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Anotace 

Tato bakalá ská práce je zam ena na marketingový výzkum spokojenosti 

zam stnanců společnosti FERRMON, spol. s r.o. Práce je rozd lena do čty  kapitol. V 

první části je popsán marketing a podstata marketingového výzkumu. Druhá část je 

zam ena na informace a krátkou charakteristiku společnosti. Ve t etí kapitole následuje 

praktická část, která je vytvo ena na základ  dotazníkového šet ení. Díky tomuto kroku lze 

zjistit, jak je moţné zvýšit spokojenost a tedy i výkon zam stnanců, který následn  vede ke 

zlepšení kvality poskytovaných sluţeb. Ve výsledku má společnost v tší uplatn ní na trhu. 

V záv ru jsou navrhnuta doporučení a moţnosti pro zvýšení celkové spokojenosti 

zam stnanců. 

Klíčová slova: marketing, marketingový výzkum, dotazníkové šet ení, spokojenost 

zam stnanců, FERRMON, spol. s r.o. 

 

Summary 

This bachelor thesis is focused on marketing research of employees satisfaction in 

the company FERRMON, spol. s r. o. The thesis is divided into four chapters. The first 

part describes marketing and the essence of marketing research. The second part focuses 

on information and a brief description of the company. The third chapter is followed by a 

practical part, which written on the basis of a questionnaire survey. Thanks to this step 

were some possible ways of increasing employeers satisfaction and therefore their 

performance determinated. This will consequently improve the quality of provided service. 

As a result, the company´s market penetration increases. In the last part of the thesis are 

made some recommendations and options to increase the overall employee satisfaction. 

Key words: marketing, marketing research, questionnaire survey, employee satisfaction, 

FERRMON, spol. s r. o. 
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1 ÚVOD 

Pro bakalá skou práci jsem si zvolila téma zabývající se spokojenosti zam stnanců 

firmy FERRMON, spol. s r.o. Dané téma je mi blízké, jelikoţ jsem v této firm  

zam stnaná jako brigádník pro výpomoc související s administrativní činností. B hem této 

doby jsem m la moţnost poznat systém práce a vedení společnosti, tudíţ mohu získané 

poznatky uplatnit ve své práci. Cílem práce je provést analýzu spokojenosti pracovníků 

v dané společnosti a dále její vyhodnocení.  

Spokojenost zam stnanců firmy je v dnešní dob  stále důleţit jším tématem a také 

součástí kaţdého pracovního kolektivu, který chce být úsp šný. Spokojení pracovníci 

mohou ovlivnit celý chod firmy, její rozvoj a také následnou produktivitu. 

Teoretická část je zam ena na poznatky z marketingového výzkumu. Je zde 

zahrnuta samotná podstata výzkumu a jeho další strategie. Čtená i se mohou dozv d t více 

o konkrétních termínech jako jsou Benchmarking, marketingový mix, jednotlivé typy 

výzkumu a jak je moţné je realizovat. Dále se v práci zabývám charakteristikou 

společnosti FERRMON, spol. s r.o. Součástí této charakteristiky jsou zejména informace   

o firm , její hlavní cíle, strategie rozvoje a struktury jak zam stnanců, tak vedení 

společnosti.  

V praktické části jsou popsány vybrané metodiky, které jsou pouţitelné na cílené 

zlepšení spokojenosti zam stnanců. V nuji se zde dotazníkovému šet ení, který se skládá 

z 1Ř otázek. Zabývají se jak částí demografickou, tak i samotnou spokojeností jako 

nap íklad spokojenost s benefity, pracovním prost edím, systémem odm ňování apod. 

Veškeré odpov di jsem vyhodnotila, písemn  zpracovala a n které otázky graficky 

znázornila. 

Poslední část navazuje na vyhodnocení dotazníku, kde jsou navrţena různá 

doporučení pro zlepšení spokojenosti zam stnanců, která mohou následn  vést ke zvýšení 

zisku firmy. 
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2 TEORIE MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 

2.1 Podstata marketingového výzkumu 

Hlavní charakteristikou marketingového výzkumu je jeho jedinečnost, vysoká 

vypovídající schopnost a aktuálnost takto získaných informací. Správn  provedený 

výzkum musí probíhat podle určitých zásad, kdy se zam ujeme p edevším na objektivnost 

a systematičnost. Zároveň je t eba výzkum provád t tvůrčím způsobem a snaţit se hledat 

nové p ístupy jak problémy ešit. Systematický postup znamená stanovení, kdy bude 

výzkum vyuţit a jaké rozhodnutí má ovlivnit specifikování rozsahu pomocí určení typu  

a metody výzkumu. Formalizovaný marketingový výzkumný proces je nejvyšší formou 

získávání informací. Rozhodování manaţerů je ovlivňováno celospolečenskými zm nami, 

proto pot ebují informace, na jejichţ základ  by dokázali p ijímat správná rozhodnutí. [2] 

2.2 Marketingová strategie 

Definic marketingu existuje celá ada, nap íklad Kotler (2004, s. 4) jej definuje takto: 

„Marketing je společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují 

jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných 

hodnot.“  Naopak Schoel, Guiltinan (1988, s. 2) definují marketing jako: „Činnost všech 

jedinců a organizací zaměřených na zjišťování a uspokojování lidských potřeb, a to na 

základě směny.“ 

Výše uvedené definice jsou dosti podobné, z čehoţ nám vyplývá, ţe hlavní 

myšlenkou marketingu je uspokojování pot eb zákazníků. Marketing se prolíná do všech 

činností firmy od samého zajišťování zdrojů, logistiky, výroby, aţ po následný prodej. 

Dlouhodobým plánem je strategie, která je zam ená na p edem daný konkrétní cíl. 

Strategie se prolíná do mnoha odv tví včetn  marketingu. Hlavní myšlenkou marketingové 

strategie je specializace na definici plánu a budoucí vizi. Dalším důleţitým bodem 

marketingové strategie je odlišnost od ostatních konkurentů v daném oboru. Jak lze 

vybudovat marketingovou strategii, aby byla kvalitní? Jestliţe má společnost zájem o to, 

aby byla jejich marketingová strategie kvalitní a tedy i úsp šná, musí být v souladu se 

zám ry, které zákazníci a zam stnanci poţadují. [3], [11] 
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Podstatou kvalitní strategie je vytvo ení analýzy všech oblastí, které ji ovlivňují  

a jsou to p edevším tyto:  

 analýza trhu – v p ípad   firmy se jedná o analýzu trhu, nap . na Ostravsku, 

 analýza konkurence – nap . metoda benchmarkingu, 

 chování a zájmy klientů – ty jsou klíčové zejména z hlediska zp tné vazby 

a celkové spokojenosti. 

Kaţdá strategie si však ţádá rozdílný p ístup k vytvá ení ceny, reklamy a obchodní 

strategie. Podle mého názoru je obchodní strategie ve firm  tou nejpodstatn jší. Je pro nás 

důleţité, aby vybraná strategie byla vhodná pro danou situaci a dala se m nit podle 

aktuálních pot eb. [12] 

2.3 Benchmarking 

Benchmarking povaţujeme za jednu ze základních činností, která slouţí  

ke zjišťování a následnému vyhodnocování nejrůzn jších informací, které se týkají 

konkurence. Robert C. Camp (2007), který stál u zrodu benchmarkingu jej definuje jako 

„hledání nejlepších postupů v podnikání, které vedou k vynikajícím výsledkům.“ 

Benchmarking také poţaduje určité kroky, které jsou vhodné k úsp šné realizaci této 

metody. Jsou jimi: 

 zvolení vyhovujících sluţeb a produktů, které budou srovnávány, 

 identifikace zásadních aspektů pro porovnávání, 

 volba společností pro porovnávání, 

 shromáţd ní co nejv tšího mnoţství dat, aby m lo porovnávání, které bude 

následovat co nejvyšší vypovídající hodnotu, 

 analýza dat a identifikace p íleţitostí pro zkvalitn ní a také odkrytí nedostatků, 

 p ijetí a uskutečn ní nejlepších p íkladů a nastavení konkrétních cílů. [1], [12] 
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Konkurenční benchmarking 

Bývá zam en na procesy a metody, které jsou vyuţívány p íjmími konkurenty 

v konkrétním pracovním odv tví. Cílem je porovnání společností, které vykonávají svou 

činnost na stejném trhu a nabízejí konkurenční výrobky, sluţby a ceny. [12] 

2.4 Marketingový mix 

Pokud chceme kvalitn  pracovat a vyuţívat marketingovou strategii, neobejdeme se 

bez tzv. marketingového mixu. Kotler (2000, s. 105) definuje marketingový mix jako: 

„Kombinaci marketingových prvků, která vytváří podmínky pro efektivní podnikání.“  

Nejrozší en jší člen ní t chto nástrojů definuje E. J. McCarthy (1990), a nazývá se čty i P. 

Čty i P zahrnují: 

 výrobek (product), 

 cena (price), 

 propagace (promotion), 

 distribuce (place). 

Auto i propagují výše uvedené nástroje jako ty nejvhodn jší a nejvíce vyuţitelné 

v praxi. Ve srovnání s konkurencí nabízí společnost v mnoha ohledech srovnatelnou 

a mnohdy dokonce kvalitn jší nabídku sluţeb. Cenové srovnání s ostatními firmami 

v okolí jsou také p íznivé. [3], [4] 

2.5 ůnalýza marketingového prostředí 

Vnit ní prost edí firmy je tvo eno všemi prvky, vztahy a vazbami mezi nimi uvnit  

firmy. Všechny prvky, jednotlivá odd lení firmy musí navzájem spolupracovat. Vhodná 

kombinace vyuţívání firemních zdrojů a marketingových nástrojů má za následek vyšší 

účinnost všech činností, vytvá í relativní konkurenční výhodu a vede k dosahování 

firemních cílů a k rozvoji firmy. 
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Analýza firemního potenciálu zkoumá p edevším: 

 zdroje ízení – kvalifikace manaţerů, jejich kompetentnost, schopnost včas 

reagovat, schopnost naslouchání, komunikace, úroveň organizační struktury, 

její adaptabilita, pruţnost, firemní kultura, 

 finanční zdroje – vlastní kapitál, zdroje financování, dostupnost cizích zdrojů, 

vztahy s finančními partnery, stupeň zadluţení, druhotná platební neschopnost, 

rentabilita, produktivita práce, a další finanční ukazatele, 

 lidské zdroje – počet pracovních sil, v ková struktura, kvalifikace, zkušenost, 

zodpov dnost, iniciativa, motivace, spolupráce, mobilita, spokojenost, sdílení 

základních hodnot firmy, mezilidské vztahy, 

 kapacitní zdroje – dostupnost a struktura materiálu, surovin, zdrojů, za ízení  

a dalšího pot ebného vybavení, vybavenost resp. zastaralost vyuţívané 

techniky a technologií, 

 inovační zdroje – důraz na zavád ní inovací, získané know-how, patenty, 

licence, specifické zkušenosti, 

 informační zdroje – mnoţství vnit ních a vn jších informačních zdrojů, 

ţivotaschopnost a kompatibilita informačních systémů, proces od získání  

po archivaci informací, výzkum trhu. [3] 

2.6 Informační zajišt ní marketingového výzkumu 

Z pohledu marketingového výzkumu však na počátku celého procesu stojí data, 

z nichţ se informace vytvá ejí. Prvotní data získáváme z různých databází  

a marketingových průzkumů. Informace p edstavují uspo ádaná data, jeţ můţeme získat 

v podob  studií  nebo je zpravidla najdeme ve výstupních tabulkách a grafech. Z informací 

lze dosp t k souhrnnému pochopení souvislostí, které manaţerům umoţňuje reagovat  

na vývoj p edevším ve strategické rovin , pak mluvíme o znalostech. Stále důleţit jším  

se proto stává hledání způsobů, kde a jakými prost edky informace a relevantní data 

vyhledávat, jak s nimi pracovat a jak je vyhodnocovat. Mluvíme o tzv. optimálním 

informačním chování.  
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Charakter jevu, který zkoumáme, p edstavuje moţnost d lení informací na: 

 kvantitativní informace – jedná se o informace p esn  m itelné, které lze 

získat z dat mající číselný kvantitativní  charakter. 

 kvalitativní informace - tyto informace jsou obtíţn ji m itelné, sbíraná data 

mají více subjektivní charakter.  

Podle zdrojů dat, z nichţ informace získáváme d líme informace p edevším na data 

primární a sekundární.   

Sekundární data 

Tyto informace byly zjišt né jiţ d íve za jiným účelem. Nejprve se vţdy pokusíme 

ov it, zda jsou k dispozici sekundární data, teprve potom p ikročíme  k hledání primárních 

dat. Finanční a časová náročnost získání on ch nebo druhých dat a informací  

je mnohonásobn  odlišná. Sekundární informace získáme zpracováním dat, jeţ byla 

zpravidla původn  shromáţd na n kým jiným pro odlišný účel, neţ pro konkrétní problém, 

který prost ednictvím marketingového výzkumu ešíme. 

Sekundární data bývají k dispozici p i zahájení výzkumného projektu, primárn  totiţ 

byla sbíraná d íve. Sekundární zdroje dat jsou v tšinou voln  dostupné, ve ejné nebo 

foremní zdroje sekundárních dat a informací, jeţ lze rozlišovat na vnit ní Ěinterníě a vn jší 

(externí) zdroje dat. 

Vnit ní zdroje dat pramení z b ţného sledování marketingové činnosti firmy. Kvalita 

dostupných dat je závislá na zdrojích dat, resp. na vysp losti informačního systému firmy  

a jejího strategického ízení. 

Vn jší zdroje dat pocházejí z vn jšího prost edí firmy. Můţe se jednat o klasické 

statistické p ehledy Ěodv tvové, prů ezovéě, jeţ poskytují statistické ú ady nebo 

ministerstva, či jiné orgány jednotlivých zemí nebo nadnárodních celků. 

Hlavním externím zdrojem voln  p ístupných sekundárních dat a informací 

umoţňuje p edevším rychlejší vyhledávání, sb r a zpracovávání pot ebných dat a nabízí 

nulové finanční náklady. Omezení sekundárních dat souvisí s tím, ţe jsou soust eďována 

za jiným účelem a nemusí pln  vyhovovat pot ebám konkrétního výzkumného projektu.  
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Primární data 

Primární data obsahují nová data, jeţ musí být teprve shromáţd na pro specifický 

účel. Tímto bývá pomoc p i vy ešení konkrétního problému. Proto je výzkum provád n 

tzv. „na míru“ pot ebám zadavatele výzkumu, kterému pak pat í  po ízená data i informace 

z nich získané. 

Hlavní výhoda primárních dat spočívá v aktuálnosti a konkrétnosti. Sb r primárních 

dat je však výrazn  nákladn jší a jejich získání je pomalejší neţ p i čerpání  

ze sekundárních zdrojů. Primární kvantitativní data se získávají snadn ji, dají  

se vypozorovat, dotazovaní je dokáţou sami sd lit atd. Sb r a p edevším interpretace 

primárních kvalitativních dat jsou často velmi náročné, pot ebujeme aktivní spolupráci 

dotazovaného. 

V praxi se čast ji zjišťují kvantitativní primární data a v tšinou k tomu vyuţijeme 

jednu ze t í metod sb ru – dotazování, pozorování nebo experiment. Vnit ními zdroji 

primárních dat bývají osoby v pracovn právním vztahu k firm , pro kterou primární data 

zjišťujeme. Mezi vn jší zdroje primárních dat adíme ostatní důleţité účastníky trhu. [3]   

2.7 Příprava marketingového výzkumu 

Vyuţít marketingový výzkum se marketingoví manaţe i rozhodnou zpravidla  

ve chvíli, kdy nastala informační mezera. Prvním úkolem marketingového výzkumu  

je proto správn  rozpoznat marketingové problémy. Na základ  tohoto poznání lze poté 

definovat výzkumný problém a cíle, které vymezují další kroky celého výzkumného 

procesu. Proces kaţdého výzkumu se skládá ze dvou etap, které na sebe logicky navazují.  

Jedná se o etapu p ípravy výzkumu a etapu realizace výzkumu. 

Definování problému je nejdůleţit jším a často nejobtíţn jším krokem celého 

procesu. P ed prvním kontaktem zpracovatele je nutné, aby byla známa znalost 

problematiky, kterou chce pomocí výzkumu vy ešit. Účel výzkumu p edstavuje odpov ď 

na otázku, proč se má výzkum provád t. Počet cílů výzkumu musí být dostatečný,  

ale p im ený. P i definování problému se snaţíme najít hlavní faktory, které určí další 

sm r naší práce. Definováním výzkumných cílů vymezíme obsah výzkumu. 
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Obrázek č. 1: Fáze marketingového výzkumu [14] 

 

Formulování výzkumných hypotéz 

Význam pojmu hypotéza je vyslovením p edpokladů Ědomn nekě o povaze 

zjišťovaných vztahů, které si chceme dalšími výzkumnými postupy ov it nebo vyvrátit. 

Ve výsledné podob  by hypotéza m la být tvo ena stránkou formální a obsahovou. 

Obsahovou stránku tvo í tvrzení. Hypotéza p edstavuje tedy určitý seznam 

p edpokládaných a očekávaných odpov dí na otázky, které jsou důleţité pro náš výzkum. 

Hypotézy nám dop edu íkají, ze kterých informačních zdrojů budeme čerpat nutné 

informace a jsou tedy našim pomocníkem. Je důleţité aby hypotézy byly formulovány 

správn  a byly dostatečn  jednoduché. 

Rozeznáváme t i druhy hypotéz, a to deskriptivní Ěpopisnéě, explanační 

Ěvysv tlujícíě, neboli také kauzální Ěvztahové). Deskriptivní hypotézy se zabývají určitým 

stavem zjišťovaného jevu. Účelem explanační hypotézy je vysv tlení konkrétního jevu 

nebo nalezení určitého vztahu Ězpravidla vztahy mezi problémem a jeho p íčinou nebo 

mezi problémem a jeho moţným ešením). 
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Analýza výchozí situace 

Analýza výchozí situace p edstavuje neformální zjišťování, jaká data a informace 

jsou pro ešení problému dostupné. Hlavním cílem tohoto kroku výzkumného procesu  

je ov ení pracovních hypotéz na základ  p edb ţného shromáţd ní všech dostupných 

informací a názorů, které se týkají námi zkoumané problematiky. 

Dostupné sekundární zdroje informací bývají první na ad , kdyţ se chceme v ešené 

problematice orientovat. Jelikoţ se jedná o neformální sb r dat, vyuţíváme neformální 

kontakty s informovanými lidmi. Primární výzkum je vhodným nástrojem, pokud jsme 

nenalezli odpovídající informace p i sekundárním výzkumu nebo pot ebujeme zodpov d t 

specifické otázky konkrétního ešeného problému. V závislosti na typu výzkumu budeme 

nejprve vybírat metodu sb ru dat, kterou p i výzkumu pouţijeme.  

Realizace výzkumu 

V této fázi marketingového výzkumu dochází k vlastnímu sb ru poţadovaných dat.  

Jako výzkumníci musíme správn  zajistit průb h všech činností, které p edcházejí 

samotnému sb ru. U kvalitativních výzkumů můţeme fundovaným sb rem provád ným 

odborníky získat informace s vysokou p idanou hodnotou. Tato fáze výzkumu bývá 

nejnákladn jší v rámci celého výzkumného procesu. 

V závislosti na typu výzkumu budeme nejprve vybírat metodu sb ru dat, kterou  

p i výzkumu pouţijeme. U kvalitativního výzkumu nebudeme pot ebovat spolupráci 

odborníků, půjde o rozhodování mezi t mito metodami: dotazování, pozorování, 

experiment. U nejrozší en jší metody sb ru dat, tedy u dotazování rozlišujeme tyto 

způsoby: 

 osobní,   

 telefonické,  

 online (elektronické), 

 písemné. 

P i sb ru dat pouţíváme nástroje, které nám pomáhají p i získávání dat nebo jejich 

zaznamenávání. V p ípad  dotazování se jedná o dotazník nebo záznamový arch. 
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Cílem je získat reprezentativní názory respondentů,  pro který je vhodným nástrojem 

nap . dotazník, mající tyto výhody: 

 relativn  nízké náklady, 

 úspora času, 

 nízká náročnost na mnoţství, 

 opakované pouţití kvalitního dotazníku, 

 anonymita, 

 kvalita výsledků, 

 umoţn ní zhodnocení dat. 

Dotazník má ale i své nevýhody, protoţe dotazovaní mohou často n co jiného íkat a 

n co jiného d lat. Pomocí dotazníku můţeme m it názory a postoje, ne však skutečné 

chování. Dotazník by nem l být p íliš dlouhý a obsáhlý, maximální doporučená doba  

pro vyplňování je 30 minut. P i tvorb  dotazníku nelze zapomínat na komunikaci  

s respondenty. Ta by m la obsahovat: 

 „oslovení, 

 zdůvodn ní výzkumu, 

 prohlášení o anonymit , 

 informaci o tom, kdo výzkum d lá a jak bude naloţeno s daty.“ [3] 

Analýza dat 

Provedení analýzy dat je vhodné uvést v takovém rozsahu, aby zadavatel rozum l,  

co všechno můţe od výzkumu očekávat.  Tato část by m la pomoci získat p ehled  

o základních statistických charakteristikách, rozpoznat hlavní metody analýzy dat, um t 

zjišťovat závislosti prom nných, jejich parametrů a znát vyuţití jednotlivých analýz 

v marketingovém výzkumu. 

Důraz p i marketingových výzkumech neklademe na znalost definic, ale na logické 

uvaţování p i interpretaci výstupů. 

 Potvrdily se naše vstupní p edpoklady? 

 Je výsledkem pozitivní nebo negativní zjišt ní? 
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 V jaké oblasti marketingového rozhodování můţeme výstupy vyuţít? 

 Jak konkrétn  ovlivní výsledek této analýzy konkrétní marketingové 

rozhodování? [3] 

Formulování doporučení 

Cílem interpretace dat je navrhnout vhodná doporučení zadavateli výzkumu  

pro pot eby jejího dalšího rozhodování. Pomocí návrhů a doporučení se snaţí nastínit 

hlavní cesty, které mohou vést k odstran ní problému nebo alespoň k jeho minimalizaci. 

Význam zodpov dného p ístupu k formulování záv rečných doporučení managementu  

je stejn  důleţitý jako v p ípad  plánu výzkumu. 

Doporučení by m la mít logickou strukturu, která vychází ze zadání a cíle výzkumu. 

Hlavní doporučení navazují na záv ry ov ení vstupních výzkumných hypotéz, které jsme 

p ijali nebo zamítli. V rohodnost se zvýší p esným vymezením zdrojů, z n hoţ tato 

doporučení vzešla. Prost ednictvím záv rečné výzkumné zprávy podáváme zadavateli 

strukturovanou informaci o zadání, průb hu, výstupech výzkumu a z nich plynoucích 

doporučení. Lepší interpretaci výsledků vţdy prosp je grafické znázorn ní. [3], [6] 

2.8 Typy výzkumu 

V dnešní dob  dochází k růstu pot eby získávání nejen informací z marketingového 

výzkumu, ale zejména materiálů pro strategická rozhodnutí p i projevení reakce firmy  

na stále se m nící situaci v prost edí. Na základ  různých kritérií se můţeme rozhodnout,  

o jaký typ výzkumu se jedná. Rozhodují zde aspekty časové, v cné i metodologické. 

Účelem marketingového výzkumu můţe být popis současné situace na trhu, zjišťování 

původu této situace a faktorů, které situaci ovlivňují, včetn  jejich následného vývoje  

a odhadu budoucích úsp chů marketingových opat ení firmy.  

Monitorovací výzkum 

Monitorovací výzkum vyuţíváme na samotném počátku výzkumného procesu. Tento 

výzkum nám podá základní informace o tom, jaká je současná situace na trhu. Vyuţívá 

permanentního zpracovávání dat z vnit ních zdrojů, jako jsou reporty prodejců a vn jších 

zdrojů, nap . demografický a inovační vývoj.   
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Explorativní výzkum 

Hlavní myšlenkou tohoto výzkumu je také mimo jiné vysv tlení nejasných nebo 

nep ehledných skutečností. Slouţí nám k pochopení definování problému, ke specifikaci 

vlivů prost edí obklopující problém. 

Deskriptivní výzkum 

Zám rem deskriptivního výzkumu je popis konkrétních subjektů nebo objektů  

na trhu, jejich vztahů a probíhajících jevů kolem nich. U tohoto výzkumu nalezneme jasn  

definovaný problém a formáln  uspo ádané postupy. Důvody stavu zde ne ešíme. 

Nezbytná data získáváme jak sekundárním, tak primárním výzkumem. 

Kauzální výzkum 

Zam uje se zejména na hodnotné ukazatele. Výzkum má za úkol zajistit informace  

o souvislostech v určité situaci a vzájemných vztazích, ke kterým dochází mezi 

sledovanými jevy nebo vztahy mezi p íčinou a následky.  

Výzkum budoucího vývoje 

Spojením poznání v cných skutečností z deskriptivního výzkumu analýzy jejich 

p íčin a vztahů z kauzálního výzkumu do výsledného modelu se snaţíme ukázat 

nejdůleţit jší souvislosti budoucího vývoje. [6] 

2.9 Odm ování a hodnocení pracovník  

Odm ování pracovník  

Nejdůleţit jší nástroj personálního ízení ve firm  je p edevším systém odm ňování. 

Pro zam stnance je to velice důleţitý faktor a slouţí jako nástroj pro jeho motivaci. 

Pod slovem odm na si v dnešní dob  nep edstavíme pouze mzdu, plat nebo jiné 

pen ţní odm ny, které vyplácí organizace zam stnanci za vykonanou práci. V dnešní dob  

je samotný pojem odm ňování mnohem rozsáhlejší, zahrnuje: 
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 zam stnanecké výhody Ězpravidla nepen ţníě poskytované zam stnanci bez 

ohledu na jeho pracovní výkon Ěnap . stravenky, placená dovolená, různá 

p ipojišt ní, moţnost vyuţívání podnikového automobiluě, 

 pracovní povýšení, 

 rozvoj a další vzd lávání pracovníka, 

 vytvá ení lepších pracovních podmínek Ěnap . p id lení počítače, mobilní 

telefon i k soukromému vyuţití, p id lení samostatné kancelá eě, 

 pochvaly, 

 nabídka pracovního ob du či veče e, 

 pov ení zam stnance vedením lidí či významnými pracovními úkoly. 

 

N které z t chto forem odm ňování nemají hmotnou povahu, ale slouţí jen  

ke spokojenosti zam stnance, k tomu, ţe se cítí uţitečný a důleţitý. Tyto odm ny bývají 

čast ji vyuţívány v menších firmách, neţ ve velkých podnicích. [7] 

Hodnocení pracovník  

Kaţdý zam stnavatel pot ebuje v d t, jak lidé v jeho firm  pracují a p ispívají 

k zisku a dobré pov sti firmy. Na druhé stran  kaţdý z pracovníků pot ebuje v d t, jak  

na n j jeho zam stnavatel nahlíţí a jak je s ním spokojen.  

Hodnocení pracovníků spočívá v: 

 zjišťování toho, jak zam stnanec vykonává práci, která mu byla p id lena, jaké 

je jeho chování a vztahy v pracovním kolektivu, zda je vst ícný k zákazníkům 

či jiným osobám, s nimiţ p ichází v práci do styku, 

 sd lování zjišt ných výsledků kaţdému pracovníkovi zvlášť a jejich následné 

projednávání, 

 hledání moţných ešení ke zlepšení pracovního výkonu zam stnance. 
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Hodnocení pracovníků d líme na: 

 neformální, 

 formální. 

Neformální hodnocení je průb ţné hodnocení zam stnance vedením b hem 

vykonávání práce. Toto hodnocení bývá p íleţitostné, neplánované a nevyplývá z ţádného 

výsledku nebo úrovn  pracovníka. O tomto druhu hodnocení nebývá zpravidla veden 

záznam, stává se to jen výjimečn . Má zam stnance pouze povzbudit a ocenit jeho dob e 

vykonanou práci. Proto by v n m nem la chyb t pochvala, na kterou p íliš mnoho 

nad ízených zapomíná.  

Formální hodnocení je racionáln jší a má určitý standard. Bývá v tšinou periodické, 

tudíţ se odehrává v určitém intervalu. Jeho charakteristickým rysem je p edevším to,  

ţe je plánovaný a systematický. O tomto hodnocení se vţdy vedou záznamy, které se dále 

za azují do osobních karet pracovníků. Zvláštní p ípad formálního hodnocení  

je tzv. p íleţitostné hodnocení, které je vyvolané v okamţiku, kdy je pot eba okamţité 

zpracování posudku, nap íklad ukončení pracovního pom ru. [7] 
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3 CHůRůKTERISTIKů  SPOLEČNOSTI FERRMON, 

SPOL. s r.o. 

3.1 Informace o společnosti 

Společnost FERRMON, spol. s r.o. vznikla v roce 1991. Sídlí na adrese Lešetínská 

701/47, Ostrava - Kunčice ve vlastním výrobním areálu. 

P edm tem podnikání firmy je výroba kovových konstrukcí a jejich dílů, povrchová 

úprava a zušlechťování kovů, výroba a opravy jiných strojů a za ízení pro všeobecné účely 

a dále pozemní a inţenýrské stavitelství. Hlavní výrobní náplní firmy je výroba a montáţ 

ocelových konstrukcí a montáţe technologických za ízení. Výrobním programem můţeme 

za adit společnost mezi výrobce st edn  t ţkých ocelových konstrukcí. Prům rn  vyrobí 

okolo 350 t ocelové konstrukce m síčn . Pracují zde vysoce kvalifikovaní zam stnanci. 

Firma provádí montáţ ocelových konstrukcí staveb nap . průmyslových hal, 

obchodních center, silničních mostů, sportovních za ízení, autosalonů apod. K montáţi 

jsou vyuţívány vlastní autoje áby LIEBHERR 1035 a vysokozdviţné plošiny o pracovní 

výšce 13 aţ 27 m. 

V roce 2006 byl zahájen provoz lakovny. Firma se zam uje na výstavbu 

průmyslových a jiných velkoplošných objektů za pouţití kompozitních ocelobetonových 

technologií. Jejími výhodami je prodlouţená ţivotnost, vysoká poţární odolnost a rychlost 

montáţe. Do výrobního programu firmy se také adí technologické ocelové konstrukce. 

Společnost také vyrábí, následn  dodává a montuje je áby, jako mostové, konzolové, 

sloupové, portálové i speciální do nosnosti 32 t. [13] 

Výrobní programy firmy jsou: 

 výroba a montáţ technologické konstrukce, 

 rekonstrukce objektů, 

 výroba a montáţ zámečnických výrobků, 

 výroba a montáţ ocelových konstrukcí, 

 výroba zdvihadel a povinných zdvihadel do nosnosti 32 000 kg, 
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 výroba je ábů do nosnosti 32 000 kg, 

 výroba pohyblivých plošin. 

 

 
Obrázek č. 2: Sídlo společnosti FERRMON, spol. s r.o. [13] 

 

3.2 Strategie rozvoje společnosti 

FERRMON, spol. s r.o. je neustále se rozvíjející společností, jejíţ snahou je napln ní 

všech kvantitativních i kvalitativních poţadavků zákazníků. Pro napln ní t chto cílů,  

co do napln ní poptávky jiţ společnost v roce 2004 zprovoznila nové výrobní prostory, 

které svojí velikostí dovolily navýšení stávajících výrobních kapacit cca o 20 %. 

Technologické vybavení t chto prostor umoţnilo společnosti rozší ení sortimentu výrobků 

také o úzce specializované výrobky, vznikající na základ  specifických poţadavků 

zákazníků. 

Ve své dlouhodobé snaze o poskytování maximální kvality výroby získala společnost 

certifikát potvrzující, ţe má vytvo en, dokumentován a zaveden vlastní systém ízení 

jakosti odpovídající poţadavkům ČSN 732 601 – Z 2:1994. Provád ní ocelových 
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konstrukcí v člen ní dle ČSN EN ISO ř002:1řř5. Společnost je dále drţitelem 

svá ečského průkazu SLV, který prokazuje, ţe nabízené výrobky odpovídají norm  DIN 

1ŘŘ00, DIN 1501Ř. Od roku 1řřŘ firma prokazuje, ţe má k dispozici zdroje pro tavné 

sva ování oceli s vyššími poţadavky na jakost dle ČSN EN 72ř-2:1996. Firma je také 

drţitelem velkého průkazu způsobilosti rozší eného o poloţky čl. 205 normy ČSN 732601 

ZS:1994, a to: 

 ocelové konstrukce je ábů a je ábových drah, 

 ocelové konstrukce s t ecími spoji se šrouby o vysoké pevnosti. 

Společnost dále vlastní oprávn ní obvodního Báňského ú adu v Ostrav  pro výrobu 

a montáţ ocelových konstrukcí pro činnosti provád né hornickým způsobem Ěmetro, 

povrchové doly apod.). 

V současné dob  se společnost snaţí zvyšovat kvalitu své produkce, k n muţ 

sm uje i realizace zavedení systému managementu kvality dle norem ČSN EN ISO 

9001:2001. Ve st edn dobém horizontu n kolika následujících let má firma v plánu nadále 

vyráb t st edn  t ţké ocelové konstrukce, uvád t na trh nové výrobky, které budou 

splňovat nejvyšší kritéria jakosti a upevňovat svou pozici na trhu. 

Dlouhodobým zám rem je podpora a vizáţ firmy, zaloţené na dobré obchodní 

politice, dodrţování všech sjednaných termínů a vysoké kvalit  výroby. Firma se bude 

nadále snaţit o maximální šetrnost k ţivotnímu prost edí a také zvýšení vlastní 

konkurenceschopnosti. Tyto cíle společnost naplňuje dodrţováním kvality výroby  

a v neposlední ad  také důslednou modernizací výrobních technologií. 

Společnost získala b hem své existence zkušenosti s realizací mnoha projektů, jak 

financovaných z vlastních, tak z cizích zdrojů. [15] 

3.3 Hlavní cíle společnosti 

Hlavním cílem firmy FERRMON, spol. s r.o. je zajistit spokojenost zákazníků  

a konkrétní p ístup k ešení jejich poţadavků. Firma nabízí svým klientům kompletní  

a také kvalitní dodavatelský servis, dále také zpracování projektové a výrobní 

dokumentace. Společnost zajišťuje veškeré poradenské sluţby v oboru výroby a montáţe 

ocelových konstrukcí a zaručuje pln ní uzav ených dohod. 
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Společnost jako drţitel mnoha certifikátů splňuje poţadavky normy ISO ř001:200ř  

a dokáţe se p izpůsobit různým pot ebám zákazníka. Všechny procesy od zpracování 

výrobní dokumentace, aţ po následnou realizaci ocelových konstrukcí podléhají systému 

managementu kvality jakosti podle ČSN EN ISO ř001 ve spojení s ČSN EN ISO 3Ř34-2  

a ČSN EN ISO 14001.  

Stavby společnosti udávají současný trend ve výrob  ocelových konstrukcí. V tšina 

zakázek je orientovaná na energetický průmysl a ekologicky zam ené projekty, které dnes 

vyplňují Ř0 procent z celkové kapacity firmy. Nutné je také p ipomenout výrobní prostory 

a technické vybavení jednotlivých provozů. Je moţno konstatovat, ţe z ř7 procent je firma 

ohledn  strojního vybavení sob stačná pro veškerou zámečnickou výrobu včetn  

povrchové ochrany a montáţe.  

V minulém roce byla dokončena montáţ ocelové konstrukce haly Polárka, která se 

nachází ve Frýdku - Místku.  

V současné dob  je odbyt společnosti vhodn  diversifikován mezi zákazníky různé 

velikosti, významu a charakteru činnosti. Značná část výrobní činnosti sm uje p es 

odb ratelské stavební společnosti na export. Dodavatelé společnosti jsou p eváţn  firmy 

z Ostravy a blízkého okolí. [13] 

3.4 Produkce společnosti 

Hlavní činností společnosti je výroba a montáţ ocelových konstrukcí. Zam stnanci 

firmy provád jí montáţ ocelových konstrukcí staveb nap . průmyslových hal, obchodních 

center, silničních mostů, sportovních za ízení, autosalonů apod.  

Samotná výroba konstrukcí je provád na v trojlodní hale. Kaţdá z lodí je účelov  

vybavena dle své činnosti. Veškeré postupy probíhají v technologické návaznosti. Všechny 

lod  jsou vybaveny mostovými je áby nosnosti od 5 t do 12,5 t. Sva ování je provád no 

ručn , na sva ovacích automatech a poloautomatech v ochranné atmosfé e sm sných plynů 

a pod tavidlem. Pro d lení materiálu pracovníci vyuţívají nůţky, které mají délku noţů 

více neţ 3 metry a mohou být pouţity ke st íhání  materiálů b ţné jakosti do tloušťky  

12 mm. 
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Najdeme zde také pálící stroj CNC, který je vyuţíván k pálení tvarovaných plechů  

a plechů v tších polom rů. Tento stroj je zcela ízen počítačem a plechy jsou páleny  

do rozm rů 3 m x 13 m za uţití kyslíku a zemního plynu. Následn  je provád no ezání 

plazmou na CNC stroji o rozm rech 3 x ř m. D lení válcovaných profilů se realizuje na 

strojních pilách s p edem nastavitelnými úhly a rozbrušovacích strojích. 

Nachází se zde také jeden z nejmodern jších strojů, který se nazývá CNC d rovací 

centrum. Je určen pro počítačem ízené d rování plechů do tloušťky materiálů 20 mm  

a do prům ru d r 46 mm. 

Jako další strojní vybavení, které firma vlastní mohu uvést frézky, soustruhy, lis, 

vrtačky, zakruţovací stroj plechů pro zakruţování plechů do tloušťky 25 mm a ší ky 

do 3 m a průb ţné tryskací za ízení pro ocelové konstrukce. V lakovn  se provádí tryskání, 

průmyslové nát ry a metalizace. Tryskání se provádí ocelovou drtí, nát rové hmoty  

se aplikují na povrchy výrobků vysokotlakým za ízením WIWA nebo GRACO  

a metalizace se provádí ţárovým nást ikem ĚZinek, Hliník, Zinakor apod.ě. [13] 

3.5 Marketingová strategie firmy 

Marketingová strategie se zam uje na vybudování dlouhodobé spolupráce  

se širokou škálou zákazníků. Společnost bere ohled na cenovou dostupnost výrobků  

a proto se snaţí sniţovat náklady ať uţ p ímo výb rem surovin, zvyšováním kvality ízení 

výroby a s tím spjaté sníţení zmetkovosti. V rámci výše popsané strategie je její snahou 

nabídnou klientovi podstatn  niţší ceny ve srovnání s konkurencí a nadprům rnou kvalitní 

výrobu. Hlavní výhodou společnosti je to, ţe nabízí svému zákazníkovi komplexnost  

tj. od projektové dokumentace aţ po smontované dílo. 

Produkt (Product) – hlavní výrobní náplní je výroba a montáţ ocelových konstrukcí 

a montáţe technologických za ízení. 

Trh, místo (Place) – zakázky pro výrobní a montáţní náplň firmy zajišťuje obchodní 

úsek. Postavení společnosti na trhu lze hodnotit jako stabilní a jeví se výhledov  

perspektivn . Takové postavení si společnost vybudovala dobrou obchodní politikou, 

kvalitní výrobou a snahou o maximální spokojenost zákazníků. Zajišt ní odbytu probíhá 

ve ejnou sout ţí, výb rovým ízením nebo p ímou objednávkou investora. 
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Ceny a cenová politika (Price) – je z velké části zajišt na účastí ve výb rových 

ízeních a ve ejných sout ţích. Mnoţství realizovaných zakázek na významných 

projektech v ČR i v zahraničí dokazuje úsp šnost této snahy.  

Propagace, reklama (Promition) – za svůj hlavní propagační materiál povaţuje 

společnost svoje internetové stránky – www.ferrmon.cz, které disponují anglickou  

i n meckou jazykovou mutací. Regionální propagaci realizuje firma inzercí na tišt né 

map  Slezské Ostravy, dále v rámci propagační broţury m stského obvodu Slezská 

Ostrava. [13] 

3.6 Struktura zam stnanc  

V současné dob  pracuje ve společnosti celkem 130 stálých zam stnanců na hlavní 

pracovní pom r. Jde p eváţn  o profese zámečník, svá eč, montér ocelových konstrukcí  

a obráb č kovů. Společnost zam stnává také pracovníky se zm n nou pracovní schopností. 

Společnost klade důraz na průb ţné zvyšování kvalifikace svých zam stnanců, kte í 

jsou průb ţn  vysíláni na odborná školení v souladu se zastávanou funkcí. Kaţdoročn  

dochází k proškolování drţitelů vazačských, je ábnických průkazů a průkazů k obsluze 

vysokozdviţných vozíků. Stejn  tak postupuje společnost i u povolání svá eč, kdy jsou 

perspektivní zam stnanci vysíláni do kursů za účelem rozší ení kvalifikace. 

Společnost má z ízenou interní počítačovou síť, která je p ipojena na internet pomocí 

bezdrátového p ipojení, rovn ţ disponuje vnitropodnikovou sítí pro účetnictví.  

Ke vzd lávání zam stnanců dochází také v oblasti informačních technologií, kde je jim 

k dispozici p íslušná odborná literatura a také zajišt na účast na odborných školeních. [15] 
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Struktura vedení společnosti 

 

 

Obrázek č. 3: Struktura vedení společnosti [13] 



Michaela Bršelová: Marketingový výzkum spokojenosti zam stnanců 
 

2015  22 

4 MARKETINGOVÝ VÝZKUM A ANALÝZA 

ZÍSKANÝCH DAT 

4.1 Cíl šetření 

Účelem této bakalá ské práce je ov ení spokojenosti zam stnanců se svou prací, 

pracovní náplní, pracovními výhodami a samoz ejm  s pracovním prost edím, ve které 

svou práci vykonávají. Šet ení nám můţe ukázat, zda mají zam stnanci i jiné poţadavky, 

které by vedly k jejich v tší spokojenosti. 

Zam ila jsem se také na to, zda jsou p ipomínky zam stnanců akceptovány. Jestli  

by v p ípad  moţnosti zm nili svou práci a zda by práci ve firm  FERRMON, spol. s r.o. 

jiným lidem doporučili. 

4.2 Dotazník 

Pro svou práci jsem zvolila kvantitativní metodu s pouţitím strukturovaného 

dotazníku (viz. p íloha č. 1ě. Dotazník lze obecn  charakterizovat jako soubor p edem 

p ipravených písemných otázek, na které respondenti písemn  odpovídají. Za jeho pomoci 

můţeme získávat velké mnoţství informací p i malé investici času. 

Údaje, které získáme můţeme následn  matematicky zpracovat nap . je sčítat, 

vypočítat jejich prům r, vyjád it je v procentech nebo pouţít jiné metody matematické 

statistiky. Tyto získané údaje můţeme poté precisn  a jednoznačn  vyjád it v podob  čísel. 

Otázky by m ly být respondentům srozumitelné, m ly by být formulované tak,  

aby na n  respondent mohl odpovídat bez p ílišného p emýšlení. Nem ly by být p íliš 

obsáhlé a zbytečn  dlouhé.  

V dotazníku jsem pouţila typ otázek otev ených a uzav ených, je anonymní. 

Dotazníkové šet ení probíhalo b hem února 2015 a ze 130 rozdaných dotazníků se mi 

vrátilo 100 vypln ných. 

Dotazník jsem v tšinou zadávala osobn , z důvodu osobního kontaktu, který m l 

umoţnit vysv tlení p ípadných nejasností o výzkumu nebo o jednotlivých poloţkách 

dotazníku a také urychlit celý proces sb ru dat. 
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5 NÁVRHY ů DOPORUČENÍ 

Na základ  zpracovaných informací z dotazníkového šet ení bylo zjišt no, ţe v tší 

polovina zam stnanců je v této společnosti spokojená. Spokojenost je jedním 

z nejdůleţit jších faktorů v kaţdé firm . Proto jsem došla k mnoha záv rům, které bych 

cht la firm  navrhnout. Tyto doporučení by mohly následn  vézt k úplné spokojenosti 

zam stnanců. 

Po vyhodnocení dotazníku byla zjišt na 75 % spokojenost s pracovním prost edím. 

Na základ  tohoto výsledku můţeme íci, ţe pracovní prost edí ve firm  je na vyšší úrovni. 

I p esto bych společnosti navrhla, aby se v budoucnu zam ila na zbylých 25 % 

nespokojených respondentů. M la by se zajímat o konkrétní důvody nespokojenosti. 

Jelikoţ v roce 2014 prob hla výstavba nové administrativní budovy, kde se nacházejí také 

nové šatny a umývárny, doporučila bych firm  také zmodernizování výrobních hal. Bylo 

by vhodné z ídit místnost, kde by se mohli d lníci b hem polední pauzy v klidu najíst  

a oddychnout si.  

Bylo zjišt no, ţe 70 % zam stnanců je spokojeno se svým platovým ohodnocením  

a zbylých 30 % je nespokojeno. Nespokojení byli p edevším zam stnanci s niţším 

platovým ohodnocením. Mé doporučení firm  by bylo zavedení v rnostních bonusů.  

P i dovršení p ti odpracovaných let bych zam stnancům ud lila bonus ve form  2 % 

prům rných ročních platů za odpracované období a takto bych postupovala v kaţdých 

následujících p ti letech. Toto by mohlo vézt k lepší motivaci. 

Dotazníkové šet ení nám ukázalo, ţe 63 % respondentů je spokojeno s benefity, které 

jsou společností nabízeny. Jsou to stravenky, prémie, ţivotní pojišt ní a p ísp vky  

na jazykové kurzy. Dotazník nám také napov d l, ţe 37 % zam stnanců není spokojeno 

s dosavadními výhodami firmy a navrhli proto i jiné, pro n  vhodn jší benefity. Poţadují 

nap íklad dovolenou nad zákonem stanovený rámec, p ísp vek na divadlo, či jinou kulturní 

akci nebo p ísp vek  na dovolenou.  

Firemní automobil k soukromému vyuţití je pom rn  častý zam stnanecký benefit 

ve velké v tšin  společností. Firma FERRMON však tento benefit svým zam stnancům 

nenabízí. Já osobn  bych navrhla zváţení této moţnosti, ale pouze pro zam stnance  

na vyšších pracovních pozicích. 
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Sportovní a kulturní akce by uvítalo 22 % zam stnanců. I p esto, ţe je to malé 

procento zam stnanců, nem la by  firma tento fakt podceňovat. N kte í pracovníci navrhli 

jiné ešení, ve form  po ádání firemních večírků nebo jiných aktivit pro stmelení kolektivu, 

nap íklad vyuţití personálních her. Já osobn  bych navrhla po ádaní firemních školení, 

které jsou spojeny s odpočinkem a relaxací. Školení by probíhalo mimo sídlo firmy 

nap íklad v p íjemném horském st edisku. Po n m by následovaly volnočasové aktivity  

a ty by poslouţily ke stmelení kolektivu. Vše by samoz ejm  hradila firma.  

U otázky zda zam stnavatel poskytuje penzijní p ipojišt ní, nem li zam stnanci 

moţnost volby, jelikoţ firma tento p ísp vek neposkytuje. Tuto variantu p ísp vku by však 

mohla firma zváţit.  

O zm n  zam stnání by v současné dob  uvaţovalo 22 % zam stnanců. N kte í 

z nich uvedli i důvody proč by cht li nyn jší zam stnání opustit. Bylo by to z důvodu toho, 

ţe by se jim naskytla lepší pracovní nabídka s platov  vyšším ohodnocením. Skoro stejné 

procento, tedy 28 pracovníků by zam stnání v této společnosti nedoporučilo.  

T i respondenti napsali, ţe jim chybí dostatečná motivace k práci. Navrhla bych firm ,  

aby se co nejvíce zam ila na nemalé procento nespokojených pracovníků a začala je více 

motivovat. Můţe pracovníkům nap íklad poskytnout firemní volno, které by však značn  

nenarušilo celkový chod výroby. Také by firma mohla zam stnancům čas od času zakoupit 

vstupenky na různá kulturní vystoupení či sportovní utkání. 

Dále bych doporučila ve firm  zavést následující opat ení. Pokud zam stnanec 

provádí nekvalitní práci nebo nesplní zadanou práci ve stanovený čas,  m l by být nejprve 

za to pokárán. Pokud by se tato nep íjemná situace dále opakovala, m l by zam stnavatel 

zakročit a odebrat zam stnanci prémie. Na druhé stran  si musíme uv domit, ţe je 

zapot ebí chválit ty zam stnance, kte í svou práci odvád jí kvalitn . Podobnou 

problematikou jsem se zabývala v otázce č. 16, kde 61 % respondentů odpov d lo, ţe jsou 

jejich p ipomínky a podn ty akceptovány. Pokud pracovník není chválen a jeho 

p ipomínky jsou brány lehkováţn , nemusí být ke kvalitní práci motivován, tak jak by m l. 

V tomto p ípad  můţe pracovník začít p emýšlet o zm n  zam stnání. Kaţdá společnost 

by m la dávat najevo svým zam stnancům, jak jsou pro ni důleţití.  

Všechna tato doporučení by jist  pro firmu znamenala nemalé finance, avšak 

v konečném výsledku by se firm  tyto finance vrátily v podob  spokojených zam stnanců. 
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To by mohlo vést jen ku prosp chu společnosti. Záleţí pouze na firm , zda mé doporučení 

zváţí nebo je bude ignorovat.  

Na záv r mých doporučení bych se cht la zmínit o vánočním posezení, které firma 

kaţdoročn  po ádá. Společnost koupí vţdy zam stnancům ob d a rozdá kaţdému malý 

dárek, nap íklad v podob  láhve vína. Myslím si, ţe je to pro společnost velkým plusem  

a zam stnanci si tuto odm nu vychvalují a jsou tedy i spokojen jší.  
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6 ZÁV R 

Cílem této bakalá ské práce bylo zjistit spokojenost zam stnanců ve firm  

FERRMON, spol. s r.o. ze získaných dat z dotazníkového šet ení a následného 

vyhodnocení. ekla bych, ţe cíl mé bakalá ské práce byl spln n. Poda ilo se mi zjistit 

spokojenost zam stnanců v dané firm . Na základ  výsledku analýzy jsem navrhla různá 

opat ení ke zlepšení současné situace. Práce je koncipována do n kolika částí, a to do 

teoretické části, praktické části a části zabývající se návrhy a doporučeními.  

V praktické části bakalá ské práce jsem se zabývala sestavením písemného 

dotazníku, kde za pomocí 18 otázek zam stnanci vyjád ili svou spokojenost  

či nespokojenost. Vypln né dotazníky jsem následn  vyhodnotila a na základ  

vyhodnocení navrhla určitá doporučení pro zvýšení spokojenosti pracovníků. 

Na spokojenosti zam stnanců velice záleţí, avšak firma ji v praxi nemůţe 

stoprocentn  ovlivnit. Je to zejména z toho důvodu, ţe p íčinou mohou být jiné faktory, 

které se netýkají práce. Můţe se jednat o osobní či rodinné problémy, zdravotní situace, 

nep ijetí zam stnance do kolektivu apod. Nejdůleţit jší roli zde ovšem hraje komunikace 

mezi zam stnancem a zam stnavatelem. 

Tém  pro kaţdého zam stnance jsou na prvním míst  finance, které jsou hlavním 

prost edkem motivace. Z tohoto důvodu jsem jiţ zmínila návrh poskytování v rnostních 

bonusů a na ty by se m la firma zejména zam it. Na druhé stran  však nemůţeme íci,  

ţe vţdy finance hrají hlavní roli. Pokud se zam stnanec ve svém kolektivu necítí dob e 

nebo mu nevyhovuje pracovní prost edí, tak ani finance to nenahradí. Kaţdý člov k je jiný 

a má své specifické poţadavky a proto není moţné zajistit stoprocentní spokojenost.  

Nad vyhodnocením analýzy by se mohli pracovníci i vedení firmy zamyslet. 

Zpracované výsledky by jim mohli pomoci p edcházet dalším nespokojenostem. Mohly by 

být vodítkem pro zm ny, které povedou ke zlepšení pracovních podmínek a spokojenosti 

zam stnanců. 

Firm  bych doporučila provád t toto šet ení periodicky. Managementu firmy bych 

cht la navrhnout, aby se více zajímali o povinnosti adových pracovníků, hlavn  o jejich 

nároky na pracovní prost edí, co nejvíce se snaţili o zjednodušení a zp íjemn ní pracovní 
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nápln , protoţe to, co d lá firm  dobrou image, není vţdy jen její vedení. Jsou to zejména 

dob í, kvalitn  pracující a spokojení d lníci ve výrob . 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník 

Váţená paní, váţený pane, 

Jsem studentkou Vysoké školy Báňské - TUO, hornicko-geologické fakulty a provádím 

výzkum zam ený na spokojenost zam stnanců firmy FERRMON, spol. s r.o. Cht la bych 

Vás tímto poţádat o spolupráci p i vypln ní dotazníku, který je zcela anonymní. Jeho 

výsledky budou pouţity pro zpracování mé bakalá ské práce. 

P edem Vám d kuji za Váš čas v novaný vypln ní tohoto dotazníku. 

Michaela Bršelová. 

1) Vaše pohlaví? 
a) Muţ 
b) Ţena 

 
2) Váš v k? 

a) 18 – 30 let 
b) 31 – 40 let 
c) 41 – 50 let 
d) více neţ 50 let 

 
3) Nejvyšší dosažené vzd lání? 

a) Základní 
b) St edoškolské s výučním listem 
c) St edoškolské s maturitou 
d) Vysokoškolské 

 
4) Jak dlouho jste zam stnán/a ve společnosti FERRMON, spol. s r.o.? 

a) Mén  neţ 1 rok 
b) 1 – 4 roky 
c) 5 – 8 let 
d) 9 – 10 let 
e) Více neţ 10 let 
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5) Váš čistý m síční příjem je? 

a) 5 000   – 10 000 Kč 
b) 10 001 – 15 000 Kč 
c) 15 001 – 20 000 Kč 
d) 20 001 – 25 000 Kč 
e) 25 001 a více Kč 

 
6) V jakém odd lení společnosti FERRMON, spol. s r.o. pracujete? 

a) Výroba 
b) Obchodní odd lení 
c) Montáţ 
d) Logistika 
e) Kvalita 
f) Administrativa 
g) Jiná (prosím,uveďteě:………………………………………………………... 

 
7) Vaše pracovní doba je ve sm nném provozu? 

a) Jednosm nném 
b) Dvousm nném 

 
8)  Jak hodnotíte pracovní prostředí? 

a) Velmi dobré 
b) Dobré 
c) Dostatečné 
d) Nedostatečné Ě uveďte prosím důvod nespokojenostiě……………………… 

 
9) Jste spokojen s finančním ohodnocením Vaší pracovní pozice? 

a) Ano 
b) Ne 

 
10)  Podporuje Vás firma v rozvoji a dalším vzd lávání? 

a) Ano 
b) Ne 
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11) Jaké zam stnanecké benefity jsou Vám poskytovány? 

a) P ísp vky na dopravu 
b) Stravenky 
c) P ísp vky na jazykové kurzy 
d) Pojišt ní 
e) Prémie 
f) Dovolená nad zákonem stanovený rámec 
g) P ísp vky na dovolenou 
h) P ísp vky na kulturní vyuţití 
i) Sickday 
j) Sluţební automobil i k soukromému uţití 
k) Sluţební mobil i k soukromému uţití 
l) Jiné Ěprosím, uveďteě:……………………………………………………….. 

 
12) Uvítali byste pořádání sportovních a kulturních akcí pro rodiče a d ti? 

a) Ano 
b) Ne 
c) Jiné nám ty…………………………………………………………………... 

 
13) Přispívá Vám zam stnavatel na penzijní připojišt ní? 

a) Ano 
b) Ne  

 
14) Spokojenost s benefity/ výhodami firmy? 

a)    Spokojen/a 
b)  Nespokojen/a Ěuveďte p ípadn , moţnosti zlepšeníě………………………… 

 
15) Domníváte se, že dosavadní systém odm ování je spravedlivý? 

a) Ano 
b) Ne (prosím, uveďte důvodyě………………………………………………… 

 
16) Jsou Vaše pracovní připomínky a podn ty akceptovány? 

a) Ano 
b) Ne Ěprosím, uveďte důvodyě………………………………………………… 

 
17) V případ  jiné pracovní nabídky, zm nil/a byste současné zam stnání? 

a) Ano Ěprosím, uveďte důvodyě 
b) Ne 
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18) Doporučil/a byste zam stnání v této společnosti? 

a) Ano 
b) Ne 

 

 

 


