
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ- 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

 

 

ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH SPOKOJENOST 

ZAMĚSTNACŮ VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

Autor:         Terezie Bočková 

Vedoucí bakalářské práce:      Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

 

Ostrava 2015 



 

 

 



 



 

  

 

 



 

Anotace 

Bakalářská práce je věnována analýze spokojenosti zaměstnanců ve společnosti  

OKD a.s. Práce je rozdělena do čtyř základních částí. První část práce obsahuje 

charakteristiku vybrané společnosti, kterou je OKD a.s. Další částí je teoretická část, ve 

které jsou vymezeny základní pojmy, které souvisí se spokojeností zaměstnanců, motivací 

a faktory ovlivňujícími spokojenost zaměstnanců. Následuje praktická část, ve které je 

zpracováno dotazníkové šetření zaměřené na analýzu spokojenosti zaměstnanců. Cílem 

marketingového výzkumu bylo zjistit, které faktory určují spokojenost či nespokojenost 

zaměstnanců. Získané výsledky jsou zpracovány a posléze jsou předloţena opatření a 

doporučení ke zvýšení dané spokojenosti a odstranění nespokojenosti zaměstnanců. 

Klíčová slova: dotazník, pracovní spokojenost, zaměstnanec, motivace, testování hypotéz. 

Summary 

This Bachelor’s work is contributed to analysis of satisfaction of employees in the 

company of OKD a.s. It’s divided into four basic sections. The first secton contains the 

characteristic of this selected company of OKD a.s. The second part is theoretical, where 

are the basic terms clarified. Those relates to the satisfaction of employees, their 

motivation and factors influencing the satisfaction. Then follows the practical section, 

where the questionnaires focusing on analysis of satisfaction of employees are being 

processed. The goal of the marketing investigation was to ascertain which factors are 

determining the satisfaction or the dissatisfaction of the employees. Gained results are 

processed and then submitted for precautions and recommendations for the sake of 

improving the satisfaction and eliminating the current dissatisfaction of employees.  

Keywords: questionnaire, job satisfaction, employee, motivation, hypothesis testing. 
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1 Úvod, cíl práce 

Kaţdý člověk má jiný názor na své zaměstnání, které nyní vykonává. Někdo chodí do 

zaměstnání s pocitem, ţe jeho vědomosti, schopnosti či dovednosti jsou důleţitým pilířem 

pro danou firmu a jeho práce ho baví a naplňuje, proto mohu ve výsledku říct, ţe tento 

jedinec je spokojený zaměstnanec. Naopak další skupina lidí chodí do zaměstnání jen 

proto, ţe musí, jakoţto je to pro ně jen tím nejjednodušším příjmem peněz.  

Není ale dáno, kdy přesně je zaměstnanec spokojený, jelikoţ kaţdý zaměstnanec má 

jiné potřeby a cíle, někomu stačí vyšší mzda, někdo se chce na druhou stranu 

seberealizovat a tím pádem získat i lepší společenský status. 

Firmy se domnívají, ţe spokojenější zaměstnanci jsou výkonnější, pracují efektivněji, 

neuvaţují o změně zaměstnání, tudíţ je zde větší pravděpodobnost, ţe firma bude 

vykazovat pozitivní výsledky. Hlavním cílem firem pro zlepšení spokojenosti zaměstnanců 

je budovat lepší vztah mezi zaměstnancem a firmou samotnou, jelikoţ tento podstatný fakt 

je také velmi důleţitý pro výslednou spokojenost zaměstnanců. 

Firmy se tedy chtějí dozvědět, zda jsou zaměstnanci spokojeni či nespokojeni, tudíţ 

pravidelně, nejčastěji pomocí anonymních dotazníků, analyzují danou problematiku a snaţí 

se odbourat dané problémy, které jsou spojeny se spokojeností, respektive 

s nespokojeností. 

A co mě vedlo k výběru tématu analýza spokojenosti zaměstnanců? Domnívám se, ţe 

spokojenost zaměstnanců je stejně důleţitá jako samotné pozitivní ekonomické ukazatelé 

dané firmy. V období klasicismu uvedl významný dramatik Moliére pro mne velmi 

důleţitý citát: „Spokojenost je lepší neţ bohatství“ (Lékařem proti své vůli, 1666) tudíţ mé 

domněnky v této práci se řídí tímto citátem. 

Teoreticky většina lidí v produktivním věku stráví třetinu ţivota ve svém zaměstnání, 

do kterého by se měla těšit a které by je mělo naplnit a obohatit.  

Cílem bakalářské práce bude tedy zjistit a následně zhodnotit spokojenost zaměstnanců 

v daném podniku, kterým je akciová společnost OKD, a.s. Dalším cílem bude definovat 

návrhy a opatření, které by zlepšily dosavadní spokojenost či sníţily nespokojenost 
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zaměstnanců v daném podniku. Podnik OKD, a.s. jsem si vybrala z důvodu, ţe je to 

největší zaměstnavatel, který v roce 2013 zaměstnával 12 369 zaměstnanců 

v Moravskoslezském kraji a také hornictví je druhým nejstarším pracovním oborem, na 

který by se určitě nemělo zapomínat. 
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2 Charakteristika vybrané společnosti 

Dominantou OKD a.s. je, ţe je jediným producentem velice ţádaného černého uhlí 

v celé České republice. 

Společnost OKD a.s. (dále OKD), která je dceřinou společností NWR N.V., se zabývá 

těţbou černého uhlí, které těţí ve čtyřech dolech, kterými jsou Karviná, Darkov, Paskov a 

ČSM. Společnost OKD ovládá dceřinou společnost OKD, HBZS, a.s., jejíţ činnost souvisí 

s těţbou a zpracováním uhlí. 

Černé uhlí je těţeno v hlubinných dolech, které se nachází v ostravsko-karvinském 

revíru, lepé specifikováno v jiţní části Hornoslezské uhelné pánve. Základním předmětem 

podnikání, této společnosti je převáţně vyhledávání, těţba, úprava, zušlechťování a 

následný prodej černého uhlí, které je vyuţito především v ocelářském, papírenském, 

farmaceutickém, cementářském a v poslední řadě v chemickém průmyslu. [25] 

Společnost OKD lze srovnat taktéţ podle evropského měřítka, čímţ OKD je z hlediska 

objemu těţby řazeno mezi největší firmy v Evropě. Největší firmou v Evropě, která 

objemově těţí nejvíce černého uhlí je Kompania Weglowa S.A., která se nachází v Polsku. 

Tato společnost těţí v 15 dolech a její celková produkce za rok 2013 činila 40 milionů tun, 

coţ je ve srovnání s OKD, která má produkci 8 610 00 tun uhlí za rok 2013, o 4,5 krát větší 

objem. Doly Kompania Weglova S.A., produkují vysoce kvalitní energetické a tříděné 

uhlí.[28], [29] 

Mezi hlavní odběratelé OKD v ČR patří zejména ocelárenské a energetické podniky. 

Přes 74 %  produkce určené pro tuzemský trh putuje k pěti nejvýznamnějším odběratelům 

a to je ČEZ, a.s., Dalkia, a.s., ArcelorMittal, a.s. a také Třinecké ţelezárny, a.s., Moravia 

Steel a.s. a OKK Koksovny a.s. OKD má své významné odběratelé také ve světě a to 

zejména v Rakousku, Polsku, Maďarku, Německu a na Slovensku. Mezi největší tuzemské 

odběratelé  patří Verbund AG nebo U.S. Steel Košice, s.r.o. [24] 
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Za rok 2013 dosáhla společnost ztráty 23,857 miliard korun
1
. Firma investovala 

1,7 miliard korun do zvýšení bezpečnosti a hygieny práce, důlně-stavebních prací za 

účelem zpřístupnění nových uhelných zásob, technologických dodávek ve stavbách pro důl 

nebo strojů a zařízení. [27] 

Na obrázku číslo 1 je zobrazeno logo společnosti. [20] 

 

Obrázek 1: Logo společnosti 

Zdroj: [29] 

2.1 Orgány společnosti a jejich struktura 

Nejvyšší orgán ve společnosti OKD představuje valná hromada. Dalším orgánem je 

představenstvo společnosti a skládá se z předsedy a pěti členů, zároveň tvoří statutární 

orgán. Členové, kteří jsou součástí představenstva, mají tříleté funkční období a jsou voleni 

a odvolávání valnou hromadou. Hlavním kontrolním orgánem organizace je dozorčí rada, 

členové dozorčí rady kontrolují výkon působnosti představenstva. Dozorčí ráda OKD má 

tří představitelé (předseda, místopředseda a člen), jejich funkční období je pětileté. 

Posouzení nezávislosti statutárního auditora a sledování postupu sestavování účetní 

závěrky má na starost tzv. výbor pro audit. Je tvořen pěti členy, které jmenuje a odvolává 

valná hromada společnosti. Na obrázku číslo 2 je zobrazeno schéma orgánů dané 

společnosti. [29] 

  

                                                
1 Údaje za rok 2014 nebyly v době zpracování bakalářské práce dostupné. 
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Zdroj: [29] 

 

2.2 Zaměstnanci 

OKD v roce 2013
2
 zaměstnávalo průměrně 12 369 lidí, společnost zaměstnává navíc 

3 704 lidí z dodavatelských firem. Kmenoví zaměstnanci se dělí na dělníky, kteří pracují 

v dolech, těchto dělníků bylo 8 311 a z toho 1 268 pracuje na povrchu, a na  

technicky-hospodářské zaměstnance, jejichţ počet byl vyčíslen na 1 111.[26] 

2.2.1 Odměňování 

Práce v dolech je velice náročná jak po fyzické stránce, tak po psychické a kaţdý ji 

nezvládne. Průměrná měsíční mzda dle Českého statického úřadu v roce 2013 činila 

25 128 Kč, průměrný plat v OKD činil 35 753 Kč, v případě dělníků v dolech neboli 

horníků šlo o částku 35 140 Kč. Firma zaměstnancům poskytuje zajímavé benefity, které 

převyšují nároky dané zákonem. Mezi hlavní benefity patří příspěvky na penzijní 

připojištění, stravování, dovolenou, Vánoce, kulturní, společenské a sportovní aktivity, 

rekondiční pobyty a rekreace dětí zaměstnanců. [26] 

                                                
2 Údaje za rok 2014 nebyly v době zpracování bakalářské práce dostupné. 

Obrázek 2: Schéma orgánů společnosti 
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2.2.2 Spolupráce s odbory  

Celkem tři odborové organizace působí ve společnosti OKD, tyto organizace sdruţují 

většinu zaměstnanců. Největší organizace se nazývá Sdruţení hornických odborů, které 

působí na všech dolech. Vztahy mezi odbory a zaměstnavatelem jsou konstruktivní a 

korektní. Na konci roku se řeší otázky týkající se vývoje mezd, vţdy je zohledňována 

makroekonomická situace, tak i aktuální hospodářská situace zaměstnavatele.[26] 

2.2.3 Zaměstnanecké centrum 

V roce 2008 bylo v Karviné otevřeno první zaměstnanecké centrum OKD, které je 

vstupním kontaktním místem pro uchazeče o práci. Zájemci o práci zde procházejí prvním 

pohovorem. Toto centrum umoţňuje také poradenský servis pro současné a bývalé 

zaměstnance společnosti v oblasti benefitů či evidence dovolených a nemocenských. [26] 

2.2.4 Podpora bývalých zaměstnanců 

Společnost aktivně podporuje aktivity bývalých zaměstnanců, kteří jsou sdruţení 

v klubech hornických důchodců na jednotlivých dolech. Tyto zaměstnance podporuje 

v jejich společenských, kulturních a sportovních aktivitách. [26] 

2.2.5 Péče o zdraví 

Zdraví je hlavním pilířem pro pracovní výkon. OKD přispívá svým zaměstnancům na 

rekondiční pobyty a ambulantní rehabilitační pobyty. Společnost ze zákona hradí svým 

zaměstnancům pravidelné povinné lékařské prohlídky a preventivní zdravotní péči.  

Zaměstnanci, kteří odpracují alespoň tři roky v podzemí, mají nárok na rekondiční pobyt 

v rozsahu dvou týdnu, který se opakuje po kaţdých třech letech. [19] 

2.2.6 Bezpečnost 

Bezpečnost je hlavní prioritou pro OKD, za ţádných okolností nelze vynahradit zdraví 

a ţivoty zaměstnanců příznivými hospodářskými výsledky. Počet úrazů v dolech OKD 

v roce 2013 meziročně klesl o 14 procent, z 238 v roce 2012 na 208. Společnost 

investovala do nákupu nejmodernějších pracovních a ochranných pomůcek. V  dolech 

OKD došlo k obměně pracovních bot, triček, které jsou zvýrazněny reflexními pruhy, košil 

a ochranných přileb s očním štítem. Zaměstnancům byla přidělena nová osobní svítidla, 

indikační a detekční přístroje a v neposlední řadě sebezáchovné přístroje.  
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2.2.7 Iniciativa a aktivita zaměstnanců 

Iniciativa a aktivita zaměstnanců je pro společnost OKD velice důleţitá. V OKD je 

vyhlášen motivační program Continuous Improvement, který má povzbudit aktivitu 

v podávání zlepšovacích návrhů. Kaţdý jedinec nebo skupina, která podala návrh ke 

zlepšení, jak zefektivnit práci při těţbě uhlí, pozitivně ovlivnit pracovní prostředí, usnadnit 

práci při těţbě či zvýšit bezpečnost na pracovišti. Je-li tento návrh reálný a vyhodnocen 

jako smysluplný, získá tento jedinec či skupina odměnu. Kaţdý smysluplný návrh získá 

odměnu 1 000 Kč, je-li návrh efektivní a ušetří firmě například 1 milion Kč, ocení firma 

tento návrh v částce 10 000 Kč. 

Za rok 2013 bylo jednotlivými pracovníky OKD a dodavatelskými firmami podáno 

596 smysluplných návrhů. Zaměstnancům byly vyplaceny motivační odměny ve výši 

1,6 miliónů korun. Dosaţenou úsporu díky realizovaným zlepšovacím návrhům vyčíslila 

společnost OKD na 224 miliónu korun. [21] 

2.3 Doly OKD 

Všechny doly, které jsou součástí OKD, jsou hlubinné. Uhlí, které je těţeno v dolech, 

se těţí prostřednictvím dlouhých děl a důlní metodou, která se nazývá stěnování na řízený 

zával v porubech pomocí dobývacích kombajnů. Jediný důl Paskov dobývá své uhlí 

pomocí dobývacích pluhů. Vytěţené uhlí se upravuje v úpravnách jednotlivých dolů a 

podle kvalitativních parametrů se dělí na uhlí vhodné pro koksování a energetické uhlí. Na 

obrázku číslo 3 je zobrazena mapa, na které jsou vyobrazeny polohy všech dolů, které jsou 

součástí OKD, a.s. [22] 

http://www.okd.cz/cs/tezime-uhli/uhli-tradicni-zdroj-energie/koksovatelne-uhli-a-koksovani
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Společnost aktivně těţí černé uhlí v těchto závodech: 

1. Závod Důl Karviná 

 lokalita ČSA 

 lokalita Lazy 

2. Závod Důl ČSM 

3. Závod Důl Darkov 

Závod Důl Paskov[22] 

 

 

              

Zdroj: OKD, a.s. [29] 

 

 

 

Obrázek 3: Polohy dolů OKD, a.s. 
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3 Vymezení základních pojmů souvisejících se 

spokojeností zaměstnanců 

V této kapitole se nejdříve zaměřím na řízení lidských zdrojů, popíši zde motivaci a 

stimulaci zaměstnanců, uvedu zde také zaměstnanecké výhody. Dále budou popsány teorie 

pracovní spokojenosti. Dále je zde také uvedeno, co znamená pracovní spokojenost včetně 

faktorů, které ovlivňují danou spokojenost zaměstnanců. V poslední řadě budou vymezeny 

výzkumné metody. 

3.1 Řízení lidských zdrojů 

Organizace, zaměřující se na řízení lidských zdrojů, vznikly v době, kdy si jedinec 

uvědomil, ţe nemůţe sám realizovat všechny své potřeby a přání. Personální řízení 

představuje oblast řízení, která se zabývá zaměstnanci. Personální řízení je nezbytnou 

součástí oblasti řízení v systému dané organizace. Tato oblast se zaměřuje na orientaci 

člověka v dané organizaci.[7]  

Podle Amstronga je řízení lidských zdrojů definováno jako strategický a souvislý 

přístup k řízení té nejcennější sloţky, kterou organizace mají – lidí, kteří v organizaci 

pracují a kteří se individuálně i kolektivně podílejí na dosaţení cílů organizace. [2] 

Úspěšné a efektivní podniky velice rychle pochopily, ţe největší bohatství, kterým 

podnik disponuje, je v lidech, kteří u nich pracují, v lidech kteří jsou schopni myslet, 

komunikovat, seberealizovat se a také vytvářet inovace. Z toho důvodu se personální řízení 

dostává na důleţitou pozici, která ovlivňuje strategii podniku.  

3.1.1 Hlavní činnosti personálního řízení 

Mezi hlavní úkony, které úzce souvisí s personálním řízením, patří: 

 nábor a výběr zaměstnanců 

 rozvoj personálu 

 plánování lidských zdrojů 

 uzavíraní smluv 

 zajišťování slušného zacházení 
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 zajišťování rovných příleţitostí 

 posuzování výkonu zaměstnanců 

 poradenství pro zaměstnance 

 zaměstnanecké výhody 

 odměňování a příjem zaměstnanců 

 zdraví a bezpečnosti zaměstnanců 

 zacházení se stíţnostmi 

 propouštění stávajících zaměstnanců 

 řešení nadbytečnosti personálu 

 vyjednávání . [3] 

 

Na obrázku číslo 4 se nachází schéma, které detailně vyobrazuje proces řízení lidských 

zdrojů. 

 

 Obrázek 4: Řízení lidských zdrojů 

Zdroj: [17] 
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3.1.2 Cíle řízení lidských zdrojů 

Nezbytným cílem řízení lidských zdrojů je zajistit, aby organizace byla schopna 

pomocí lidí úspěšně zvládnout své vytyčené cíle. 

Kocianová uvádí, ţe hlavním úkolem personálního řízení je umoţňovat managementu 

zkvalitňování individuálního i kolektivního přístupu zaměstnanců ke krátkodobému i 

dlouhodobému úspěchu organizace, coţ ve výsledku znamená vytváření prostředí 

umoţňující managementu zajištění současných i budoucích pracovních činností, rozvíjet 

lidský potenciál a hlavně vytvářet klima motivující zaměstnance k plnění cílů, posilovat 

vztahy v organizaci a podporovat týmového ducha.[7]  

3.1.3 Etapy vývoje personálního řízení 

Rozvoj personálního řízení ve Velké Británii spíše připomínal proces nerovnoměrný, 

neplánovitý, nepromyšlený a spíše byl nahodilý, k tomuto procesu docházelo v důsledku 

tlaku okolností v průmyslu, v podnikání a také ve společnosti, neţ díky racionálnímu, 

logickému či soustředěnému rozvoji.[3]  

Vývoj řízení lidských zdrojů, lze rozdělit na šest etap, které jsou zasazeny do 20. století: 

1. péče o zaměstnance (od roku 1915 a ve dvacátých letech) 

2. personální administrativa (třicátá léta) 

3. personální řízení – fáze rozvoje (čtyřicátá a padesátá léta) 

4. personální řízení – fáze dospělosti (šedesátá a sedmdesátá léta) 

5. řízení lidských zdrojů – prví fáze (osmdesátá léta) 

6. řízení lidských zdrojů- druhý fáze (devadesátá léta)[2] 
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3.2 Motivace 

Pojem motivace má několik definic, já zde vyjmenuji definice, které uvádí Amstrong a 

Provazník. 

„Motivace je abstrakce klíčového a typického rysu dynamiky lidské psychiky. Je 

energizující intervenující proměnnou ve vztahu ke struktuře osobnosti, jejímu prožívání a 

jednání. Má genotypické a genotypické osobnostní nastavení, projevující se v motivačních 

preferencích při identifikování, zacílení a perzistenci. Garantuje kvalitu života, 

uspokojitelnost potřeb na všech úrovních, jež se u jedince v průběhu života vyskytují, i ve 

všech jejich modifikacích, v nichž se projevuje v osobnosti a vně osobností, tj. též jako 

zájmy, postoje, sklony, názory.“ [3] 

„Slovo motivace je odvozeno z latinského slovesa movere, což znamená hýbati, pohybovati. 

Je obecným označením pro všechny vnitřní podněty, které člověka vedou k určitému 

jednání.“ [12] 

3.2.1 Typy motivace 

Motivace vzniká prostřednictvím dvou odlišných cest. První cesta znamená motivaci 

zaměstnanců pomocí managementu, coţ je např. odměňování, povyšování, seberealizace. 

Druhou cestou je motivace způsobem, ţe lidé se motivují sami, coţ ve výsledku znamená 

uspokojení vlastních potřeb a také splnění svých dosavadních cílů, které splní pomocí 

vykonané práce. Vnitřní motivace je ovlivněna faktory, které si vytvářejí lidé sami, 

samozřejmostí je, ţe tyto faktory ovlivňují chování lidí. Mezi tyto faktory patří 

odpovědnost, příleţitost vyuţívat a rozvíjet dovednosti a schopnosti. Faktory mají 

dlouhodobější účinky a hlubší význam. Jedinec není ovlivňován a nejsou mu nuceny 

názory někoho jiného. Vnější motivace je ovlivněna faktory, pomocí těchto faktorů lze 

motivovat jiné osoby. Mezi tyto faktory patří odměny, ale také i tresty, jako jsou odepření 

platu či následná kritika. Vnější motivace má okamţitý účinek a dle času nepůsobí 

dlouhodobě. [3] 
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3.2.2 Motiv, proces motivace 

Motiv znamená hnutí mysli, pohnutka, duševní pohyb či nadšení nebo rozčílení. 

Odvozené slovo je motivus, coţ znamená hýbající.[5]  

Motivace vznikla vědomým zjištěním, ţe existují neuspokojené potřeby, které 

zapříčiňují dosáhnout svých přání. Po tomto cyklu, viz obrázek číslo 5, se stanoví cíle, 

které by respektive měly vést k uspokojení těchto potřeb a volí se různé cesty, které by 

měly vést k tomu, aby byly uspokojeny vlastní cíle. Při tomto sloţitém procesu mohou 

nastat dvě rozhodující situace: 

Cíl je dosaţen, potřeba je následně uspokojena. Je zde určitá pravděpodobnost, ţe 

činnosti, které vedly k dosaţenému cíli, se v případě, ţe se opět objeví podobná 

potřeba, se zopakují. 

Cíle není dosaţeno, tudíţ potřeba není uspokojena. Činnosti, které vedly 

k danému cíli, se v budoucnu nebudou pravděpodobně opakovat.[3]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Proces motivace 

Zdroj:[3]  

 

Stanovení cíle 

Potřeba 

Dosaţení cíle 

Podniknout kroky 
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3.3 Stimul a stimulace 

Kaţdý zaměstnanec má vykonat určitou úlohu, ta je vykonána zmíněnými motivy nebo 

vnějšími pohnutkami, lépe definováno stimuly, obojí můţe působit současně a vzájemně se 

ovlivňovat. Důleţitou součásti je stimulace. Jsou-li uspokojeny potřeby lidí, pokud je 

vykompenzováno nepohodlí, které úzce souvisí s výkonem práce nějakou příjemnou 

hodnotou lze očekávat, ţe lidé budou ve svých úlohách pracovat nadále. Pokud tyto 

atraktivní hodnoty nebudou zaměstnancům poskytovány, zastaví se jejích práce. Práce 

probíhá po dobu, po kterou jsou lidé stimulováni.[12] 

3.4 Zaměstnanecké výhody 

Kaţdý zaměstnanec dostane za odvedenou práci svoji mzdu neboli plat. Nejdůleţitější 

motivací pro zaměstnance je právě mzda. Důleţitým předpokladem toho, aby podnik 

dosáhnul dané stability a splnil své cíle, je také schopnost vyuţívat vzdělání svých 

zaměstnanců. Motivace je po finanční stránce velice důleţitá, ale je také třeba motivovat 

zaměstnance tím, ţe podnik vytvoří zaměstnancům optimální a sociální podmínky, za 

kterých zaměstnanci budou vykonávat danou práci. Proto zaměstnavatelé neboli firmy 

kromě platu pro své zaměstnance nabízí i zaměstnanecké benefity. Jestliţe společnosti 

chtějí, aby měly zaměstnanecké výhody příznivý dopad na motivaci pracovníků, jejich 

spokojenost a stabilitu a i na dobré vztahy s odbory, měly by se zajímat o to, které 

zaměstnanecké výhody pracovníci preferují. Řadoví pracovníci mohou mít odlišné 

představy a potřeby, neţ jak to vidí personální útvar či vedení organizace. Protoţe existují 

rozdíly v preferencích pracovníků, společnosti začaly nabízet volitelný systém 

zaměstnaneckých výhod nebo jejich blok (tzv. kafetéria systém). Pracovník si zpravidla 

vybírá z několika nabídek vhodně sestavených souborů zaměstnaneckých výhod neboli 

menu.[4]  

Zaměstnanecké výhody mají daný cíl: 

 posilovat danou loajalitu a závazek zaměstnanců vůči zaměstnavateli, 

 uspokojit osobní potřeby všech zaměstnanců, 

 poskytnou zaměstnancům daňové zvýhodnění. [3] 
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Investovat do zaměstnaneckých výhod je velice výhodné pro danou firmu. Za prvé 

zlepšuje danou motivaci a spokojenost svých zaměstnanců a napomáhá sounáleţitosti 

s firmou. Pokud firma nabízí zaměstnanecké výhody, má to veliký vliv na trhu práce a 

respektive na potenciální uchazeče o zaměstnání právě v konkurenční firmě. Většina 

uchazečů dává přednost firmě, která nabízí optimální zaměstnanecké výhody před firmou, 

která zaměstnanecké výhody neposkytuje. Z pohledu nákladů pro firmu jsou benefity 

flexibilnější, tudíţ se s nimi lépe pracuje při přechodné nutnosti redukovat náklady. 

Zaměstnanci uvítají raději přechodné sníţení či úplné zrušení benefitů před sníţením platu. 

Není ţádnou novinkou, ţe kdyţ má zaměstnanec moţnost svobodně si vybrat daný 

zaměstnanecký benefit, motivuje ho zaměstnavatel k vyššímu pracovnímu výkonu a také 

k dané loajalitě k firmě. Na druhou straně při plnění podmínek mohou dané benefity být 

osvobozeny od daně z příjmů, a navíc se z nich neodvádějí odvody na sociální a zdravotní 

pojištění.[4]  

3.4.1 Členění zaměstnaneckých výhod 

Zaměstnanecké výhody lze členit do níţe uvedených tří skupin: 

1. Výhody sociální povahy zahrnují ţivotní pojištění hrazené zcela či zčásti organizací, 

půjčky a ručení za půjčky, jesle a mateřské školky, důchody poskytované 

organizací apod. 

2. Výhody, které mají vztah k práci je stravování, výhodnější prodej produktů 

organizace pracovníkům, vzdělání hrazené organizací aj. 

3. Výhody spojené s postavením v organizaci jsou prestiţní podnikové automobily 

pro pracovníky, placení telefonu v bytě, nárok na oděv a jiné náklady reprezentace 

organizace, bezplatné bydlení atd.[9]  
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3.4.2 Realizace zaměstnaneckých benefitů 

Jednotný systém pro všechny zaměstnance umoţňuje poskytování všech benefitů, 

které firma nabízí pro všechny zaměstnance, a je jen na zaměstnancích, zda je vyuţijí nebo 

zda nikoliv. V České republice je tento systém vyuţíván u organizačních sloţek státu, 

příspěvkových organizací a ve státních podnicích. Výhodou jednotného systému je uplatnit 

princip solidarity. Velkou nevýhodou u toho systému je fakt, ţe zaměstnavatel poskytuje 

benefity v niţší hodnotě a zároveň, které jsou pro něho daňové výhodné. Diferencovaný 

přístup je systém, který se skládá z menu benefitů, odlišných pro jednotlivce či pro skupiny 

zaměstnanců. Platí zde ale respektování rovnosti a přísně je zde zakázáno uplatňování 

diskriminace. Tento systém vznikl na základě toho, ţe kaţdá skupina zaměstnanců 

preferuje odlišné benefity. Mladší skupina zaměstnanců preferuje individuální rozvoj a 

benefity, které jsou spojeny například se vzděláním, následnou seberealizací, na druhé 

straně stojí starší skupina zaměstnanců, která upřednostňuje zdravotní péči či penzijní 

pojištění. Existují ale také benefity, které ocení obě skupiny zaměstnanců, například delší 

dovolená, příspěvek na stravování, příspěvek na dopravu apod. Přístup můţe mít níţe 

uvedené formy: 

 jednotný systém určený pro sociálně slabší zaměstnance – sociální půjčky, výpomoci 

atd. Tento systém se vyuţívá u společností, kde zaměstnanci konají méně 

kvalifikovanou manuální práci, 

 jednotný systém benefitů pro všechny zaměstnance firmy – zvýhodněné stravování, 

příspěvek na vzdělání, rekreaci. V tomto systému jsou také navíc zahrnuty 

nadstandartní benefity pro klíčové zaměstnance a manaţery např. poskytování 

sluţebního automobilu, notebooku. Cílem tohoto systému je motivovat a udrţet si 

své klíčové zaměstnance, 

 kafetéria systém - zaměstnanec si můţe vybrat z nabídky volitelných 

zaměstnaneckých výhod, které mu nejvíce vyhovují, samozřejmě v rámci předem 

stanového limitu, 

 systém osobních účtů – určen pro všechny zaměstnance firmy. Je zde určitá 

podobnost s kafétéria systémem – zaměstnanec má svůj osobní učet, kde je vloţena 

určitá částka peněz, za které si můţe zaměstnanec vybrat dané výhody dle vlastního 
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uváţení. Částka, která se nachází na účtu, můţe být stejná pro všechny 

zaměstnance nebo můţe být diferencována pro různé skupiny, musí zde být ale 

dodrţena zásada rovného zacházení se všemi zaměstnanci. [4] 

3.5 Pracovní spokojenost zaměstnanců 

Podle Pauknerové, znamená pracovní spokojenost vnitřní uspokojení z práce 

vnímané pracovníkem, vztahuje se k proţitku aktivního naplnění pracovníka, k pracovním 

podmínkám a v neposlední řadě k pasivnímu sebeuspokojení pracovníka. [10] 

Spokojenost člověka je jeden z nejdůleţitějších faktorů, který je součástí ţivota, lze 

tedy říci, ţe vyjadřuje míru vyrovnání se s ţivotními okolnostmi. V pracovním i v osobním 

ţivotě je spokojenost člověka jen subjektivním pocitem. Tento pocit je ovlivněn zejména 

událostmi, které jsou vnímány jako pozitivní.  

Celkový průběh spokojenosti lidí se neustále vyvíjí v závislosti na sociálně 

ekonomické situaci, je ovlivněn také různou kulturou země, ve které se jedinec nachází. 

Obecně lze také napsat, ţe se daná spokojenost mění v průběhu vývoje celého ţivota 

člověka. Je známo, ţe kaţdý člověk vnímá různé situace jinak – z důvodu společenského 

postavení, prestiţe, společenské události, ţivotní úrovní či úspěchem v pracovním či 

osobním ţivotě. 

Celková spokojenost pracovníka je významným faktorem pro danou společnost. 

Souvislost pracovní spokojenosti s pracovní motivací a stabilizací v dané firmě je znatelná. 

Některé odborné literatury se v souvislosti s pracovní spokojeností s pracovním 

pojmem „wellbeing“ (v překladu mít se dobře). „Wellbeing“ je charakterizován jako 

optimální „biopsychosociální stav“. Pracovní spokojenost se řeší v některých odborných 

studiích v souvislosti s kvalitou pracovního ţivota, tento pojem lze charakterizovat jako 

stav, kdy jedinec má dobré pracovní podmínky, sociální výhody, dobré nadřízené, dobrý 

plat a v neposlední řadě pestrou a zajímavou náplň práce. Definice a samotný pojem 

pracovní spokojenosti vznikl teprve nedávno. Do 50. let 20. století se pouţíval v odborné 

literatuře pojem pracovní morálka, tento název byl nejspíše způsoben vlivem vojenské 

tradice, ze kterých čerpaly teorie managementu. Postupem času byl pojem pracovní 
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morálka opět nahrazen pojmem postoje k práci a v dnešní době se tedy pouţívá pojem 

pracovní spokojenost.[10] 

Je obecně známo, ţe aby mohli být pracovníci spokojeni, je nezbytné, aby jim byla 

poskytnuta bezpečnost, hygiena práce a také péče o pracovní podmínky. Všechny tyto 

faktory víceméně ovlivňují psychický i fyzický stav zaměstnance a také jeho výkonnost. O 

tyto faktory se starají, tudíţ pečují útvary personální práce. Proces humanizace znamená 

proces, kdy se pracovní prostředí uspořádá tak, aby pozitivně ovlivnilo fyzický či 

psychický stav zaměstnance. Do tohoto procesu náleţí: 

 odstranění všech vlivů, které se týkají pracovní zátěţe (nadměrná, monotónnost), 

 prvky, které se týkají obohacení práce, zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců 

Firmy často vyuţívají zaměstnanecké výhody, jelikoţ tyto výhody příznivě působí na 

pracovní motivaci, ale také na následný rozvoj osobnosti zaměstnance, tudíţ ve výsledku 

benefity pozitivně uspokojují sociální potřeby pracovníků. Benefity bývají sjednány 

v kolektivních smlouvách nebo v interních mzdových předpisech dané organizace. [13] 

Mezi důvody, které negativně působí na pracovní spokojenost, můţe být např. 

nenaplňující a nezáţivná práce, nadřízený nedokáţe ocenit odvedenou práci. Je-li 

pracovník nerad v práci, měl by být tento fakt prošetřen danou organizací, tudíţ vedením. 

Kdyţ si pracovník stěţuje na nezajímavost práce, z důvodu ţe pracovník neustále dokola 

dělá jednu a tutéţ činnost, můţe vedoucí provést dané opatření například, ţe bude danému 

zaměstnanci střídat úkoly, zvýší mu rozhodovací pravomoce, či mu dá moţnost naučit se 

něco nového a následně mu můţe být podána zpětná vazba na jeho odvedenou práci. Tyto 

opatření však nejsou mnohdy aplikovatelné všude. Ve výsledcích z jednotlivých průzkumů 

lze říci, ţe spokojenost zaměstnanců můţe souviset s jejich výkonností, ale také nemusí 

tomu tak být vţdy. Dle odborné literatury existují dva extrémy. První extrém popisuje 

pracovníka jako nepříliš výkonného, ale na druhou stranu velice spokojeného ve své práci, 

jelikoţ jej organizace či společnost odměňuje tím, ţe nevýkonnost daného pracovníka 

nikterak netrestá. Na druhé straně se nachází druhý extrém, coţ popisuje pracovníka 

jakoţto vysoce výkonného, ale tento pracovník není vůbec spokojen se svoji dosavadní 

prací, jelikoţ vidí příleţitost, ţe jeho náplň práce by bylo moţné lepé zorganizovat. [15] 
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3.5.1 Faktory oslabující a posilující pracovní spokojenost zaměstnanců 

Faktory oslabující pracovní spokojenost: 

 stres z nedostatku času, 

 špatná atmosféra na daném pracovišti, 

 nereálné pracovní nároky, 

 nedostatek času na osobní, soukromý a rodinný ţivot, 

 psychosomatické důsledky, které mají vliv na zdraví zaměstnance, 

 pracovní zátěţ, která je kladena na zaměstnance, 

 vliv nepředvídatelných vlivů. 

Faktory posilující pracovní spokojenost: 

 bezpečnost práce, 

 finanční ohodnocení, 

 různorodost a pestrost vykonávané práce, 

 pozitivní vztahy na pracovišti, 

 reálně určené cíle práce zaměstnanců, 

 jasná organizační a personální politika, 

 ocenění vykonané práce a také sociální pozice v organizaci a ve skupině, 

 moţnost kontroly nad vykonanou prací samotným zaměstnancem, 

 větší vyuţití dovedností a schopností svých zaměstnanců. [11] 

 

Obecně je známo, ţe nadměrná nespokojenost či nadměrná spokojenost jsou spíše 

škodlivé. Za škodlivé neboli neţádoucí je povaţována také lhostejnost pracovníků k dané 

organizaci, tudíţ mírná spokojenost je optimální situací. Někdy je vhodnější zvolit tzv. 

zdravou nespokojenost, která stimuluje potřebné změny, nejen k vztahu k vlastní osobě, ale 

také vnějších podmínek. [14] 
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3.5.2 Faktory významné pro zkoumání úrovně pracovní spokojenosti 

Důleţité pro zkoumání úrovně pracovní spokojenosti jsou následující skutečnosti: 

Důleţité pro následnou seberealizaci, tvůrčí schopnost pracovníků je obsah a 

charakter dané práce. Je-li práce tvůrčí a pestrá, je to podstatný pozitivní vliv, 

 jelikoţ pracovníci v těchto profesích bývají spokojeni či alespoň spíše spokojeni. Na 

druhou stranu méně spokojeni či nespokojeni bývají pracovníci, kteří vykonávají málo 

atraktivní, monotónní či „špinavé“ profese. Mezi důleţité parametry, které ovlivňují 

pracovní spokojenost ve své nepříznivé podobě, je mzdové ohodnocení pracovníka. 

Hlavní roli nehraje nikoliv výše mzdy, ale mzdové odchylky, které jsou mezi 

spolupracovníky. V našich podmínkách nejsou přímo úměrné vztahy mezi vykonanou 

prací a odměnou za práci. Dle daných různých výzkumů, jsou pracovníci, ţe pracovní 

perspektiva je omezená. Je obecně známo, ţe vedoucí pracovník má veliký vliv na 

spokojenost zaměstnanců. Stylem svého vedení a také autoritou se podílí na celkové 

atmosféře, která panuje na pracovišti. Atmosféra je negativně ovlivněna hrubostí, 

nedůsledností, nerozhodností a také autokratickým jednáním. Pozitivně se podílí svou 

rozhodností, sociální citlivostí, náročností a podobně. Důleţitým faktorem pro zkoumání 

úrovně pracovní spokojenosti patří také spolupracovníci, mezi kterými dochází 

k neformálním mezilidským vztahům. Pracovníci berou skutečnost organizace práce 

jakou nezávislou, často bývá zdrojem pracovní nespokojenosti. Zdrojem nespokojenosti 

bývají také fyzické podmínky. Tento zdroj nespokojenosti bývá hlavně na pracovištích, 

které jsou pro pracovníky nepříznivé či škodlivé. Můţe se také ale vyskytovat 

v administrativě neboli v kancelářích, jelikoţ stačí zde nízká úroveň uspořádání či úklidu 

pracovního prostoru. Poslední faktorem, který působí na pracovní spokojenosti je úroveň 

sociální péče. Společenské změny převáţně v soukromých podnicích vedly ke sníţení 

kvality a rozsahu pracovníkům poskytované péče. Tento fakt můţe vést ke zvýšení celkové 

nespokojenosti pracovníků. [14] 
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3.6 Teorie pracovní motivace 

Teorie, které se vztahují k pojmu pracovní motivace, se nachází v příloze číslo 1 

bakalářské práce. 

3.7 Identifikace faktorů pracovní spokojenosti 

Zkoumá-li se pracovní spokojenost pomocí dotazníků, je třeba analyzovat dané 

spektrum oblastí ovlivňujících právě pracovní spokojenost. 

3.7.1 Zaměstnanecká spokojenost s danou prací 

Tato oblast zahrnuje celkovou spokojenost zaměstnanců v dané organizaci. Analyzuje, 

zda se pracovníci cítí spokojeni či nespokojeni v dané firmě a také jejich dosavadní kvalitu 

pracovního ţivota. Při posuzování spokojenosti zaměstnanců s prací je nutné se zajímat o 

to, jak zaměstnanci hodnotí: 

 pracovní podmínky (světlo, hluk, teplo, vlhko), 

 mnoţství a rozsah vykonané práce, 

 bezpečnost a ochranu zdraví, 

 technické podmínky (pracovní pomůcky, stroje, zařízení), 

 délka pracovní doby, 

 organizace pracovní doby (přestávky, příchody, odchody), 

 jistota zaměstnání 

 atmosféra na pracovišti (vztahy mezi kolegy, nadřízenými aj.) 

 zda mají muţi a ţeny stejné postavení na pracovišti, 

 fyzická a psychická zátěţ, 

 spokojenost se zaměstnaneckými výhodami. [9] 

3.7.2 Komunikace ve firmě 

V této oblasti lze hodnotit komunikaci ze strany zaměstnanců. Obecně se popisuje 

systém komunikace a informovanosti ze strany podniku, poté následuje komunikace 

s přímým nadřízeným, reakce zaměstnanců a v neposlední řadě se posuzuje komunikace 

mezi jednotlivými pracovníky a komunikace mezi jednotlivými útvary. 
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V této oblasti se zjišťuje: 

 zda nadřízený komunikuje správně se svými podřízenými, 

 jaká je dosavadní úroveň komunikace mezi jednotlivými útvary, 

 zda je efektivní vnitrofiremní systém informování, 

 zda zaměstnanci disponují s kvalitními informacemi ke kvalitnímu vykonávání dané 

práce, 

 jaká je úroveň komunikace mezi pracovníky navzájem. [9] 

3.7.3 Pracovní vztahy 

Kaţdý kontakt mezi lidmi na sebe váţe určité vztahy, které mohou mít určitou širokou 

škálu kvality, od vyloţeně pozitivních aţ k vyloţené negativních vztahů. Je zřejmé, ţe 

vztahy vznikají i na pracovišti. Vztahy na pracovišti lze rozdělit na ryze neformální 

příleţitostné povahy, odráţející charakteristiky osobnosti účastníků, ale i o vztahy 

formální, upravované nejrůznějšími pravidly, platné buď pouze v rámci pracovní skupiny 

či v rámci organizace nebo platnými celostátně. Při práci v organizaci vznikají vztahy, 

které lze členit dle následujících skupin. První skupinu lze nazvat zaměstnanecké vztahy. 

Do skupiny lze zařadit vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, tyto vztahy jsou 

zpravidla upravené dle zákoníku práce, kolektivní smlouvou či pracovní smlouvou nebo 

jiným dokumentem, na jehoţ základě vykonává zaměstnanec pro svého zaměstnavatele 

danou práci. Druhá skupina se nazývá vztah mezi zaměstnancem a zaměstnaneckým 

sdruţením. Sdruţení hají zájmy svých členů upravené pravidly vymezujícími práva a 

povinnosti člena. Do třetí skupiny lze zařadit vztah mezi odbory a zaměstnavatelem, tyto 

vztahy jsou upravené celostátními normami. Předposlední skupina tvoří vztah mezi 

nadřízeným a podřízeným, vztahy lze upravit pomocí pracovní smlouvy, organizačního 

řádu či pracovního řádů. Vztahy jsou pro organizace velmi důleţité, jelikoţ dobré vztahy 

s podřízenými pracovníky společně s komunikací, kontrolou a stanovováním reálných cílů 

patří mezi nejdůleţitější manaţerské dovednosti. Do poslední skupiny pracovních vztahů 

patří vztah mezi spolupracovníky. Vztahy jsou obvykle neformální charakteru, zkoumá se 

zde atmosféra, která panuje mezi spolupracovníky. Ve firmách se lze také setkat 

s diskriminací na daném pracovišti, můţe se projevovat v různých podobách a také se 

můţe týkat kohokoliv. Obecně platí pro společnosti, ţe musí být shodné podmínky pro 
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muţe a ţeny. Důleţité je také vypozorování jevu, zda nedochází na pracovišti k šikaně 

neboli k mobbingu.  [2] 

3.7.4 Kariérní růst a pracovní rozvoj 

Zjišťuje se, zda firma vytváří vhodné podmínky pro kariérní či pracovní rozvoj a také 

zda vyuţívá efektivně dovednosti a schopnosti svých pracovníků. Dále se v této oblasti řeší 

názor zaměstnanců na přebírání zodpovědnosti, uţitečnost školení či spravedlnost 

povyšování. V této oblasti se tedy zjišťuje názor zaměstnanců na moţnost profesního růstu, 

vyuţití pracovního potenciálu, spravedlivost kariérního růstu a přínosy školení.[9]  

3.7.5 Odměňování pracovníků ve firmě 

V této oblasti je nutné získat pohled na vnější zdroje motivace, na hodnocení 

zaměstnaneckých výhod a určení jejich úrovně, zda je způsob odměňování spravedlivý. 

V této oblasti se lze zaměřit, zda zaměstnance motivují nabízené benefity a zda jsou 

benefity dostačující. Další co se v této oblasti analyzuje, je zda zaměstnanci povaţují 

hodnocení podniku za spravedlivé či průhledné. 

3.7.6 Styl řízení pracovníků 

Analyzuje se, jakým stylem nadřízení řídí své podřízené a zda jsou vůbec schopni řídit 

efektivně svůj tým. Zkoumá se zde úroveň řízení a také styl řízení. V této oblasti se 

zkoumá, zda jsou zaměstnanci celkově spokojeni se svým nadřízeným.  Další nezbytnou 

součástí této oblasti je analýza vztahů mezi nadřízenými a podřízenými, styl vedení ve 

firmě a také celkové vedení ve firmě. 

3.7.7 Vztah zaměstnanců ke společnosti 

Zkoumá se zde míra loajality zaměstnanců k dané společnosti. Do této oblasti patří 

také angaţovanost, fluktuace či subjektivní hodnocení dané společnosti. 

V této oblasti se lze zaměstnanců zeptat na tyto otázky: 

 zda jsou k firmě loajální, 

 jak dlouho chtějí pracovat v dané firmě, 

 zda hodnotí efektivně celkové vedení firmy, 

 zda neuvaţují o odchodu z firmy, 

 zda by doporučili práci v dané firmě svým známým. 
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3.7.8 Organizace práce 

V této oblasti se zkoumají faktory, které zahrnují například úkoly, dostatek času, 

dostatek nástrojů, vybavení, informovanost, jasné cíle a úkoly. 

Analyzuje se: 

 zda jsou vytyčeny dané cíle a poţadavky, 

 zda je počet zaměstnanců potřebných k vykonání dané práce optimální, 

 zda pracovníci mají moţnosti ovlivnit rozloţení pracovní doby, 

 hodnocení organizace práce ve firmě, 

 zda mají pracovníci dostatek času na vykonání dané práce a také zda mají dostačující 

vybavení. 

3.7.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Zde se poskytují informace z hlediska zdravotních rizik a přístupu firmy k bezpečnosti 

a následné ochraně zdraví při práci. Zkoumá se zde, zda vykonaná práce závaţně 

nepoškozuje zdraví zaměstnanců, či jaká je úroveň v angaţovanosti firmy v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v neposlední řadě se zkoumá, jaké jsou pracovní 

podmínky v podniku. 

3.7.10 Přání a stíţnosti zaměstnanců 

Zde jsou soustředěny informace, které se zaměřují na individuální názory zaměstnanců 

k dané problematice. 

 s čím jsou ve firmě zaměstnanci nespokojeni, 

 co se jim naopak líbí ve firmě, 

 jaká je celková spokojenost zaměstnanců, 

 jaké příleţitosti vidí zaměstnanci ke zlepšení pracovní výkonnosti. [9] 
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4 Závěry výzkumu a zhodnocení faktorů ovlivňujících 

spokojenost zaměstnanců 

K analýze spokojenosti zaměstnanců bylo vyuţito dotazníkového šetření. Při tomto 

šetření bylo nezbytné sestavit vhodné dotazníky. Dotazníky byly sestaveny dle pravidel pro 

tvorbu dotazníků. V první řadě byly navrţeny konkrétní otázky, které byly konzultovány 

s interním oddělením dané společnosti, a také byla testována srozumitelnost dotazníku na 

vzorku respondentů. Toto testování proběhlo ve dnech 15. 10. 2014 a vzorek respondentů 

byl vyčíslen na 30 lidí, respondenti pracovali v jedné společnosti, která se zaměřuje na 

rychlé občerstvení. 

Dotazníky byly oficiálně schváleny a otázky nebyly nikterak pozměněny, akorát 

doplněny navíc o dvě otázky, které se týkaly komunikace ve společnosti. V této práci byly 

sestaveny a graficky upraveny dvě varianty dotazníků, první varianta byla určena pro 

dělníky neboli horníky a druhá varianta pro technicko hospodářské zaměstnance. Pro 

sestavení dvou variant dotazníků bylo rozhodnuto z důvodů objektivnějších výsledků. 

Dotazníkové šetření pro horníky bylo zahájeno pomocí konference, která se uskutečnila ve 

třech dolech, které jsou součástí dané společnosti. Ke sběru dat z dotazníků, které byly 

určeny pro horníky, došlo 23. 10. 2014 na dole Karviná, 24. 10. 2014 na dole Paskov a 

v neposlední řadě 29. 10. 2014 na dole ČSM.  Dotazníky pro technicko hospodářské 

zaměstnance byly rozeslány pomocí elektronické podoby anebo byly vytisknuty a přímo 

rozeslány na konkrétní oddělení. Ke sběru dat mi pomohla má konzultantka, paní 

Mgr. Sayak, která mi umoţnila být přítomna na konferencích a také mne pomohla 

s rozdáním dotazníků pro THZ. Byl vymezen cíl, ţe z kaţdého dolu musíme získat 100 

vyplněných dotazníků. Bylo vytisknuto přes 400 dotazníků pro horníky a 180 dotazníků 

pro THZ. Dotazník byl naprosto anonymní, aby zaměstnanci společnosti byli objektivní a 

nemuseli se obávat moţného postihu kvůli svým odpovědím na dané otázky. Oba 

dotazníky obsahovaly otázky uzavřené, aţ na jednu otázku, která byla určena pro THZ a 

zabývala se problematikou spokojenosti a výkonu práce. Na vyplnění dotazníků nebyl 

určen časový limit. V souvislosti s formulací otázek a sestavováním dotazníků byly také 

formulovány 3 hypotézy pro kaţdou skupinu zaměstnanců. Tyto hypotézy jsou otestovány 

pomocí testu relativní četnosti v kapitole 4.3. 
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Dotazník pro horníky obsahuje následující okruhy otázek. Znění celého dotazníku je 

uvedeno v příloze číslo 2 bakalářské práce. 

 pracovní podmínky, 

 odměňování, 

 komunikace s nadřízeným, 

 komunikace ve společnosti, 

 osobní údaje. 

Dotazník pro technicko hospodářské zaměstnance je uveden v příloze číslo 3 

obsahuje následující okruhy otázek: 

 hodnocení celkové spokojenosti se společností, 

 komunikace ve společnosti, 

 úvaha o změně, výběru, nejistotě v zaměstnání, 

 konflikty na pracovišti a celková atmosféra, 

 doporučení zaměstnání, 

 úvaha o povýšení, 

 odměňování, 

 zaměstnanecké výhody, 

 motivace, 

 osobní údaje. 

 

Návratnost dotazníků 

V tabulce číslo 1 je uvedena návratnost dotazníků. Celkem bylo vyplněno 

326 dotazníků, které byly určeny pro horníky, a 151 dotazníků, které byly určeny pro THZ. 

Cílem bylo zajistit 100 dotazníků z kaţdého dolu, bohuţel se nám nepodařilo shromáţdit 

tento počet v dole Karviná, na druhou stranu v dole Paskov se nám podařilo shromáţdit 

140 dotazníků, tudíţ neúspěch v dole Karviná jsme vykompenzovali s úspěchem v dole 

Paskov, viz tabulka číslo 1. Konečná návratnost dotazníků je vysoká, činí v průměru 83 %. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.1 Interpretace výsledků zpracovaných dat pro THZ 

V dotazníku určeném pro THZ bylo formulováno celkem 22 otázek, viz Příloha č. 3. 

Otázka č. 1: „Jak jste celkově spokojen/a se zaměstnáním ve Vaší společnosti‘‘ 

Na otázku odpovídalo celkem 151 respondentů. Hlavním cílem otázky bylo zjistit, 

v jaké míře jsou zaměstnanci spokojeni celkově se svým zaměstnáním. Respondenti mohli 

volit 4 odpovědi. Početní strukturu odpovědí lze shlédnout v tabulce číslo 2. 

Tabulka 2: Počet odpovědí na otázku č. 1 - „Jak jste celkově spokojen/a se zaměstnáním ve Vaší 

společnosti‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

velmi spokojen/a 27 18 

spíše spokojen/a 101 67 

spíše nespokojen 20 13 

velmi nespokojen/a 3 2 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Z počtu 23 celkově velmi nespokojených a spíše nespokojených zaměstnanců byly 

uvedeny důvody nespokojenosti v grafu číslo 1.  Nejvíce jsou nespokojeni zaměstnanci 

s dosavadní stabilitou zaměstnání a špatnou komunikací ve společnosti. Tři velmi 

nespokojení respondenti byli muţi, kteří pracují ve firmě více neţ 9 let, ve věku 41 – 50 let 

a jeden muţ byl ve věku 56 – 60 let. Dva muţi mají vysokoškolské vzdělání a jeden muţ 

středoškolské s maturitou. Dvacet respondentů vyplnilo v dotazníku, ţe jsou celkově spíše 

Dotazník 

 

Vytisknuto 

[ks] 

Vyplněno 

 [ks] 

Návratnost 

[%] 

HORNÍCI 

Karviná  

400 

84 

82 Paskov 140 

ČSM 102 

THZ THZ  180 151 84 

Tabulka 1: Návratnost dotazníků 
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nespokojeni se svým zaměstnáním v dané společnosti. Z počtu 20 spíše nespokojených 

respondentů byly 2 ţeny a 18 můţu ve věku 31 – 60 let, 18 spíše nespokojených 

respondentů pracuje ve společnosti více neţ 9 let, tudíţ lze vydedukovat, ţe celkově 

nespokojeni jsou zaměstnanci, kteří pracují ve společnosti dlouhá léta a nejsou motivováni 

ke svému lepšímu výkonu. 

Graf 1: Důvody nespokojenosti zaměstnanců 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 2: „Kdybyste znovu stál/a před rozhodnutím o výběru zaměstnání, vybral/a 

byste si opět tuto společnost?‘‘ 

Na otázku odpověděl maximální počet oslovených respondentů. Hlavním cílem otázky 

bylo zjistit, zda by si respondenti opět vybrali firmu OKD, a.s. jako svého zaměstnavatele. 

Početní struktura odpovědí je vyobrazena v tabulce číslo 3. Z tabulky číslo 3 vyplývá, ţe 

více neţ 54 % dotazovaných odpovídalo na tuto otázku kladně (určitě ano, spíše ano). 

Celkem 14 respondentů by si znovu nevybralo OKD, a.s. jako svého zaměstnavatele. 

Důvody nespokojenosti jednotlivých respondentů, jsou uvedeny v grafu číslo 2, ze které 
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vyplývá, ţe nejčastěji jsou zaměstnanci nespokojeni se špatným finančním ohodnocením 

(21 %). Z celkových 14 respondentů (nespokojených) by si nezvolilo opět OKD, a.s., jako 

svého zaměstnavatele 13 muţů a jedna ţena, 9 respondentů z těchto 14 nespokojených 

respondentů je věků 51 – 60 let a třináct respondentů pracuje ve společnosti více neţ 9 let. 

Z těchto informací lze vyčíst, ţe opět jsou nespokojeni zaměstnanci, kteří pracují ve firmě 

dlouho. 

 

Tabulka 3: Počet odpovědí na otázku č. 2 - „Kdybyste znovu stál/a před rozhodnutím o výběru zaměstnání 

vybral/a byste si opět tuto společnost ‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

určitě ano 16 11 

spíše ano 65 43 

spíše ne 56 37 

určitě ne 14 9 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 2: Důvody nespokojenosti zaměstnanců 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 3: „Doporučil/a byste zaměstnání ve Vaší společnosti některému ze svých 

přátel‘‘ 

Na otázku odpovídalo celkem 151 oslovených respondentů. Cílem otázky bylo zjistit 

doporučení pro potencionální zaměstnance z okruhu přátel stávajících zaměstnanců. 

Početní struktura je zobrazena v tabulce číslo 4. Z tabulky lze zjistit, ţe 71 % respondentů 

odpovědělo na otázku negativně, z toho 93 můţu a 14 ţen, tudíţ by nedoporučili svým 

přátelům, aby zde pracovali. Třicet respondentů odpovědělo na tuto otázku jednoznačně, ţe 

by v ţádném případě nedoporučilo zaměstnání svým kamarádům v této firmě, 28 

 respondentů z celkových 151 pracuje ve firmě více neţ 9 let, z těchto respondentů je 19 

nespokojených respondentů, kteří nachází ve věkové hranici 41 – 55 let. Důvody 

nespokojenosti všech respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku odpovědi (spíše ne, 

určitě ne) jsou vyobrazeny v grafu číslo 3. Nejčetnější důvody, které uváděli samotní 

respondenti, byly nízké finanční ohodnocení a také určitá stabilita ve společnosti. 

 

Tabulka 4: Počet odpovědí na otázku č. 3 - „Doporučil/a byste zaměstnání ve Vaší společnosti některému ze 

svých přátel ‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

určitě ano 14 9 

spíše ano 30 20 

spíše ne 77 51 

určitě ne 30 20 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 



Terezie Bočková: Analýza faktorů ovlivňujících spokojenost zaměstnanců ve vybrané 

společnosti 

 

2015  31 

 

Graf 3: Důvody nespokojenosti zaměstnanců 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 4: „Jak jste spokojen s náplní práce, její zajímavostí a pestrostí ‘‘ 

Na tuto otázku odpovědělo 151 respondentů, tudíţ plný počet dotazovaných. Cílem 

této otázky, bylo zjistit, zda jsou respondenti spokojeni s náplní práce či nikoliv. 

Z výsledků této otázky, viz tabulka číslo 5, je jasné, ţe nikdo není velmi nespokojen 

s náplní práce, coţ je ve výsledku velice pozitivní, tudíţ ve společnosti se nachází určitá 

pestrost a zajímavost práce. Třináct respondentů z šestnácti respondentů, kteří jsou spíše 

nespokojeni s náplní práce, pracuje ve firmě více neţ 9 let, coţ můţe znamenat určitou 

„provozní slepotu“, tudíţ zaměstnancům práce připadá monotónní a fádní. 
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Tabulka 5: Počet odpovědí na otázku č. 4 - „Jak jste spokojen s náplní práce, její zajímavostí a pestrostí ‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

velmi spokojen/a 43 28 

spíše spokojen/a 92 61 

spíše nespokojen 16 11 

velmi nespokojen/a 0 0 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 5 : „Informuje Vás nadřízený o spokojenosti s výsledky Vaší práce‘‘ 

Na otázku odpovídal maximální počet, tedy 151 respondentů. Respondenti mohli volit 

tři odpovědi. Cílem, bylo zjistit, zda nadřízený informuje své podřízené o jeho 

spokojenosti s jejich vykonanou prací. Zaměstnanci jsou motivování k tomu, aby dosáhli 

daných cílů, tudíţ budou spokojeni, kdyţ tyto cíle dosáhnou. Zpětná vazba od nadřízeného 

je pro kaţdého zaměstnance velice důleţitá. Početní struktura odpovědí je zobrazena 

v tabulce číslo 6. Z těchto odpovědí lze říct, ţe nadřízení informují své podřízené 

pravidelně. Dvanáct respondentů odpovědělo, ţe jejich nadřízení je neinformují vůbec o 

výsledcích spokojenosti, z tohoto počtu je nespokojených respondentů 9 můţu a 3 ţeny a 

devět respondentů pracuje ve firmě více neţ 9 let, tudíţ se lze domnívat, ţe respondenti 

nespokojeni respondenti jsou dlouhodobě s informovaností od nadřízeného nespokojeni. 
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Tabulka 6:Počet odpovědí na otázku č. 5 - „Informuje Vás nadřízený o spokojenosti s výsledky Vaší práce‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

ano, pravidelně 79 52 

ano, jen občas 60 40 

vůbec ne 12 8 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 6: „Jaká je celkově atmosféra na pracovišti‘‘(známkování jako ve škole) 

Následující otázka je zaměřena na atmosféru, která panuje na pracovišti. Pokud chce 

docílit společnost spokojenosti svých zaměstnanců, je třeba, aby ve firmě byla dobrá 

atmosféra. Atmosféru na pracovišti lze ovlivnit mezilidskými vztahy se spolupracovníky či 

s nadřízenými. Celkem na tuto otázku odpovědělo 151 respondentů. Respondenti mohli 

ohodnotit atmosféru pomocí známkování, které se vyuţívá ve škole (1-5). Jejich odpovědi 

jsou uvedeny v tabulce číslo 7. Respondenti z 38 % odpovídali, ţe atmosféra na pracovišti 

je dobrá, tudíţ známka 3. Bohuţel v odpovědích lze shlédnout, ţe se zde také dvakrát 

objevila odpověď, která hodnotí atmosféru jako nedostatečnou (5), na tuto otázku takhle 

odpověděli dva muţi ve věku 41 – 50 let, kteří ve společnosti pracují více neţ 9 let, 

pomocí vzájemných vazeb bylo zjištěno, ţe jeden z muţů je celkově spíše spokojen se 

svým zaměstnáním a nadřízený ho pravidelně informuje o jeho výsledcích práce a druhý 

muţ je spíše nespokojen, co se týče informovanosti tak ho nadřízeného informuje o jeho 

výsledcích práce občas, tudíţ se lze domnívat, ţe oba muţi jsou nespokojeni se svými 

spolupracovníky, tudíţ hodnotili atmosféru známkou 5. Průměrná známka je vyčíslena 

zaokrouhleně na 2,6. 

 

Tabulka 7: Počet odpovědí na otázku č. 6 - „Jaká je celkově atmosféra na pracovišti‘‘ 

Varianty odpovědí 
Muţi/počet 

odpovědí 

Ţeny/počet 

odpovědí 

1 20 7 

2 36 9 

3 51 7 

4 17 2 

5 2 0 
Zdroj: Vlastní zpracování 



Terezie Bočková: Analýza faktorů ovlivňujících spokojenost zaměstnanců ve vybrané 

společnosti 

 

2015  34 

 

Otázka č. 7: „Dochází mezi zaměstnanci firmy ke konfliktům‘‘ 

Na otázku odpověděl plný počet respondentů (151). Cílem bylo zjistit, zda se na 

pracovišti objevují konflikty či nikoliv. V tabulce číslo 8 jsou uvedeny odpovědi na 

následující otázku. Z celkových 151 respondentů odpovědělo 115 respondentů, ţe na 

pracovišti nedochází k ţádným konfliktům, coţ je v této společnosti, velice pozitivním 

jevem. Celkem pět muţů odpovědělo, ţe na jejich pracovišti dochází často ke konfliktům, 

muţi pracují ve firmě více neţ 9 let, muţi na předchozí otázku, jak jsou spokojeni 

s atmosférou na pracovišti, odpověděli dva z nich, ţe dostatečně a tři z nich ţe atmosféra je 

dobrá, lze tedy vydedukovat, ţe dochází ke konfliktům z důvodů z vzájemných nesympatií 

mezi spolupracovníky. 

 

Tabulka 8:Počet odpovědí na otázku č. 7 - „Dochází mezi zaměstnanci firmy ke konfliktům‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

ano, často 5 3 

občas 31 21 

myslím, ţe nikoliv 115 76 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 8: „Jste spokojeni s komunikací ve Vaší organizaci‘‘ 

Na tuto otázku odpovědělo 151 respondentů. Otázka měla odhalit, zda jsou 

zaměstnanci spokojeni s celkovou komunikací ve společnosti. Je zřejmé, ţe v organizaci 

jsou z 55 % spíše spokojeni s komunikací ve společnosti, ale na druhou stranu se zde 

v tabulce číslo 9 objevuje jedenáct odpovědí, které naznačují, ţe respondenti nejsou 

spokojeni v ţádném případě s komunikací v dané organizaci. Z toho počtu nespokojených 

respondentů bylo 10 muţů, kteří pracují ve firmě více neţ 9 let a jedna ţena, která v této 

firmě pracuje 4 – 6 let a 64 % těchto respondentů má vysokoškolské vzdělání. Bylo by 

tedy na místě, aby organizace začala vyuţívat jiných komunikačních kanálů k přenosu 

informací a aby byla více objektivní ke svým zaměstnancům. Vedení společnosti by si 

mělo ujasnit jaké komunikační kanály zvolit pro své zaměstnance. 
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Tabulka 9:Počet odpovědí na otázku č. 8 - „Jste spokojeni s komunikací ve Vaší organizaci ‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

určitě ano 11 7 

spíše ano 82 55 

spíše ne 47 31 

určitě ne 11 7 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 9: „Jste spokojen/a s vybavením pracoviště‘‘ 

Celkem odpovědělo na tuto otázku 151 respondentů a jejich odpovědi jsou 

zaznamenány v tabulce číslo 10. V této otázce měli respondenti ohodnotit vybavenost 

v dané společnosti. Výsledky průzkumu dopadly pro společnost pozitivně, jelikoţ 76 % 

vše dotazovaných odpovědělo na tuto otázku odpovědí pozitivní (určitě ano, spíše ano). 

Jen 1 % dotazovaných, muţ a ţena ve věku 36 – 45 let nejsou vůbec spokojeni s 

vybavením na svém pracovišti, coţ můţe být pouze jejich subjektivním názorem. 

Tabulka 10: Počet odpovědí na otázku č. 9 - „Jste spokojen/a s vybavením pracoviště ‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

určitě ano 36 24 

spíše ano 78 52 

spíše ne 35 23 

určitě ne 2 1 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 10: „Maté obavy ze ztráty zaměstnání‘‘ 

Celkem odpověděl plný počet respondentů na tuto otázku. Ztráta zaměstnání velice 

negativně ovlivňuje atmosféru na pracovišti i výkonnost samotných zaměstnanců. Zároveň 

s pocitem ztráty zaměstnání vniká ze strany zaměstnance určitá nedůvěra k organizaci. Dle 

tabulky číslo 11 se společnost nenachází zrovna, co se týče obavy ze ztráty zaměstnání 

v kladných hodnotách. Aţ 83 % respondentů z toho 107 muţů a 19 ţen má určitou obavu 

ze ztráty zaměstnaní, důvodem je určitá ekonomická krize, která nastala ve společnosti. 



Terezie Bočková: Analýza faktorů ovlivňujících spokojenost zaměstnanců ve vybrané 

společnosti 

 

2015  36 

 

Tabulka 11: Počet odpovědí na otázku č. 10 - „Máte obavu ze ztráty zaměstnání‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

ano, velmi silnou 66 43 

spíše ano 60 40 

spíše ne 19 13 

vůbec ne 6 4 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 11: „Jste spokojen/a s tím, kolik hodin týdně pracujete‘‘ 

Otázka číslo 11 se týkala pracovní doby a respondenti odpovídali, jestli jim vyhovuje počet 

pracovních hodin, které odpracují týdně. Odpovědi lze vyčíst z tabulky číslo 12. 

Vyhovující počet pracovních hodin je faktorem vedoucí k pracovní spokojenosti a také 

faktorem, který ovlivňuje pozitivně mimopracovní spokojenost. Je důleţité, aby firma 

zajistila soulad mezi pracovní dobou a soukromým ţivotem. Na tuto otázku odpovědělo 

151 respondentů, 5 % všech dotazovaných jsou nespokojeni s počtem hodin, které 

odpracují za týden, na druhou stranu 77 % všech dotazovaných odpovědělo na tuto otázku 

kladně. Pokud zaměstnanec nemá kvůli počtu odpracovaných hodin týdně, čas na svůj 

osobní ţivot, dochází k jeho pracovní nespokojenosti, tudíţ ve výsledku tento fakt oslabuje 

jeho pracovní výkon. Z výsledků v této tabulce, lze vyjádřit, ţe společnost OKD a.s. má 

dobře nastavenou pracovní dobu.  Týdenní délka pracovní doby v OKD a.s., pro technicko 

hospodářské zaměstnance je 37,5 hodiny, denní doba je stanovena na 7,5 hodiny ale 

mohou být i výjimky například s 11 hodinovou pracovní dobou. 

Tabulka 12:Počet odpovědí na otázku č. 11 - „Jste spokojen/a s tím, kolik hodin týdně pracujete ‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

ano, velmi spokojen 39 26 

spíše spokojen 78 51 

spíše nespokojen 27 18 

vůbec nespokojen 7 5 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 12: „Vnímáte ve firmě nějakou moţnost pracovního postupu‘‘ 

V další části byla zaměstnancům poloţena otázka, zda společnost nabízí moţnost 

pracovního postupu. Je obecně známo, ţe moţnost pracovního postupu ovlivňuje 

zaměstnance k lepšímu výkonu a také jim dává určitě naděje, ţe celou dobu, kterou ve 

firmě setrvají, nebudou dělat stále stejnou monotónní a fádní práci, ale na druhou stranu 

mohou vyzkoušet něco jiného a třeba i lépe finančně ohodnoceného. Navíc dle Maslowovy 

hierarchie potřeb je seberealizace jedna z nejdůleţitějších hodnot, která ovlivňuje 

spokojenost lidí. Odpovědi na tuto otázku udává tabulka číslo 13. Ze zjištěných dat 

vyplývá, ţe pouze 38 % zaměstnanců se domnívá, ţe ve společnosti je moţnost pracovního 

postupu a 62 % (z toho 74 muţů a 19 ţen) zaměstnanců moţnost pracovního postupu 

nemá. Přesně 79 zaměstnanců, kteří se domnívají, ţe nemají moţnost pracovního postupu, 

pracuje ve firmě více neţ 9 let, tudíţ díky těmto informacím mohou být zaměstnanci 

celkově nespokojeni a frustrování. V této společnosti není vyloučen pracovní postup pro 

technicko hospodářské zaměstnance. Tito zaměstnanci mají jasný plán nástupnictví ve 

společnosti. 

Tabulka 13:Počet odpovědí na otázku č. 12 - „Vnímáte ve firmě nějakou možnost pracovního postupu‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

ano 58 38 

ne 93 62 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 13: „Měl/a byste zájem o zvyšování své profesní zdatnosti‘‘ (školení, 

vzdělání) 

Otázka měla zjistit, zda technicko hospodářští zaměstnanci májí zájem zvyšovat svoji 

profesní zdatnost a zda zaměstnavatel nabízí svým zaměstnancům moţnost dalšího 

odborného rozvoje v rámci školení a vzdělávání. Odpovědi všech 151 respondentů 

vykazuje tabulka číslo 14. Z výsledků, lze říci, ţe 89 % všech respondentů má zájem se 

vzdělávat a školit. Jen 11 % (14 muţů a 2 ţeny) všech dotazovaných nemá zájem o zvýšení 
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profesní zdatnosti, třináct dotazovaných pracuje ve společnosti více neţ 9 let, tudíţ se 

domnívá, ţe jejich kvalifikace je na dobré úrovni.  

Respondenti, kteří na tuto otázku odpovídali záporně, dosáhli nejvyššího svého 

vzdělání následovně: 56 % respondentů má středoškolské vzdělání zakončené maturitou, 

25 % dosáhlo vyššího odborného vzdělání a 19 % dokončilo vysokoškolské vzdělání.  

 

Tabulka 14: Počet odpovědí na otázku č. 13 - „Měl/a byste zájem o zvyšování své profesní zdatnosti‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

ano 135 89 

ne 16 11 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 14: „Odpovídá mzdové ohodnocení práci, kterou vykonáváte ‘‘ 

Na otázku číslo 14, jestli odpovídá mzdové ohodnocení práci, kterou vykonávají 

zaměstnanci, odpovědělo pouhých 15 zaměstnanců „určitě ano“, varianta „spíše ano“ byla 

zvolena 66 respondenty, odpověď „spíše ne“ 49 respondenty a moţnost „určitě ne“ byla 

vybrána 21 respondenty. Celkem odpovědělo 151 respondentů. Výše finančního 

ohodnocení je nejsilnějším motivačním faktorem vedoucí ke zvýšení dosavadního 

pracovního výkonu zaměstnance, nespokojenosti s tímto faktorem můţe vyvolat sníţení 

pracovního výkonu. Tabulka číslo 15 udává, ţe v OKD a.s., jsou z 54 % zaměstnanci 

spokojeni se mzdovým ohodnocením a 46 % jsou zaměstnanci nespokojeni s dosavadním 

mzdovým ohodnocením. Ze 46 % nespokojených zaměstnanců je 64 muţů a jen 6 ţen, 

velký počet nespokojených muţů je zapříčiněno moţná faktem, ţe na muţe je vyvíjen 

velký nátlak ze strany rodiny, jelikoţ jsou bráni jako hlavní „ţivitelé rodiny“. 

Tabulka 15: Počet odpovědí na otázku č. 14 - „Odpovídá mzdové ohodnocení práci, kterou vykonáváte ‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

určitě ano 15 10 

spíše ano 66 44 

spíše ne 49 32 

určitě ne 21 14 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 15: „Jak jste spokojen/a s principy a pravidly odměňování‘‘ (zvyšování 

mzdy a osobního ohodnocení) 

Celkem na otázku odpovědělo 151 respondentů. Početní struktura odpovědí je 

vyobrazena v tabulce číslo 16. Finanční ohodnocení neboli systém odměňování je pro 

zaměstnance velice důleţitý, poněvadţ je to určitá zpětná vazba, kdy společnost informuje 

své zaměstnance, o tom, jak si v práci zaměstnanci vedou. Dle výsledků z dotazníkového 

šetření je systém odměňování v OKD, a.s. spíše nedostačující z 58 % (76 muţů a 12 ţen). 

Velmi spokojeni jsou pouze 3 % (3 muţi a 1 ţena s vysokoškolským vzděláním) 

respondentů a spíše spokojeni bylo pouze 39 respondentů, tudíţ celkově hodnotilo 

pozitivně odměňování 42% zaměstnanců.  

 

Tabulka 16:Počet odpovědí na otázku č. 15 - „Jak jste spokojen/a s principy odměňování ‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

velmi spokojen/a 4 3 

spíše spokojen/a 59 39 

spíše nespokojen/a 67 44 

vůbec nespokojen/a 21 14 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 16: „Jste spokojen/a s nabízenými zaměstnaneckými výhodami‘‘ 

Otázka číslo 16 je zaměřena na zaměstnanecké výhody. Zaměstnanci odpovídali, zda 

jsou spokojeni s nabízenými zaměstnaneckými výhodami či nikoliv. Z celkových 

151 respondentů odpovědělo na tuto otázku kladnou odpovědí 104 zaměstnanců, viz 

tabulka číslo 17, tudíţ v OKD a.s., je poskytován vyhovující atraktivní soubor celkových 

odměn pro zaměstnance. Výhody pomáhají udrţet ve společnosti kvalitní zaměstnance 

uspokojením jejich osobních potřeb, tudíţ představuji nepřímou stimulaci, která zlepšuje 

jejich pracovní výkon. Dle mého názoru vyplývá fakt, ţe nejspíš 31 % zaměstnanců není 

zcela obeznámeno s principem poskytování zaměstnaneckých výhod. 
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Tabulka 17: Počet odpovědí na otázku č. 16 - „Jste spokojen/a s nabízenými zaměstnaneckými výhodami ‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

velmi spokojen/a 11 7 

spíše spokojen/a 93 62 

spíše nespokojen/a 39 26 

vůbec nespokojen/a 8 5 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 17: „Které benefity byste upřednostnil/a ‘‘(prosím, zaškrtněte max.  

3 moţnosti) 

V otázce si měli zaměstnanci vybrat maximálně 3 benefity, které by upřednostnili 

k lepšímu výkonu. Celkem odpovědělo 148 respondentů, přičemţ respondenti zvolili vţdy 

3 benefity. Výsledky odpovědí uvádí graf číslo 4. Celkem 90 muţů a 18 ţen zvolilo ve své 

odpovědi, ţe by uvítali příspěvek na penzijní pojištění, příspěvek na stravování 14 % a  

13 % respondentů uvedlo, ţe by upřednostnilo příspěvek na dopravu. Z této tabulku se lze 

domnívat, ţe zaměstnanci myslí na tzv. „zadní vrátka“, jakmile budou v důchodu, chtějí 

mít určitou jistotu v podobě penzijního pojištění, tento benefit nejspíš zaměstnanci volili 

díky tomu, ţe ekonomická situace v České republice je nejistá a dle statistik obyvatelstvo 

stárne a sniţuje se počet ekonomicky aktivních obyvatel, tudíţ stát nebude mít v budoucnu 

na výplatu důchodů. Další nejčetnějším benefitem, který byl zvolen zaměstnanci je 

příspěvek na stravování v podobě stravenek či jiných příspěvků na stravování. Třetím 

častým příspěvek byl zvolen příspěvek na dojíţdění do zaměstnání. Velká část 

zaměstnanců dojíţdí do zaměstnání z okolních vesnic či měst, jelikoţ doly jsou vţdy na 

okraji města a proto by navíc ke svému platu uvítali příspěvek na dopravu, který by jim 

částečně zmírnil náklady, které měsíčně vynaloţí na cestu do práce. Další velkou skupinou 

poţadovaných zaměstnaneckých výhod, byla zvolena výhoda v podobě příspěvku na 

kvalifikaci a vzdělání, jelikoţ zaměstnanci mají potřebu se neustále seberealizovat a 

vzdělávat. Mezi dalšími navrhovanými benefity, které by zaměstnanci upřednostnili, byl 

sickdays, příspěvek na ţivotní pojištění, příspěvek na kulturu a rekreaci, příspěvek na sport 

a zdraví a jen 3 zaměstnanci by uvítali příspěvek na firemní akci. 
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Graf 4: Které benefity byste upřednostnila? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 18: „Co by se mělo změnit, aby Vás práce více těšila?“ „Co by zvýšilo Vaši 

spokojenost a výkon?“ „ Máte nějaké další připomínky?‘‘ 

Tato otázka byla jediná otevřenou a cílem bylo zjistit, co by vedlo zaměstnance 

k většímu pracovnímu a k celkové spokojenosti. Celkem odpovědělo na tuto otázku 

83 zaměstnanců, jejich připomínky a návrhy na zlepšení lze vidět v tabulce číslo 18. Z této 

tabulku je patrné, ţe zaměstnanci poţadují z 12 % zvýšení finančního ohodnocení, z 10 % 

jistotu v zaměstnanci, z 5 % lepší informovanost ze strany společnosti a v neposlední řadě 

5 % respondentů poţaduje zkvalitnění komunikace. 

 Bohuţel 44 % respondentů neuvedlo na tuto otázku, ţádnou odpověď, na druhou 

stranu si myslím, ţe tato otázka odhalila určité slabiny, které by mohly společnost zajímat. 

Zda společnost eliminuje tyto nedostatky, mohla by docílit k zlepšení celkové spokojenosti 

daných zaměstnanců. 
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Tabulka 18: Počet odpovědí na otázku č. 18 - „Co by se mělo změnit, aby Vás práce více těšila ‘‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 19: „Jste ţena nebo muţ‘‘ 

Jak jiţ bylo zmíněno, průzkumu se účastnilo celkem 151 zaměstnanců. Respondenti 

byli převáţně muţi (83 %) a ze 17 % ţeny. Je zřejmě, ţe v tomto technickém odvětví bude 

spíše právě zastoupena muţská populace. Početní struktura odpovědí je vyobrazena 

v tabulce číslo 19. 

Tabulka 19: Počet odpovědí na otázku č. 19 - „Jste muž nebo žena ‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

muţ 126 83 

ţena 25 17 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Důvody nespokojenosti Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

nevyplněno 68 44 

prosperující budoucnost 5 3 

sníţit byrokracii 1 1 

důvěra v zaměstnance 2 1 

dodrţovat stanovené zásady 1 1 

zlepšit ekonomickou situace 4 3 

zvýšit finanční ohodnocení 18 12 

lepší informovanost  7 5 

jistota zaměstnaní 16 10 

zkvalitnit komunikaci 7 5 

zlepšit kvalitu vybavení 2 1 

zlepšit mezilidské vztahy 5 3 

zajímavost a náplň práce 1 1 

pracovní doba 3 2 

určitá pravomoc 1 1 

perspektiva práce 2 1 

propracovat plány 1 1 

stabilita společnosti 5 3 

zlepšit top vedení 1 1 

vše se musí změnit 1 1 
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Otázka č. 20: „Zařaďte se prosím do jedné z následujících věkových skupin‘‘ 

V této otázce bylo potřeba zjistit, kolik je zaměstnancům let, tedy přesněji vyjádřeno 

do jaké věkové skupiny patří. V tabulce číslo 20 lze vidět, ţe ve věkové skupině 18 – 20 let 

a 21 – 25 let nebyl ani jeden respondent. Pracovníkům, kterým je 26 – 30 let, u kterých je 

pravděpodobné, ţe společnost je jejich prvním zaměstnavatelem, nebo alespoň jeden 

z prvních, se zúčastnilo jen 1 % pracovníků, pracovníku ve věku 31 – 35 let 6 %, nejvíce 

(24 %) respondentů bylo ve věkové skupině 46 – 50 let. Ve věku od 51 – 55 let bylo 22 % 

pracovníků, kteří mají zpravidla odpracováno mnoho let v této firmě nebo je 

pravděpodobné, ţe společnost je jejich několikátým zaměstnavatelem, tudíţ mohou 

společnost porovnávat s jinými společnostmi, ve kterých pracovali. 

Tabulka 20:Počet odpovědí na otázku č. 20 - „Zařazení do věkové skupiny‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

18 – 20 let 0 0 

21 - 25 let 0 0 

26 – 30 let 1 1 

31 – 35 let 9 6 

36 – 40let 15 10 

41 – 45 let 31 20 

46 – 50 let 37 24 

51 – 60 let 33 22 

61 – 65 let 24 16 

nad 65 let 1 1 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 21: „Jaké je vaše nejvyšší dosaţené vzdělání‘‘ 

Cílem této otázky bylo zjistit, jaké vzdělání mají technicko hospodářští zaměstnanci ve 

společnosti OKD, a.s. Z tabulky číslo 21 je patrné, ţe 51 % (68 muţů a 10 ţen) 

respondentů dosáhlo vysokoškolského vzdělání, coţ v tomto náročném technickém odvětví 

je poţadováno.  

Tabulka 21: Počet odpovědí na otázku č. 21 - „Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

středoškolské (výuční list) 9 6 

středoškolské (maturita) 57 38 

vyšší odborné 7 5 

vysokoškolské 78 51 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 22: „Jak dlouho pracujete ve firmě‘‘ 

Cílem tohoto bodu bylo zjistit, jak dlouho pracují dotazovaní zaměstnanci ve 

společnosti. Zaměstnanců, kteří ve společnosti pracují 1 – 3 roky, bylo poměrně málo, 

celkem 2 % a zaměstnanců, kteří pracují ve firmě 4 – 6 let bylo 5 %, zaměstnanců 

pracujících  7 aţ 9 let bylo vyčísleno na 6 %. Ti, kteří ve firmě pracují více neţ 9 let, 

představují největší početní část 87 %. Zaměstnanci, kteří právě pracují v této firmě tak 

dlouho, vědí a pamatují si, jak to vypadalo ve společnosti dříve a vypadá nyní, tudíţ 

mohou srovnávat současný stav a minulý stav společnosti. Všechny vstupní hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce číslo 22. 

Tabulka 22:Počet odpovědí na otázku č. 21 - „Jak dlouho pracujete ve firmě‘‘ 

Varianty odpovědí Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

méně neţ rok 0 0 

1 – 3 roky 3 2 

4 – 6 let 8 5 

7 – 9 let 9 6 

více neţ 9 let 131 87 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.2 Interpretace výsledků zpracovaných dat pro horníky 

V dotazníku určeném pro horníky bylo formulováno celkem 39 otázek, viz Příloha č. 2 

Otázka č. 1: „Jste spokojen/a s pracovními podmínkami‘‘ 

Pod pracovními podmínkami se rozumí soubor činitelů, které působí na činnost 

člověka v určitém prostoru a v pracovním procesu. Činitele, které se nachází v hornictví, 

jsou např. světlo, hluk, vlhkost, vibrace, prašnost.  

Z tabulky číslo 23 je patrné, ţe nejvíce jsou spokojeni s pracovními podmínkami 

horníci v Karviné, na druhou stranu spíše nespokojení horníci se nachází převáţně v dole 

ČSM. Dle tabulky je zřejmé, ţe rozhodně nespokojeni s pracovními podmínkami jsou 

horníci na dole Paskov, tito nespokojení respondenti jsou muţi, z toho 24 pracuje v dole 

více neţ 9 let a 1 muţ pracuje v dole 4 – 6 roků.  Lze se domnívat, ţe práce v dolech je 

velice riskantní díky pracovním podmínkám, které se při práci v dole se nachází, většina 

horníků se s těmito podmínkami smířila, tudíţ jsou z poloviny spíše spokojeni 

s pracovními podmínkami.  

Tabulka 23:Počet odpovědí na otázku č. 1 - „Jste spokojen/a s pracovními podmínkami ‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano  7  13  8  8  9  8 

spíše ano  42  54  45  50  39  44 

spíše ne  31  48  40  37 34  39 

rozhodně ne  4  25  9  5  18  9 
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Otázka č. 2: „Jste spokojen/a s bezpečností a ochranou zdraví na pracovišti‘‘ 

Dodrţovaní bezpečnostních předpisů, hlášení závad, pouţívání ochranných pomůcek, 

všechna tato opatření vedou k eliminaci zdravotních úrazů či dokonce smrtelných úrazů, 

tudíţ bezpečnost by měla být vţdy na prvním místě. Společnost musí pravidelně školit své 

zaměstnance ohledně bezpečnosti, aby právě předcházela nečekaným nehodám.  

Na tuto otázku odpovědělo celkem 326 horníků. Cílem otázky bylo zjistit, zda horníci 

jsou spokojeni s bezpečností a ochranou zdraví. Početní struktura všech odpovědí lze 

nalézt v tabulce číslo 24. Ve všech dolech je více neţ polovina horníků spíše spokojena 

s bezpečností. Na tuto otázku rozhodně ne odpovědělo minimum respondentů, dohromady 

celkem 7 respondentů, kteří ve společnosti pracují více neţ 9 let, coţ je zanedbatelné číslo. 

Pro bezpečnost práce je důleţité dodrţování bezpečnostních předpisů a vyhlášek, dostatek 

bezpečnostních a ochranných pomůcek a také pravidelná školení, coţ v tomto případě 

firma respektuje a dodrţuje. 

 

Tabulka 24: Počet odpovědí na otázku č. 2 - „Jste spokojen/a s bezpečností a ochranou zdraví na 

pracovišti‘‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 13 39 18 15 28 18 

spíše ano 51 81 67 61 58 65 

spíše ne 17 17 16 20 12 16 

rozhodně ne 3 3 1 4 2 1 
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Otázka č. 3: „Jste spokojen/a s technickými podmínkami‘‘ 

Pod pojmem technické podmínky se rozumí pracovní pomůcky, stroje a zařízení, které 

jsou součástí provozu. Cílem této otázky bylo zjistit, zda horníci jsou spokojeni 

s technickými podmínkami. Na tuto otázku odpověděl plný počet respondentů, tudíţ 326. 

Početní struktura všech odpovědí je vyobrazena v tabulce číslo 25. Více neţ polovina 

horníků ze všech lokalit je s technickými podmínkami na pracovišti spokojena. Odpověď 

„spíše ne“ zvolilo 27 % respondentů z dolu Karviná, 22 % horníků bylo ve věku 46 – 50 

let a všichni tito respondenti pracují ve společnosti více neţ 9 let. Na tuto otázku 

odpovědělo „rozhodně ne“ 7 % respondentů z dolu ČSM, tito respondenti opět pracují ve 

společností více neţ 9 let a jsou ve věkovém rozmezí 41 – 60 let.  

Tabulka 25: Počet odpovědí na otázku č. 3 - „Jste spokojen/a s technickými podmínkami‘‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 4: „Jste spokojen/a s délkou pracovní doby‘‘ 

Týdenní délka pracovní doby horníků je 37,5 hod., přičemţ denní délka pracovní 

doby je 7,5 hod. V praxi tato čísla znamenají, ţe horník musí být v dole převáţně 7 hod a 

40 minut, coţ znamená 7 hod a 30 minut pracovní doba plus 30 minut přestávka a 20 minut 

na očistu, která se provádí vţdy na povrchu. Samozřejmě jsou zde výjimky dle profesí, 

pracovní náplně či mimořádných porad. V OKD ekonomové plánují zaměstnancům 

kalendáře, respektive plán směn, na tři měsíce dopředu. Kalendáře se definují dle profesí a 

potřeby na těţbu a provozních podmínek na šachtách. Plány mohou být rozvrţeny 

nerovnoměrně nebo dle státního kalendáře. Důleţité je, aby kalendáře byly navrţeny 

v souladu se Zákoníkem práce, viz § 90 odpočinek mezi směnami a § 92 nepřetrţitý 

odpočinek v týdnu. 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 14 26 12 17 19 12 

spíše ano 46 69 54 55 49 53 

spíše ne 23 36 29 27 26 29 

rozhodně ne 1 8 7 1 6 7 
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Obrázek 6: Příklad nerovnoměrného rozvržení plánu směn za 2015/04 

Zdroj:[27] 

 

Z tabulky číslo 26 lze vyčíst, ţe většina horníků je spokojena s délkou pracovní doby, 

tento výsledek je překvapující, na druhou stranu jsou zaměstnanci dostatečně motivováni 

díky cílovým prémiím a odměnám. Rozhodně nespokojeno je pět horníků z Paskova, 

pracující ve společnosti více neţ 9 let a ve věkové struktuře od 41 – 60 let.[8] 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 18 46 28 21 33 27 

spíše ano 53 77 56 64 56 55 

spíše ne 11 12 14 13 7 14 

rozhodně ne 2 5 4 2 4 4 

Tabulka 26: Počet odpovědí na otázku č. 4 - „Jste spokojen/a s délkou pracovní doby“ 
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Otázka č. 5: „Jste spokojen/a s organizací pracovní doby (příchody, přestávky, 

odchody)‘‘ 

Organizace pracovní doby ve společnosti OKD, a.s. je následující: pracovní doba je 

převáţně na 6 směn, viz Obrázek 7. Směna 1 = ranní, směna 2 = odpolední, směna 3 = 

noční, směna 4 = na 12 hod., směna 5 = na 18 hod. a směna 6 = na půlnoc. Na jednotlivých 

lokalitách se časy příchodu a odchodu mohou lišit, pracovní doba a přestávky jsou 

definovány v Kolektivní smlouvě pro danou šachtu.  

Na tuto otázku odpovědělo celkem 326 horníků. Cílem této otázky bylo zjistit, zda 

horníci jsou spokojeni s příchody do práce a odchody z práce a mimo jiné zda jsou 

spokojeni s četností přestávek a časovým fondem. V tabulce číslo 27 je vyobrazena početní 

struktura všech odpovědí. Nejvíce jsou spokojeni s organizací pracovní doby horníci na 

dole Paskov, jedenáct horníků z dolu Karviná je rozhodně nespokojených s organizací 

pracovní doby ve společnosti, tito respondenti jsou zařazeni do věkové hranice 36 – 60 let 

a tři z těchto respondentů má vysokoškolské vzdělání. [8] 

 

Obrázek 7: Příklad pracovní doby 

Zdroj: [27] 
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Tabulka 27:Počet odpovědí na otázku č. 5 - „Jste spokojen/a s organizací pracovní doby‘‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 6: „Jste spokojen/a s jistotou zaměstnání‘‘ 

Cílem otázky bylo analyzovat, zda horníci cítí jistotu v zaměstnání či naopak nejistotu. 

Na tuto otázku odpověděl plný počet respondentů. 

Horníci v této společnosti jsou převáţně nespokojeni s jistotou svého zaměstnání. 

Odpověď „rozhodně nespokojeni“ zvolilo 29 % horníků z Karviné, taktéţ 29 % horníků 

z Paskova a 33 % horníků z dolu ČSM. Celkem 316 nespokojených respondentů pracuje 

ve společnosti více neţ 9 let. Z tabulky číslo 28 je patrné, ţe horníci se bojí o své 

zaměstnání, domnívám se, ţe tato nejistota vznikla v důsledku ekonomické krize, která 

nastala na trhu uhlí. Budou-li mít horníci pocit vyšší jistoty, bude atmosféra na pracovišti 

pozitivní, tudíţ to bude mít i následně pozitivní vliv na výkon práce. Zároveň s pocitem 

ztráty zaměstnání vniká ze strany zaměstnance určitá nedůvěra k organizaci.  

 Tabulka 28: Počet odpovědí na otázku č. 6 - „Jste spokojen/a  s jistotou zaměstnání ‘‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 12 32 18 14 23 18 

spíše ano 46 77 49 55 55 48 

spíše ne 17 26 29 20 19 28 

rozhodně ne 9 4 6 11 3 6 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 11 15 8 12 11 9 

spíše ano 25 34 30 30 24 29 

spíše ne 24 50 30 29 36 29 

rozhodně ne 24 41 34 29 29 33 
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Otázka č. 7: „Jste spokojen/a s atmosférou na pracovišti‘‘ 

Je obecně známo, ţe pozitivní vztahy vedou k větší spokojenosti všech zaměstnanců a 

mohou také pozitivně ovlivnit výkonnost. Pod pojmem atmosféra na pracovišti jsem 

myslela vztahy s ostatními kolegy či vztahy s nadřízenými. 54 % horníků z dolu Karviná 

odpovědělo, ţe jsou spíše spokojeni s atmosférou na pracovišti, 53 % horníků z dolu 

Paskov je taktéţ spíše spokojeno s atmosférou a aţ 60 % horníků z dolu ČSM je opět spíše 

spokojeno. V tabulce číslo 29 je vyobrazena početní struktura všech odpovědí. Je zde 

patrná odchylka odpovědí, která nastala na dole Paskov, 31 % respondentů je rozhodně 

spokojeno s atmosférou a jen 3 respondenti jsou rozhodně nespokojeni s atmosférou na 

pracovišti. Doly Karviná a ČSM jsou s odpovědí na tuto otázku pomalu podobně, nebyla 

zde zjištěna ţádná velká odchylka. Ve výsledku je zřejmé, ţe ve společnosti panuje 

přátelská atmosféra. K prohloubení dobré atmosféry na pracovišti a přátelských vztahů 

mezi kolegy se můţe společnost zaměřit na pořádání pravidelných teambuildingů, večírků 

a sportovních akcí.  

 

Tabulka 29: Počet odpovědí na otázku č. 7 - „Jste spokojen/a  s atmosférou na pracovišti‘‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 16 44 15 19 31 15 

spíše ano 45 74 61 54 53 60 

spíše ne 17 19 18 20 14 17 

rozhodně ne 6 3 8 7 2 8 
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Otázka č. 8: „Jste spokojen/a s fyzickou zátěţí‘‘ 

Na tuto otázku odpovědělo celkem 84 horníků z dolu Karviná, 140 horníků z dolu 

Paskov a 102 horníků z dolu ČSM. Cílem bylo zjistit, zda horníci jsou spokojeni 

s fyzickou zátěţí, početní struktura se nachází v tabulce číslo 30. 31 % horníků z dolu 

Karviná je spíše nespokojena s fyzickou zátěţí, 27 % horníků z dolu Paskov taktéţ je 

nespokojeno a v z dolu ČSM je nespokojeno 22 % všech dotazovaných respondentů. 

Odpověď „ rozhodně nespokojený“ zvolilo 2 % horníků z Karviné, 5 % z Paskova a taktéţ 

5 % z dolu ČSM. 67 % nespokojených muţů je ve věkové hranici 41 – 50 let. Tyto 

výsledky plynou také z toho, ţe téměř většina pracovních úkonů je fyzická náročná, 

některé úkony jsou prováděny za nepříznivých pracovních podmínek (hluk, vibrace, 

prašnost, vlhkost). Fyzická náročnost činností, která je součástí práce v dolech, nejde 

nějakým způsobem omezit, lze jen částečně zmírnit například větší automatizací a moţná 

lepší organizací práce.  

 

Tabulka 30: Počet odpovědí na otázku č. 8- „Jste spokojen/a  s fyzickou zátěží‘‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 9 28 15 11 20 15 

spíše ano 47 67 59 56 48 58 

spíše ne 26 38 22 31 27 22 

rozhodně ne 2 7 6 2 5 5 
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Otázka č. 9: „Jste spokojen/a s náplní práce‘‘ 

Na tuto otázku odpověděl maximální počet oslovených respondentů. Hlavním cílem 

bylo zjistit, zda je pro horníky práce zajímavá a pestrá. Výsledky všech odpovědí jsou 

v tabulce číslo 31. V dole Karviná zvolilo pozitivní odpověď na tuto otázku 88 % 

respondentů, z dolu Paskov 92 % horníků a z dolu ČSM 79 % respondentů. Zajímavé je 

také zjištění, ţe nikdo z horníků z dolu Paskov nezvolil odpověď „rozhodně nespokojený“. 

Domnívám se, ţe práce pro tyto zaměstnance je pestrá a zajímavá. Pouze 7 % všech 

respondentů zvolilo odpověď rozhodně nespokojen, tito respondenti pracují ve firmě více 

neţ 9 let, tudíţ můţe zde být určitá pracovní slepota a práce se zdá těmto zaměstnancům 

monotónní.  

Tabulka 31:Počet odpovědí na otázku č. 9- „Jste spokojen/a  s náplní práce‘‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 10: „Jste spokojen/a s organizací práce‘‘ 

V otázce číslo 10 horníci hodnotili organizaci práce a styl řízení práce na pracovišti. 

Na tuto otázku odpovědělo celkem 326 respondentů. Respondenti měli na výběr ze čtyř 

moţných odpovědí. Početní struktura odpovědí je vyobrazená v tabulce číslo 32. 

Organizace práce by měla být na dobré úrovni, aby se horníkům pracovalo dobře a aby 

plnili určité normy, které se mají v daný den splnit.  ¾ všech respondentů z dolu Karviná 

odpovídalo kladně na tuto otázku, tudíţ jsou spokojeni s organizací práce. Na dole Paskov 

odpovídalo kladně na tuto otázku 68 % všech dotazovaných. Důl ČSM má 67 % 

respondentů, kteří jsou opět spokojeni s organizací. Sedmnáct respondentů odpovědělo 

„rozhodně ne“, tito respondenti byli muţi ve věkové hranici 36 – 55 let, celkem bylo šest 

respondentů s maturitou, osm horníků s vyučením a 2 horníci s vysokoškolským titulem. 

Sedmnáct respondentů z celkových 326 respondentů, je zanedbatelné číslo.  

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 18 34 21 21 24 20 

spíše ano 56 95 60 67 68 58 

spíše ne 7 11 18 8 8 19 

rozhodně ne 3 0 3 4 0 3 
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Tabulka 32: Počet odpovědí na otázku č. 10 -„Jste spokojen/a  s organizací práce‘‘ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Shrnutí otázek číslo 1 – 10 pracovní podmínky 

V této tabulce jsou vyhodnoceny konkrétní odpovědi, které se týkaly otázek ohledně 

pracovních podmínek. Početní struktura a dané odchylky jsou vyobrazeny v tabulce číslo 

33. Nespokojeni s pracovními podmínkami, konkrétně se světlem, vlhkostí, s chladem, 

vibracemi, prašností, jsou horníci v dole Paskov. Ostatní hornicí ze zbývajících dvou dolů 

jsou více spokojeni neţ nespokojeni s touto problematikou. V otázkách číslo 2 -4 nejsou 

zřetelné ţádné odchylky či nejsou více nespokojeni neţ spokojení horníci. V otázce číslo 5, 

která se zaměřila na organizaci pracovní doby, byla rozpoznána záporná odchylka v dole 

Karviná, tudíţ tito respondenti jsou z 31 % nespokojeni, coţ je o více neţ 10 % v ostatních 

dvou dolech (Paskov – 11 %, ČSM - 18 %). V tomto bloku otázek bylo nejvíce 

nespokojeno horníků s jistotou zaměstnání (otázka číslo 6) a to na dole Paskov z 65 % a na 

dole ČSM z 62 % na druhou stranu je zde velká kladná odchylka, která se objevila na dole 

Karviná, horníci jsou zde nespokojeni jen z 38 %. Další kladnou odchylku lze, shlédnout 

v otázce číslo 7, která se zaměřovala na atmosféru na pracovišti. V Paskově jsou s 16 % 

nespokojeni s atmosférou, avšak v dole Karviná z 27 % a v dole ČSM z 27 % jsou 

nespokojeni. Poslední negativní odchylka byla zpozorována v otázce číslo 9, kde jsem se 

ptala respondentů, jestli jsou spokojeni s náplní práce. V dole ČSM byli horníci z 22 % 

nespokojeni, v dole Karviná z 12 % a v dole Paskov jen z 8 %.  

 

 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 10 23 16 12 16 16 

spíše ano 53 72 47 63 52 46 

spíše ne 16 44 29 19 31 28 

rozhodně ne 5 1 10 6 1 10 
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Tabulka 33: Shrnutí otázek číslo 1 -10  

Lokalita 

Počet nespokojených respondentů (odpověď zvolena spíše ne + 

rozhodně ne) v [%] 

ot.1 ot.2 ot.3 ot.4 ot.5 ot.6 ot.7 ot.8 ot.9 ot.10 

Karviná 42 24 28 15 31 38 27 33 12 25 

Paskov 52 14 32 11 11 65 16 32 8 32 

ČSM 48 17 36 18 18 62 25 27 22 38 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vysvětlivky: 

 

 

 

Otázka č. 11: „Jste spokojen/a s celkovým finančním ohodnocením‘‘ 

Hlavním cílem otázky bylo zjistit, zda horníci z OKD a.s., jsou spokojeni s finančním 

ohodnocením jejich práce. Jednotlivé odpovědi na otázku jsou zaznamenány v tabulce 

číslo 34. Dle výroční zprávy z roku 2013 je průměrný plat horníků, kteří pracují v dolech, 

35 140 Kč, průměrný plat horníků pracující na povrchu je 24 676 Kč, avšak průměrný plat 

dle Českého statistického úřadu v roce 2013 činil 25 128 Kč. Podle tohoto srovnání lze 

říci, ţe horníci mají v průměru o 10 000 Kč více, neţ je průměrný plat v České republice. 

Z výsledků z této otázky plyne, ţe většina horníků je se svým platem nespokojena. Horníci 

z Karviné jsou z 68 % nespokojeni, horníci z dolu Paskov taktéţ z 68 % nespokojeni a 

nejvíce jsou nespokojeni horníci z dolu ČSM ze 75 %. Nespokojeni jsou převáţně ze 47 % 

dělníci, kteří dosáhli výučního listu, 30 % horníků s maturitou, 17 % s vysokoškolským 

titulem a jen 6 % se základním vzděláním. Celkem 223 horníků nespokojených horníků 

pracuje ve firmě více neţ 9 let. Nespokojených je 227 muţů a 2 ţeny z dolu ČSM. Je 

obecně známo, ţe zaměstnancům, kterým nepřináší jejich práce jiné uspokojení neţ jejich 

mzda, nebývají se svým celkovým finančním ohodnocením spokojeni. [8] 

 

Nespokojeno = více neţ 50 % 

Odchylka 10 % mezi doly = ZÁPORNÁ 

Odchylka 10 % mezi doly = KLADNÁ 
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Tabulka 34: Počet odpovědí na otázku č. 11 -„Jste spokojen/a  s celkovým finančním ohodnocením‘‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 12: „Jste spokojen/a se základním platem‘‘ 

V průměru více neţ ¾ všech horníků je nespokojena se základním platem. Tato otázka 

navázala na otázku číslo 11, lze zde opět shlédnout, ţe jsou horníci nespokojeni neţ 

spokojeni se základním platem. Většina nespokojených horníků, vyjádřeno čísly  

237 z moţných 247, pracuje ve firmě více neţ 9 let, tudíţ se domnívají, ţe by měli být více 

ohodnoceni za svoji věrnost neţ ostatní. Ze 76 % jsou nespokojeni muţi a z 50 % ţeny.  

Tabulka 35: Počet odpovědí na otázku č. 12 -„Jste spokojen/a  se základním platem‘‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 3 11 6 3 8 6 

spíše ano 24 34 19 29 24 19 

spíše ne 36 59 52 43 42 51 

rozhodně ne 21 36 25 25 26 24 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 1 7 5 1 5 5 

spíše ano 19 35 15 23 25 15 

spíše ne 38 56 53 45 40 52 

rozhodně ne 26 42 29 31 30 28 
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Otázka č. 13: „Jste spokojen/a s příplatky‘‘ 

Do skupiny příplatků patří příplatky za práci ve ztíţeném prostředí, za práci o 

víkendech, za práci v nočních hodinách, za přesčasy 

Ze zákoníku práce z roku 2015 vyplývá, ţe příplatek za práci ve ztíţeném prostředí 

musí být vyčíslen nejméně na 10 % ze základní sazby minimální mzdy, tudíţ 5,50 Kč/hod. 

Za práci v sobotu a v neděli musí být poskytnut zaměstnanci opět příplatek nejméně 10 % 

ze základního hodinového průměrného výdělku, tato minimální sazba platí také pro práci 

v nočních hodinách (22 - 6 hod). Za práci přesčas je minimální sazba stanovena na  

25 % minimálního hodinového průměrného výdělku a v neposlední řadě za práci přesčas 

musí být vyčíslena hodnota na 100 % z průměrného hodinového výdělku. [18].  Z tabulky 

číslo 36, vyplývá, ţe horníci z dolu Karviná jsou z 50 % nespokojeni s příplatky, horníci 

z dolu Paskov jsou nespokojeni ze 46 % a nejvíce jsou nespokojeni horníci z dolu ČSM, a 

to z 51 %. Opět jsou nespokojeni (154 ze 159) převáţně horníci pracující ve společnosti 

více neţ 9 let a dle pohlaví ze 49 % muţi a z 50 % ţeny. [8] 

 Tabulka 36: Počet odpovědí na otázku č. 13 -„Jste spokojen/a  s příplatky‘‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Varianty odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 5 14 10 6 10 10 

spíše ano 37 61 40 44 44 39 

spíše ne 33 43 37 40 31 36 

rozhodně ne 9 22 15 10 15 15 
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Otázka č. 14: „Jste spokojen/a s výši příspěvku na ţivotní pojištění‘‘ 

Ţivotní pojištění je pro horníky, kteří pracují v rizikovém prostředí velice důleţité, 

jelikoţ toto pojištění chrání je i jejich rodiny před finančními důsledky nejrůznějších 

ţivotních situací. Nejdůleţitější je určitě pojištění proti riziku smrti, proti riziku trvalé 

invalidity či smrti úrazem. V roce 2013 byla úrazová četnost v dané společnosti vyčíslena 

na hodnotu 213 úrazů a 2 smrtelné úrazy, coţ je v porovnání s rokem 2012 o 26 úrazů 

méně a o 3 smrtelné úrazy méně. [26] 

Odpovědi horníků zachycuje tabulka číslo 37. Nejvíce jsou nespokojeni v dole Paskov  

(36 %), v dole ČSM (34 %) a v dole Karviná (25%). Z těchto výsledků plyne, ţe jsou 

zaměstnanci spíše spokojeni, neţ nespokojeni s výší příspěvku na ţivotní pojištění. 

Základní výše měsíčního příspěvku zaměstnavatele poskytovaného na ţivotní pojištění 

zaměstnanců je 300 Kč/ měsíčně. V případě, ţe zaměstnanec má u zaměstnavatele 

odpracováno více neţ 20 let, zvyšuje se základní příspěvek dle těchto údajů vyobrazených 

v obrázku číslo 8. [8] 

 

Obrázek 8: Příspěvek na životní pojištění 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 37: Počet odpovědí na otázku č. 14 -„Jste spokojen/a  s výši příspěvku na životní pojištění‘‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 15: „Jste spokojen/a s výši příspěvku na penzijní pojištění‘‘ 

Penzijní pojištění je velmi výhodná forma spoření, jelikoţ je podporována státem, 

který horníkům umoţní zajistit si zajímavý objem peněţních prostředků pro zabezpečení 

ve stáří. Příspěvek zaměstnavatele OKD a.s., je ve výši 3,5 % z vyměřovacího základu, 

maximálně však 550 Kč/měsíčně, z této částky neplatí do stanoveného limitu sociální ani 

zdravotní pojištěni a ani dokonce daň z příjmů. Celkem odpovědělo na tuto otázky plný 

počet respondentů, coţ je 326 a výsledky jsou uváděny v tabulce číslo 38. Z této tabulky 

vyplývá, ţe horníci jsou ze 77 % v dole Karviná spokojeni s výší příspěvku na penzijní 

pojištění, ze 65 % v dole Paskov a také z 65 % v dole ČSM. Zaměstnanci jsou spokojeni, 

jelikoţ firma myslí na jejich odchod do důchodu, poněvadţ kaţdý důchodce chce mít 

určitou finanční jistotu v podobě penzijního pojištění, pro případ, ţe stát nebude mít 

v budoucnu na výplatu důchodů.[8] 

Tabulka 38: Počet odpovědí na otázku č. 15 -„Jste spokojen/a  s výši příspěvku na životní pojištění‘‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 15 15 8 18 11 8 

spíše ano 48 74 59 57 53 58 

spíše ne 12 41 23 14 29 22 

rozhodně ne 9 10 12 11 7 12 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 17 24 13 20 17 13 

spíše ano 48 67 55 57 48 54 

spíše ne 11 36 23 13 26 22 

rozhodně ne 8 13 11 10 9 11 
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Otázka č. 16: „Jste spokojen/a s příspěvkem na dopravu‘‘ 

Cílem otázky bylo zjistit, zda jsou horníci spokojeni s příspěvkem na dopravu. 

Jednotlivé počty udává tabulka číslo 39. Většina zaměstnanců dojíţdí do společnosti 

z okolních vesnic či měst, jelikoţ doly jsou vţdy na okraji města. V dole Paskov jsou 

horníci nespokojeni s tímto příspěvkem z 54 %, z 52 % jsou nespokojeni v dole ČSM a 

nejméně jsou nespokojeni v dole v Karviné a to ze 49 %. Z těchto výsledků plyne, ţe 

horníci by uvítali větší příspěvek na dopravu, který by jim částečně zmírnil náklady, které 

měsíčně vynaloţí na cestu do práce. Z těchto nespokojených zaměstnanců je 168 muţů a 

jedna ţena a 164 zaměstnanců pracuje ve společnosti více neţ 9 let. OKD a.s. nehradí 

svým zaměstnancům dopravu do zaměstnání. Dopravu hradí pouze v mimořádných 

situacích, při mimořádných sobotních směnách jsou objednány autobusy pro zaměstnance 

nebo v případě převozu zaměstnanců mezi lokalitami, převoz důlního kolektivu z lokality 

Lazy na lokalitu ČSA). [8] 

Tabulka 39: Počet odpovědí na otázku č. 16 -„Jste spokojen/a s příspěvkem na dopravu ‘‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 17: „Jste spokojen/a s příspěvkem na stravování‘‘ 

Dle platné kolektivní smlouvy platí zaměstnavatel 55 % z pořizovací ceny surovin za 

jedno hlavní jídlo, tudíţ za směnu oběd. Dále hradí zaměstnavatel v plné výši důlní svačiny 

pro zaměstnance, tj. pořizovací cena surovin v částce 19 Kč, na lokalitě Lazy je tato částka 

navýšena o 4 Kč na částku 23 Kč. Pak pro důlní zaměstnance a pro další zaměstnance 

pracující v nepříznivých klimatických podmínkách hradí společnost tzv. pitný reţim, tj. 

například čaj + cukr, sirup + voda. Pro zaměstnance pracující na venkovním pracovišti 

výdej teplého ochranného nápoje a polévek v mnoţství 1 litr/osoba/směna, pokud teplota 

poklesne v průběhu směny pod 4 °C. Pro důlní záchranáře zabezpečí zaměstnavatel 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 7 17 8 8 12 7 

spíše ano 36 48 41 43 34 41 

spíše ne 28 37 32 33 27 31 

rozhodně ne 13 38 21 16 27 21 
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stravování při záchranářských akcích v paušální výši 50 Kč/pracovní den a 100 

Kč/pracovní volno. 

Na otázku odpovědělo celkem 326 respondentů. Početní struktura všech odpovědí je 

vyobrazena v tabulce číslo 40. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům polévky a svačiny 

zdarma a také přispívá příspěvkem na stravu. 

Zaměstnanci jsou spíše spokojeni neţ nespokojeni s tímto příspěvkem. Nejvíce jsou 

nespokojeni zaměstnanci v dole ČSM (44 %), posléze zaměstnanci z dolu Karviná  

(43 %) a nejméně jsou nespokojeni horníci z dolu Paskov (27 %). Nespokojení 

zaměstnanci jsou muţi a ze 45 % mají střední školu zakončenou výučním listem.  

117 horníků pracuje ve firmě více neţ 9 let a dva horníci pracují ve firmě 1 – 3 roky. [8] 

 

Tabulka 40: Počet odpovědí na otázku č. 17 -„Jste spokojen/a s příspěvkem na stravování‘‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 18: „Jste spokojen/a s příspěvkem na kulturu, zdraví, sport a vzdělání‘‘ 

Příspěvek na kulturu pro zaměstnance v OKD a.s. je dotován formou zaměstnaneckých 

poukázek podle odpracovaných let zaměstnanců, od 2 400 do 5 600 Kč. Zaměstnavatel 

přispívá svým zaměstnancům na dětské ozdravné pobyty ve výši max. 1000 Kč/dítě na 

pobyt v době školního roku, na pobyt v době prázdnin červenec aţ srpen je příspěvek 

vyčíslen maximálně na 2200 Kč/dítě. Příspěvky přes sociální fond činí 

600 Kč/zaměstnanec (je to jak na akci sportovní, kulturní či léčebnou). Příspěvky na sport 

formou zaměstnaneckých poukázek dle odpracovaných let zaměstnance v rozmezí od 

2400 do 5600 Kč.  

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 9 23 10 11 17 10 

spíše ano 39 79 47 46 56 46 

spíše ne 27 24 27 32 17 26 

rozhodně ne 9 14 18 11 10 18 
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Otázka měla zjistit, jsou-li horníci spokojeni s příspěvkem na kulturu, zdraví, sport a 

vzdělání. Společnost nabízí dětské ozdravné pobyty pro děti zaměstnanců, rekondiční 

pobyty a ambulantní rehabilitační péče, příspěvek na volnočasové aktivity a také 

vitamínové přípravky. Nespokojeni jsou horníci z dolu Karviná a to z 57 %, všichni 

respondenti byli muţi, kteří pracují ve firmě více neţ 9 let a jsou ve věkové skupině  

36 – 65 let. Další skupinou horníků, kteří jsou nespokojeni (42 %) pracují v dole ČSM a 

nejméně nespokojených horníků bylo v dole Paskov a to 35 %. Horníci jsou nespokojeni 

nejspíše s nízkým příspěvkem na zdraví, jelikoţ jejich práce v dolech má velké následky 

na jejich zdraví, tudíţ se domnívají, ţe by společnost mohla více přispívat na rehabilitační 

a ozdravné pobyty. Početní struktura všech odpovědí je zobrazena v tabulce číslo 41.[8] 

 

Tabulka 41: Počet odpovědí na otázku č. 18 -„Jste spokojen/a s příspěvkem na kulturu, zdraví, sport a 

vzdělání ‘‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 19 „Jste spokojen/a s počtem dnu dovolené‘‘ 

Kaţdý zaměstnanec má právo na 20 dnů dovolené, ale společnost OKD nabízí svým 

zaměstnancům o týden dovolené navíc a horníkům, kteří pracují v podzemí o dva týdny 

navíc. Dle tabulky číslo 42 jsou zaměstnanci spokojeni s počtem dovolené neţ 

nespokojeni. Nespokojeni jsou v dole Karviná z 25 %, v dole Paskov 29 % a v dole ČSM 

v dole 29 %. Nespokojeni je 90 muţů a 1 ţena, 89 respondentů pracuje ve firmě více neţ  

9 let a 2 respondenti pracují ve společnosti 4 – 6 roků. [8] 

 

 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 4 19 7 5 14 7 

spíše ano 32 72 52 38 51 51 

spíše ne 38 38 27 45 27 26 

rozhodně ne 10 11 16 12 8 16 
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Tabulka 42: Počet odpovědí na otázku č. 19 -„Jste spokojen/a s počtem dnů dovolené‘‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 20 „Jste spokojen/a se závodním lékařem‘‘ 

Otázka je zaměřena, zda jsou zaměstnanci spokojeni s odbornou péčí závodního 

lékaře. Z této tabulky číslo 43 vyplývá, ţe většina horníků je spokojeno se závodním 

lékařem. V dole ČSM je nespokojeno 43 % horníků, v dole Karviná 38 % horníků a 21 % 

v dole Paskov. Domnívám se, ţe je zdravotní péče u horníků na dobré úrovní a závodní 

lékaři jsou specialisté ve svém oboru. Nespokojeno je 105 muţů a 102 muţů pracuje ve 

firmě více neţ 9 let a nachází se ve věkové skupině 41 – 60 let.  

Tabulka 43: Počet odpovědí na otázku č. 20-„Jste spokojen/a se závodním lékařem‘‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 14 21 15 17 15 15 

spíše ano 49 79 57 58 56 56 

spíše ne 16 27 18 19 20 18 

rozhodně ne 5 13 12 6 9 11 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 16 27 12 19 19 12 

spíše ano 36 84 46 43 60 45 

spíše ne 21 18 21 25 13 21 

rozhodně ne 11 11 23 13 8 22 
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Shrnutí otázek číslo 11 – 20 odměňování 

Tato tabulka číslo 44 vyobrazuje konečné výsledky všech negativních odpovědí na 

otázky, které se týkaly odměňování. Otázka číslo 11 se zaměřila na spokojenost celkového 

finančního ohodnocení, všechny doly jsou v červených číslech, jelikoţ horníci jsou 

nespokojeni, tudíţ jsou nespokojeni i se základním platem. Další otázka se týkala 

spokojenosti s příplatky ve společnosti, více neţ polovina zaměstnanců byla nespokojena 

v dole ČSM, přesně polovina zaměstnanců byla nespokojena v dole Karviná. Další 

otázkou, která je v záporných číslech je otázka, která se zaměřila na příspěvek na dopravu. 

Nejvíce nespokojených zaměstnanců bylo v dole Paskov a v dole ČSM. Výrazně kladná 

odchylka nastala v otázce číslo 17, zaměřující se na příspěvek na stravu, kdy jen 27 % bylo 

v Karviné nespokojeno, načeţ v Paskově 43 % a 44 % v dole ČSM. Se zápornými čísly se 

také setkáváme v otázce, která se zaměřovala na příspěvek na kulturu, sport, zdraví a 

vzdělaní, horníci v dole Karviná jsou nespokojeni s tímto příspěvkem, avšak horníci 

z ostatních dvou dolů jsou s tímto příspěvkem více spokojeni neţ nespokojeni. Zřetelnou 

odchylku lze vidět z výsledků otázky, která hodnotila spokojenost se závodním lékařem. 

Nejméně nespokojeni jsou právě horníci z dolu Paskov 21 %, v dole Karviná 38 % a v dole 

ČSM 43 %. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

Lokalita 

Počet nespokojených respondentů (odpověď zvolena spíše ne + 

rozhodně ne) v [%] 

ot.11 ot.12 ot.13 ot.14 ot.15 ot.16 ot.17 ot.18 ot.19 ot.20 

Karviná 68 76 50 25 23 49 27 57 25 38 

Paskov 68 70 46 36 25 54 43 35 29 21 

ČSM 75 80 51 34 33 52 44 42 29 43 

Tabulka 44: Shrnutí otázek číslo 11 - 20 odměňování 

Vysvětlivky: 

Nespokojeno = více neţ 50 % 

Odchylka 10 % mezi doly = ZÁPORNÁ 

Odchylka 10 % mezi doly = KLADNÁ 
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Otázka č. 21 „Uvítal/a byste více dnů dovolené‘‘ 

Hlavním cílem otázky bylo zjistit, zda by zaměstnanci uvítali více dnů dovolené. 

Z tabulky 45 je patrné, ţe jen nepatrné procento všech respondentů by neuvítalo více dnů 

dovolené. Nejvyšší počet respondentů, kteří odpověděli pozitivně na tuto otázku, bylo 

z Paskova (92 %), z dolu ČSM (88 %) a z dolu Karviná (84 %). Domnívám se, ţe 

příčinnou ke zvolení více dnů dovolené, zvolili horníci díky tomu, ţe chtějí více trávit čas 

s rodinou, s blízkými či kamarády a uţívat si odpočinek, jelikoţ jejich práce v dolech je 

fyzicky i psychicky náročná. Aţ 294 muţů a 4 ţeny souhlasí se zvýšením počtu dnů 

dovolené, 290 zaměstnanců pracuje ve firmě více neţ 9 let, 3 zaměstnanci 1 – 3 roky,  

 4 horníci  4 - 6 roků a jeden zaměstnanec 7 – 9 roků.  

 

Tabulka 45: Počet odpovědí na otázku č. 21-„Uvítal/a byste více dnů dovolené‘‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 43 83 51 51 59 50 

spíše ano 36 46 39 43 33 38 

spíše ne 3 8 12 4 6 12 

rozhodně ne 2 3 0 2 2 0 
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Otázka č. 22 „Uvítal/a byste vzdělávací kurzy (angličtina, počítače…)‘‘ 

Hlavním cílem otázky bylo zjistit, jestli horníci mají chuť vzdělávat se v angličtině či 

v jiných cizích jazycích nebo naučit se lépe ovládat počítače. Z  tabulky 46 je zřejmé, ţe 

horníci mají zájem o uvedené kurzy. V dole ČSM dokonce z 84 % mají zájem, v druhém 

dole Paskov mají zájem z 80 % a nakonec v dole Karviná ze 76 %. Dle tabulky by o tyto 

kurzy mělo zájem 257 muţů a 4 ţeny, 55 % všech respondentů je ve věku 41 – 50 let. Z 

výsledků je zřejmé, ţe lidé mají chuť se seberealizovat a vzdělávat, coţ je velice 

pozitivním jevem a moţná se touto činností odreagují od svých starostí a fyzického 

nátlaku, který je součástí ţivota horníků.  

 Tabulka 46:Počet odpovědí na otázku č. 22-„Uvítal/a byste vzdělávací kurzy ‘‘ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 23 „Uvítal/a byste příspěvek na firemní akce‘‘ 

Na tuto otázku odpovědělo 326 respondentů, tedy plný počet respondentů. Početní 

struktura všech odpovědí je vyobrazena v tabulce číslo 46. Aţ 90 % horníků z dolu ČSM 

by uvítalo příspěvek na firemní akce, taktéţ 82 % z dolu Paskov a poslední hornicí z dolu 

Karviná ze 72 %. Je velice pozitivní, ţe horníci mají zájem se sbliţovat a udrţovat dobré 

vztahy s kolegy i s nadřízenými, tudíţ se lze domnívat, ţe mají zájem o lepší atmosféru na 

pracovišti a utuţování kolektivu. Výsledná čísla pozitivních ohlasů jsou následovná: 

273horníků jsou muţi a 4 jsou ţeny. Více neţ polovina těchto respondentů má nejvyšší 

dosaţené vzdělaní zakončené maturitou a 271 respondentů pracuje ve firmě více neţ 9 let.  

 

 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 32 58 40 38 42 39 

spíše ano 32 53 46 38 38 45 

spíše ne 18 23 15 22 16 15 

rozhodně ne 2 6 1 2 4 1 
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Tabulka 47: Počet odpovědí na otázku č. 23-„Uvítal/a byste příspěvek na firemní akce‘‘ 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 24 „Uvítal/a byste volno na léčení‘‘ 

Sick days neboli v překladu volno na léčení vychází z předpokladu, ţe pro firmu je 

efektivnější včasné kratší léčení neţ dlouhodobá nemoc. Zaměstnanec dostane například tři 

dny volna na intenzivní léčení své nemoci, bez toho aby musel předkládat od lékaře 

potvrzení. O tento benefit mají nejvíce zájem horníci z dolu Karviná z 94 %, z dolu Paskov 

z 90 % a z dolu ČSM z 87 %. Myslím si, ţe tento benefit je pro horníky velice atraktivním 

a hlavně OKD a.s., nenabízí svým zaměstnancům moţnost sick days. V tabulce číslo 48 

jsou vyobrazeny všechny dané odpovědi.  

Tabulka 48: Počet odpovědí na otázku č. 24-„Uvítal/a byste volno na léčení‘‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 47 61 47 47 43 47 

spíše ano 25 54 43 25 39 43 

spíše ne 11 21 11 11 15 11 

rozhodně ne 1 4 1 1 3 1 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 53 77 53 63 55 52 

spíše ano 26 49 36 31 35 35 

spíše ne 5 14 9 6 10 9 

rozhodně ne 0 0 4 0 0 4 
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Otázka č. 24 „Uvítal/a byste příspěvek na dovolenou‘‘ 

V této otázce jsem se zaměřila na příspěvek na dovolenou. Dle kolektivní smlouvy 

mají horníci příspěvek na dovolenou ve výši jednoho platu, tudíţ 13. plat. V tabulce číslo 

49, můţeme zhlédnout početní strukturu všech odpovědí. Celkem 94 % horníků z Karviné 

má zájem o tento příspěvek či navýšení příspěvku, 91 % horníků z Paskova a v poslední 

řadě horníci z dolu Karviná mají zájem z 87 %. Celkem 30 horníků by neuvítalo tento 

příspěvek, tito horníci z 90 % pracují ve firmě více neţ 5 let, 44 % horníků má dosaţené 

vzdělaní zakončené maturitou, 33 % výučním listem a 23 % vysokoškolským diplomem. 

Horníci, kteří by neuvítali příspěvek na dovolenou, jsou ve věkovém rozmezí ze 40 % od 

46 do 50 let a z 34 % od 51 do 55 let. [8] 

Tabulka 49: Počet odpovědí na otázku č. 25-„Uvítal/a byste příspěvek na dovolenou‘‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 26 „Uvítal/a byste zvýšení přídavku na dovolenou a na Vánoce‘‘ 

Tato otázka navazuje na předchozí otázku, která se týkala příspěvku na dovolenou. 

Hlavním cílem otázku bylo zjistit, zda zaměstnanci mají zájem o zvýšení daných 

příspěvku. Příspěvek na Vánoce je opět ve výši jednoho platu, tudíţ se bere jako 14. plat. 

Výsledky všech odpovědí na otázku vyobrazuje tabulka číslo 50. V dole Karviná nikdo 

z horníků nezvolil odpověď „rozhodně ne“ coţ je důkaz, ţe horníci mají zájem o zvýšení 

příspěvku, aby si mohli finančně uţít Vánoce i zaslouţenou dovolenou. Jen malé procento 

všech dotazovaných by neuvítalo tento zajímavý benefit. O benefit nemají zájem muţi ve 

věkovém rozmezí 46 – 55 let (76 %) a z 84 % pracují ve firmě více neţ 9 let.  

 

 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 63 104 70 75 74 68 

spíše ano 16 24 19 19 17 19 

spíše ne 4 7 11 5 5 11 

rozhodně ne 1 5 2 1 4 2 
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Tabulka 50: Počet odpovědí na otázku č. 26-„Uvítal/a byste zvýšení přídavku na dovolenou a na Vánoce‘‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 27 „Uvítal/a byste příspěvek na sport a kulturu‘‘ 

Dle kolektivní platné smlouvy mají zaměstnanci nárok na zaměstnanecké poukázky na 

sport v hodnotě 2400 – 5600 Kč podle odpracovaných let. Tato finanční odměna platí 

taktéţ pro příspěvek, který je určen na kulturu. Hlavním cílem bylo zjistit, zda zaměstnanci 

poţadují zvýšení toho příspěvku. Z tabulky číslo 51 plyne, ţe horníci mají zájem o benefity 

v podobě příspěvku na kulturu a sport. Aţ 94 % všech horníků z dolu Karviná by pozitivně 

uvítalo tento benefit, 88 % z dolu Paskov a nejméně procent mají horníci z dolu ČSM 81 

%. Lze říci, ţe horníci mají zájem o kulturu a sport, tudíţ jsou aktivními zaměstnanci a 

chtějí se po náročné směně odreagovat. Horníci, kteří uvedli, ţe nemají zájem o nabízený 

příspěvek, pracují ve firmě z 93 % více neţ 9 let a nachází se ve věkové hranici 41 – 55 let 

(86 %). O tento příspěvek má zájem 100 % ţen a 83% muţů.[8] 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 68 104 70 81 74 69 

spíše ano 14 25 20 17 18 19 

spíše ne 2 6 8 2 4 8 

rozhodně ne 0 5 4 0 4 4 

Tabulka 51:Počet odpovědí na otázku č. 27-„Uvítal/a byste příspěvek na sport a kulturu“ 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 45 65 42 54 46 41 

spíše ano 34 59 41 40 42 40 

spíše ne 5 11 17 6 8 17 

rozhodně ne 0 5 2 0 4 2 
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Otázka č. 28 „Uvítal/a byste nefinanční odměnu‘‘ 

Hlavním cílem otázky bylo zjistit, zda horníci mají zájem i o nefinanční odměnu, 

jakoţto poděkování od nadřízeného, uznání a také o pochvalu od nadřízeného. Na otázku 

odpověděli všichni respondenti, početní struktura odpovědí je zobrazena v tabulce číslo 52. 

Z  tabulky vyplývá, ţe nejméně mají zájem o nefinanční odměnu horníci z Paskova (67 %), 

z dolu Karviná (80 %) a v lokalitě ČSM jen 79 %. O nefinanční odměnu má zájem celkem 

 250 horníků ve věku od 41 – 60 let se vzděláním zakončené maturitou 40%, výuční list 

 38 % a 17 % vysokoškolské vzdělání a 5 % základní škola, dle pohlaví má zájem 100 % 

ţen (4) a 98 % muţů (246).  

Tabulka 52:Počet odpovědí na otázku č. 28-„Uvítal/a byste nefinanční odměnu“ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Shrnutí otázek číslo 21 – 28 preference odměn 

V  tabulce číslo 53 si můţeme všimnout, ţe většina zaměstnanců preferuje zmíněné 

odměny. V dole Paskov mají zájem o více dnů dovolené (6 týdnů), v dole ČSM mají zájem 

spíše o příspěvek na firemní akce, tudíţ horníci mají zájem o budování dobrých vztahů 

mezi kolegy, avšak v dole Karviné zde vidí zápornou odchylku, tudíţ mají zájem o tento 

benefit jen ze 72 %, tudíţ se domnívám, ţe jejich kolektiv není soudrţný. V otázce číslo 24 

se řešilo, zda zaměstnanci mají zájem o volno na léčení, horníci z dolu Karviná mají zájem 

o tento atraktivní benefit z 94 % a hornici z dolu Paskov z 90 %, odpovědi horníků z ČSM 

nebyly vyšší neţ 90 %. V další otázce jsem se zaměřila na příspěvek na dovolenou, 

odpovědi horníků z lokalit Paskov a Karviná přesáhly hranici 90 % načeţ odpovědi z dolu 

ČSM byly vyčísleny na 87. Otázka číslo 26 navazuje na předchozí otázku, hlavním cílem 

bylo zjistit, zda mají zaměstnanci zájem o zvýšení příspěvku na dovolenou či Vánoce, aţ 

98 % horníků z Karviné odpovědělo „rozhodně ano“ nebo „spíše ano“ a  

92 % horníků z dolu Paskov, opět v dole ČSM byla četnost odpovědí vymezena na 88 %. 

Předposlední otázka se týkala příspěvku na sport a kulturu, v této otázce mě zajímalo, zda 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 36 65 53 43 46 52 

spíše ano 24 43 29 29 31 28 

spíše ne 22 26 17 26 19 17 

rozhodně ne 2 6 3 2 4 3 
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horníci ţijí aktivním ţivotem, tudíţ mají rádi sport i kulturu. Hranice 90 % byla překročena 

v této otázce jen v dole Karviná. Nejméně procent kladných odpovědí bylo na otázku, zda 

horníci mají zájem o nefinanční odměnu. Zápornou odchylku v této otázce jsem shlédla 

v dole Paskov, kde nemají zájem o pochvalu, uznání či poděkování, tudíţ je motivuje 

k lepšímu výkonu více finanční odměna, na druhou stranu v dole ČSM mají o nefinanční 

odměnu zájem z 80 %.  

Tabulka 53: Shrnutí otázek 21 -28 preference odměn 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Lokalita 

Co by nejvíce respondenti uvítali za odměnu (zvolena odpověď 

spíše ano + rozhodně ano) v [%] 

ot.21 ot.22 ot.23 ot.24 ot.25 ot.26 ot.27 ot.28 

Karviná 84 76 72 94 94 98 94 79 

Paskov 92 80 82 90 91 92 88 67 

ČSM 88 84 90 87 87 88 81 80 

Nejvyšší preference odměn <90 nebo =90 

Odchylka více neţ 10 % v rámci jiných dolů = ZÁPORNÁ 

Vysvětlivky: 
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Otázka č. 29 „Jste spokojen/a s komunikací s nadřízeným‘‘ 

V otázce číslo 29 se zabývám problematikou komunikace s přímým nadřízeným. 

Konkrétně v této otázce se zaměřuji na spokojenost s komunikací s nadřízeným. Kvalita a 

rychlost komunikace mezi podřízenými a nadřízenými pracovníky je velice důleţitá pro 

lepší výkon zaměstnance. Z  tabulky číslo 54 vyplývá, ţe zaměstnanci v dolech jsou spíše 

spokojeni neţ nespokojeni s komunikací. Nespokojení zaměstnanci pracují v lokalitě ČSM 

(23 %), potom v Paskově z 15 % a v poslední lokalitě v Karviné je 13 % nespokojených 

horníků. Z uvedených výsledků se mohu domnívat, ţe nadřízení odvádějí svou práci, co se 

týče komunikace s podřízenými velice obstojně. Nespokojeni jsou muţi (102), kteří z 94 % 

pracující ve firmě více neţ 9 let a jsou ze 74 % ve věku 41 – 55 let, dle vzdělání má 40 % 

muţů maturitu, 40 % výuční list a 16 vysokoškolský diplom a jen 4 % základní vzdělání.  

Tabulka 54: Počet odpovědí na otázku č. 29-„Jste spokojen/a s komunikací s nadřízeným“ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 30 „Jste spokojen/a se zpětnou vazbou od nadřízeného ‘‘ 

Dále jsem pozornost soustředila na zpětnou vazbu od nadřízeného. Je nezbytné, aby 

zaměstnanci cítili určitou dostatečnou podporu. Pokud se horník snaţí odvést co nejlépe 

svoji práci a necítí zpětnou vazbu od nadřízeného, cítí se být nespokojen. Z výsledků 

v tabulce číslo 54 se lze domnívat, ţe horníci jsou se zpětnou vazbou od nadřízeného 

spokojeni. Dle tabulky je nejvíce nespokojených horníků v dole ČSM (25 %), v dole 

Paskov (20%) a v dole Karviné (19%). Ze závěrečného shrnutí, lze říci, ţe nespokojeno je 

69 můţu a jedna ţena, 25 muţů je ve věku 41 -50 let, 15 muţů ve věku 46 -50 let a 

 15 muţů a jedna ţena ve věku 51 -55 let.  

 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 23 60 33 27 43 32 

spíše ano 50 59 46 60 42 45 

spíše ne 9 17 21 11 12 21 

rozhodně ne 2 4 2 2 3 2 
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Tabulka 55: Počet odpovědí na otázku č. 30-„Jste spokojen/a se zpětnou vazbou od nadřízeného“ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 31 „Jste spokojen/a se stylem vedení ze strany vašeho nadřízeného‘‘ 

Hlavním cílem otázky bylo zjistit, jestli jsou horníci spokojeni se stylem vedení ze 

strany svého nadřízeného. Styl vedení, který upřednostňuje kaţdý nadřízený, je velice 

důleţitý pro výslednou spokojenost podřízených, nadřízený by měl zvolit kombinaci 

autokratického s demokratickým stylem vedení. Z tabulky číslo 56 je patrné, ţe horníci 

v dole Karviná jsou spokojeni se stylem vedení z 87 %, v dole Paskov 82 % a v posledním 

dole 72 %. Horníci, kteří jsou nespokojeni, jsou ze 79 % ve věkové skupině 41 – 55 let, 

pracují z 92 % více neţ 9 let ve firmě a dle pohlaví 63 muţů a jedna ţena.  

  

Tabulka 56: Počet odpovědí na otázku č. 31-„Jste spokojen/a se stylem vedení ze strany vašeho 

nadřízeného“ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 20 53 23 24 38 22 

spíše ano 48 58 54 57 42 53 

spíše ne 14 23 22 17 16 22 

rozhodně ne 2 6 3 2 4 3 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 17 47 28 20 33 27 

spíše ano 56 69 46 67 49 45 

spíše ne 8 19 22 9 14 22 

rozhodně ne 3 5 6 4 4 6 
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Otázka č. 32 „Jste spokojen/a s přístupem nadřízeného‘‘ 

V této tabulce lze vypozorovat, ţe opět jsou horníci spokojeni s přístupem svého 

nadřízeného. Jen malé procento všech dotazovaných je nespokojeno s přístupem svého 

nadřízeného. Nespokojeni jsou muţi, kteří pracují z 94 % ve firmě více neţ 9 let a z větší 

poloviny (55%) dosáhli středoškolského vzdělání zakončeného maturitou. Nejvíce 

nespokojených horníků se nachází v dole ČSM (24 %) a nejméně v dole Karviná (15 %). 

Početní struktura všech odpovědí je zobrazena v tabulce číslo 57. 

Tabulka 57:Počet odpovědí na otázku č. 32-„Jste spokojen/a s přístupem nadřízeného“ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 33 „Jste spokojen/a s odborností a kvalifikací nadřízeného ‘‘ 

Výše odbornosti a kvalifikace nadřízeného je důleţitá, proto aby podřízení 

respektovali svého nadřízeného a také k němu shlíţeli s určitou úctou. Výsledky poslední 

otázky, které se týkaly komunikace s nadřízeným, jsou vyobrazeny v tabulce číslo 58. 

Nejvíce jsou spokojeni s odborností horníci z dolu Karviná 94 %, z dolu Paskov 92 % a 

také v dole ČSM jsou spokojeni z 86 %. Nespokojení hornicí jsou muţi (31) a  

29 dotazovaných pracuje více neţ 9 let ve společnosti a dva dotazování 4 -6 let.  

Tabulka 58:Počet odpovědí na otázku č. 32-„Jste spokojen/a s odborností a kvalifikací nadřízeného“ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 22 50 27 26 36 26 

spíše ano 50 64 51 59 46 49 

spíše ne 9 20 16 11 14 17 

rozhodně ne 3 6 8 4 4 8 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

rozhodně ano 30 67 36 36 48 35 

spíše ano 49 61 52 58 44 51 

spíše ne 3 10 11 4 7 11 

rozhodně ne 5 2 3 2 1 3 
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Shrnutí otázek číslo 29 – 33 komunikace s nadřízeným 

Cílem tohoto bloku otázek bylo zjistit, zda jsou horníci spokojeni s komunikací svého 

nadřízeného. V tabulce číslo 59 je zřejmé, ţe jsou všichni horníci převáţně spokojeni 

s komunikací, zpětnou vazbou, stylem vedení, přístupem a také následnou kvalifikací a 

odborností. Zápornou odchylku jsem shlédla v otázce číslo 29 a v otázce číslo 32, 

konkrétně v dole ČSM. Horníci z dolu ČSM jsou více nespokojeni s komunikací a 

s přístupem nadřízeného neţ horníci z ostatních dvou dolů. 

 

Tabulka 59: Shrnutí otázek číslo 29 - 30 komunikace s nadřízeným 

Lokalita 

Počet nespokojených respondentů (zvolena odpověď 

spíše ne + rozhodně ne) v [%] 

ot.29 ot.30 ot.31 ot.32 ot.33 

Karviná 13 19 13 15 6 

Paskov 15 20 18 18 8 

ČSM 23 25 28 25 14 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

Nespokojeno = více neţ 50 % 

Odchylka 10 % mezi doly = ZÁPORNÁ 

Odchylka 10 % mezi doly = KLADNÁ 

Vysvětlivky:  
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Otázka č. 34 „Jste spokojeni, jakým způsobem se k vám dostávají informace, které se 

týkají aktuální dění v OKD ‘‘ 

Tuto otázku vymyslelo vedení v OKD, jelikoţ chtělo zjistit, zda jsou horníci spokojeni 

s komunikací ve společnosti. V tabulce 60 je zobrazena početní struktura všech odpovědí. 

Nespokojeni jsou horníci dolu Karviná (57 %), z dolu ČSM (53 %) a z dolu Paskov  

(49 %). Nespokojených je 168 muţů a 3 ţeny a 97 % všech dotazových pracuje více neţ  

 9 let ve společnosti, dotazování mají ze 41 % ukončené vzdělaní s maturitou a 40 % 

výuční list a 15 % vysokoškolský diplom.  

Tabulka 60: Počet odpovědí na otázku č. 34-„Jste spokojeni, jakým způsobem se k vám dostávají informace, 
které se týkají aktuální dění v OKD‘‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Otázka č. 35 „Který komunikační kanál pro doručení informace povaţujete za 

nejefektivnější‘‘ 

Z tabulky číslo 61 je patrné, ţe horníci mají nejvíce zájem o doručení informací přes 

nadřízeného, přes porady a také přes intranet.  

Tabulka 61: Počet odpovědí na otázku č. 35-„ Který komunikační kanál pro doručení informace považujete 

za nejefektivnější ‘‘ 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

ano 36 71 48 43 51 47 

ne 48 69 54 57 49 53 

Varianty odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

intranet 27 48 35 21 22 22 

horník 20 30 26 16 13 16 

nástěnky 3 15 12 3 6 7 

sdělení přímého 

nadřízeného 41 75 50 32 34 31 

porady 31 42 35 24 21 22 

jiné 5 7 3 4 4 2 
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Otázka č. 36 „Pohlaví‘‘ 

Je patrné, ţe v hornictví je zastoupena většina muţů neţ ţen. V tabulce číslo 62 je 

vyobrazena početní struktura obou pohlaví dle dolů.  

Tabulka 62: Počet odpovědí na otázku č. 36-„ Pohlaví‘‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 37 „Kolik Vám je let ‘‘ 

Hlavním cílem otázky bylo zjistit, do jaké věkové hranice patří dotazovaní horníci. 

V tabulce číslo 63 vidíme, ţe ani jeden horník se nenacházel ve věku od 18 – 20 let. 

Nepočetnější skupina horníků se nacházela ve věku od 46 – 50 let, 41 – 45 let a 51 – 55 let. 

Jedna ţena z celkového počtu respondentů 326 je ve věku 36 – 40 let, další ţena  

46 - 50 let a poslední ţena je ve věku 51 – 55 let. 

 

Tabulka 63:Počet odpovědí na otázku č. 37-„Kolik Vám je let‘‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

muţ 83 137 102 99 98 100 

ţena 1 3 0 1 2 0 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

18 – 20 let 0 0 0 0 0 0 

21 – 25 let 0 2 0 0 2 0 

26 – 30 let 2 0 3 2 0 3 

31 – 35 let 1 2 6 1 1 6 

36 – 40 let 9 12 6 11 9 6 

41 - 45 let 24 38 24 29 27 23 

46 – 50 let 19 40 34 23 29 33 

51 – 55 let 17 31 21 20 22 21 

56 – 60 let 10 13 8 12 9 8 

61 – 65 let 2 2 0 2 1 0 

nad 65 let 0 0 0 0 0 0 
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Otázka č. 38 „Nejvyšší dosaţené vzdělání‘‘ 

Početní strukturu všech odpovědí lze shlédnout v tabulce číslo 64, zde se nachází  

rozdělení horníků dle jejich vzdělání. V dole Karviná má 42 % horníků zakončené vzdělání 

s výučním listem, v dole Paskov 40 % horníků maturitou a 43 % v dole ČSM maturitou. 

Základní vzdělání v dole Karviná i ČSM má 5 % horníků a v dole Paskov jen 4 % horníků. 

Dvě ţeny mají zakončené vzdělání maturitou a jedna výučním listem. 

 

Tabulka 64:Počet odpovědí na otázku č. 38-„Nejvyšší dosažené vzdělání ‘‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 39 „Jak dlouho pracujete ve společnosti‘‘ 

V  tabulce číslo 65 lze shlédnout, ţe nejvíce horníků pracuje ve firmě více neţ 9 let. 

Celkem 100 % horníků z dolu Karviná pracuje více neţ 9 let ve společnosti, 99 % horníků 

v dole ČSM a 93 % v Paskově. Jedna ţena pracuje ve firmě více neţ 1 – 3 roky a dvě ţeny 

více neţ 9 let. 

Tabulka 65:Počet odpovědí na otázku č. 39-„Jak dlouho pracujete ve společnosti ‘‘ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

základní 4 5 5 5 4 5 

středoškolské s 

vyučením 35 49 40 42 35 39 

středoškolské s 

maturitou 34 56 44 40 40 43 

vysokoškolské 11 30 13 13 21 13 

Varianty 

odpovědí 

Počet odpovědí Počet odpovědí [%] 

Karviná Paskov ČSM Karviná Paskov ČSM 

méně neţ rok 0 0 0 0 0 0 

1 – 3 roky 0 3 0 0 3 0 

4 – 6 roků 0 3 1 0 3 1 

7 – 9 roků 0 2 0 0 1 0 

více neţ 9 roků 84 132 101 100 93 99 
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4.3 Stanovení hypotéz 

V této části bakalářské práce jsou formulovány hypotézy, které budou vyhodnoceny 

pomocí testu relativní četnosti. Na základě informací z provedeného výzkumu potvrdím či 

vyvrátím dané hypotézy pomocí testu relativní četnosti. Teoretická část k této kapitole je 

uvedena v Příloze č. 4. Vyhodnocení jednotlivých hypotéz je uvedeno v Tabulce 66. 

 

Hypotézy pro THZ 

H1: z více jak 65 % jsou zaměstnanci spokojeni se mzdovým ohodnocením = PŘIJATA 

H0: méně jak 65 % jsou zaměstnanci spokojeni se mzdovým ohodnocením 

H2: více jak 90 % zaměstnanců je celkově spokojeno se zaměstnáním ve společnosti 

= PŘIJATA 

H0: méně jak 80 % zaměstnanců je celkově spokojeno se zaměstnáním ve společnosti 

H3: více jak 70 % zaměstnanců je spokojeno s komunikací ve společnosti = PŘIJATA 

H0: méně jak 70 % zaměstnanců je spokojeno s komunikací ve společnosti 

Hypotézy pro horníky 

H4: z více jak 50 % jsou zaměstnanci spokojeni s celkovým finančním ohodnocením  

= ZAMÍTNUTA 

H0: méně jak 50 % jsou zaměstnanci spokojeni s celkovým finančním ohodnocením 

H5: více jak 70 % zaměstnanců je spokojeno s bezpečností a ochranou zdraví na pracovišti 

= PŘIJATA 

H0: méně jak 70 % zaměstnanci je spokojeno s bezpečností a ochranou zdraví na pracovišti 

H6: více jak 70 % zaměstnanců je spokojeno s atmosférou na pracovišti (vztahy s kolegy, 

nadřízenými) = PŘIJATA 

H0: méně jak 70 % zaměstnanců je spokojeno s atmosférou na pracovišti (vztahy s kolegy, 

nadřízenými) 
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Tabulka 66: Vyhodnocení hypotéz 

Zaměstnanci THZ Horníci 

Číslo otázky v dotazníku 14 1 8 11 2 7 

Číslo testované hypotézy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Počet respondentů 151 151 151 326 326 326 

Počet vyhovujících odpovědí 81 128 93 97 269 255 

Výběrová relativní četnost p 0,536 0,848 0,616 0,298 0,825 0,782 

H0: π = π0 0,65 0,90 0,70 0,50 0,70 0,70 

H1: π > π0       

H1: π < π0 0,65 0,90 0,70 0,50 0,70 0,70 

Testové kritérium U -2,926 -2,143 -2,255 -7,311 4,931 3,239 

 -1,645 -1,645 -1,645 1,645 1,645 1,645 

Vyhodnocení 

Přijmutí  

hypotézy 

H1 

Přijmutí  

hypotézy 

H2 

Přijmutí  

hypotézy 

H3 

Zamítnutí 

hypotézy 

H4 

Přijmutí 

hypotézy 

H5 

Přijmutí 

hypotézy 

H6 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky číslo 66 vyhodnocení hypotéz, je patrné, ţe pět stanovených hypotéz (H1, 

H2, H3, H5, H6) bylo potvrzeno a jen jedna byla zamítnuta (H4). Hypotéza, která byla 

zamítnuta, se týkala celkového finančního ohodnocení pro horníky (více jak 50 % horníků 

je spokojeno s celkovým finančním ohodnocením). 
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5 Návrhy opatření 

Zpracováním těchto dotazníků byly odhalené určité nedostatky, které brání pracovní 

spokojenosti všech zaměstnanců. Níţe v textu byla definována určitá opatření 

k maximalizaci spokojenosti.  

U obou skupin zaměstnanců (THZ + horníci) byly zpozorovány vysoké odchylky 

z obavy ze ztráty zaměstnání. Tato obava je oprávněná, jelikoţ ekonomická situace na 

trhu práce je čím dál tím horší, na druhou stranu dle statistik se v roce 2015 má výrazně 

zlepšit trh práce. Doporučila bych, aby v deníku Horník vedení pravidelně informovalo o 

důleţitých událostech, které se odehrávají uvnitř společnosti. Prostřednictvím deníku bych 

také informovala zaměstnance o tom, jak firma prosperuje a co se chystá za zakázky či 

jaké má priority firma do budoucna. Toto opatření by poskytlo zaměstnancům větší jistotu 

v zaměstnání, jelikoţ velká část zaměstnanců, jak horníků, tak technicky-hospodářských 

zaměstnanců postrádá jistotu. Dalším opatřením, které by pozitivně vedlo ke zvýšení 

jistoty zaměstnání, je zabezpečení dlouhodobé strategii firmy, coţ znamená, ţe firma musí 

pruţně reagovat na poptávku na trhu, plnit poţadavky odběratelů a také si musí zakládat na 

trvalých zakázkách. Společnost by se proto měla lépe orientovat na kvalitu managementu 

společnosti a také klást větší důraz na kvalitu vykonané práce všech zaměstnanců. 

Druhou nejproblémovější oblastí ve společnosti je oblast odměňování. Z pravidla 

platí, ţe zaměstnanci vyţadují více, neţ dostávají. Je obecně známo, ţe finanční 

ohodnocení je nejvíce motivující prostředek k dosaţení vyššího pracovního výkonu. 

Z dotazníkového šetření vyplynul rozpor mezi vnímáním svého finančního ohodnocení 

technicky-hospodářskými pracovníky a dělníky. Zatímco THZ jsou z 53 % spokojeni se 

svým současným ohodnocením, téměř 71 % horníků je nespokojeno se svým finančním 

ohodnocením. Jedním z opatření, aby se spokojenost zvýšila, by mohla být změna 

v systému odměňování. Bohuţel, toto opatření není zcela jednoduché pro společnost, 

poněvadţ se zvyšují náklady společnosti, které by byly trvalejšího charakteru. Domnívám 

se, ţe vhodnějším řešení by bylo zlepšení osobního ohodnocení, v případě práce přesčas, 

 nebo při vykonané kvalitní práci. Co se týče zvýšení platu, působí na spokojenost 
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zaměstnanců pouze krátkodobě, proto není pro společnost vhodnou volbou, jelikoţ 

společnost chce docílit dlouhodobé spokojenosti. 

Třetím nedostatkem, který byl shlédnut ve společnosti, je nízká míra šíření 

informací. Zaměstnanci mají pocit, ţe se k nim nedostávají zásadní informace, nebo vůbec 

nejsou dostatečně informováni o daných problémech, které jsou uvnitř společnosti. 

Domnívám se, ţe k předávání kaţdodenních informací je vhodné pro THZ zaktualizovaný 

intranet a pro dělníky sdělení přímého nadřízeného či porady. Celý tento problém 

s informovaností je způsoben tím, ţe vedení nemá představu, jaké informace očekávají 

jejích podřízení. Myslím si, ţe by bylo optimální, aby vedení provedlo průzkum a díky 

toho průzkumu zjistilo, o jaké informace mají zaměstnanci ze strany vedení zájem.  

Dalším doporučením pro společnost je zavedení anonymních schránek na pracovišti, 

do kterých by zaměstnanci vhazovali své návrhy, připomínky či nedostatky ve společnosti, 

jelikoţ někteří zaměstnanci mají obavy uvést tyto připomínky veřejně, poněvadţ se bojí, 

aby jejích názory negativně neovlivnili jejich finanční ohodnocení či dokonce nedostali 

výpověď od zaměstnavatele. Vedení by mohlo pověřit určité zaměstnance k vyhodnocení 

těchto připomínek a následně by mohly být zavedeny porady, kde by se řešily tyto 

připomínky. Tímto doporučením by vedení také získalo důvěru od strany zaměstnanců, 

jelikoţ by zaměstnanci cítili, ţe vedení má zájem o jejich názory a připomínky. 

Ve společnosti OKD a.s. jsou poskytovány pestré benefity, jakými jsou příspěvky na 

kulturu, sport a vzdělání, příspěvek na stravování, příspěvek na ţivotní pojištění či 

příspěvek na penzijní pojištění. O jaké benefity mají zaměstnanci THZ největší zájem? 

Nejvíce by upřednostnili zvýšení příspěvku na penzijní pojištění, zvýšení příspěvku na 

stravu a uvítali by také příspěvek na dopravu, například 50 % z celkových nákladů a volno 

na léčení. Co se týče dělníků, tak upřednostňují příspěvek na dopravu, volno na léčení a 

také zvýšení příspěvku na dovolenou či Vánoce. Z ekonomického hlediska je náročnost 

těchto zmíněných benefitů závislá na výši příspěvku a také na její proměnlivosti.  

V poslední řadě bych doporučila, aby společnost opakovala marketingový výzkum, 

který se týkal spokojenosti zaměstnanců a to jednou za dva roky. 
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6 Závěr 

Dle odborné literatury má spokojenost zaměstnanců velký význam pro danou 

společnost. Zaměstnanci, kteří budou spokojeni se svým zaměstnáním, vykazují vyšší 

produktivitu práce a také eliminují fluktuaci. Je prokázáno, ţe lidský zdroj je povaţován za 

nejvíce cenný zdroj, který se ve společnosti nachází. Pracovní spokojenost ovlivňuje 

kvalitu ţivota zaměstnanců. 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat faktory, které ovlivňují spokojenost 

zaměstnanců ve společnosti OKD a.s. Bakalářská práce byla rozdělena na dvě hlavní části, 

část teoretickou a část praktickou. Hlavním cílem teoretické části bakalářské práce bylo 

vymezení základních pojmů, vysvětlení pojmu motivace či spokojenost zaměstnanců. 

Praktická část byla zaměřena na dotazníkové šetření a následné vyhodnocení výsledků 

průzkumu. Dotazníkové šetření bylo rozděleno na dva dotazníky, první dotazník byl určen 

pro THZ a druhý pro horníky 

Analýza spokojenosti zaměstnanců poskytuje společnosti následný přehled o tom, jak 

jsou zaměstnanci spokojeni či nespokojeni. Tento průzkum by měl být ve firmě prováděn 

jednou ročně, tudíţ doporučuji společnosti, aby pravidelně prováděla analýzu spokojenosti 

zaměstnanců. 

Z výsledků z tohoto dotazníkového šetření jsem zjistila, ţe nejproblémovější oblastí 

byla obava ze ztráty zaměstnání, nízká míra informovanosti a také nízké finanční 

ohodnocení. Pro tyto problémy jsem navrhla určitá opatření a doporučení, která by mohla 

maximalizovat spokojenost zaměstnanců v daném podniku. Zda mé návrhy opatření vezme 

vedení společnosti v úvahu, je pouze na jejich uváţení. 

Výsledkem bylo zjištění, ţe většina zaměstnanců je celkově spokojena s prací ve 

společnosti, s komunikací, atmosférou na pracovišti či s bezpečností a ochrannou zdraví, 

která je nesmírně důleţitá pro práci v hornictví. Uvědomila jsem si, ţe pro společnost OKD 

je důleţité mít kvalitní zaměstnance, kteří by byli spokojeni a na druhou stranu by byli 

věrni a loajální ke společnosti. 

. 
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Příloha č. 1 – Vymezení pojmů pracovní motivace 

Teorie pracovní motivace 

V odborné literatuře existuje celá řada teorií pracovní motivace, které představují ucelený soubor 

hypotéz, poznatků, které ovlivňují chovaní člověka k pracovním procesům.  Tyto teorie se liší rozdílnými 

východisky a určením příčin, proč se lidé chovají tak, jak se chovají. Mezi nejčetněji vyuţívané neboli 

citované koncepce motivace k práci vycházejících z teoretických prací A. Maslowa, F. Hezberga, V.H. 

Vroomova, McGregora. 

Jedno-faktorové teorie pracovní motivace 

Maslowova (hierarchická) teorie potřeb 

Podle Maslowa jsou motivováni lidé pomocí určitých potřeb a tyto potřeby tvoří hierarchickou 

strukturu.  Abraham Maslow zkoumal lidské chování a definoval potřeby do dvou skupin a několika 

podskupin. První skupina potřeb se orientuje na potřeby, které odstraňují nějaký nedostatek (tzv. Deficiency 

Needs  neboli D-potřeby) – do této skupiny patří fyziologické potřeby, potřeby bezpečí, potřeby lásky, 

potřeby úcty. Druhá skupina potřeby je potřebou dosaţení něčeho (tzv. Being Values neboli B-potřeby) patří 

zde poznávací potřeby, estetické potřeby, seberealizace. Nejsou-li uspokojeny D-potřeby, člověk pociťuje 

úzkost a snahu tento nedostatek odstranit neboli snahu zaplnit chybějící potřebu. Avšak je-li potřeba 

uspokojena, nemá člověk ţádný pocit. Opakem jsou potřeby, které se řadí do skupiny B, ve kterých existuje 

dobrý pocit z naplnění, tudíţ naplněním těchto podstatných potřeb jsme dokonce motivování o to více. 

Avšak nejdůleţitější jsou potřeby fyziologické, teprve kdyţ uspokojíme tyto potřeby, projevují se potřeby 

vyšší.[2]  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 9: Členění potřeb 

Zdroj:[2]  

Pro snadnější představu se také tyto potřeby znázorňují pomocí pyramidy – nelze ji ale začít stavět od 

vrcholu. Teorie Maslowa tvrdí, ţe člověk je motivován určitými danými potřebami a tyto potřeby tvoří 

hierarchickou strukturu. Je-li práce charakteru nekvalifikovaného či rutinního, nemusí tato práce vţdy 

uspokojovat potřeby člověka. Maslow svoji teorii neustále vylepšoval a přepracovával, původně byla 

rozdělena na pět úrovní a nyní je pyramida rozdělena na sedm prvků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Maslowova pyramida lidských potřeb 

Zdroj: [16] 
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Vromoova teorie očekávání 

Teorie podle Vromoova vysvětluje, ţe pokud sám člověk je přesvědčen o dosaţitelnosti či atraktivnosti 

cíle a následného způsobu cesty k výsledku, pak je motivován k tomu tak hodně, aby vysněného cíle 

dosáhnul. Pokud se ale člověk rozhoduje o tom, jak se bude sám chovat, tak se rozhoduje také o tom, co ho 

bude nejvíce motivovat. Ve výsledku můţeme říct, ţe motivační síla je úměrná našim přesvědčením a 

přitaţlivosti cíle – Valence, tudíţ kdyţ se budeme chovat předepsaným způsobem, pak cíle dosáhneme lehce 

– Instrumentality, a také o tom, ţe kdyţ se budeme umět chovat - Expectasy. Důleţité je také přesvědčení, 

ţe cíl je ţádoucí, ţe je moţné vysněného cíle dosáhnout, ţe právě onen člověk ho můţe dosáhnout, ţe daný 

způsob je ten pravý a nezbytné je také uvědomit si, ţe daný člověk si tento cíl zaslouţí.[2]  

Dvou-faktorové teorie pracovní motivace 

Hezbergův dvoufaktorový model 

Hezberg Frederick, si všiml velice pozoruhodného jevu, ţe pracovní výkon ovlivňují dva podstatné dva 

faktory. První skupina faktorů se nazývá hygienická (faktor nespokojenosti pracovníků). Druhý faktor se 

nazývá faktor motivační (faktory spokojenosti). Není-li zastoupena první skupina faktorů, způsobují 

nespokojenost, ale naopak jejich přítomnost nevede ke spokojenosti, na druhou stranu absence druhých 

faktoru nezpůsobuje nespokojenost, ale jejich přítomnost vede k dosaţení spokojenosti.[2]  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Hygienické a motivační faktory 

Zdroj:[2]  

Motivační faktory 

 výkon, odpovědnost 

 uznání, znalosti, dovednosti 

 práce sama o sobě 

 osobní růst a rozvoj 

 sluţební postup 

Hygienické faktory 

 pracovní řády, směrnice 

 firemní benefity 

 vztahy se spolupracovníky 

 pracovní podmínky 

 výdělek 



 

 

 

1. Faktory hygienické (dissatisfaktory) – jsou-li nezastoupeny či mají negativní stav v pracovním 

procesu, tudíţ vedou k nespokojenosti. Jsou-li hygienické faktory v dobrém stavu a do procesu motivace 

nevstupují aktivně a nevyvolávají úmyslně pracovní nespokojenost. Stav těchto faktorů je ovlivněn stylem 

vedení. 

2. Faktory motivační ( satisfaktory) – jsou-li v dobrém stavu a působí-li správným způsobem, tak 

zvyšují pracovní výkon zaměstnance. Tyto faktory představují nejdůleţitější sloţku motivace k práci. 

Pomocí těchto faktorů docílíme pracovní spokojenosti. 

Další významné motivační teorie 

Motivační typy podle Heckhausena 

Heckhausen má názor, ţe pro určování motivů pro danou výkonnost a také způsob motivace 

jednotlivých pracovníků, slouţí rozdělení lidí podle dvou typu osobností. 

1. typ osobnosti – má jasné reálné, přiměřeně vysoké a hlavně dlouhodobé cíle, tyto cíle jsou 

aktivní k budoucnosti.  K dané motivaci se vyuţívá víra v úspěch. 

2. typ osobnosti – má velice ambiciózní aţ extrémní cíle, buď jsou aţ moc vysoké či naopak velice 

nízko. K budoucnosti tyto cíle přistupují velice opatrně či s velkými obavami.  

Při dané motivaci je důleţité si uvědomit, jaký typ pracovníků pracuje v dané organizaci a z toho si pak 

odvodit základní typ jejich motivace. Při praktickém znázornění je zřejmé, ţe pokud pracovník druhého typu 

osobnosti má velké obavy z neúspěchu, můţe ho jeho nadřízený pochválit. 

Adamsova teorie rovnováhy 

Adams zastával názor, ţe pracovníci srovnávají své vstupy a výstupy, které vynakládají do dané práce. 

Mezi vstupy patří čas, spolehlivost, srdce, tolerance. Jsou-li pracovníci přesvědčeni, ţe jejich vstupy nejsou 

v rovnováze s výstupy, jsou demotivováni a hledají změnu či opatření, jak sníţit své vklady do dané práce. 

Na druhou stranu jsou-li vstupy a výstupy vyváţeny, nastává motivace a pracovníci se snaţí dosáhnout 

stejné úrovně vstupů. Podle Adamse pracovníci své vstupy a výstupy sčítají, coţ ve výsledku znamená, ţe 

neuspokojivou část (např. pocit odpovědnosti) lze nahradit přidáním druhé (např. jistoty). Vnímaní vstupů a 

výstupů je subjektivní a individuální, podle toho jaké hodnoty daný pracovník preferuje a vyznává.[2]  



 

 

Příloha č. 2 – Dotazník pro horníky 

Vážený respondente, 
jmenuji se Terezie Bočková a v současné době studuji poslední ročník bakalářského studia VŠB-TU Ostrava, touto 
cestou Vás chci požádat o vyplnění následujícího dotazníku týkajícího se pracovní spokojenosti ve Vaší společnosti. 
Cílem výzkumu je zjistit míru spokojenosti, následně identifikovat a odstranit nedostatky. 
Dotazník je ANONYMNÍ a Vaše odpovědi, budou sloužit pouze jako podklad pro vypracování mé bakalářské práce. 
Otázky a odpovědi si prosím pozorně přečtěte a tento dotazník vyplňujte co nejpečlivěji. 
Předem Vám děkuji za Vaši ochotu, vstřícnost a také čas, který jste vynaložili na vyplnění toho dotazníku. Vašich 
odpovědí si velice vážím. Terezie Bočková 
 

 

1. Pracovní podmínky 

 

 

2. Odměňování 

 

 

Jste spokojen (a): ROZHODNĚ 

ANO 

SPÍŠE 

ANO 

SPÍŠE 

NE 

ROZHODNĚ 

NE 

11. 

 

S celkovým finančním ohodnocením     

12. Se základním platem     

13. S příplatky (přesčasy, v noci, víkend, ztíţené prostředí)     

14. S výší příspěvku na ţivotní pojištění     

15. S výší příspěvku na penzijní pojištění     

16. S příspěvkem na dopravu     

17. S příspěvkem na stravování     

18. S příspěvkem na kulturu, sport, vzdělání     

19. S počtem dnů dovolené     

20. Se závodním lékařem     

Jste spokojen (a): ROZHODNĚ 

ANO 

SPÍŠE 

ANO 

SPÍŠE 

 NE 

ROZHODNĚ 

NE 
1. 

 

S pracovními podmínkami (světlo, teplo, vibrace, prašnost, vlhkost)     

2. S bezpečností a ochranou zdraví na pracovišti     

3. S technickými podmínkami (pracovní pomůcky, stroje, zařízení)     

4. S délkou pracovní doby     

5. S organizací pracovní doby (příchody, přestávky, odchody)     

6. S jistotou zaměstnání     

7. S atmosférou na pracovišti (vztahy s ostatními kolegy, s nadřízenými…)     

8. S fyzickou zátěţí     

9. S náplní práce     

10. S organizací práce     



 

 

3. Komunikace s nadřízeným 

4. Komunikace ve společnosti 

34. Jste spokojeni, jakým způsobem se k vám dostávají informace, které se týkají aktuálního dění 

v OKD?  
 

 

35. Který komunikační kanál pro doručení informace povaţujete za nejefektivnější? 
     Intranet               Horník             Nástěnky                     Sdělení přímého nadřízeného 

     Porady                 Jiné 

 

5. Osobní údaje 

36.  Pohlaví                          muţ                  ţena 

37.  Kolik Vám je let 

  18 - 20 let          21 - 25 let     26 - 30 let         31 - 35 let       36  -  40 let          41 -  45 let 

46- 50 let           51 - 55 let        56 - 60 let          61 - 65 let              nad 65 let 

38.  Nejvyšší dosaţené vzdělání 

          základní         středoškolské s vyučením         středoškolské s maturitou        vysokoškolské 

 

39. Jak dlouho pracujete ve společnosti 

     Méně neţ rok        1 - 3 roky  4 - 6 roků            7 - 9 roků            více neţ 9 roků 

 

Uvítal (a) byste: ROZHODNĚ 

ANO 

SPÍŠE 

ANO 

SPÍŠE 

NE 

ROZHODNĚ 

NE 

21. Více dnů dovolené (6 týdnů)     
22. Vzdělávací kurzy (angličtina, počítače…)     
23. Příspěvek na firemní akce     
24. Volno na léčení  

 
    

25. Příspěvek na dovolenou     
26. Zvýšení přídavku na dovolenou a na Vánoce     
27. Příspěvek na sport, kulturu     
28. Nefinanční odměny (poděkovaní, uznání, pochvala...)     

Jste spokojen (a): ROZHODNĚ 

ANO 

SPÍŠE 

ANO 

SPÍŠE 

NE 

ROZHODNĚ 

NE 

29. S komunikací s nadřízeným     
30. Se zpětnou vazbou od nadřízeného     
31. Se stylem vedení ze strany Vašeho nadřízeného     
32. S přístupem nadřízeného     
33. S odborností a kvalifikací nadřízeného     

ANO NE 



 

 

 

Příloha č. 3 – Dotazník pro technicky-hospodářské zaměstnance 

Vážený respondente, 
jmenuji se Terezie Bočková a v současné době studuji poslední ročník bakalářského studia VŠB-TU Ostrava. Touto 
cestou Vás chci požádat o vyplnění následujícího dotazníku týkajícího se pracovní spokojenosti ve Vaší společnosti. 
Cílem výzkumu je zjistit míru spokojenosti, následně identifikovat a odstranit nedostatky. 
Dotazník je ANONYMNÍ a Vaše odpovědi, budou sloužit pouze jako podklad pro vypracování mé bakalářské práce. 
Otázky a odpovědi si prosím pozorně přečtěte a tento dotazník vyplňujte co nejpečlivěji. 
Předem Vám děkuji za Vaši ochotu, vstřícnost a také čas, který jste vynaložili na vyplnění toho dotazníku. Vašich 
odpovědí si velice vážím. Terezie Bočková 

 

1. Jak jste celkově spokojen/a se zaměstnáním ve Vaší společnosti? 

 velmi spokojen/a 

 spíše spokojen/a 

 spíše nespokojen/a 

 velmi nespokojen/a 

 

2. Kdybyste znovu stál/a před rozhodnutím o výběru zaměstnání, vybral/a byste si 

opět tuto společnost? 

 určitě ano                   spíše ano               spíše ne                       určitě ne 

 

3. Doporučil/a byste zaměstnání ve Vaší společnosti některému ze svých přátel? 

 určitě ano                   spíše ano              spíše ne                       určitě ne 

 

4. Jak jste spokojen s náplní práce, její zajímavostí a pestrostí? 

 velmi spokojen/a 

 spíše spokojen/a 

 spíše nespokojen/a 

 velmi nespokojen/a 

 

5.  Informuje Vás nadřízený o spokojenosti s výsledky Vaší práce? 

 ano, pravidelně         ano, jen občas  vůbec ne 

 

6.  Jaká je celkově atmosféra na pracovišti? (Prosím, oznámkujte jako ve škole) 

1                               2                          3                                    4                   5 

 

7.  Dochází mezi zaměstnanci firmy ke konfliktům? 

  ano, často                    občas                    myslím si, ţe nikoliv 

 

8.  Jste spokojeni s komunikací ve Vaší organizaci? 

 určitě ano                   spíše ano              spíše ne                       určitě ne 

 

9.  Jste spokojen/a s vybavením pracoviště? 

 určitě ano                   spíše ano              spíše ne                       určitě ne 

 

10. Máte obavu ze ztráty zaměstnání? 

 ano, velmi silnou  spíše ano              spíše ne                        vůbec ne 

 

11. Jste spokojen/a s tím, kolik hodin týdně pracujete? 

 ano, velmi spokojen/a     spíše spokojen/a     spíše nespokojen/a        vůbec nespokojen/a 

 



 

 

12. Vnímáte ve firmě nějakou moţnost pracovního postupu? 

 ano                     ne 

 

13. Měl/a byste zájem o zvyšování své profesní zdatnosti? (školení, vzdělávání) 

  ano, měl/a  bych zájem          ne, nemám zájem 

14. Odpovídá mzdové ohodnocení práci, kterou vykonáváte? 

 určitě ano                   spíše ano              spíše ne                       určitě ne 

 

15.  Jak jste spokojen/a s principy a pravidly odměňování (zvyšování mzdy a osobního ohodnocení) 

 ano, velmi spokojen/a     spíše spokojen/a     spíše nespokojen/a        vůbec nespokojen/a 

 

16.  Jste spokojen/a s nabízenými zaměstnaneckými výhodami? 

 ano, velmi spokojen/a     spíše spokojen/a    spíše nespokojen/a     vůbec nespokojen/a 

 

17. Které benefity byste upřednostnil/a? (prosím, zaškrtněte max. 3 moţnosti) 

  příspěvek na dopravu 

  příspěvek na stravování 

 příspěvek na kulturu a rekreaci 

 příspěvek na sport a zdraví 

  příspěvek penzijní pojištění 

  příspěvek na ţivotní pojištění 

 příspěvek na firemní akce (teambuilding) 

 zvyšování kvalifikace a vzdělání 

 sickdays (volno na léčení) 

 

18. Co by se mělo změnit, aby Vás práce více těšila? Co by zvýšilo Vaši spokojenost a výkon? Máte 

nějaké další připomínky? (stručně odpovězte prosím) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

19. Jste ţena nebo muţ?  

  ţena           muţ 

 

20. Zařaďte se prosím do jedné z následujících věkových skupin. 

  18 – 20 let 

  21 – 25 let 

  26 – 30 let 

  31 – 35 let 

  36 – 40 let 

  41 – 45 let 

  46 – 50 let 

  51 – 55 let 

  56 – 60 let 

  61 – 65 let 

  nad 65 let 

 

21. Jaké je vaše nejvyšší dosaţené vzdělání? 

středoškolské s vyučením  středoškolské s maturitou  vyšší odborné     vysokoškolské 

 

22. Jak dlouho pracujete ve firmě? 

méně neţ rok  1- 3 roky     4 – 6 let   7 – 9 let       více neţ 9 let 

 



 

 

 

Příloha č. 4 – Testování hypotéz 

Hypotézou statistickou je předpoklad o parametrech či tvaru rozdělení zkoumaného znaku. 

Předpokládáme-li, ţe průměr základního souboru  π se rovná určité konkrétní hodnotě H0, vyslovili jsme tím 

určitou hypotézu o parametru základního souboru, zde o průměru. Na základě tohoto šetření celého 

základního soboru by bylo moţné bezpečně rozhodnout o správnosti či nesprávnosti hypotézy. Testovaní 

hypotéz je proces ověřování správnosti nebo nesprávnosti hypotéz pomocí výsledků, získaných náhodným 

výběre. Nulovou hypotézou značíme předpoklad, který jsme vyslovili o určité charakteristice či tvaru 

rozdělení v základním souboru, tuto hypotézu značíme H0.  Proti nulové hypotéze stavíme jinou hypotézu 

takzvanou alternativní hypotézu a značíme ji H1, tato hypotéze je nějakým způsobem popírá konstatování 

nulové hypotézy[6] 

a) „H0: π = π0 

b) H1: π < π0 

c) H1: π > π0‘‘[6] 

„V případě a) popírá H1 platnost hypotézy H0 bez další specifikace oboru hodnot parametru π, jinak 

řečeno tvrdí, ţe hodnota parametru π je jiná, neţ udává nulová hypotéza. Takto formulovaná hypotéza se 

nazývá dvoustrannou hypotézou a test hypotézy dvoustranným testem. V případech b) a c) alternativní 

hypotéza popírá platnost nulové hypotézy H0 a zároveň vymezuje jednostranně obor hodnot parametru 

v základním souboru. Alternativní hypotéza tedy tvrdí, ţe hodnota parametru je buď větší, případ b), či 

menší případ c) neţ hodnota daná hypotézou H0. Takto formulovaná hypotéza se nazývá jednostranná 

hypotéza, v případě b) konkrétně pravostranná, v případě c) levostranná hypotéza a test hypotézy 

jednostranným testem.“ [6]  

Při testování hypotéz jde o úsudek prováděny z údajů získaných náhodným výběrem, při testování se lze 

dopustit i chybných závěrů. Můţe se stát, ţe zamítneme testovanou hypotézu H0, ačkoliv ve skutečnosti 

platí. Tato zmíněná chyba se nazývá chybou prvního druhu. Pravděpodobnost této chyby značíme a. Druhá 

moţnost chybného závěru spočívá v tom, ţe přijmeme nulovou hypotézu H0,ačkoliv ve skutečnosti platí 

alternativní hypotéze H1.Tato chyba se nazývá chyba druhého druhu. Pravděpodobnost, ţe se dopustíme této 

chyby, pak značím  β. [6] 

Testovací postup je sestaven tak, aby při dané hladině významnosti zajišťoval minimální 

pravděpodobnost chyby II. druhu respektive maximální sílu testu. Dle standardního testu musíme pouţít 

testové kritérium. 



 

 

 Při formulování hypotézy musím formulovat dvojici hypotéz, nulovou hypotézu  H0 a alternativní 

hypotézu H1.Testování hypotéz vyţaduje, aby nulová hypotéza H0 byla jednoduchá, tj. jednoznačně 

specifikovala rozdělení studovaného znaku. Dále se vyţaduje taková formalizace řešené úlohy, aby to, co 

chceme testem prokázat, bylo vyjádřeno v alternativní hypotéze H1. [6] 

„Testové kritérium je funkce výběru. Sestrojení kritického oboru, je také velice důleţitý, poněvadţ 

kritický obor W bude tak velký, aby bylo zajištěno, ţe chyby prvního druhu se dopustíme jen v 100% 

případu. Jestliţe nyní známe rozdělení T za podmínky H0, nebylo by obtíţné pro daný obor W vypočítat 

pravděpodobnost a. Na závěr musíme formulovat výsledek testu. Hypotéza H1 byla teda testem prokázána. 

Prohlásíme-li, ţe platí H1,neseme 100 a % riziko nesprávnosti toho výroku. Hypotézu H1 jsme testem 

neprokázali. Testové kritérium je sice v pouţívaných standardních testech zvoleno tak, aby riziko  β bylo 

přijatelně malé. Velikost  β však můţeme znát, pokud bychom neprostudovali rozdělení testového kritéria 

při platnosti H1. Proto je obvyklé se výroku o platnosti H0 vyhnout a zůstat při závěru, ţe testem nebyla H1 

prokázána. ‘‘[6] 

 

 

 


