výši mzdy nepovažují za 

odpovídající jejich pracovním výkonům.  

 

Tyto odpovědi respondentů mě vedou k závěru, že zaměstnanci jsou, co se týče náplně 

práce, spokojeni, avšak nejsou spokojeni s finančním ohodnocením ze strany 

zaměstnavatele. 
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Otázka č. 20: „ Do jaké kategorie spadá Váš průměrný hrubý měsíční příjem?“  

Počty odpovědí jsou zobrazeny v následující tabulce a grafu (viz Tabulka 22, Graf 20). 

 

Tabulka 22: Otázka č. 20 

Možnost / pracovníci Kmenoví 

zaměstnanci 

OSVČ Agenturní 

pracovníci 

10 001 – 15 000 8 3 4 

15 001 – 20 000 16 7 4 

20 001 – 25 000 5 4 - 

25 001 – 30 000 - 2 - 

více než 30 001 - - - 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

Graf 20: Měsíční příjem 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Ve 3. čtvrtletí 2014 činila průměrná hrubá měsíční mzda v České republice 25 219 Kč, 

ve 4. čtvrtletí 2014 to bylo již 27 200 Kč, dle údajů z MPSV. Z grafu vyplývá, že 28 % 

respondentů patří do první kategorie, tedy hrubý měsíční výdělek do 15 000 Kč, 52 % má 

hrubý měsíční příjem do 20 000 Kč, 16 % dotázaných uvedlo, že jejich příjem činí do 

25 000 Kč/měsíc a pouhá 4 % mají měsíční příjem do 30 000 Kč. K průměrné hrubé 

měsíční mzdě se tedy blíží pouze vedoucí pracovníci a průměrnou měsíční mzdu mají 

pouze pracovníci THP. 

 

Mzda zaměstnanců společnosti je tvořena ze zákonné minimální mzdy a prémií. Dle 

informací z MPSV je základní sazba minimální mzdy od 1. 1. 2015 pro stanovenou 

týdenní pracovní dobu 40 hodin 9 200 Kč za měsíc nebo 55 Kč za hodinu. Prémie 

zaměstnanců mohou dosahovat až do výše 20 000 Kč měsíčně. V následující tabulce 

uvádím vybrané skupiny prací, příklady jejich činností, zařazené do platové třídy 

a platové ohodnocení. Jak vyplývá z tabulky, je rozdíl mezi platovým ohodnocením 5. a 6. 

platové třídy a 9. a 10. platové třídy až 2 500 Kč ve prospěch vyšší platové třídy (viz 

Tabulka 23).  

 

Tabulka 23: Skupiny prací 

Skupina 

prací 

Příklad činností Platová 

třída 

Kč/ hod Kč/ měsíc 

3. Strojní i ruční obrábění materiálů v dílně. 5. a 6. 67 11 200 

4. Broušení ploch na rovinných bruskách v přesnosti 

s výkresovým požadavkem, dodržování rovinnosti, 

rovnoběžnosti nebo úhlové přesnosti. 

7. a 8. 74 12 400 

5. Zhotovování prototypů výrobků. 9. a 10. 81,70 13 700 

Zdroj: [10] 
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Otázka č. 21: „ Jaké je Vaše současné pracovní zařazení?“  

Počty odpovědí jsou zobrazeny v následující tabulce a grafu (viz Tabulka 24, Graf 21). 

 

Tabulka 24: Otázka č. 21 

Možnost / pracovníci Kmenoví 

zaměstnanci 

OSVČ Agenturní 

pracovníci 

Dělník 23 16 8 

Vedoucí 3 - - 

THP 3 - - 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

Graf 21: Pracovní zařazení 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Převážnou část pracovníků tvoří lidé, kteří jsou zaměstnání jako dělníci ve výrobě viz 

grafické zobrazení pracovního zařazení zaměstnanců. 
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Otázka č. 22: „ Uveďte prosím Vaše pohlaví: 

Počty odpovědí jsou zobrazeny v následující tabulce a grafu (viz Tabulka 25, Graf 22). 

 

Tabulka 25: Otázka č. 22 

Možnost / pracovníci Kmenoví 

zaměstnanci 

OSVČ Agenturní 

pracovníci 

Muž 29 16 8 

Žena 2 0 0 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

Graf 22: Pohlaví 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Pro společnost PRO ENAMO servis s.r.o. pracují pouze jediné dvě ženy, které se 

zúčastnili mého výzkumu. 
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Otázka č. 23, 24: „ Jaký je Váš věk?“ „ Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?“ 

Počty odpovědí jsou zobrazeny v následujícím kontingenčním grafu (viz Graf 23). 

 

 

Graf 23: Věk, vzdělání 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

V produktivním věku se nachází 72 % pracovníků společnosti. Tedy 34 % pracovníků je 

v rozmezí 18 – 30 let a 38 % pracovníků má mezi 31 – 40 lety. V rozmezí 41 -50 je 22 % 

z dotázaných a do 60 let má 6 % respondentů. 

  

Základní vzdělání má 17 % pracujících pro společnost PRO ENAMO servis s.r.o., 49 % 

respondentů má výuční list, 28 % z dotázaných má vzdělání s maturitou a pouze 6 % má 

vysokoškolské vzdělání. 
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4.5 Vyhodnocení hypotéz 

Pro ověření výše uvedených hypotéz (kapitola 4. 1.) byly využity údaje získané 

dotazníkovým šetřením. S jejich použitím lze určit spokojenost zaměstnanců společnosti 

PRO ENAMO SERVIS s.r.o. 

Celkem byly formulovány čtyři nulové hypotézy (H0) a k nim příslušné alternativní 

hypotézy (H1). Jednotlivé hypotézy byly testovány pomocí testu relativní četnosti.  

 

Hypotéza č. 1 

H0: Předpokladem je, že se svým platem bude spokojeno více než 50 % zaměstnanců. 

H1: Předpokladem je, že se svým platem bude spokojeno méně než 50 % zaměstnanců. 

Pro vyhodnocení hypotézy byla použitá desátá otázka z dotazníku. 

 

Se svou mzdou není spokojeno 66 % kmenových zaměstnanců, 25 % OSVČ a 38 % 

pracovníků agentury. Nedostatečně ohodnoceno se celkově cítí 49 % z dotázaných 

respondentů.  

 

Hrubý měsíční příjem činí u 28 % respondentů 15 000 Kč, do 20 000 Kč má 52 % 

respondentů a 16 % dotázaných uvedlo, že jejich příjem činí do 25 000 Kč. Pracovníci 

jsou zaměstnáni převážně jako dělníci ve výrobě, kvůli dosaženému vzdělání. 

Pracovnímu zařazení tak odpovídá i jejich finanční ohodnocení.  

 

Platnost stanovené hypotézy se nepotvrdila, viz Tabulka 26. 

 

Hypotéza č. 2 

H0: Předpokladem je, že se svým zaměstnáním bude spokojeno více než 60 % 

zaměstnanců. 

H1: Předpokladem je, že se svým zaměstnáním bude spokojeno méně než 60 % 

zaměstnanců. 

Pro vyhodnocení hypotézy byla použitá šestá otázka z dotazníku.  
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Z odpovědí vyplývá, že 55 % kmenových zaměstnanců, 81 % pracovníků pracujících jako 

OSVČ a 50 % agenturních pracovníků je spokojeno se svým zaměstnáním či prací pro 

společnost PRO ENAMO servis s.r.o. Celkově je se svým zaměstnáním spokojeno 77 % 

z dopovídajících respondentů. 

 

Platnost stanovené hypotézy se potvrdila, viz Tabulka 26. 

 

Hypotéza č. 3 

H0: Předpokladem je, že méně než 55 % zaměstnanců je nespokojeno s péči poskytovanou 

ze strany zaměstnavatele.  

H1: Předpokladem je, že více než 55 % zaměstnanců je nespokojeno s péči poskytovanou 

ze strany zaměstnavatele. 

Pro vyhodnocení hypotézy byla použitá sedmá otázka z dotazníku. 

 

U sedmé otázky odpovědělo 83 % kmenových pracovníků, dále 88 % OSVČ a 63 % 

agenturních pracovníků, že péče ze strany zaměstnavatele je dostatečná.   

 

Platnost stanovené hypotézy se potvrdila, viz Tabulka 26. 

 

Hypotéza č. 4 

H0: Předpokladem je, že méně než 40 % zaměstnanců si neuvědomuje či nemá přehled 

o zaměstnavatelem poskytovaných benefitech.  

H1: Předpokladem je, že více než 40 % zaměstnanců si neuvědomuje či nemá přehled 

o zaměstnavatelem poskytovaných benefitech. 

Pro vyhodnocení hypotézy byla použitá osmá otázka z dotazníku. 

 

Z odpovědí vyplývá, že 38 % zaměstnanců nemá přehled o poskytovaných benefitech. 

Platnost stanovené hypotézy se potvrdila, viz Tabulka 26. 
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Tabulka 26: Souhrnné zhodnocení hypotéz 

Číslo otázky v dotazníku 10 6 12 8 

Číslo testované hypotézy 1. 2. 3. 4. 

Počet respondentů 53 53 53 29 

Počet vyhovujících odpovědí 27 33 10 11 

Výběrová relativní četnost p 0,509 0,623 0,189 0,379 

H0: π = π0 0,50 0,60 0,55 0,40 

H1: π > π0  0,50 0,60  0,40 

H1: π < π0   0,55   

Testové kritérium U 0,137 0,336 -5,287 -0,227 

Kritický obor pro a = 0,05 1,645 1,645 -1,645 1,645 

 

Vyhodnocení hypotéz 

Zamítnutí 

hypotézy 

H1 

Přijmutí 

hypotézy  

H1 

Přijmutí 

hypotézy 

H1 

Přijmutí 

hypotézy 

H1 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Na základě výsledků průzkumu jsem definovala opatření vedoucí ke zlepšení 

pracovní spokojenosti zaměstnanců, viz kapitola 5. Návrh opatření. Je jen na vedení 

společnosti, zda uvedené návrhy bude brát v úvahu. 
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5. Návrh opatření 

 

Provedené dotazníkové šetření se setkalo s velkým zájmem jak ze strany pracovníků, 

tak ze strany zaměstnavatele. Ochota vyplňovat poskytnutý dotazník byla poměrně 

veliká. Společnost je hodnocena spíše pozitivně i přes problémy na pracovištích. 

Dotazování bylo realizováno v sídle firmy v Ostravě, kde probíhalo formou vyplnění 

dotazníku a jeho vhozením do zapečetěné urny v kanceláři asistentky.    

 

Na základě informací získaných od pracovníků společnosti a dat získaných 

dotazníkovým šetřením, jejich analýzou a následném vyhodnocení mohla být navrhnuta 

níže uvedená opatření, která by mohla přispět ke zvýšení pracovní spokojenosti.  

 

Po zhodnocení výsledků provedené analýzy (viz kapitola 4. 4.), uvádím níže oblasti, 

ve kterých je potřeba navrhnout změny: 

 

 pracovní doba; 

 pracovní prostředí; 

 oblast finanční i nefinanční motivace; 

 oblast spokojenosti s kooperujícími společnostmi; 

 nedostatečný počet pracovníků; 

 oblast komunikace v rámci celé společnosti. 

 

Pracovní doba mezi pracovníky vyvolává nespokojenost. Důvodem jsou časté 

změny pracovní doby, vyžadování přesčasů, které jsou ohodnoceny v období nedostatku 

práce, tedy v zimních měsících, nutnost pracovat na nočních směnách apod. To vše skýtá 

prostor pro případnou změnu či vyvolání diskuze mezi vedením společnosti a pracovníky 

o řešení dané situace. Tento problém by mohl být vyřešen například příplatky za noční 

směnu ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku, prémii za splnění zakázky či 

odměnou ve formě poukázek na nákup, pozvání zaměstnanců na oběd anebo uspořádání 
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půlročních firemních akcí, kde by byl pro zaměstnance připraven zábavný společenský či 

sportovní program, určený pro ně a jejich rodinné příslušníky. 

 

Průměrně každý pracovník odpracuje 10 nočních směn, přičemž průměrný hodinový 

výdělek činí 70 Kč. Tudíž by se náklady na jednoho zaměstnance zvýšily o cca 1120 Kč 

měsíčně a 29 120 Kč ročně. Vedení společnosti nepracuje v nočním provozu, proto není 

v ročních nákladech na příplatky za noční směnu zahrnuto. Poukázky na nákup v hodnotě 

500 Kč, které by byly vydávány čtvrtletně, by při stávajícím počtu zaměstnanců činili 

zvýšení nákladů o 58 000 Kč ročně. Pozvání zaměstnanců dvakrát ročně na oběd by 

společnost stálo cca 30 000 Kč a půlroční firemní akce by společnost přišlo na cca 

120 000 Kč za rok. Lze ale předpokládat, že zaměstnanci budou příznivěji hodnotit spíše 

poukázky na nákup či příplatky za noční směny. Konečné rozhodnutí je ale na vedení 

společnosti. 

 

Dále z výzkumu vyplývá, že pracovníci nejsou spokojeni s pracovním prostředím. 

Tento problém lze řešit diskuzí se zadávající firmou, která by přizpůsobila pracovní místo 

dle požadavku pracovníků. Vedoucí pracovník by měl nadřízeného pravidelně informovat 

o nedostatcích na pracovišti, kterých si povšimnul anebo na které mu bylo zaměstnanci 

poukázáno. Společnost se také může zaměřit na zakázky jiných společností či se zúčastnit 

výběrových řízení jiných subjektů, než těch, u kterých nejsou pracovníci spokojeni 

s pracovním prostředím. 

 

Pracovníci společnosti se necítí dostatečně finančně ohodnoceni. Jejich mzda je 

tvořena ze zákonné minimální mzdy a prémií. Pracovnicí si však nemyslí, že by mzda 

odpovídala jejich pracovním výkonům. Nejsou spokojeni s tím, že jim nejsou přesčasy 

vypláceny ihned. Pokud se ale podíváme na vzdělání a profesní zkušenosti pracovníků, 

mzda je odpovídající. Společnost porovnávala finanční ohodnocení s ostatními 

organizacemi v oboru a mezi platovými podmínkami velké rozdíly nejsou. Zaměstnanci 

souhlasili při nástupu do zaměstnání s tím, že přesčasy jim budou vypláceny v období 
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nedostatku práce, jelikož se jedná ve většině případů o sezonní práce, např. odstávky 

různých strojů probíhají především v letních měsících. 

Tudíž by bylo vhodné zaměstnance pravidelně upozorňovat na skutečnost, že finanční 

ohodnocení odpovídá hodnocení v jejich oboru a dále pak, že souhlasili s vyplácením 

přesčasů v období nedostatku práce.  

 

Společnost PRO ENAMO SERVIS s.r.o. by se měla zabývat zaměstnaneckými 

výhodami, příplatky a výběrem jednotlivých typů odměn. Příplatky jsou možné, 

v mimořádné odměně za počet let strávených ve firmě, nebo jako bonus za nízkou 

nemocnost, který by dostal pracovník, minimálně nemocen. Tyto příplatky by měly být 

upraveny vnitřním předpisem, kterým by společnost stanovila výši odměn a bonusů. 

Jedná se o citlivou oblast, proto zde nejsou uvedeny konkrétní výše těchto finančních 

ohodnocení. V tomto případě je nutno nastavit rozumnou hranici, aby nedocházelo ke 

zvyšování nákladů firmy tím, že zaměstnanci budou do práce docházet nemocní a poté 

odcházet na nemocenskou hromadně či se sníží jejich produktivita práce. U jednotlivých 

typů odměn by společnost mohla zvážit možnost Cafeteria systému, kde by si každý 

pracovník vybral odměnu, která vyhovuje právě jemu, rovněž by se vyřešila 

nespokojenost se zaměstnaneckými benefity. Jelikož jsou ve společnosti zastoupeni 

zejména pracovníci mužského pohlaví, lze uvažovat o zařazení sportovních akcí či 

o příspěvcích na fitness či bazén. Před zavedením tohoto systému bych zvážila krátké 

interview, ve kterém by zaměstnanci uvedli, o jaké benefity by měli zájem. 

 

Změny na pracovišti, které by pracovníci uvítali, tkví především v komunikaci 

a v chování pracovníků ostatních spolupracujících společností, či jejich postoje v daných 

situacích.  Tento problém souvisí s problémem nespokojenosti s pracovním prostředím. 

V tomto případě bych navrhovala lepší komunikaci mezi vedením společnosti 

a zadávajícím subjektem, včas urgovat řešení problémů a neshod. Avšak aby mohly být 

tyto problémy odstraněny, je nutné pořádat pravidelná šetření a zjišťovat, s jakými 

konkrétními případy se pracovníci potýkají. Proto by stálo zvážit zavedení boxů, do 

kterých by zaměstnanci mohli své připomínky, návrhy a stížnosti vhazovat. Těmito 
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připomínkami by se pak zabývali odpovědní pracovníci, například vedoucí pracovník, 

který by pravidelně po každém turnusu provedl šetření a předal získané informace 

nadřízenému. 

 

Počet pracovníků na pracovišti je dle výzkumu nedostatečný. Doporučila bych 

společnosti PRO ENAMO SERVIS s.r.o., obsadit více pracovních míst, nejlépe 

zaměstnáním nových kmenových zaměstnanců s odbornou kvalifikací či OSVČ. 

Společnost může využít příspěvky na nové zaměstnance a to tak, že se zúčastní projektů 

od Fondu dalšího vzdělávání, jako jsou Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání či Stáže 

ve firmách nebo Odborné praxe pro mladé do 30 let. Dále je možnost využití příspěvku 

na vytvoření účelného pracovního místa či rekvalifikaci zaměstnanců, které poskytují 

úřady práce (§ 110 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů). Pokud by společnost přijala jednoho nového zaměstnance, znamenalo by to 

zvýšení nákladů o 24 120 Kč/měsíc, viz Tabulka 27 níže. 

 

Tabulka 27: Náklady zaměstnavatele na jednoho zaměstnance 

 Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Zdravotní pojištění [Kč]: 

Zdravotní pojištění (4,5% / 9%): 810,00 1 620,00 

Sociální pojištění [Kč]: 

Nemocenské pojištění (0%/2,3%): 0,00 414,00 

Důchodové pojištění (6,5%/21,5%): 1 170,00 3 870,00 

Státní politika zaměstnanosti (0%/1,2%): 0,00 216,00  

Sociální pojištění celkem (6,5%/25%): 1 170,00 4 500,00  

Odvody celkem [Kč]: 

Odvody (11%/34%): 1 980,00 6 120,00 

Sleva na dani [Kč]: 

Sleva na poplatníka: 2 070,00   

Celková sleva na dani: 2 070,00   

Daň z příjmu[Kč]: 

Dílčí měsíční základ daně: 24 200,00   

Záloha na daň: 3 630,00  

Solidární příspěvek: 0,00  

Záloha na daň po uplatnění slev a zvýhodnění: 1 560,00  

Čistá měsíční mzda[Kč]: 

Čistá měsíční mzda: 14 460,00   

Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance [Kč]: 

Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance:   24 120,00 

Zdroj: [vlastní zpracování]  
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Otázka počtu zaměstnanců souvisí se zaměřením společnosti, kdy se jedná o práci na 

konkrétních zakázkách, které jsou realizovány v konkrétním časovém intervalu. Na 

každou zakázku je zapotřebí jiného počtu pracovníků. Často se stává, že zaměstnanci, 

kteří pracují na dané zakázce, nebudou mít již uplatnění v další zakázce a museli by být 

propuštěni. Proto společnost PRO ENAMO SERVIS s.r.o. řeší tento problém tím, že na 

práci najímá OSVČ či pracovníky prostřednictvím personálních agentur. U zaměstnanců 

z personálních agentur ovšem vzniká problém, že tyto pracovníky je nutné pokaždé zaučit 

na danou pracovní pozici, na rozdíl od kmenových zaměstnanců, a jejich pracovní 

morálka nebývá vždy nejlepší. 

 

Přesto, za předpokladu, že by společnost přijala 5 kmenových zaměstnanců, s pracovním 

zařazením dělník, při hrubé měsíční mzdě 18 000 Kč, v celkových nákladech společnosti 

by to znamenalo 120 600 Kč. 

 

Oblast komunikace ve společnosti nebyla zhodnocena negativně, avšak dle analýzy 

je nutné ji posílit. Komunikace ve firmě by měla být průhlednější a transparentnější. 

Tudíž se domnívám, že by společnost měla zaměstnancům sdělovat více informací, aby 

znali a pochopili mzdovou strukturu a politiku odměňování. Dále bych zavedla 

i na provizorních pracovištích nástěnky a oběžníky, aby byli všichni pracovníci 

informováni o tom, co se právě ve společnosti děje, co se chystá, apod. V případě, že se 

zaměstnanci nacházejí na vzdálenějším pracovišti, vést pracovní porady i s řadovými 

zaměstnanci nebo pořádat jednou týdně jejich shromáždění a řešit jejich každodenní 

problémy. 

 

Analýza, která byla provedena pomocí dotazníkového šetření, napomohla ke zjištění, jak 

jsou externí i interní zaměstnanci společnosti spokojení. Cílem bylo nejenom zjistit 

celkový postoj zaměstnanců ke společnosti, ale dozvědět se také, co by vedlo ke zvýšení 

jejich spokojenosti. Doporučila bych společnosti PRO ENAMO SERVIS s.r.o. provádět 

pravidelně se opakující dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost zaměstnanců.   
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6. Závěr  

 

Není společnost, která by si nepřála mít spokojeného zaměstnance, neboť právě 

spokojený zaměstnanec vykazuje vyšší produktivitu práce a menší absenci či fluktuaci. 

Pokud je zaměstnanec spokojený, není třeba ho již tolik motivovat k tomu, aby podával 

lepší výkony, ale on sám o to bude usilovat, aby si své pracovní místo udržel. U takového 

zaměstnance lze předpokládat pozitivní přístup jak k práci, tak ke kolegům i k společnosti 

samotné. 

Cílem diplomové práce bylo provést analýzu, která měla za úkol zjistit spokojenost 

zaměstnanců ve společnosti PRO ENAMO SERVIS s.r.o. 

V teoretické části byla popsána spokojenost zaměstnanců, motivace, zaměstnanecké 

výhody či systémy komunikace. 

V praktické části byla provedena analýza pomocí dotazníkového šetření, kterou bylo 

zjištěno, že pracovníci jsou nespokojeni s pracovní dobou, pracovním prostředím, 

nedostačujícím počtem spolupracovníků a především s komunikací s nadřízenými 

subjekty či kooperujícími společnostmi. 

V budoucnu by se společnost měla zaměřit více na potřeby svých pracovníků, 

motivovat je k lepším výkonům a zajistit etické chování z hlediska subjektů, pro které 

společnost pracuje. Pravidelně informovat o změnách ve společnosti, ale také svým 

zaměstnancům vysvětlovat pro ně nejasné a nesrozumitelné věci pravidelně jim 

připomínat jimi zapomenutá či opomíjená fakta.  

Společnost by měla přijmout taková opatření, která by pomohla zvýšit pracovní 

spokojenost jak interních, tak externích pracovníků společnosti a eliminovala jejich 

případnou fluktuaci. Výše uvedené návrhy mohou být pro společnost užitečné a mohou 

posloužit jako inspirace. Záleží pouze na vedení společnosti, zda některá opatření, 

doporučení využije. 
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Příloha 1: Dotazník pracovní spokojenosti 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto anonymního dotazníku. Cílem dotazování je 

zjistit úroveň spokojenosti zaměstnanců této firmy. Vyhodnocená data poslouží 

k následnému zlepšení pracovního prostředí a podmínek v této firmě. Předem děkuji za 

spolupráci při vyplňování tohoto dotazníku.  

Bc. Simona Kožárová 

 

1. Považujete Vaší pracovní pozici za fyzicky náročnou? (Jedna možnost) 

☐Rozhodně ano ☐Spíše ano ☐Spíše ne ☐Rozhodně ne 

 

2. Považujete Vaší pracovní pozici za psychicky náročnou? (Jedna možnost) 

☐Rozhodně ano ☐Spíše ano ☐Spíše ne ☐Rozhodně ne 

 

3. Jste spokojeni s pracovní dobou? (Jedna možnost) 

☐Rozhodně ano ☐Spíše ano ☐Spíše ne ☐Rozhodně ne 

 

4. Jste spokojeni s pracovním prostředím? (Jedna možnost) 

☐Rozhodně ano ☐Spíše ano ☐Spíše ne ☐Rozhodně ne 

 

5. Je Vaše kvalifikace patřičně využita? (Jedna možnost) 

☐Rozhodně ano ☐Spíše ano ☐Spíše ne ☐Rozhodně ne 

 

6. Jste se svým zaměstnáním spokojeni? (Jedna možnost) 

☐Rozhodně ano ☐Spíše ano ☐Spíše ne ☐Rozhodně ne 

 

7. Zdá se Vám péče o pracovníky ze strany zaměstnavatele dostatečná? 

(Jedna možnost) 

☐Rozhodně ano ☐Spíše ano ☐Spíše ne ☐Rozhodně ne 

 

8. Jaké benefity vám zaměstnavatel poskytuje? (Doplňte) 

____________________________________________________________________ 

 

9. Jaké benefity byste od zaměstnavatele uvítali? (Vypište) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

10. Považujete výši mzdy za odpovídající Vašim pracovním výkonům? 

(Jedna možnost) 

☐Rozhodně ano ☐Spíše ano ☐Spíše ne ☐Rozhodně ne 



 

 

11. Jakou změnu byste na pracovišti uvítali? (Vypište) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

12. Ohodnoťte spolupráci s vedoucím pracovníkem (jako ve škole, označte jen 

jednu možnost): 

Komunikace   1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 

Ocenění   1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 

Řešení pracovních úkolů 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 

 

13. Ohodnoťte spolupráci s ostatními pracovníky (jako ve škole, označte jen 

jednu možnost): 

Komunikace   1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 

Spolupráce   1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 

 

14. Máte jasně stanovené pracovní cíle a úkoly, které se týkají Vaší práce? 

(Jedna možnost) 

☐Rozhodně ano ☐Spíše ano ☐Spíše ne ☐Rozhodně ne 

 

15. Je, dle Vašeho názoru, práce ve Vašem kolektivu dobře organizována? 

(Jedna možnost) 

☐Rozhodně ano ☐Spíše ano ☐Spíše ne ☐Rozhodně ne 

 

16. Převažuje na pracovišti přátelská atmosféra? (Jedna možnost) 

☐Rozhodně ano ☐Spíše ano ☐Spíše ne ☐Rozhodně ne 

 

17. Je dle Vašeho názoru na pracovišti dostatečný počet pracovníků? 

(Jedna možnost) 

☐Rozhodně ano ☐Spíše ano ☐Spíše ne ☐Rozhodně ne 

 

18. Je ve firmě kladen velký důraz na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků 

při práci? (Jedna možnost) 

☐Rozhodně ano ☐Spíše ano ☐Spíše ne ☐Rozhodně ne 

 

19. Uvažujete v současné době vážně o odchodu z firmy? (Jedna možnost) 

☐Rozhodně ano ☐Spíše ano ☐Spíše ne ☐Rozhodně ne 

 

20. Do jaké kategorie spadá Váš průměrný hrubý měsíční příjem? 

(Jedna možnost) 

☐10 001 – 15 000 Kč  ☐15 001 – 20 000 Kč ☐20 001 – 25 000 Kč 

☐25 001 – 30 000 Kč  ☐více než 30 001 Kč 

 



 

 

21. Jaké je Vaše současné pracovní zařazení? (Jedna možnost) 

☐dělník (zámečník, svářeč, potrubář atp.)    ☐vedoucí pracovník (šéfmontér, mistr)    

☐THP 

 

22. Uveďte prosím Vaše pohlaví: 

☐Muž   ☐Žena 

 

23. Jaký je Váš věk? 

☐18 – 30 ☐31 – 40  ☐41 – 50 ☐51 – 60  ☐61 a více 

 

24. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

☐Základní  ☐Střední bez maturity ☐Střední s maturitou 

☐Vyšší odborné ☐Vysokoškolské  

 
  



 

 

Příloha 2: Teorie dotazníkového šetření 

 

Dotazník představuje formuláře, ať už papírové, nebo elektronické s určitým počtem 

otázek, které respondenti zodpovídají. Jednotlivé otázky mohou být otevřené či uzavřené. 

Je to forma řízeného rozhovoru. Dotazníkem jsou získávány informace od respondentů, 

což pak ulehčuje zpracování dat [6]. 

Dotazování je nejrozšířenější metodou sběru dat. Podle problému a výzkumného cíle 

je rozhodnuto o způsobu provedení sběru a o použití vhodné metody a správného typu 

sběru dat. V případě dotazování je zpravidla pro sběr dat využíván dotazník [6]. 

Postup přípravy dotazníku lze stejně, jako výzkumný proces, rozdělit do několika 

fází, které charakterizují posloupnost jednotlivých úkonů, navzájem se doplňují 

a ovlivňují. V první fázi přípravy je specifikováno, na co budou respondenti odpovídat. 

Zadání je získáno především během určení problému a cíle výzkumu na samotném 

začátku celého výzkumného procesu. Cíle výzkumu jsou kvantifikovány pomocí 

požadavků na informace. Proto je vyhotoven seznam dat a z něj plynoucí informace, 

které je třeba zjistit pro dosažení výzkumných cílů. Při jeho sestavování vycházíme také 

z výzkumných hypotéz, které by měly být získanými daty potvrzené. Každá položka 

seznamu je analyzována v kontextu její důležitosti pro objasnění stanovených cílů. 

Nadbytečné údaje by měly být odstraněny. Do dotazníku jsou vybírány pouze otázky 

opravdu potřebné. Naopak odpovědi na otázky, které byly při tvorbě dotazníku 

opomenuty, nebo špatně formulovány, se už zpětně získat nedají. Při tvorbě dotazníku 

se počítá s předpokládanými metodami analýzy odpovědí. Jinak se může stát, že jsou 

shromážděna data ve formě nepoužitelné pro analýzu. Je potřeba se zamyslet nad 

variantami odpovědí, které budou obsahovat otázky dotazníku, aby nebylo jejich 

nevhodným nastavením následně znemožněno požadované třídění dat nebo aplikace 

některé z pokročilejších metod. 

  



 

 

Přesný návod, jak správně vytvořit či sestavit dotazník, neexistuje, neboť každý 

výzkum je jedinečný, proto je zapotřebí ke každému dotazníku přistupovat individuálně 

a přizpůsobit otázky podle toho, jaká data je zapotřebí získat. Při přípravě samotného 

dotazníků není žádoucí zapomenout na to, aby respondent položeným otázkám zcela 

a jasně porozuměl a byl schopen a ochoten je zodpovědět. [6] 

 

 

Obrázek 3: Postup tvorby dotazníku 

Zdroj: [6] 

 

Dále jsou rozlišovány otázky podle variant odpovědí. Zda respondentovi budou 

nabídnuty k otázce také varianty odpovědí nebo ne, výrazně ovlivňuje informační 

hodnotu, kterou lze z této otázky získat, čas dotazování a způsob zpracování získaných 

dat. 

Pokud je zapotřebí maximalizovat informační hodnotu, jsou využity otevřené 

otázky bez variant odpovědí. Je-li prioritou rychlost sběru, standardizace a jednoduchost 

zpracování dat, jsou využity otázky uzavřené s konečným počtem variant odpovědí, ze 

kterých si respondent pouze vybírá. Otázky polouzavřené jsou kompromisem mezi 

oběma výše uvedenými skupinami a spojují jejich výhody a nevýhody. Respondentovi 

jsou předloženy varianty odpovědí jako v případě uzavřených odpovědí, ale navíc je zde 

úniková varianta, u které bývá volné místo pro doplnění konkrétní odpovědi vlastními 

slovy jako v případě otevřené otázky. Hlavní výhodou je, že při aplikaci polouzavřených 

otázek dochází k jistotě, že seznam variant odpovědí představuje všechny vyčerpávající 

1
• vytvoření seznamu informací, které má dotazování přinášet

2
• určení způsobu dotazování 

3
• specifikace cílové skupiny  respondentů a jejich výběr

4
• konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace

5
• konstrukce celého dotazníku

6
• testování dotazníku



 

 

možnosti odpovědí. Proto je vhodné tyto otázky v dotaznících využívat, zvláště pokud 

není možnost správně naformulovat úplný výčet variant pro uzavřenou otázku. Riziko 

únikové varianty spočívá v získání příliš velkého počtu neutrálních odpovědí při špatné 

formulaci otázky [6]. 

 

Obrázek 4: Členění otázek dle variant jejich odpovědí 

Zdroj: [6] 

 

Na obrázku níže uvádím schéma marketingového výzkumu. 

 
 

Obrázek 5: Kroky marketingového výzkumu 

Zdroj: [4] 
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Definování problému a výzkumných cílů – vymezení toho, co dotyčná osoba chce zjistit 

a jaké informace chce získat. 

 

Sestavení plánu výzkumu – se provádí v jednotlivých krocích a to: 

a) Vymezení zdrojů informací – tedy to, jaké informace budou shromažďovány. 

b) Stanovení výzkumného přístupu – při sběru informací mohou být použity tyto 

přístupy: pozorování, dotazování, individuální interview, skupinově orientované 

dotazování, experimentování, data o chování a zákaznické databáze. 

c) Výběr metody výzkumu – mohou být použity dotazníky či technická zařízení. 

d) Provedení plánu výběru – je rozhodováno o tom, kdo má být pozorován, kolik lidí 

by mělo být pozorováno a jak by měli být respondenti vybírání. 

e) Výběr metody kontaktování – způsoby kontaktování respondenta, např. poštou, 

telefonicky, osobně či přes internet. 

 

Shromáždění informací – sběr informací probíhá prostřednictvím moderní sdělovací 

a výpočetní techniky. Tazatelé čelí problémům jako např. nezastižení respondenta, jeho 

odmítnutí spolupráce či neochota pravdivě zodpovědět otázky apod.  

 

Analýza a interpretace informací – analýza zjištěných informací a interpretace výsledků 

v tabulkách či grafech. U výzkumu je nutné dodržet objektivitu, opatrné zobecnění, 

rozlišovat mínění a fakta a nezaměňovat příčiny a důsledky. 

 

Prezentace výsledků – v závěrečné zprávě jsou formulovány závěry studie a jsou 

navrhnuta doporučení.  

  



 

 

Příloha 3: Test hypotézy o relativní četnosti 

Je testována hypotéza, že relativní četnost určité varianty znaku v základním 

souboru se rovná určitému číslu. Nulová hypotéza tedy je H0: π= π0. 

Jestliže je proveden náhodný výběr dostatečného rozsahu, může být jako 

testované kritérium použita statistika, 

𝑈 =
p −  π0

√π0 (1 −  π0)
𝑛

, 

která má při platnosti H0 asymptoticky normované normální rozdělení, přičemž p je 

výběrová relativní četnost. Z toho pak vyplývá, že při testování hypotézy o relativní 

četnosti bude použit stejný postup jako při testování hypotézy o průměru. Pokud bude 

zvolena obvyklá hladina významnosti α = 0,05, náleží jednotlivým alternativním 

hypotézám tyto kritické obory [3]:  

 

Tabulka 28: Vymezení kritických oborů (pro α = 0,05) 

Alternativní hypotéza Kritický obor W 

H1: π < π0 U ≤ -1,645 

H1: π > π0 U ≥ 1,645 

H1: π ≠ π0 U ≤ -1,96 a U ≥ 1,96 

Zdroj: [3] 

 

 


