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ABSTRAKT 

V diplomové práci se věnuji problematice hodnocení spokojenosti pracovníků jako 

součást společensky odpovědného chování podniků. V první kapitole definuji pojem 

společenská odpovědnost organizací.  

Druhá kapitola se věnuje spokojenosti pracovníků a hodnocením. Zabývám se zde 

proč a jak měřit spokojenost pracovníků, a které faktory ji ovlivňuji. 

Ve třetí kapitole charakterizuji organizaci TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., a provedu 

analýzu současného stavu procesu hodnocení spokojenosti pracovníků. 

Ve čtvrté kapitole  popisuji úroveň spokojenosti pracovníků jako součást společensky 

odpovědného chování podniku v Třineckých železárnách. 

V poslední kapitole vyhodnocuji výsledky hodnocení spokojenosti pracovníků 

v organizaci a navrhnu zlepšení. 

 

Klíčová slova 

Společenská odpovědnost organizací, oblasti společenské odpovědnosti, hodnocení 

spokojenosti, pracovník, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s. 

 

ABSTRAKT 

This diploma thesis deals with the issue of  the evaluation of the worker´s satisfaction 

as a part of  the corporate social responsibility. In the first chapter I define the concept of the 

corporate social responsibility The second chapter of the theoretical part is dedicated to the 

worker´s satisfaction and the evaluation. I deal with why and how to measure the worker´s 

satisfaction and which factors have an influence on it.  

In the third chapter I describe the steelmaking company TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY 

and I examine the current status of the process of the evaluation of the worker´s satisfaction. 

In the fourth chapter I describe the level of the the worker´s satisfaction as a part of  

the corporate social responsibility in Třinecké železárny. 

In the last chapter I appraise the results of the evaluation of the worker´s satisfaction in 

the company and I will suggest an improvement. 
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satisfaction, worker, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY 
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ÚVOD 
 

V dnešní době jsou pracovníci nejcennějším zdrojem ve všech podnikatelských a 

neziskových organizacích. Zaměstnavatele usilují o to, vytvořit co nejlepší pracovní 

podmínky, aby získali a udrželi ty nejlepší a nejkvalitnější pracovníky.  Jedním 

z komplexních nástrojů pro vytvoření dobrých podmínek pro pracovníky a jejich 

dlouhodobou spokojenost je koncept společenské odpovědnosti organizace  (corporate social 

responsibility – CSR). CSR je dobrovolná politika pro řízení organizace, která poskytuje 

dlouhodobý udržitelný rozvoj a opírá se o tři oblasti – ekonomickou, environmentální a 

sociální. V rámci sociální oblasti CSR poskytuje pro zaměstnavatele celou řadu možnosti pro 

zvýšení úrovně spokojenosti pracovníka a získání jeho loajality. 

Hlavním a nejvzácnějším zdrojem organizace je lidský kapitál, v mnoha situacích 

spokojení a loajální pracovníci jsou rozhodujícím faktorem pro úspěšnou a prosperující 

organizaci. Pokud je mezi pracovníkem a organizaci vzájemná důvěra, je vytvořen základní 

kámen k tomu, aby šli po stejné cestě a dosahovali společných cílů.  Proto je vhodné 

vynakládat dostatečné prostředky pro posilování loajality a spokojenosti pracovníka.  

Společensky odpovědné chování organizace lze popsat jako určitou filosofii 

managementu nového způsobu jak „dělat business“. Jde o management zaměřený na 

spokojenost všech stakeholders. Prioritní snahou je zde především spokojenost vlastních 

pracovníků, od které se odvíjí úspěšnost organizace, protože pouze spokojený pracovník je 

schopen vyrobit kvalitní produkt nebo službu. Organizace se spokojeným pracovníkem a 

kvalitním produktem nebo službou má spokojeného zákazníka, což organizaci zaručuje nejen 

finanční zisk, ale zároveň i dobré jméno na trhu. S tohoto prostého důvodu je nezbytné 

nepřetržitě sledovat a měřit spokojenost pracovníků a s výsledky takového šetření pracovat 

jako s možností na neustálé zlepšování organizace prostřednictvím spokojeného pracovníka. 

Cílem této diplomové práce je prokázání důležitosti hodnocení spokojenosti 

pracovníků jako součást společensky odpovědného chování podniku a uvést možné návrhy na 

zlepšení. 

V prvních dvou kapitolách jsou popsána teoretická východiska společenské 

odpovědnosti organizací, spokojenosti pracovníků a hodnocení. V následující kapitole se 

seznámíme se současným stavem procesu hodnocení spokojenosti v Třineckých železárnách 

a.s. Ve čtvrté kapitole je prokázána úroveň spokojenosti pracovníků jako součást společensky 

odpovědného chování podniku. Na závěr jsou podány návrhy na zlepšení. 



2 
 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA – SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 

ORGANIZACÍ (CSR) 

 

 

Obrázek 1 Corporate Social Responsibility 

 

1.1 Historický vývoj CSR 

 

První zmínky o koncepci společenské odpovědnosti organizací se objevují zhruba již 

v první polovině  20. století. ve spojení s odpovědným podnikáním některých obchodníků. 

Snahy posilovat vztahy s okolím a nezaměřovat svoji existenci pouze na dosahování zisku. 

Majitelé organizací stavěli domky pro své dělníky, aby si uchovali jejich pracovní sílu, a tím 

vylepšili vzájemné vztahy. 

Za zlomový by se dal považovat rok 1953, kdy Howard Boven vydává svou knihu 

„Social Responsibilities of the Businessman“ v niž interpretoval CSR následujícím způsobem: 

„Povinnost podnikatele provádět takovou politiku, dělat taková rozhodnutí nebo následovat 

takový směr činností, který bude žádoucí z hlediska cílů a hodnot společnosti.“ [4] 

Svoji podobu a význam získává CSR v 70.letech 20. století především v USA a na půdě 

OSN, kde dochází k úvodním debatám a vytváří se základy pro chápání obsahu v dnešní době. 

Na základě syntézy jednotlivých poznatků navrhl Caroll v roce 1979 definici CSR, jež se 

soustředila na čtyři základní oblasti. Jednalo se o odpovědnost ekonomickou, odpovědnost 

zákonnou (legální), odpovědnost etickou a o odpovědnost dobrovolnou, kterou později 

přejmenoval na filantropickou odpovědnost. [1] [5] 

V 80. Letech dochází k propojení koncepce CSR se skupinou tzv. „stakeholders“ (viz 

kapitola). V tomto kontextu znamenala pro rozvoj CSR velký význam Freemanova formulace 
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stakeholderské koncepce z roku 1984, která popsala podnikovou realitu a identifikovala 

nejdůležitější  skupiny, které podnik ovlivňují. 

Důležitým mezníkem ve vývoji CSR se stává rok 1996, kdy Jacques Delors  inicioval 

založení evropské expertní centrály CSR Europe, jejímž cílem byla „pomoc podnikům 

dosáhnout ziskovosti, dlouhodobě udržitelného růstu a rozvoje lidského kapitálu tím, že 

zakotvi CSR do svých podnikatelských zvyklosti“. [1] 

V 90. letech 20. století došlo k hromadnému rozvoji konceptu CSR.  Výraznější aktivity 

týkající se problematiky CSR můžeme zaznamenat až od roku 2001, kdy Evropská komise 

vydala tzv. Zelenou knihu, kde lze najít i první evropskou definici CSR. V knize je také 

popsáno CSR jako koncepce, podlé níž společnosti při dosahování zisku musí brát v úvahu 

také dopady na činnosti na společnost a životní prostředí. [1] 

Následující Sdělení Evropské komise z roku 2002 (Corporate Social Responsibility: A 

business contributriom to Sustainable Developmet) pak potvrdilo zásady Zelené knihy a 

nastavili základní strategii EU v oblasti společenské odpovědnosti. Sdělení zdůraznilo nutnost 

začlenit zvažování environmentálních a sociálních hledisek do každodenních rozhodování a 

chodu organizací, stejně jako důležitost transparentnosti. Komise potvrdila definici CSR, 

dobrovolně přijatý způsob chování, který je nad rámec legislativy. Koncept CSR byl 

definován jako nástroj k dosahování trvalé udržitelnosti a bylo zdůrazněno, že „CSR není 

volitelným doplňkem ke hlavním podnikovým aktivitám, ale jde o způsob, kterým je podnikání 

řízeno“.[5] 

Sdělení Evropské komise z roku 2006 zavádí novou strategii EU, v oblasti CSR vzniká 

„Evropská aliance pro sociální odpovědnost podniků“(Aliance CSR), která má dobrovolně 

sdružovat podniky, jež se k CSR samy přihlásily. [5] 

 

1.2 Definice CSR 

 

Pro pojem společenská odpovědnost organizací (v anglickém znění Corporate Social 

Responsibility ) v současné době neexistuje žádná jednotná definice. Je to způsobeno tím, že 

společenská odpovědnost je založena na dobrovolnosti, nemá přesně vymezené hranice a 

proto nám dává prostor k širokému chápání a interpretaci tohoto komplexního konceptu. 

Existuje celá řada definic a přístupu k formulování společenské odpovědnosti firem, důležité 

však je, aby ti co se do koncepce společenské odpovědnosti pouští věděli, že je přínosem 
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nejen pro organizace, ale také i pro okolní život.  Společným cílem všech organizací, by mělo 

být nalezení rovnováhy mezi ekonomickými, sociálními a environmentálními  hledisky. 

Dalším rysem definic je, že jsou univerzální, čímž jsou uplatnitelná pro všechny typy podniků 

bez ohledu na jejich rozměr a předmět podnikání. 

K zajímavým poznatkům ohledně definování CSR dospěl Alexandr Dahlsrud ve své 

práci How Corporate Social Responsisibility is definded: an Analysis of 37 definitions. Na 

základě analýzy definic CSR Dahlsrud definoval pět základních oblasti, které se v definicích 

nejčastěji vyskytovaly. Jedná se o: 

 

 Oblast environmentální 

 Oblast sociální 

 Oblast ekonomickou 

 Stakeholdery 

 Dobrovolnost 

Dahlsrud na základě analýzy zjistil, že čtyři z těchto pěti oblasti se vyskytují v 80% 

definic. Proto se domnívá, že i když existující definice CSR jsou  definovány odlišně, jsou 

vlastně souběžné a souladné. [6] 

Z široké nabídky definic CSR patří mezi nejčastěji citované: 

 

Evropksá unie definuje CSR jako  „Společenská odpovědnost organizaci dobrovolné 

integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí 

s firemními stakeholders.“ [7]  

 

Podle  World Business Council for Sustainable Development  je CSR „kontinuální závazek 

podniků chovat se eticky, přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšení 

kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako 

celku.“ [8] 

 

Mezinárodní organizace Bussiness for Social Responsibility vymezuje CSR jako „způsob 

podnikání, který odpovídá, či jde nad rámec etických, zákonných, komerčních a společenských 

očekávání.“ [9]    
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Sdružení Business Leaders Forum Česká republika chápe CSR jako „ dobrovolný závazek 

firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které 

podnikají.“  [19]    

Společenskou odpovědnost organizací se pokouší v posledních letech charakterizovat i 

řada českých odborníků zabývajících se problematikou společenské odpovědnosti organizací. 

Například Čaník definuje CSR jako „koncept kdy firma dobrovolně přebírá spoluodpovědnost 

za blaho a udržitelný rozvoj moderní společnosti a současně očekává zachování 

konkurenceschopnosti a ziskovosti, přičemž se nejedná o dva protichůdné cíle“. [10]                                                                                                                                                                                                                      

Jak je vidět z předešlých definic jednotné vymezení pojmu CSR zatím neexistuje a ani 

jednu  nelze považovat za obecnou definici. A však několik věcí mají tyto definice společné, 

odrážejí obecně témata sociálních, environmentálních a ekonomických hledisek. Dále 

považují organizaci za nedílnou součást společnosti s ohledem na okolní svět a pro 

management organizaci není prioritou maximalizace zisku, ale jeho optimalizace. Mnoho 

definic  požaduje po organizacích, aby se chovala společensky odpovědně k pracovníkům, 

zákazníkům, dodavatelům, životnímu prostředí. 

Nezbytnou součástí společenské odpovědnosti organizací jsou všechny zainteresované 

strany tzv. stakeholders (viz kapitola 1.4.), které mají vliv na chod organizace a jsou jeho 

fungováním ovlivněny. Významným faktorem osob, které reprezentují organizaci, je jejich 

osobní kvalita  od které se následně odvíjí kvalita produktů nebo poskytovaných služeb, což 

vede k vysoké kvalitě organizace a spokojenosti zákazníka. Spokojení zákazníci přinášejí 

organizaci dobré jméno na trhu, finanční zisk a konkurenceschopnost. V dnešním bouřlivém 

ekonomickém prostředí je důležité dbát na spokojenost a na rozvoj znalostí vlastních 

pracovníků, kteří se podílejí na organizačních procesech. 
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1.3 Hlavní principy CSR 

 

Koncept CSR je značně rozsáhlý a komplexní a existuje celá řada přístupů, přesto je 

možné vymezit základní principy společenské odpovědnosti. Zdůrazňuje se především: 

 

1. Princip dobrovolnosti – společensky odpovědné organizace dobrovolně uskutečňují 

aktivity  nad rámec jejich povinností vymezených legislativou. K tomuto rozhodnutí  

nejsou donuceny zákonem, ale vychází z jejich vnitřního přesvědčení. 

2. Aktivní spolupráce a komunikace se stakeholdery  (zainteresovanými skupinami) - 

povinnost  firem chovat se odpovědně nejen vůči svým akcionářům, ale i ostatním 

stakeholderům. Tato aktivní spolupráce mezi firmou a jejími stakeholdery umožňuje 

provádět tzv. „win – win“ situace z nichž mohou těžit obě strany. 

3. Transparentnost a otevřený rozhovor se stakeholdery  - organizace mají umožnit 

přístup k informacím zainteresovaným stranám a ne jenom těm, které souvisejí 

s ekonomickou výkonnosti společnosti. 

4. Systematičnost a dlouhodobý časový horizont – společensky odpovědné organizace 

se nesoustředí jenom na krátkodobé ekonomické cíle a zisky, ale jejich pozornost je 

soustředěná na cíle dlouhodobé a trvalou udržitelnost. Zhodnocení snahy v oblasti CSR 

organizace často pociťují až po delším časovém horizontu, nejčastěji v podobě lepšího 

image,dlouhodobé stability a loajality svých zaměstnanců i zákazníků. 

5. Fungování firmy s ohledem na tzv. „ triple – bottom – line business“ – organizace 

by se měly zaměřit nejen na maximalizaci zisku a ekonomický růst, ale že jsou nedílnou 

součásti okolního prostředí, musí soustředit svoji pozornost na řešení sociálních a 

environmentálních otázek. 

6. Odpovědnost vůči společnosti a závazek firem přispívat k rozvoji kvality života – 

společensky odpovědné organizace by měly projevovat zájem o dění ve svém okolí a 

snažit se o trvalou minimalizaci sociálních, etických a environmentálních rizik a vyvíjet 

snahu o nalezení udržitelných řešení. [11] 

Přestože principy CSR jsou v podstatě stejné na celém světě, tak musíme dbát na to, že v 

každém místě je kladen jiný důraz na jeho implementace. Úspěšné uplatnění principů CSR je 

přímo ovlivněno byznysovým porozuměním jeho obchodní strategie úměrně k požadavkům 

místní komunity. [3] 
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Organizace, které používají principy CSR, postupně  zjišťují význam realizace těchto 

principů v základní obchodní strategii. CSR pomáhá v praktickém řízení a zapojení jak do 

strategických, tak i každodenních cílů. Předpokládané výhody používáni těchto principů CSR 

je např.: vyšší transparentnost, zvýšená loajalita pracovníků, dlouhodobá udržitelnost rozvoje 

firmy, budování dobré pověsti organizace, atd. [12] 

 

1.4 Stakeholdeři 

 

"Stakeholder je skupina nebo jednotlivec, kteří mohou mít vliv na dosažení podnikových cílů, 

ale na druhé straně mohou být sami dosažením podnikových cílů ovlivněni." [13] 

Stakeholders je pojem, který představuje  důležitý faktor v oblasti společenské a 

sociální odpovědností organizace.  Samostatně je do českého jazyka velmi těžko přeložitelný 

protože nemá přímo odpovídající ekvivalent. Zpravidla je překládán jako zainteresovaná  

(zájmová) skupina či jedinec.  Ke skupině patří všechny osoby, organizace instituce, které 

mají vliv na chod organizace a jsou jejím fungováním samy ovlivněny. Jinak řečeno jedná se 

o investory, zaměstnance, zákazníky, obchodní partnery, zástupci státní správy, média, 

odbory, a další. [18] 

Při uplatňování konceptu CSR jde o proces a budování důvěry různých 

zainteresovaných stran ve fungování organizace. Tuto důvěru si organizace získává tím, že se 

neustále snaží o navázání spolupráce se svými klíčovými stakeholdery. 

Každá organizace potřebuje vědět, kteří stakeholdeři jsou pro ni nejdůležitější. Proto by 

si před zahájením CSR činnosti měla vytvořit tzv. analýzu zainteresovaných stran. Odpovědět 

si na tyto základní otázky: Kdo jsou vaši stakeholdeři?, Jaký mají dopad na vaši firmu?, Co od 

vás očekávají? 

Organizace má ve spojení s jednotlivými stakeholdery zájem o snahu vytváření zisku a 

stakeholdeři mají vůči organizaci určité potřeby a očekávání. Pochopit očekávání 

stakeholderů znamená přispět k úspěchům organizace, i když jejich splnění je nad rámec 

organizačních úkolů. Společenská odpovědnost organizace znamená sladění organizačních 

zájmů a očekávání okolí. 
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Příklady zainteresovaných stran/stakeholderů a jejich očekávání: 

Vlastnící – očekávají tvorbu zisku a naplňování svých finančních cílů, růst hodnoty podniku, 

transparentnost. 

Manažeři – spravedlivá odměna, tvoří a naplňují strategické a obchodní cíle, tvoří 

předpoklady pro jejich zavedení do praxe. 

Pracovníci – realizují cíle firmy, dobré pracovní podmínky, profesní růst a možnost 

vzdělávání. 

Zákaznici – kvalitní výrobky a služby, přiměřena cena výrobku, vstřícné vyřizování 

reklamací. 

Dodavatelé – placení včas, informovat o změnách v dostatečném předstihu, dlouhodobé 

obchodní vztahy. 

Obchodní partneři – včasné plnění svých závazků, kvalita smluv a jednání 

Místní komunita – finanční nebo materiálová podpora, získání know – how od firemních 

dobrovolníků. 

Environmentální neziskové organizace – ekologická výroba, výrobky, služby a minimální 

zátěž podniku na životní prostředí. [20] 

 

1.5 Tři pilíře CSR 
 

Společenská odpovědnost organizace se projevuje spojením pozitivních názorů, praktik 

či programů do podnikatelské strategie organizace na úrovni jejího nejvyššího vedení. 

Vyžaduje posunut pohledu na vlastní společenskou roli z úrovně „profit only“  k širšímu 

pohledu v aktuálním kontextu často zmiňovaných  3P : 

 Profit – zisk / ekonomická oblast 

 People – lidé / sociální oblast 

 Planet – planeta / environmentální oblast 
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Jedná se o strategii, která představuje fungování  s ohledem na tzv. triple – bottom – 

line, kdy se organizace soustředí nejen na ekonomický růst, ale i na environmentální a 

společenské aspekty své činnosti. 

Následující obrázek 2 vyjadřuje vztah  „3P“. 

 

Obrázek 2 Základní pilíře CSR 

 

Z obrázku je patrné, že oblast CSR se zaměřuje především na tři základní oblasti, v 

literatuře je často tento pojem oblast nahrazen pojmem pilíř. CSR tedy obsahuje tyto tři pilíře: 

ekonomický, sociální, environmentální. Některé literatury uvádí rozdělení koncepce CSR 

nikoli do tří, ale do čtyř oblastí, kde sociální oblast je rozdělená na pracovní prostředí a místní 

komunitu. [21] 

Aktivity organizací v těchto  oblastech CSR se liší. Celková politika a její jednotlivé 

činnosti se odvíjí podle toho, do jakého průmyslového úseku patří hlavní podnikatelská 

činnost organizace. Zejména zda se jedná o organizaci výrobní či o poskytování služeb a jak 

je organizace velká. Zejména jde ale o to, že ekonomická oblast není rozvíjená na úkor 

ostatních oblastí a finanční zisk není hlavním námětem činnosti organizace. Mělo by docházet 

k optimalizaci zisku, ne jeho maximalizace. Organizace rozhodnutá ctít zásady CSR, by měla 

činit kroky ve všech třech uvedených oblastech současně. [1] 
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1.5.1 Ekonomická oblast (PROFIT)  
 

Základním principem existence organizace je  dosahování zisku a dlouhodobý růst cen 

akcií organizace.  S ohledem na požadavky CSR může tento princip organizace posunout až 

ke společenskému požadavku na dosahování pozitivních ekonomických výsledků. Taková 

organizace je odpovědná vůči svým akcionářům, podílníkům a odpovědná za rozvoj, inovace, 

zodpovědné investování, budování dobrého jména. Ekonomická oblast obsahuje činnosti, 

které se týkají nejen etického chování, ale i dobré vztahy se stakeholdery, odmítnutí korupce, 

věrohodnost a transparentnost či dbá na kvalitu služeb a výrobků. [1] 

 Organizace a pracovníci odmítají korupci a chovají se eticky – mnoho organizací 

má vypracovaný etický kodex nebo podobný dokument, který upravuje chování 

organizace. 

 Organizace jsou věrohodné a transparentní a ochotné neustále poskytovat o sobě 

informace všem svým stakeholderům a to takovým způsobem, aby zainteresovaní 

stakeholdeři mohli získávat vhodný náhled do věcí, které se jich týkají 

 Vztahy s dodavateli a zákazníky -  organizace se snaží budovat dlouhodobé vztahy 

se svými zákazníky či dodavateli. Hlavním cílem je mít spokojené zákazníky, kterým 

jsou nabízená kvalitní a bezpečné produkty za přijatelnou cenu. To by mělo přispívat 

ke snížení počtu stížností a reklamací. Chtějí-li organizace dosáhnout toho cíle, musí 

se také snažit o dodržování dohodnutých podmínek dodání produktů a služeb (včetně 

termínu splatnosti). 

 Chování k vlastníkům, akcionářům – organizace sledují nejen zájmy svých 

vlastníků, ale i dalších investorů, a zároveň pečují o jejich informovanost. Je veden 

trvalý dialog  s akcionáři a snaha o porozumění podnikatelských činností a 

očekáváním akcionářů. 

 Dodržování ochrany a duševního vlastnictví. 

 Inovace a udržitelnost. 

 Dodržování pravidel čestného konkurenčního boje. [6] 
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1.5.2 Environmentální oblast (PLANET) 

 

Stále větší pozornost zejména v posledních desetiletích  je věnována otázkám v oblasti 

životního prostředí. Mnoho environmentálních aktivit v této oblasti vzniklo jako reakce na 

vládní nařízení. Vedení organizace by si mělo uvědomit, že odpovědnost organizace v této 

oblasti je třeba prosadit jak uvnitř organizace, tak i vzhledem k v vnějšímu prostředí, které 

organizace svým fungováním vždy nějakým způsobem ovlivňuje, ať se jedná o vzhled 

krajiny, hlučnost, emise, odpady či využívání zdrojů nebo dopravní  zatížení. Organizace by 

se měla neustále snažit tyto nepříznivé dopady co nejvíce eliminovat a vždy by měla otevřeně 

a pravdivě informovat širokou veřejnost v případě jakýchkoliv problémů. 

Environmentální oblast je zaměřená na tyto činnosti : 

 Eliminování negativních dopadů na životní prostředí 

 Ekologická politika organizace, ekologicky šetrná výroba, výrobky a služby, 

Environmentální audit 

 Environmentální management, shoda s národními a mezinárodními standarty  

 Investice do nových ekologických technologií. Organizace by si měly uvědomit že, 

zavádění účinných technologií je nákladná záležitost, ale organizaci to může zajistit 

zlepšení konkurenceschopnosti. 

 Monitorování vlivu na životní prostředí  

 Minimalizace odpadu (recyklace odpadů, třídění odpadů, využívání recyklovaného 

papíru např. v administrativě) 

 Dodržování bezpečnostních zásad při zacházení s rizikovými látkami 

 Vytváření podmínek ke snižovaní dopravní zátěže 

 Ekolabelling ( značení ekologických výrobků a služeb 

 Plnění principů „čistší produkce“ [1] [6] 
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1.5.3 Sociální oblast (PEOPLE) 
 
 

„Péče o zaměstnance v kontextu společenské odpovědnosti firmy především znamená 

vytvářet podmínky jejich spokojenosti ve všech aspektech činností ve firmě, která očekává 

maximální výkon, ale na druhé straně je schopna za tento výkon zaplatit, pochválit, 

nabídnout prostor pro seberealizaci a kompenzovat negativní aspekty práce.“ [14] 

 

Sociální oblast souvisí především s péči organizace o své zaměstnance a s pracovními 

podmínkami, které organizace vytváří pro své pracovníky. Společensky odpovědná 

organizace se stará o své pracovníky – poskytuje jim zaměstnanecké výhody neboli benefity, 

podporuje jejich snahy o sebevzdělávání, dbá na vyváženost pracovního a osobního života 

pracovníků (Work – Life – Balance), podporuje dobrovolné aktivity svých pracovníků – 

takzvané firemní dobrovolnictví. Organizace se zajímá nejen o své pracovníky ale také o 

komunitu, ve které působí. Bere na vědomí její zájmy a aktivně se ji snaží podporovat 

například pomoci podpory místních sdružení. Proto lze sociální oblast rozdělit na dvě 

základní kategorie:  

1. Místní komunita 

Každá organizace, která vznikne a zahájí podnikatelskou činnost se stává součásti 

okolní komunity. Společensky odpovědná organizace vyvíjí snahu stát se „dobrým 

sousedem“. Snaží se zmírnit negativní dopady své činnosti a podílí se na řešení místních 

problémů. To vše se jí vrátí ve formě pozitivního přijetí místní komunity, což jsou potenciální 

zákaznici a zaměstnanci. Organizace by se měla snažit rozvíjet prostředí, ve kterém působí, 

starat se o zlepšení kvality života a pomáhat sociálně slabším osobám. Jako dobrý soused se 

může projevovat např. finanční nebo materiálovou podporu, dobrovolnou práci svých 

pracovníků, spolupráci se školkami či předávání znalosti a zkušenosti studentům ve školách. 

2. Pracovní prostředí pro pracovníky 

Pracovníci jsou na organizaci velmi závislí, finanční odměna za odvedenou práci je 

pro ně hlavním příjmem pro živobytí, v prácí tráví značnou část svého dne. Jejich práce může 

ovlivnit soukromý i rodinný život a mnohdy i jejich zdraví. 

Na druhé straně dlouhodobá úspěšnost organizace závisí na kvalitě pracovníků, kteří 

organizaci řídí, vyrábějí výrobky, nabízí své služby zákazníkům nebo vykonávají činnosti 

předem stanovených cílů. Odpovědné organizace umožňují nabírat, rozvíjet a udržet si 
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kvalitní pracovníky. Správně motivování pracovníci jsou velmi produktivní. Dalším 

důležitým faktorem pro organizaci je loajálnost a spokojenost pracovníků což se značně podílí 

na posilování image organizace. 

Využívání CSR konceptu v pracovním prostředí vede k vzájemně výhodnému soužití 

organizace a jejich pracovníků. [22] 

 

1.6 CSR a pracovní prostředí 

 

Podrobně o druhé části sociální oblasti neboť více souvisí s tématem mé diplomové 

práce. V následujících kapitolách popisuji loajalitu a spokojenost pracovníků, která hraje 

důležitou roli v úspěšném fungování organizace a nakonec způsoby jak zapojit pracovníky do 

CSR. 

 

1.6.1 Loajalita pracovníků 

 

  V současné době se začalo mluvit o tom, že loajální pracovník je pro organizaci  

velkým přínosem. Pracovníci, kteří necítí sounáležitost s organizaci, ve které jsou zaměstnaní, 

jí mohou velmi uškodit. Přemísťují svojí práci na kolegy, nemají nadšení,  o svém zaměstnání 

vyprávějí příliš krtičně a vynášejí věci ,které by měly zůstat zavřené za zdmi organizace. Na 

druhou stranu když pracovník organizační cíle přijímá pozitivně a ztotožňuje se s nimi, pak 

řeší problémy, nečeká na příkazy od nadřízených, je podnikavý a s úkoly se snaží vypořádat 

co nejlépe. Takový pracovník je pro organizaci ideální. 

 Je mnoho způsobu, jak vztah pracovníka k organizaci přímo ovlivňovat. Vedoucí 

organizace by měli plnit své sliby a měřit každému stejným metrem. Měli by se zajímat o 

pracovní i osobní problémy svých pracovníků, ptát se jich na názory  a zjišťovat zda je 

možnost činnosti organizace zlepšovat. Podstatou je, aby vedoucí organizace dávali svým 

pracovníkům najevo, že  jim není lhostejné kdo pro ně pracuje. Je vhodné, když organizace 

projevuje snahu o zvyšování loajality pracovníků. Například mít dobře nastavený systém 

hodnocení a odměňování, možnosti profesního, osobního a kariérního růstu, vytvářet 

příjemnou atmosféru na pracovišti, rozvíjet organizační kulturu atd. 
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 Loajální pracovníci se poznají podle toho, že chtějí v organizaci zůstat, snaží se 

pracovat jak nejlépe můžou, jsou oddaní pro svou práci. Nemají problémy, nevytvářejí 

konflikty na pracovišti, pracují kvalitně a jsou rádi, že mohou pracovat v dobré organizaci. 

Oddanost vůči svému nadřízenému nelze nikdy vynutit. Pokud se organizace snaží uplatňovat 

pokuty, pracovníci si budou dávat větší pozor, ale loajalita k organizaci bude trvale klesat 

dolů. [29] 

 

1.6.2  Oblasti spokojenosti pracovníků 

 

Organizace, která se hlásí k politice CSR by měla nejen plnit svoje závazky vůči 

pracovníkům dané zákonem, ale měla by poskytovat péči nad rámec legislativních požadavků. 

Organizace by se měla neustále snažit o vytvoření takové atmosféry na pracovišti, aby každý 

pracovník měl pocit, že si jich váží jako lidských bytosti. 

Nejprve se zastavme u legislativních požadavků, které vyplývají ze zákona a pro organizaci 

jsou povinné: 

 Dodržování lidských práv 

Pro Českou republiku je povinným dokumentem Listina základních práv a svobod, která se ve 

většině shoduje s Všeobecnou deklaraci lidských práv, která je nezávazným dokumentem, kde 

je řešena tato problematika. V listině se hovoří v několika bodech o postavení pracovníků. 

Například, právo na svobodnou volbu povolání i právo podnikat, podmínky omezení pro 

určité povolání nebo činnosti, poskytnutí státem finanční pomoci osobám, které nemohou ze 

zdravotních důvodu vykonávat svoji práci, pracovníci mají právo na spravedlivou odměnu za 

odvedenou práci, ženy a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví 

při práci. [1] 

 Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků 

Bezpečnost pracovníků a ochrana jejich zdraví při práci by měly patřit k nejdůležitějším 

oblastem zájmu všech výrobců a provozovatelů služeb. Nejen proto, že to nařizuje EU a 

legislativa ale proto, že zdravý a výkonný pracovník je hlavním zdrojem příjmu pro každý 

podnikatelský subjekt. Z toho důvodu je důležitá znalost a orientace základních předpisů 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Přesné znění těchto zákonu najdeme ve sbírce 

zákoníku práce. [1] 

 Zapojení pracovníků do rozhodování 

Důležitým aspektem je možnost zapojení pracovníků do rozhodování o pracovním procesu. 

Například příjímání nápadů od pracovníků na zlepšení výkonnosti organizace nebo zapojením 

pracovníků do realizace CSR. Pro zpětné zjišťování spokojenosti pracovníků je vhodné 

provádět dotazníky a průzkumy spokojenosti. [1] 

 Spravedlivé odměňování 

Finanční ohodnocení má být adekvátní  pracovní pozici, dosaženému vzdělání a vykonané 

práci. Nemělo by dojít k diskriminaci osoby z hlediska pohlaví, věku, národnosti apod. 

Odměny mohou být v podobě finanční (mzda, prémie, připojištění, stravenky a jiné) a 

nefinanční (benefity,povýšení, uznání). Základem spravedlivého odměňování je průběžné 

hodnocení pracovníka. [1] 

 Vzdělávání a rozvoj pracovníků 

Cílem organizace je zajištění kvalifikovaného a kompetentního personálu, proto by měl 

zaměstnavatel navrhnout kariérní rozvoj pracovníka v souladu s celopodnikovými cíli. 

Kvalifikaci si pracovník zvyšuje formou školení, kurzů a jinou formou výuky. K tomuto 

zaměstnavatel může poskytnout placené volno pro studium. [1] 

 Zdraví a bezpečnost 

Mimo legislativní požadavky dané ze zákona, může organizace poskytovat pracovníkům 

příspěvky na nadstandardní zdravotní péči, očkování a jiné. Patří zde i dodržování pracovních 

standardů z pohledu ergonomie pracovního místa. Uspořádání pracovního místa ovlivňuje 

pracovní výkon a pohodu pracovníka. Analýzou pracoviště organizace či pracovního koutu 

jednotlivce zjišťujeme zda vyhovuje současným ergonomickým standardům. [1] 

 Vyváženost pracovního a osobního života (work – life balance) 

Práce je nedílnou součástí osobního života, ale někdy může mít na něj negativní dopad. Pro 

jeho eliminaci jsou různé způsoby, jako pružná pracovní doba, zkrácení pracovní doby, práce 

z domova nebo sdílení pracovního místa. V rámci podpory rodinného života lze nabídnout 

příspěvek na hlídaní dětí nebo zřídit zaměstnaneckou školku. Důležitou rolí je i podpora 
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pracovníka při dlouhodobé nemoci nebo rodičovské dovolené. V některých případech může 

zaměstnavatel najímat psychologa pro případ psychického selhání pracovníků jak z důvodů 

pracovních nebo osobních problémů. [1] 

 Rozmanitost na pracovišti (etnické minority, handicapovaní a starší lidé) 

Organizace si musí stanovit jednotlivé mechanismy náboru nových pracovníků, odměňování a 

přístupu k příležitostem tak, aby nezvýhodňovala určitý okruh lidí či etiku. [2] 

 Podpora propuštěných pracovníků (outplacement) 

Každá společensky odpovědná organizace má stanovena pravidla a postupy ke zmírnění 

sociálního dopadu v případě propouštění pracovníků. Určité jsou dány legislativně, jako 

převedením na jinou práci, pomoc při hledání práce, zajištěni rekvalifikace pro jiné pracovní 

uplatnění jak v mateřské organizaci tak mimo ni. Jiné jsou dobrovolné a závisí na dohodě 

s organizací, jako finanční podpora v podobě odstupného apod. [1] 

 Rovné pracovní příležitosti 

Pro přijetí nových pracovníků by měla každá organizace stanovit stejné podmínky pro 

všechny skupiny pracovníků, aby nedocházelo k diskriminaci. Stejná pravidla by měla platit 

pro odměňování a kariérní růst pracovníků. [1] 

 Zapojení pracovníků do tvorby a realizace sponzoringové politiky 

V souvislosti s realizaci společenské odpovědnosti organizace vůči zainteresovaným stranám 

je možné zapojit do dobrovolnických aktivit také pracovníky. Díky jejich znalosti okolí 

organizace, v němž většina z nich bydlí a tráví svůj volný čas. [1] 

 

1.6.3 Zapojení pracovníků do CSR 

 

Nejúčinnější zapojení pracovníků do procesů CSR nastane tehdy, jestli  že každý 

pracovník pochopí, jak přístup organizace má vliv na jejich každodenní život  jak v práci, tak 

v místní komunitě.  Existuje mnoho způsobů, jak zapojit své pracovníky do aktivit CSR a to 

od krátkodobých až po dlouhodobé projekty pro všechny úrovně pracovníků. 
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Způsoby zapojení: 

 Community Fellowships -  pracovník pracuje pro neziskové organizace, pomáhá 

místní komunitě a jeho výplata je pokryta zaměstnavatelem. 

 Team Development Assignments  - akce pro podporu týmové spolupráce 

 One to one support mentoring – možnost poradenství i koučování pro jednotlivce nebo 

skupiny, pro které je to v pracovní nebo osobní sféře přínosné. 

 Non – executive roles – množství rolí, které může pracovník provozovat na 

dobrovolnické bázi. 

 Invidual Volunteering – podpora zájmu a snahy jednotlivých pracovníků týkajících se 

rozvoje místní komunity 

 Done in a Day Projects – místní aktivity / eventy. 

 Pro Bono aktivity – poskytování poradenských služeb zdarma některým jednotlivcům 

a skupinám, kteří jsou finančně omezení – např. různé školení, reklamy, apod. 

 Payroll giving – pravidelné přispívání na charitu z platů pracovníků 

 Sbírka mezi pracovníky 

 Firemní nadace / dárcovství – organizace umožňuje finanční nebo materiálovou 

podporu, poskytnutí služeb nebo výrobků, které organizace vyrábí, vypůjčení 

techniky, apod. 

 Matchingový fond – pracovníci můžou věnovat určitou částku na účet, který slouží 

pro veřejné prospěšné aktivity. 

 Charitativní aukce a výstavy – kulturní a společenské akce, získané peníze jsou 

věnované na podporu potřebné oblasti nebo na veřejné prospěšné aktivity 

 Jednorázové aktivity organizace – darovaní krve aj. 

Velkým přínosem pro organizaci je tedy efektivní zapojení pracovníků do CSR což 

přináší : vyšší loajalitu k zaměstnavateli, zvýšené uspokojení na pracovišti, nižší absence, 

posílení organizační kultůry, větší přitažlivost pro nové pracovníky, zlepšení celkového 

obrysu organizace. 

Z druhé strany přínosem pro pracovníky zapojené do CSR aktivit jsou: nové poznatky 

a zkušenosti, rozšíření a zlepšení dovednosti pracovníků, osobní uspokojení, rozvoj 

profesních a osobních schopnosti, vliv na kariérní růst, navazování nových vazeb 

v zaměstnání. [23] 
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1.7 Normy ISO a iniciativy 
 

 Koncept CSR není v současnosti nijak právně upraven, ani ve svých základních 

myšlenkách, což ovšem není smyslem koncepce společenské odpovědnosti. Samotný koncept 

společenské odpovědnosti organizací je stále více podporován nejen ze strany národních, ale i 

nadnárodních a mezinárodních organizací. [1] 

 V současnosti nejvíce diskutovanou otázkou je, zda CSR posuzovat i externě nebo ne. 

Interní hodnocení není problém, protože řada aspektů z oblasti CSR je součástí mezinárodních 

standardů, nejčastěji známe řady ISO. Následující přehled uvádí normy ISO v jednotlivých 

oblastech managementu, které jakýmkoliv způsobem zmiňují problematiku CSR. [1] 

 

1.7.1 Společenská odpovědnost 

 

ISO 2600 –  Společenská odpovědnost organizací (Guidance on Social Responsibility) 

Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO vydala novou mezinárodní normu, která 

představuje průvodce společenskou odpovědností pro všechny organizace male i velké, 

v rozvojových i rozvinutých zemích. Norma zahrnuje principy společenské odpovědnosti , 

doporučuje měření a podrobně charakterizuje tyto základní témata: 

 Organizace a management 

 Lidská práva 

 Pracovní podmínky 

 Životní prostředí 

 Spravedlivé podnikání 

 Péče a ochrana spotřebitele 

 Zapojení a vývoj místních komunit[http://www.csr-online.cz/normy-a-iniciativy/] 

Důležitou sekcí normy, je část, která se zabývá efektivním zapojením stakeholderů, a 

téma začlenění společenské odpovědnosti do organizace tak, aby se stala součástí 

každodenních procesů a organizační kultury. Norma není určena k certifikaci. [24] 
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SA 8000 – Sociální odpovědnost (Social Accontability) 

Mezinárodní norma SA8000 je celosvětově uznávána jako referenční norma pro 

zlepšování pracovních podmínek. Vychází z úmluv a doporučení Mezinárodní organizace 

práce (ILO) a byla vydaná organizací Social Accountability International (SAI). Norma se 

zabývá tématem práce dětí, nucené práce, zdraví a bezpečnost, diskriminace, odměňování, 

pracovní kázně a pracovní doby. [1] 

 

ČSN 01 0391- Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky 

Norma stanovuje požadavky na systém managementu společenské odpovědnosti a je 

použitelná pro organizace všech velikostí a typů ( z podnikatelského i veřejného sektoru) bez 

ohledu na jejich geografické umístění. V normě jsou uvedeny požadavky na systém řízení, 

požadavky na jednotlivé oblasti CSR (ekonomický pilíř, environmentální pilíř a sociální pilíř) 

a požadavky na zlepšování ( v souladu s cyklem PDCA). Norma může být používána pro 

certifikaci. [ 25] 

 

AA 1000 AccountAbility 

Norma vznikla v roce 1999 ve Velké Británií s cílem vytvořit strukturu pro politiku 

společenské odpovědnosti, dialog mezi stakeholdery, sociální, etické a environmentální 

účetnictví, audit a reporting a profesionální výcvik. Cílem normy je prověření důvěryhodnosti 

a kvality Zpráv o CSR organizací v oblasti ekonomické, environmentální, sociální i etické 

odpovědnosti. [1] [24] 

AA 1000 je souborem 3 standardů ( AA 1000 Framework, AA 1000 Assurance 

Standard a AA 1000 Stakeholder Engagement Standard), které jsou vzájemně nezávislé, 

mohou být využity samostatně, nebo jako doplněk standardů jiných, a jsou univerzálně 

aplikovatelné pro všechny organizace. [6] 

 

1.7.2 Management kvality 
 

ČSN EN ISO 9001:2010 – Systémy managementu kvality – Požadavky: 
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 Uvádí požadavky systému managementu jakosti pro případ, kdy je nenutné prokázat, 

že organizace je způsobilá účinně plnit požadavky zákazníků a legislativy. Klade důraz na 

procesní přístup. Může být použitá v jakékoliv organizaci a to ve všech oblastech výroby nebo 

poskytování služeb. Je přínosem při řízení organizace a plánování finančních, lidských a 

materiálových zdrojů, ale i při zajišťování pracovního prostředí, zdrojů, zařízení a 

technologie. [1] [15] 

 

ČSN EN ISO 9004:2006 – Systémy managementu kvality – Směrnice pro zlepšování 

výkonnosti: 

Norma zahrnuje řadu aspektů vztahujících se k problematice CSR (přírodní zdroje, 

infrastruktura, informace, komunikace, apod.) Hlavním záměrem normy je zvyšovat 

výkonnost organizace, spokojenost zákazníků a jiných stakeholderů.  [1] [15] 

 

1.7.3 Environmentální management 
 

ISO 14001 – Systém environmentálního management   

Obsahem jsou široce rozsáhlé využívané postupy pro environmentální řízení, klade 

důraz na postoj organizace k životnímu prostředí. Organizace splňující podmínky normy ISO 

14001 podporuje ochranu životního prostředí a prevenci znečisťování v rovnováze se 

sociálními a ekonomickými potřebami. Organizace se zavazuje k neustálému zlepšování 

svého vlivu na životní prostředí. Organizace stanovuje výchozí úroveň svého vlivu na životní 

prostředí, aby bylo možné určit řízení environmentálních aspektů. Všechny environmentální 

aspekty musí být snadno identifikovatelné a organizace je musí vyhodnocovat u negativních 

aspektů, snižovat jejich vliv na životní prostředí. Musí být vytvořen seznam ekologických 

havárií, které mohou vzniknout při činnostech organizace a musí být vytvořeny a ověřovány 

havarijní plány. Certifikaci podle této ISO normy provádějí certifikační orgány akreditované 

např. u Českého institutu pro akreditaci. [24] 

 

EMAS – Systém environmentálního řízení a auditu 

EMAS je určeno pro organizace na území států EU. Poprvé byl systém EMAS 

publikován v roce 1993.Tento systém environmentálního managementu a auditu je 
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dobrovolný pro organizace, které se rozhodly hodnotit a zvyšovat svůj environmentální profil. 

Organizace, která se rozhodne pro toto schéma, se zároveň zavazuje k poskytování 

relevantních informací veřejnosti. Environmentální prohlášení organizace musí být ověřováno 

akreditovanou třetí stranou. [24] 

 

1.7.4 Management bezpečnosti a ochrany 
 

OHSAS 18001 – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Mezinárodní norma vznikla v roce 1999 ve Velké Británii. Na textu se podílelo mnoho 

národních, akreditačních organizací, certifikačních orgánů a konzultantských společností. 

Norma slouží k odstranění nebo minimalizaci rizika pro pracovníky nebo další osoby, které 

můžou být vystaveny rizikům při činnosti organizace.  Norma pomáhá dokazovat plnění 

pracovních požadavků a je důležitým postupem při vytváření a udržování prostředí, které je 

dobré pro pracovníky i pro podnikání. Certifikaci podle této normy mohou provádět 

certifikační orgány akreditované např. u Českého institutu pro akreditaci. [24] 

 

ISO 27001 – Bezpečnost a ochrana informací 

 Účelem řízení bezpečnosti informací je schopnost zajistit kontinuitu podnikání a 

eliminovat poškození podnikání ochranou a minimalizací vlivu bezpečnostních incidentů. 

Systém bezpečnosti informací zajistí prostředky k identifikaci rozhodujících aktiv, které je 

nutno chránit, a tím poskytnout bezpečností jistotu pro pracovníky, zákazníky, vlastníky a 

celkově pro celou organizaci. [1] 

 

1.7.5 Management lidských zdrojů 
 

ČSN ISO 10015 – Management kvality – směrnice pro výcvik 

 Norma podporuje oblast výchovy a vzdělávání pracovníků. Úkolem normy je 

poskytnout návod, který pomůže napomoci organizaci identifikovat a analyzovat potřeby 

výcviku, navrhnout a naplánovat výcvik, poskytnout výcvik, vyhodnotit závěry z výcviku a 

monitorovat a zlepšovat proces výcviku, aby dosáhla svých cílů. [1] [25] 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA – SPOKOJENOST PRACOVNÍKŮ  A 

HODNOCENÍ 
 

V dnešní době je spokojenost pracovníků velmi  probíraným tématem, protože výkon 

každého pracovníka závisí na mnoha faktorech, hlavně na jeho pracovní spokojenosti. Proto 

by se měla každá organizace zajímat o tuto oblast a všemi možnými způsoby ke spokojenosti 

svých pracovníků přispívat. Organizace se spokojeným pracovníkem a kvalitním produktem 

nebo službou má spokojeného zákazníka, což organizaci zaručuje nejen finanční výsledky, ale 

zároveň dobré jméno na trhu i konkurenceschopnost. S tohoto prostého důvodu je nezbytné 

nepřetržitě sledovat a měřit spokojenost pracovníků a s výsledky takového šetření pracovat 

jako s možnosti na neustále zlepšování organizace prostřednictvím spokojeného pracovníka. 

Pro smysluplnost a kvalitu průzkumu je důležité zvolit vhodné metody a následné 

vyhodnocení. 

Šetření spokojenosti pracovníků usilují o posouzení / přeměření spokojenosti 

pracovníků. Zjišťování spokojenosti pracovníků musí být zaměřeno na zjištění toho, co 

pracovníci mají rádi a co naopak nemají. 

Spokojenost v širším pojetí je součástí tzv. angažovanosti pracovníků. Z hlediska 

organizační praxe pojem angažovanost pracovníků  představuje motivaci pracovníků, jejich 

loajalitu, spokojenost, vztah k zaměstnavateli, hodnocení pracovního prostředí, postoj k 

organizační kultuře a akceptaci vzoru chování a postojů nadřízeného. Pracovníci a jejich 

angažovanost pro věci firemní lze považovat za významný zdroj růstu organizace. 

 

2.1 Definice spokojenosti pracovníků 
 

V životě každého člověka je velmi důležité prožívání pracovních a osobních úspěchů. 

Pociťování spokojenosti pracovníků v zaměstnání je u každého jedince vnímáno individuálně. 

Závisí od jeho potřeb, motivaci, emoci apod. Spokojenost je v normě ISO 9000 definována: 

„Spokojenost je vnímání zákazníka týkající se stupně jeho požadavků.“  Jinak lze spokojenost 

chápat jako příjemný nebo pozitivní emocionální stav vycházející z hodnocení vlastní práce 

nebo pracovních zkušeností. 

Pro pojem spokojenost pracovníků existují dvě varianty definice vycházející dle EFQM 

a ISO. První varianta definice dle EFQM: „Souhrn pocitů pracovníka odvozený z rozdílu mezi 
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jeho požadavky a očekáváním vyplývajícím z plněním jeho pracovních úkolů v organizaci a 

vnímanou realitou.“ Druhá varianta definice dle ISO: „Zaměstnancem vnímaná úroveň, 

s jakou organizace naplňuje jeho požadavky a očekávání s pojené s jeho působením.“ 

 

2.2 Faktory ovlivňující pracovní spokojenost 
 

Na pracovní spokojenost působí mnoho faktorů, které nás každodenně v pracovním 

prostředí ovlivňuji. Některé pracovní spokojenost posilují, jiné zase zeslabují.  Proto 

zacházení s těmito faktory  je významným a důležitým činitelem pro spokojenost pracovníků. 

Michael Armstrong uvádí tyto faktory pracovní spokojenosti: 

 Víra, že způsoby a postupy při povyšování, hodnocení práce, hodnocení pracovníků, 

dle odvedené práce a vyřešených stížností probíhají správně 

 Mzda a pracovnické výhody 

 Zapojení  do rozhodnutí, které se týkají pracovníků 

 Informovanost pracovníků o významných věcech 

 Důslednost zásad, které se týkají odměňování 

 Příležitost profesního rozvoje 

 Podpora, uznání a ocenění   vedením 

 Pracovní prostředí z hlediska ochrany zdraví a bezpečnost práce 

 Zařízení, které mohou pracovníci využívat (parkoviště, doprava, jídelna atd.) 

 Způsob řízení organizace 

 Stupeň jistoty v tom, co se od pracovníka  očekává [16] 

 

2.3 Angažovanost pracovníků 
 

Hlavním rozdílem mezi spokojeností a angažovaností je v tom, že spokojenost je 

otázkou věcí, které jsou nabízený pracovníkům, zatímco angažovanost je o vzájemném 

závazku mezi organizaci a pracovníkem.  Organizace pomáhají pracovníkům zvyšovat jejich 

potenciál a pracovnici pomáhají organizacím dosahovat lepší výkonnosti. Angažovanost je 

záležitost lidí, vztahů, společné odpovědnosti za úspěšnou budoucnost, komunikace a 

osobního rozvoje. 
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Angažovaný pracovník má pocit, že organizace se zajímá o jeho zájmy, projevuje 

oddanost vůči své práci a svému týmu a věří, že má v organizaci budoucnost. Lépe pak 

komunikuje se zákazníky, více se snaží soustředit na své úkoly a spolupracuje s kolegy. 

 

2.3.1 Proč měřit angažovanost pracovníků? 

 

Ukážete pracovníkům, že máte o ně zájem. Zjistíte, co se jim nelíbí a máte možnost 

dosáhnout zlepšení. Pracovníci se můžou aktivně zapojit do hledání možností, jak zlepšit chod 

organizace a vytvářet její budoucí strategii. Nakonec  pak zvýšíte i své ekonomické výsledky. 

Většina zaměstnavatelů provádí šetření měření spokojenosti svých pracovníků. 

Otázkou ale je, zda je to dostačující. Spokojenost je jen jednou ze součástí angažovanosti 

pracovníků, vedle důvěry, hrdosti vůči organizaci, věrnosti, smysluplné práci pracovníků 

apod. Pracovníci jsou tedy spokojeni, bez toho aby se pro organizaci angažovali. Proto větší 

význam dává měření angažovanosti  pracovníků. 

 

2.3.2 Jak měřit angažovanost pracovníků? 

 

Angažovanost se zjišťuje pomoci průzkumů, ve kterých pracovníci odpovídají 

v dotaznících na několik otázek. Angažovaný pracovník většinou odpovídá kladně. Při 

provádění měření je důležitá anonymita. Veškeré průzkumy měření angažovanosti mezi 

pracovníky by měly být anonymní. Výhodné je využití služeb třetí strany, která pro vás 

průzkum vypracuje.  Nezávisí na tom, jak upřímná a přátelská je organizační kultura i přesto 

pracovníci můžou cítit zábrany vyjádřit své názory. Nejdůležitější součástí průzkumu měření 

je informovat o výsledcích pracovníky. Pracovníci by neměli mít pocit, že jejich názory se 

ztrácejí. Kromě informovanosti výsledků průzkumu je důležitý dialog s pracovníky, kteří 

pomůžou odhalit, jaké jsou důvody jejich odpovědí. Nakonec je třeba pracovníkům ukázat, že 

na základě jejich názorů se doopravdy něco realizuje. Je potřeba vysvětlit pracovníkům, jaké 

kroky se chystají a proč se chystají. 

 

Níže je uvedeno pár příkladu jak měřit angažovanost pracovníků: 
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 Nezačínat s měřením, dokud nebude podpora shora. Musíme si být jisti, že naši lídři 

chtějí poslouchat a jednat na základě zpětné vazby. 

 Spolupracovat s externí poradenskou organizací, která má s obdobnými projekty 

zkušenosti a ušetří organizaci čas i peníze. 

 Seznamovat pracovníky s výsledky a dalšími kroky, které budou následovat. Stanovit 

a sdílet interní měřítka. 

 Propagovat konkrétní úspěchy, k nimž došlo od posledního průzkumu. 

 Sestavit lokální podvýbory, které budou sledovat lokální výsledky. 

 Sestavit interní výbor, který bude sledovat celoorganizační výsledky a doporučovat 

změny nejvyššímu vedení. 

 Vytvořit společnou šablonu pro sestavení akčních plánů, které se pak budou sdílet na 

intranetu. 

 Zaměřit se jak na možnosti rozvoje, tak na silné stránky. 

 Průzkum stačí opakovat jednou za dva roky. Analýza výsledků a realizace změn na 

základě zjištění zpětné vazby vyžaduje určitý čas. 

 Více než do nejmodernějších technologií investovat do kvalitních služeb, které budou 

následovat po vyplnění průzkumu. Patří sem interpretace výsledků, akční plánování, 

sledování úspěchu nových opatření, komunikace a budování značky. [26] 

 

2.4 Hodnocení spokojenosti 

 

Proč je důležité, aby pracovníci byli spokojeni? Když jsou pracovníci spokojeni, zvýši 

se jejich produktivita práce, naopak absence se sníží. Upevňuje se jejich loajalita vůči 

organizaci, zlepší se jejich angažovanost v rámci přidělených úkolů. Záleží jim na tom, aby 

organizace byla úspěšná a dále se rozvíjela. 

Pracovníci výrazně ovlivňují úspěch organizace na trhu. Pokud jsou pracovníci 

nespokojení, můžou svým chováním neúmyslně nebo i úmyslně organizaci poškodit. 

Kontrolou lze sice tato selhání odhalit dříve, než se produkt nebo služba dostane 

k zákazníkovi, je však jednodušší takovým to situacím předcházet. 
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2.5 Měření spokojenosti pracovníků 

 

Měření spokojenosti pracovníků je jednou z důležitých činností moderního způsobu 

řízení lidských zdrojů, který pomáhá odhalovat silné a slabé stránky organizaci. Zároveň díky 

této metodě můžeme zjišťovat názory pracovníků na různé problémy, které se jich týkají. 

Organizace by měly postupně realizovat následující kroky pro úspěšné zvládnutí měření 

spokojenosti pracovníků: 

 Definovat, kdo je pro organizaci pracovník a poté co pro organizaci znamená 

spokojenost pracovníků 

 Identifikovat znaky spokojenosti pracovníků/vedoucích pracovníků 

 Navrhnout dotazník k měření spokojenosti pracovníků 

 Stanovit rozsah měření (tzv. vzorkování pracovníků) 

 Vybrat vhodnou metodu sběru dat 

 Vytvořit vhodné postupy pro vyhodnocení dat, včetně postupů kvantifikace míry 

spokojenosti 

 Využívat výsledků měření spokojenosti pracovníků jako vstupů pro organizační 

procesy zlepšování [17] 

V současné době stále není uplatněn žádný určitý požadavek jak měřit spokojenost 

pracovníků v rámci požadavků ISO 9001 a ISO 9004. Je ale pravděpodobné, že tento aspekt 

je zahrnut v principech měření spokojenosti pracovníků. (předpoklad, že interní  zákazník 

organizace je především pracovník). 

Měření, ale i vyhodnocení spokojenosti pracovníků patří v dnešní době k důležitým 

aspektům řízení v organizaci. Nutné podotknout, že tato oblast je poslední dobou předmětem 

zvýšené pozornosti certifikačních a kontrolních údajů. [17] 

 

2.6 Metody měření spokojenosti pracovníků 

 

Měření spokojenosti pracovníků začíná vždy sbíráním dat. Pro sběr dat je k dispozici 

mnoho nástrojů a metod. Mezi nejčastěji používané metody patří: 

1. Použití strukturovaných dotazníků – metoda,která je finančně i časově méně 

nákladná, snadně se zpracovává a vyhodnocuje a je nejméně obtěžující metodou. 
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Respondent ( účastník průzkumu) jej může vyplnit i z domova. Avšak nevýhodou této 

verze sběru dat, je že v každém dotazníku je pro respondenta jednodušší vyplnit i 

nepravdivé informace. [16] 

2. Použití osobních rozhovorů – metoda založena na rozhovorech používající otázky 

s otevřeným koncem nebo rozhovory směřující do hloubky, při kterých je možné 

diskutovat o širokém okruhu záležitostí.  Pokud rozhovory probíhají v rámci 

organizace, pracovníci mohou mít často problém mluvit o citlivějších tématech ze 

strachu jaký to může mít na ně dopad. Upřednostňuje se individuální rozhovory, 

protože s větší pravděpodobností se odhalí skutečné názory, ačkoliv jsou finančně i 

časově náročné a není snadné je analyzovat. [16] 

3. Kombinace dotazníků a rozhovoru – tato metoda je ideální, protože kombinuje 

kvantitativní údaje z dotazníků s kvantitativními údaji z rozhovorů. [16] 

4. Využití diskusních skupin – skupina zaměřená na určité záležitosti je 

reprezentativním vzorkem pracovníků a jejich názory a postoje se týkají organizace 

práce. K hlavním vlastnostem diskusní skupiny patří informovanost, strukturovanost, 

důvěrnost a konstruktivnost. [16] 

 

2.7 Využití výsledků – jako vstupu pro proces zlepšování 
 

V současnosti je nutností uvědomit si, že pracovníci jsou důležitou součásti organizace 

a je nutné je brát jako partnery, protože jenom při  účinné spolupráci s nimi je možné 

zvyšování výkonnosti organizace. Je tedy vhodné průběžně monitorovat míru spokojenosti 

pracovníků, rozumět jim, vědět co chtějí a co mohou dokázat nebo organizaci přinést. [17] 

Systém hodnocení spokojenosti pracovníků může mít jakoukoliv formu,ale samotným 

úkolem hodnocení je plnit řadu důležitých funkcí, které jsou umístěny v souboru norem ČSN 

EN ISO 9000:2006: [17] 

1. Zdroj informací pro pracovníky i vedení 

2. Místo pro výměnu informaci mezi podřízeným a nadřízeným 

3. Ulehčuje vzájemný kontakt a zlepšuje interní komunikaci 

4. Podle individuálních potřeb vzdělávání vytváří základnu pro plánování osobního 

rozvoje pracovníka 

5. Nástroj řízení lidských zdrojů 

6. Jedná se o nejvýznamnější motivační nástroj k dosažení trvalého zlepšování [17] 
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Je potřeba dělat zpětnou vazbu a informovat pracovníky o zjištěních. Hlavním úkolem 

zpětné vazby je poskytnout pracovníkům informace o možnostech zlepšování a dosaženém 

zlepšení a o tom, že bylo něco špatně. Samotná zpětná vazba by měla být založená na faktech. 

[16] 

3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PROCESU HODNOCENÍ 

SPOKOJENOSTI 
 

Ještě předtím, než bude provedena analýza současného stavu procesu hodnocení 

spokojenosti, by bylo vhodné stručně představit organizaci, kterou jsem si vybrala. Jedná se o  

velice známou a úspěšnou organizaci, která je také vítězem Národní ceny ČR za CSR – 

Třinecké železárny. 

 

3.1 Třinecké železárny 
 

 

Obrázek 3 Třinecké železárny 

 

Třinecké železárny, kterým místní neřeknou jinak než Werk, patří k průmyslovým 

podnikům s nejdelší tradicí hutní výroby v České republice. Dnes významný podnik 

s uzavřeným hutním výrobním cyklem byl založen v roce 1839 Těšínskou komorou, kterou 

v té době vlastnil arcivévoda Karel Habsburský. [27] 
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Významným datem v historii Třineckých železáren je především 1. duben 1839, kdy 

proběhl první odpich slévárenského železa v tehdejší dřevouhelné vysoké peci. O tři roky 

později byla dostavěna slévárna, a v roce 1845 pak přibyla smaltovna. [27] 

Původním výrobním sortimentem železáren byla kamna, plotny na kuchyňské pece, lité 

nádobí, kanalizační litina, sloupy, schodiště, ploty, balkónové mříže, okenní rámy, náhrobní 

kříže, odlitky pro strojírenství a umělecké předměty. Ocenění za kvalitní produkty se přitom 

dočkaly železárny velmi brzy, a to již v roce 1845 na průmyslové výstavě ve Vídni, kde 

obdržely zlatou medaili. [27] 

Hlavní výhodou byla a stále je pro Třinecké železárny strategická poloha, která 

umožnila napojení na Košicko-bohumínskou železniční dráhu a znamenala také dobrou 

dostupnost potřebných vstupů, jako bylo dřevo, voda, železná ruda, vápenec, ale i pracovní 

síly. Tyto faktory v 70. letech devatenáctého století významně ovlivnily rozhodnutí Těšínské 

komory soustředit postupně hutní provozy z nedalekého okolí právě do Třince. [27] 

V roce 1906 Těšínská komora železárny prodala Báňské a hutní společnosti. V jejích 

rukou byly železárny dále zvětšovány a modernizovány, přičemž ve dvacátých letech 20. 

století patřily k nejmodernějším hutním závodům s uzavřeným hutním výrobním cyklem ve 

střední Evropě a například zdejší válcovna byla jako první na světě elektrifikována. [27] 

V roce 1929 představoval podíl Třineckých železáren na československé výrobě surové 

oceli 23 % a válcovaného materiálu dokonce 31 %. Z tohoto období pochází také ochranná 

známka „tři kladiva v kruhu“, která doprovází třinecké hutní výrobky dodnes. [27] 

V roce 1946 byly Třinecké železárny, které nebyly II. světovou válkou významně 

poškozeny, znárodněny. Jejich rozvoj pak pokračoval i v období socialistického 

Československa, kdy se podpoře těžkého průmyslu přikládal značný význam. [27] 

Růst produkce oceli a válcovaného materiálu dosáhl svého historického vrcholu v 80. 

letech 20. století. Vedle rostoucí produkce byl důraz kladen také na zavádění moderních 

hutních technologií. K nejvýznamnějším investicím v tomto období patří vybudování 

kyslíkové konvertorové ocelárny s následným blokovým a později i sochorovým kontilitím. 

Od roku 1995 je veškerá ocel vyráběna v konvertorech nebo elektrických obloukových 

pecích, přičemž 95 % vyrobené oceli je kontinuálně odléváno. [27] 

Změna politického systému v Československu v roce 1989 vedla k postupné privatizaci 

Třineckých železáren, které byly v roce 1991 převedeny na státní akciovou společnost. V 

průběhu let 1994 až 1996 byla kapitálová účast státu v železárnách postupně snižována, a od 

roku 1996 jsou Třinecké železárny zcela odstátněny a jejich majoritním vlastníkem je akciová 

společnost Moravia Steel. [27] 
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Součástí společností skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL jsou 

například Energetika Třinec, a.s., Strojírny Třinec, a. s., Slévarny Třinec, a. s., Refrasil, s. r. 

o., Řetězárna, a. s., Sochorová válcovna TŽ, a. s., VÚHŽ a.s., Materiálový a metalurgický 

výzkum s.r.o., Šroubárna Kyjov, spol. s r.o., Hanácké železárny a pérovny, a.s., Kovárna Viva 

a.s., Metalurgia S.A., Střední odborná škola Třineckých železáren, D&D Drótáru Zrt. a 

nejnověji ŽDB Drátovna a. s. a DALSELV DESIGN a.s. [27] 

Dnes jsou Třinecké železárny nejen významným hutním podnikem, ale také důležitým 

prvkem regionu a města Třinec, které se zejména díky železárnám proměnilo z malé 

zemědělské obce ve významné město. Třinecké železárny podporují český extraligový 

hokejový tým HC Oceláři Třinec a řadu dalších kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit 

v regionu i mimo něj. [27] 

 

3.2 Třinecké železárny a CSR 
 

„Vedení Třineckých železáren si velmi rychle uvědomilo, že začleněním CSR jako 

strategické investice do základní obchodní strategie společnosti, procesů a principů 

podnikového managementu, může mít pozitivní dopad na společnost, na životní 

prostředí, ale zejména na komunitu, ve které železárny působí, a že jejich 

prostřednictvím může zároveň zvýšit svoji image a potažmo i zlepšit hospodářské 

výsledky.“ [14] 

 

Systém společensky odpovědného chování je v dnešní době podstatnou součástí 

účinného a hospodárného podnikání. Protože společenskou odpovědnost nelze brát za nějaký 

teoretický koncept, ale za cíl a závazek, který  si dali vůči sobě, pracovníkům a regionu, se 

Třinecké železárny snaží aktivně uplatňovat principy CSR v každodenní práci. S ohledem na 

svůj rozsáhlý výrobní program a zaměření, mají TŽ na region, jeho obyvatelé a životní 

prostředí značný vliv. Jejich hlavním cílem je, aby tento vliv byl v co největším rozsahu 

pozitivní. Snaží se dosáhnout tohoto cílu, protože  svým chováním můžou pozitivně ovlivnit 

život v regionu, což se promítne i v životech jejich pracovníků a jejich rodin. 

Obecně TŽ se snaží prosazovat principy společenský odpovědného chování 

v následujících čtyř oblastech: 

 Společensky odpovědné chování v oblasti ekonomiky 

 Společensky odpovědné chování k životnímu prostředí  
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 Společensky odpovědné chování k regionu 

 Společensky odpovědné chování k pracovníkům 

Neoddělitelnou součástí podnikatelského programu Třineckých železáren je už po 

řadu let program ochrany životního prostředí. Snahou Třineckých železáren je neustále 

snižovat ekologickou zátěž ve svém okolí. Dlouhodobá koncepční práce v této oblasti se 

postupně pozitivně projevuje v okolní krajině. [28] 

Neustálé snižování vypouštění plynných emisí a prachu se projevuje v postupné 

regeneraci okolních beskydských lesů. 

Systém uzavřených vodních okruhů a čistíren odpadních průmyslových vod zajišťuje 

šetrné nakládání s povrchovými zdroji vod a nízký stupeň znečištění odpadních vod 

vypouštěných do vodního toku. 

Rovněž nakládání s velkoobjemovými a maloobjemovými odpady, které v procesu 

výroby Třineckých železáren vznikají, odpovídá požadavkům doby. Značná část odpadů je 

recyklována a znovu použita v hutní výrobě, část odpadů je využita jako druhotná surovina 

pro další zpracování v jiných odvětvích průmyslu. Odpad, který není recyklovatelný a jinak 

zpracovatelný se ukládá na řízených skládkách tak, že jeho ukládání odpovídá přísným 

hygienickým normám daných zákonem o odpadech. [28] 

Starost o přírodní zeleň na území hutě je neoddělitelnou součástí programu ochrany 

životního prostředí. Samozřejmostí je také péče o biokoridor podél řeky Olše, která protéká v 

délce téměř 7 km železárnami a také úpravy zelených ploch ve městě Třinci a jeho okolí. 

Významnou aktivitou je také řešení starých ekologických zátěží, kde je již zpracován 

realizační projekt sanace kontaminovaného území. I na tomto poli již bylo dosaženo prvních 

úspěchů a podle zpracovaného dlouhodobého programu je připraveno postupné vyřešení 

tohoto finančně i technicky náročného úkolu. [28] 

 

SPORT 

Díky této podpoře může vzrůstat hokejový klub HC Oceláři Třinec, který byl založen 

v roce 1923 a patří již řadu let k české hokejové špičce. Do extraligy vstoupil v roce 1995 a 

od té doby se postupně propracoval do české hokejové elity. V sezoně 2010/2011 dosáhli HC 

Oceláři Třinec největšího úspěchu a získali pro Třinec prezidentský pohár i pohár vítěze 

Extraligy. 

Další podpora sportu je spojena s 53. Ročníkem Zlaté Tretry, který se konal tradičně 

v červnu 2014 v Ostravě. Zlatou tretru ozdobili čeští atleti Vítězslav Veselý, který zvítězil 
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v oštěpu, a Jan Marcell, který skončil druhý ve vrhu kouli. Hvězdami mítinku byl Justin 

Gatlin, a LaShwan Merrit v běhu na 100 m. Zlatá Tretra nabídla jako každoročně výbornou 

podívanou s řadou vynikajících sportovních výkonů. 

Za podpory Třineckých železáren se letos v únoru v nové multifunkční Werk Areně 

konal 23. Ročník Beskydské laťky, kde byli diváci svědky dechberoucího představení 

světových výškařských sportovců. 

 

KULTURA 

Třinecké železárny podporují rovněž kulturní akce. K nejznámějším na celém Slezsku 

patří „Gorolski Święto“, které se odehrálo v loňském roce již po šedesáté sedmé. Jako 

každoročně se tento svátek koná v Jablunkově, kde se představí lidové soubory od místních 

přes české, slovenské až po světové . Tato přehlídka souboru trvá vždy tři dny a navštěvují ho 

lidé ze všech koutů naši republiky i ze zahraničí. 

Další neméně známou akcí jsou Slezské dny, které se konaly již po čtyřicáté páté 

v Národopisném areálu Matice slezské v Dolní Lomné. Milovníci folkloru mohli vidět 

nádherná vystoupení souborů z Čech, Slovenska. Na podiích vystoupilo během víkendu 

zhruba šest stovek účinkujících a všichni si vysloužili potlesk publika. 

 

CHARITA 

Ani charita není Třineckým železárnám cizí. Letos podpořily koncert lidí dobré vůle, 

který se pravidelně konal v nejvýznamnějším poutním místu v České republice – Velehrad. 

Věřící se zde každým rokem scházejí, aby uctili památku slovanských věrozvěstů Cyrila a 

Metoděje. Třinecké železárny patřily k hlavním partnerům těchto oslav. 

Třinecké železárny nemohly chybět ani na akci, která se konala na česko – slovensko 

– polském pomezí známá jako Srdce Evropy. Od doby prvního ročníku konání vynesla tato 

akce díky štědrosti sponzorů i návštěvníků více než 2,5 milionu korun. Tyto finance byly 

předány na pomoc do ústavu, postiženým dětem a dalším potřebným. 
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3.3 Úvod do problematiky 

 

Hodnocení spokojenosti pracovníků v Třineckých železárnách je prováděno dle platné 

legislativy TŽ – PP – 30/06 „Spokojenost a motivace pracovníků“, kde jsou popsány dva 

způsoby zjišťování spokojenosti pracovníků, a to: 

 Přímo – dotazováním na postoje pracovníků k faktorům práce a pracovního 

prostředí. 

 Nepřímo -  posouzením indikátorů jako stav BOZ, míra fluktuace, vývoj 

nemocnosti, plnění kvalifikačních požadavků, vývoj mezd a vývoj 

vynálezeckých a zlepšovatelských aktivit pracovníků. 

  První přímé měření spokojenosti pracovníků proběhlo v roce 1998 a další se začala 

v pravidelných 2letých periodách provádět od roku 2000 s tím, že již na začátku byla 

nastavena struktura dotazníku, která je zachována doposud. V první části je baterie fixních 

otázek zaměřených na vyhodnocení faktorů práce a pracovního prostředí a druhá část je 

věnována doplňujícím otázkám mapujícím vždy jinou oblast podle aktuálních potřeb. V roce 

2012 byla struktura dotazníku aktualizována, zejména se snížil počet fixních otázek 

z původních 40 na 35, u kterých však zůstala zachována číselná řada od roku 1998, čímž je 

zachováno sledování trendu úrovně spokojenosti pracovníků. Z pohledu systému kvality je 

úroveň spokojenosti s faktory práce a pracovního prostředí zjištěná celkově za TŽ 

sledovaným údajem a současně tento údaj patří mezi základní měřitelné ukazatele personální 

politiky uvedené v PoP.  

  Nepřímé měření spokojenosti pracovníků spočívá ve vyhodnocení stanovených 

faktorů jednou ročně. Současně je možno sledovat vývoj těchto faktorů v průběhu 6 let 

zpětně.  

 V platné legislativě Třineckých železáren pracovní postup stanovuje metodiku šetření 

spokojenosti včetně zjišťování trendu ve vývoji spokojenosti pracovníků, systém 

projednávání výsledků šetření a odpovědnosti pro rozhodování o opatřeních ke zlepšení stavu. 

Dále tento pracovní postup popisuje formy zvyšování vědomí potřeby kvality u pracovníků a 

přispívá k tomu, aby se kvalita stala prioritou všech pracovníků. Vysoká míra vědomí potřeby 

kvality a environmentu je pilířem kultury prosperující organizace. 

Kvalita práce závisí nejen na technických a organizačních podmínkách společnosti, ale 

i na ochotě zaměstnanců podávat kvalitní výkon. Motivace ke kvalitní práci a podpora vědomí 
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potřeby kvality jednotlivce přispívá k připravenosti pracovníků podávat kvalitní výkony a tím 

nepřímo působí na míru jejich spokojenosti. 

 

3.3.1 Přímé  měření spokojenosti pracovníků 
 

Přímé měření spokojenosti pracovníků je prováděno dotazníkovým šetřením 

minimálně jednou za dva roky. Dotazníkové šetření je prováděno plošně v rámci TŽ, a to 

prostřednictvím elektronického dotazníku uvedeného na příslušné internetové adrese. Šetření 

provádí prověřený personalista. 

Dotazy jsou zaměřeny na zjištění spokojenosti pracovníků s vybranými faktory práce a 

pracovního prostředí. Respondenti jsou zároveň dotazování na míru důležitosti, kterou těmto 

faktorům připisují. V obou případech mají pracovníci možnost využít k hodnocení těchto 

faktorů 5- ti bodovou škálu. Sledované faktory práce a pracovního prostředí jsou rozděleny do 

tematických okruhů: 

 Zákaznická orientace 

 Racionální angažovanost – systém řízení 

 Atmosféra TŽ 

 Systém odměňování 

 Vzdělávání a profesní růst 

 Bezpečnost práce, pracovní prostředí, životní prostředí 

 Sociální systém 

Jednotlivé faktory moou být dle potřeby doplňovány a obměňovány. 

Vyhodnocení a statistické zpracování dat provádí pověřený personalista. Statistické 

zpracování získaných údajů obsahuje: 

a) Výpočet absolutních a relativních četností. Jedná se o rozdělení četností odpovědí 

zaměstnanců na všechny otázky v dotazníku.  

b) Posouzení míry spokojenosti dle indexu extenzity  Es = (S-N) / (S+N), kde 

S vyjadřuje počet respondentů, kteří jsou s daným prvkem velmi či spíše spokojeni, 

N vyjadřuje počet respondentů, kteří jsou s daným prvkem velmi či spíše nespokojeni, 

c) Posouzení míry důležitosti dle indexu extenzity Ed  = (S-N) / (S+N), kde 

S - počet respondentů, kteří považuji daný prvek za vysoce či spíše důležitý, 

N - počet respondentů, kteří považují daný prvek za spíše nebo naprosto nedůležitý. 
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Index extenzity (E) může nabývat hodnoty od +1 do -1. 

Hodnoty obou indexů slouží pro porovnávání míry důležitosti a spokojenosti s faktory 

práce a pracovního prostředí mezi jednotlivými šetřeními. 

Vyhodnocení a interpretaci výsledků šetření zabezpečuje pověřený 

personalista. Součástí vyhodnocení je posouzení trendu ve vývoji spokojenosti 

pracovníků s jednotlivými faktory, a to zejména s těmi, jimž pracovníci připisují 

vysokou důležitost a jsou s nimi nejméně spokojeni. 

 

3.3.2 Nepřímé měření spokojenosti pracovníků 
 

Nepřímé měření spokojenosti pracovníků spočívá v pravidelném ročním 

vyhodnocování stavu BOZ, posuzování vývoje nemocnosti, posuzování míry fluktuace, 

sledování plnění kvalifikačních požadavků, analýze vývoje jednotlivých složek mezd, 

sledování vývoje vynálezeckých a zlepšovatelských aktivit pracovníků. 

Stav BOZ v TŽ je indikátorem spokojenosti zaměstnanců, pocit bezpečí patří k 

základním potřebám lidského jedince. Řízení BOZ se zabývá systémem preventivních 

opatření proti poškozování zdraví z práce. V praxi fungování tohoto systému znamená 

vytváření podmínek pro trvalé zlepšování bezpečné práce a pracovního prostředí 

Posuzování vývoje nemocnosti se opírá o sledování trendu v počtu prostonaných dnů z 

důvodu nemoci, pracovních a ostatních úrazů. Nemocnost může nepřímo vypovídat o 

spokojenosti pracovníků. Existuje předpoklad, že nespokojený pracovník častěji „utíká“ do 

nemoci bez vážnějších zdravotních obtíží.  

Míra nežádoucí fluktuace nepřímo vypovídá o spokojenosti pracovníků a tudíž o 

ochotě pokračovat v práci pro společnost. Jsou sledovány počty těch pracovníků, kteří 

odcházejí z TŽ na základě vlastní výpovědi. 

Sledování kvalifikačních požadavků a řešení vzniklého kvalifikačního deficitu vychází z 

vyhodnocování systému kontinuálního vzdělávání zaměstnanců TŽ. Jde o: 

 stanovení požadované kvalifikace na příslušné místo 

 realizaci vzdělávání, které slouží k odstraňování kvalifikačních deficitů  

 posouzení uplatňování znalostí a dovedností v praxi a postup při odstraňování 

kvalifikačních deficitů  

Systém kontinuálního vzdělávání pomáhá pracovníků v přípravě na kvalitní výkon profese a 

nepřímo tak ovlivňuje jejich spokojenost. 
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Analýza vývoje jednotlivých složek mezd slouží k objektivizaci postojů pracovníků k 

odměňování.  

Sledování vývoje zlepšovatelských aktivit nepřímo vypovídá o spokojenosti 

zaměstnanců a je námětem pro opatření ke zlepšení celkového pracovního prostředí. 

 

3.4 Opatření ke zlepšení 
 

 Závěrečnou zprávu "Spokojenost pracovníků - přímé a nepřímé měření" vedoucí 

personalistiky předloží ZV a.s. Součástí této zprávy jsou opatření vyplývající ze závěrů 

dotazníkového šetření a posouzení výsledků nepřímého měření spokojenosti pracovníků. 

GR po projednání závěrečné zprávy rozhodne o přijetí navrhovaných opatření na 

podporu zlepšení míry spokojenosti pracovníků. 

Po uplynutí roku, v němž není prováděno přímé měření spokojenosti dotazníkovou 

metodou, je předložena zpráva "Nepřímé měření spokojenosti pracovníků" o stavu nepřímých 

indikátorů spokojenosti pracovníků včetně vyhodnocení stavu plnění opatření přijatých k její 

podpoře. Součástí zprávy je vyhodnocení plnění opatření, která byla přijata na základě 

výsledků dotazníkového šetření spokojenosti v předchozím roce. 

 

3.5 Formy zvyšování vědomí potřeby kvality a environmentu 
 

1. Programy a akce k motivaci práce bez vad 

Jedná se o stěžejní formy podporující zvyšování vědomí potřeby kvality a environmentu i 

pracovníků. Tyto jsou součástí měsíčního/kvartálního školení QMS – EMS všech pracovníků 

v OÚ. 

2. Vynálezecké a zlepšovatelské aktivity 

V Třineckých železárnách jsou přijímány zlepšovací aktivity a vynálezy pro technické, 

výrobní a provozní zdokonalení, řešení problémů BOZ, ekologie. Kritériem posouzení 

vynálezu či zlepšovacího návrhu kromě ekonomického přínosu může být i zlepšení kvality 

výrobků a služeb, zvýšení bezpečnosti práce či zlepšení pracovního a životního prostředí. Za 

rozvoj vynálezectví a zlepšovatelství odpovídá vedoucí zaměstnance ve svém OÚ. Vedoucí 
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zaměstnanci mohou motivovat vynálezecké a zlepšovatelské aktivity pracovníků také 

vyhlášení tematických směrů a tematických úkolu. 

3. Vizuální management 

Vizuální management, v našem případě přenos informací „shora dolů“ prostřednictvím 

standardně koncipovaných centrálních informačních tabulí (CIT), slouží rovněž ke zvýšení 

míry vědomí potřeby kvality a environmentu pracovníků. CIT doplňující informace, které 

pracovník potřebuje ke svému pracovnímu výkonu. Sjednocují znalost pracovníků o poslání a 

cílech TŽ, stavu a kvalitě jejich plnění, námětech na zlepšení. 

4. Informační akce 

Třinecký hutník a Vnitropodnikový zpravodaj využívá k posilování vědomí kvality a 

environmentu pracovníků TŽ zveřejňování článků, které informují o kvalitě práce jednotlivců, 

kolektivů, poskytují návody k překonávání překážek při dosahování kvalitativních parametrů 

výrobku, služeb a podobně. Stejně tak informuje o nutnosti ochrany životního prostředí. 

 

3.6 Analýza současného stavu 
 

  Novou výzvou v oblasti řízení lidských zdrojů je sledování angažovanosti pracovníků, 

kterou obecně lze charakterizovat jako aktivní účast a spolupráce na řešení problémů. 

Z hlediska firemní praxe je možno pod pojmem angažovanost pracovníků si představit 

motivaci pracovníků, jejich loajalitu, spokojenost, vztah k zaměstnavateli, hodnocení 

pracovního prostředí, postoje k firemní kultuře a akceptace vzoru chování a postojů 

nadřízeného. Doposud se Třinecké železárny zabývaly spokojeností pracovníků, jak je vidno 

z formulace pojmu, angažovanost má přímou souvislost se spokojeností, kde navíc některé 

oblasti se vzájemně prolínají. Proto s jistým nadhledem lze konstatovat, že mnohé z výše 

uvedeného je součástí stabilně zadávaných otázek zaměřených na faktory práce a pracovního 

prostředí nebo bylo součástí dalších otázek v předešlých šetřeních spokojenosti pracovníků. 

   V současné době se snaží upravit obsahovou náplň dotazníku, a to jak baterii fixních 

otázek, tak další otázky, aby dotazník byl zacílen komplexně na angažovanost pracovníků. 

Fixní otázky jsou zaměřené na vyhodnocení faktorů práce a pracovního prostředí, které musí 

ponechat z důvodu systému kvality.  
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  Aplikace obsahu pojmu angažovanost pracovníků do strukturovaných otázek v 

dotazníku jim umožní, na základě odpovědí dotázaných pracovníků, vytvořit obraz o jejich 

postojích k jednotlivým oblastem, jako je: 

 pracovní prostředí – hodnocení vypovídá o tom, jak pracovníci posuzují kvalitu 

prostředí a své pracovní podmínky, atmosféru na pracovišti  

 emoční angažovanost – ukazuje, jak je pracovník loajální vůči svému zaměstnavateli  

 racionální angažovanost - je indikátor spokojenosti pracovníků s fungováním a 

organizací práce na pracovišti  

 sdílení hodnoty značky (loga TŽ) -  vypovídá o tom, jak je pracovník ztotožněný 

s reprezentací dané značky, jména zaměstnavatele a jeho výrobků  

 zákaznická orientace – ukazuje, jak je pracovník ztotožněný se zákaznickou orientací 

svého zaměstnavatele, jeho orientaci na budoucnost a společenskou odpovědnost 

  Výše uvedené oblasti mají dále rozvedeny do konkrétních námětů, z nichž lze již 

navrhnout otázky nejen pro letošní dotazníkové šetření, ale i následující, proto snahou je 

vytvoření do jisté míry zásobníku také pro budoucí dotazníková šetření. 

1.  Jaká je úroveň vztahů pracovníků na různých pracovních pozicích k organizaci: 

- jsou pro ně TŽ zaměstnavatel, kterému věří 

- spojují svou budoucnost s TŽ 

- jak jsou ztotožněni se strategií TŽ 

2.  Jaká je, dle zkušeností pracovníků, úroveň jejich spokojenosti v oblastech: 

- podpory výkonu práce - adekvátní zpětná vazba na výkon zaměstnance, pochvala a 

poděkování za dobrou práci 

- porozumění - zaměstnanec ví, co je od jeho práce očekáváno 

- informovanosti a komunikace na úrovni celé organizace i na pracovištích, důvěryhodnost 

poskytnutých informací vedením 

- systému řízení organizace a atmosféry na pracovišti  

- systému školení a zaškolování 

- zaměstnaneckých programů 

3.  Jaká je úroveň angažovanosti, loajality pracovníků a motivace pro jejich práci: 

- hodnocení podmínek profesního růstu – podpora ze strany nadřízeného 

- využití zkušeností a dovednosti při výkonu dané profese  

- využití profesních schopností zaměstnanců 
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- zodpovědný přístup v řešení pracovních úkolů 

- odměňování dle výkonu - nastavení parametrů odměňování  

- faktory působící na motivaci a angažovanost pracovníků – zájem o dění v organizaci, 

uspokojení v práci i s prací, pohlcení prací v průběhu směny, soustředění na svou práci 

v průběhu směny 

- proaktivní vyhledávání budoucích příležitostí 

- proaktivní přístup – přinášení nových nápadů  

4.  Jak jsou pracovníci ztotožnění se zákaznickou orientací: 

- jak pracovníci vidí zákazníka  

- zda jsou zaměstnanci hrdi na to, že pracují v TŽ 

- zda by doporučili TŽ jako dobrého zaměstnavatele v regionu 

- jak jsou ztotožnění se strategií, cíli a jak hodnotí soulad „slov a činů“ na svém pracovišti 

- do jaké míry jsou pracovní týmy zodpovědné za nízký výkon, jaká je vzájemná podpora 

členů týmu pro společný výkon v zájmu TŽ 

- do jaké míry jsou zaměstnanci oddáni své práci  

5.  Jaké jsou vztahy mezi jednotlivými stupni řízení a jaká je úroveň hodnocení pracovního 

prostředí: 

- komunikace v přímé linii – role nadřízeného, otevřená komunikace 

- obavy z dalších problémů při vyslovení nesouhlasu s nadřízeným  

- schopnost zaměstnance jednoduše komunikovat s nadřízeným 

- iniciativa - pomoc jiným zaměstnancům, když tato potřeba vznikne 

- snaha rychle řešit vzniklé problémy v pracovním týmu  

- snaha pracovníků akceptovat změny v organizaci a rychle se adaptovat na obtížné situace 

- dodržování bezpečnosti práce a předpisů na pracovišti 

  Lidé a jejich angažovanost pro věci firemní jsou považováni za významný zdroj 

současného i budoucího růstu organizace. Proto dotazníkové šetření budou nadále provádět a 

mapovat jednotlivé oblasti angažovanosti nejen v letošním roce, ale i v následujících 

šetřeních.  

Letošní přímé měření spokojenosti pracovníků bude realizováno novou formou 

dotazníkového šetření, založeného na sběru dat v elektronické podobě. Do šetření, které 

proběhne v říjnu, budou zapojeni všichni pracovníci. Dotazník bude moci pracovník vyplnit 

na libovolném počítači v TŽ (na svém pracovišti, u mistra, ve školících místnostech), 
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„papírové“ dotazníky nebudou k dispozici. Informace o měření spokojenosti budou 

zveřejněny v Třineckém hutníku (Třinecký magazín), podrobnější pokyny k vyplnění 

dotazníku pracovníci obdrží od svých nadřízených vedoucích pracovníků.   

 

4 ÚROVEŇ SPOKOJENOSTI PRACOVNÍKŮ JAKO SOUČÁST 

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO CHOVÁNÍ PODNIKU 
  

V konkurenčním boji je výkonný, kvalifikovaný a spokojený pracovník jedním 

z hlavních prvků úspěchu.  Potenciál, který pracovník v práci využívá, je ovlivněn i vztahem 

k zaměstnavateli. Spokojení pracovníci jsou základem každé prosperující organizace.  

Spokojenost pracovníků se odráží od aspektů, které je motivují k pracovním výkonům a od 

hodnocení jejích pracovních výkonů zaměstnavatelem. V současné době řada organizací klade 

největší důraz v oblasti pracovní motivace na finanční ohodnocení. Zaměstnavatelé se ve 

většině případů  zabývají hlavně peněžní odměnou za vykonanou práci a v pozadí organizací 

zůstává motivace nefinančního charakteru. Toto však pro celkově spokojeného pracovníka 

nestačí. Je třeba zaměřit se na všechny oblasti společenské odpovědnosti. To znamená  starat 

se  o dobré pracovní prostředí, vyhovující pracovní pomůcky a pracovní oděv, zdravotní stav 

pracovníků a vytvořit bezpečné podmínky pro jejich práci. Vytvářet příjemnou pracovní 

atmosféru, zvyšovat kvalifikaci svých pracovníků, podpora sebevzdělávání a v neposlední 

řadě poskytování  různých zaměstnaneckých výhod. Je potřeba  pracovníka motivovat ve 

všech těchto směrech abychom docílili jeho celkové spokojenosti . Proto je důležité provádět 

hodnocení spokojenosti pracovníků pro zjištění momentálního stavu spokojenosti a dle 

výsledků nadále pracovat na zvyšování této spokojenosti.  Z tohoto můžeme odvodit, že to jak 

je pracovník spokojený, tak vnímá organizaci a tak je organizace vnímaná i okolím. 

V dnešní době řada organizací hodnocení spokojenosti pracovníků vůbec neprovádí a 

nebo tento úkol bere jenom jako formalitu. To znamená, že provádějí hodnocení spokojenosti, 

ale s jejich výsledky dále vůbec nepracují. Sama jsem se s takovým postupem setkala, kromě 

Třineckých železáren jsem navštívila pár organizací a tam se seznámila s tímto problémem. 

Jestliže se organizace snaží chovat společensky odpovědně, měly by provádět hodnocení 

spokojenosti svých pracovníků zodpovědně, plánovitě, cíleně a vždy pracovat se zpětnou 

vazbou směrem k hodnoceným pracovníkům. Společenská odpovědnost je o tom, postupovat 

nad rámec stanovených legislativních požadavků a realizovat aktivity, které jsou prospěšné 
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nejen pro organizaci i pro jejich pracovníky, obchodní partnery a širokou veřejnost. 

Společensky odpovědná organizace se, vedle korektního vztahu ke svým pracovníkům a 

dalším obchodním partnerům, snaží uspokojovat požadavky i ostatních zainteresovaných 

stran, tj. občanů, státní správy i uzemní samosprávy, občanských sdružení aj. a stará se i o 

životní prostředí 

Většina organizací provádí hodnocení spokojenosti pracovníků pomocí dotazníků. Dle 

mého názoru je tato metoda výhodná pro velké organizace s velkým počtem pracovníků, ale u 

menších organizací bych preferovala osobní pohovor s pracovníkem. Pohovor s pracovníky je 

sice časově náročnější na provedení, ale na druhou stranu je více osobní a můžeme tak zjistit 

individuální potřeby každého pracovníka. Myslím si, že pracovník se může při rozhovoru více 

otevřít a dozvíme se o něm víc než z klasického dotazníku. Dotazníkovou metodou i osobními 

pohovory zjistíme, co pracovníci skutečně dělají, říkají, zda touží nadále pracovat ve své 

organizaci, tedy to, jaký mají vztah ke své organizaci ve které pracují. Při zjišťování 

spokojenosti pracovníků a jejich vztahů k organizaci by se kladené otázky měly zaměřit na 

následující oblasti: 

1. postoje vůči organizaci 

2. chování mající  vztah k prácí (motivace) 

3. názory na organizaci a péči organizace o pracovníky 

4. pracovní faktory ( péče o pracovníky, spravedlnost v odměňování, ocenění přínosu 

nápadů pracovníků, komunikace v organizaci, spokojenost s každodenními činnostmi , 

aj.) 

5. další obecné názory na organizaci 

6. dobrovolné společenské aktivity 

7. integrita organizace 

Měla jsem možnost nahlédnout do materiálu jak Třinecké železárny provádějí 

hodnocení spokojenosti pracovníků. Systém mají zaveden velice dobře, hodnocení provádí 

pravidelně a s výsledky měření se snaží pracovat. Každoročně sestavují pro pracovníky nové 

dotazníky. Z toho vyplývá, že jim záleží na svých pracovnících a hodnocení neprovádějí 

jenom formálně.  

Třinecké železárny mi poskytly výsledky hodnocení spokojenosti pracovníků v oblasti 

zákaznické orientace, bezpečnosti práce, pracovní a životní prostředí, sociálního systému za 

rok 2010, 2012 a 2014. Podle níže uvedeného vzorce jsou vypočteny hodnoty.  
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Posouzení míry spokojenosti dle indexu extenzity Es = (S-N) / (S+N), kde S vyjadřuje počet 

respondentů, kteří jsou s daným prvkem velmi či spíše spokojeni, N vyjadřuje počet 

respondentů, kteří jsou s daným prvkem velmi či spíše nespokojeni, Index extenzity (E) může 

nabývat hodnoty od +1 do -1. Uvedené hodnoty vyjadřují úroveň spokojenosti pracovníků 

celkově za TŽ. V návaznosti na jednotlivé hodnoty indexu spokojenosti lze konstatovat, že 

pokud se hodnoty blíží 1, např. 0,849, 0,881 a 0,961 jsou pracovníci spokojeni s určitým 

faktorem. Opačně, v případě hodnot kolem 0 a níže jsou pracovníci s určitými faktory spíše 

nespokojeni. Na základě těchto výsledků jsem vypracovala grafy v těchto třech  oblastech. 

 

 

1. Zákaznická orientace 

 

Obrázek 4 Výsledky hodnocení spokojenosti v oblasti zákaznická orientace 

 

V uvedeném grafu můžeme vidět, že v roce 2010 a 2012 se hodnocení spokojenosti  

v oblasti hrdosti na značku TŽ a názor na to, že TŽ je dobrým zaměstnavatelem neměřilo. 

Jinak ve zbývajících oblastech se indexy spokojenosti každým rokem zvětšují. Tento pozitivní 
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vývoj koresponduje i s tím, že v roce 2011 získaly Třinecké železárny národní cenu za CSR a 

toto je důkazem zvětšujícího se trendu v péči o CSR. 

V průběhu let je i velmi patrné zvýšení spokojenosti pracovníků s vedením podniku to 

znamená, že jednotliví vedoucí pracovníci se snaží při návštěvách provozu s pracovníky 

komunikovat a jejich názory berou v potaz. 

 

2. Bezpečnost práce, pracovní a životní prostředí 

 

Obrázek 5 Výsledky hodnocení spokojenosti v oblasti bezpečnost práce, pracovní a životní 

prostředí 

 

Zde vidíme že v oblasti fyzikální podmínky práce v 2010 a 2012 jsou hodnoty 

minusové takže pracovníci byli v této oblasti nespokojeni, ale v roce 2014 se hodnoty zvýšily. 

V jiných oblastech se každým rokem hodnoty zvedají a pracovníci jsou spokojeni. Pokud 

vezmeme v úvahu, že např. hodnocení fyzikálních podmínek je ovlivněno místem výkonu 

práce, neboť pracovníci na výrobních provozech jsou přímo ovlivňováni prostředím výroby, 

zatím co pracovníci pracující v kancelářích tuhle oblast posuzují jinak. Prostředí hutní výroby 

bude vždy specifické, tak nelze očekávat, že budou velmi pozitivní výsledky zmíněných 
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fyzikálních podmínek, přestože se vynakládají velké finanční náklady na nové technologie, 

které přinášejí zlepšení těchto podmínek. Dále je potřebné vidět výsledky v širších 

souvislostech. 

 

3. Sociální systém 

 

Obrázek 6 Výsledky hodnocení spokojenosti v oblasti sociální systém 

 

V sociálním systému je vidět, že pracovníci jsou hodně spokojení s preventivní 

zdravotní péči a příspěvkem na teplou stravu. Co se týče úrovně stravování, tak hodnocení se 

postupně zlepšuje, což souvisí se zlepšující se nabídkou jídel a služeb organizace, která tuto 

oblast zabezpečuje. 

Po velmi úspěšných letech 2007 – 2008 nastal útlum a zejména hutní organizace se 

potýkaly s velkými problémy. V Třineckých železárnách se tato situace odrazila v podobě 

různých omezeních, které vedly k úspoře nákladů, proto se tato situace také odrazila v šetření 

ke spokojenosti v roce 2010, což je vidět u hodnocení – důvěra ve vedení nebo systému 

benefitů. Hodnocení spokojenosti pracovníků je důležité pro realizaci cílů CSR a pokud je 

celý systém dobře nastaven tak nám poskytuje dobré výsledky pro zlepšování  a další práci 
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s pracovníky. V Třineckých železárnách  je tento systém velice dobře nastaven, protože dle 

uvedených grafů vidíme, že úroveň hodnocení spokojenosti pracovníků se každým rokem 

zlepšuje a zvedá. 

 Při zkoumání na místě v Třineckých železárnách se potvrdilo, co již bylo uvedeno 

v teorii.   Se společenskou odpovědnosti by se mělo začínat uvnitř organizace a nejdříve se 

postarat o spokojenost svého pracovníka a pak se zaměřit na další oblasti. Pracovníci, kteří 

jsou spokojení se závazky své organizace, např. k životnímu a sociálnímu prostředí, budou 

více angažování, produktivní i pozitivní než ti, kteří pracují pro méně zodpovědné 

zaměstnavatele. Mnohé organizace se jeví navenek společensky odpovědně například, že 

sponzorují mimo organizační akce, snaží se organizaci zviditelnit na venek, ale skutečnost je 

jiná. Uvnitř organizace zapomínají na své pracovníky, nepečují o ně a neposkytují jím žádné 

zaměstnanecké výhody nebo dochází k takovým případům, že organizace poskytují benefity, 

ale při jejich rozdělování nepostupují spravedlivě. To znamená, že někteří pracovníci můžou 

být neprávem zvýhodňování. Každá organizace by si měla uvědomit, že spokojený pracovník 

ve všech směrech je pro ně základem. Na prvním místě by měli dbát o pohodlí svých 

pracovníků, na kterých stojí úspěšnost celé organizace.  

Příkladem takové to organizace jsou Třinecké železárny. Zde se snaží ve všech 

směrech pečovat o své pracovníky, podporovat je a náhradou za to jsou spokojeni pracovníci 

a je jím společenská odpovědnost blízká, protože se organizace o ně zajímá. V mnoha 

případech je mzdové ohodnocení, určitá pracovní pozice a s ní spojené pravomoci  

nejdůležitějším faktorem zaměstnanecké spokojenosti v organizaci, ale zdá se, že dobře 

zavedená strategie CSR může být dalším důležitým nástrojem ve zvyšovaní zaměstnanecké 

spokojenosti. Třinecké železárny mají systém CSR dobře zavedený a tím si organizace 

navenek zvyšuje svoji hodnotu a také sounáležitost svých pracovníku k firemní značce.  

Důkazem správnosti strategie CSR v  Třineckých železárnách je získaná národní cena České 

republiky za společenskou odpovědnost organizací v roce 2011. K prosperitě a úspěchu 

organizace přispívají spokojení pracovníci a proto je důležité provádět hodnocení 

spokojenosti pracovníků jako součást společensky odpovědného chování podniku a je nutné 

vycházet z jeho výsledků a neustále pracovat jak na jeho zlepšování, tak na procesech, které 

mohou zlepšit výsledky příštích šetření spokojenosti. Což se prokázalo přímo v Třineckých 

železárnách, jak je patrno z výše uvedených grafů, kde se hodnoty spokojenosti pracovníků 

zvedají. 
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5  NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ, ZÁVĚR 

 

Z výše uvedených grafů vidíme, že ve všech třech hodnocených oblastech spokojenost 

pracovníků každým rokem narůstá, což svědčí o snaze Třineckých železáren stále zvyšovat 

péči o své pracovníky. Z toho také vyplývá, že se snaží s výsledky hodnocení spokojenosti 

pracovníků pracovat a zkvalitňovat dotazníky. Dle mého názoru si Třinecké železárny 

v hodnocení spokojenosti pracovníků počínají dostatečně a mají tento systém velice dobře 

propracovány, ale vždy je možno něco zlepšovat. Následující text rozebere tuto problematiku 

za rok 2014 podrobněji. 

 

5.1 Zákaznická orientace 
 

 

 

Obrázek 7 Výsledky hodnocení spokojenosti v zákaznické orientaci za rok 2014 

 

0,961 
0,881 

0,976 0,934 

0,805 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Jednotlivé oblasti hodnocení spokojenosti 

Zákaznická orientace 

Index Es2014



47 
 

 V oblasti zákaznické orientace (viz obrázek 7) je index spokojenosti celkem vysoký 

kolem 0,9 ale ve dvou oblastech tj. názor na to, že TŽ je dobrý zaměstnavatel a důvěra ve 

vedení podniku jsou výsledky nižší. Proto bych navrhovala v oblasti dobrého zaměstnavatele 

zlepšit komunikaci k novým a současným pracovníkům v oblasti možnosti uplatnění např. 

kampaň, prezentace, videa o tom že Třinecké železárny v regionu znamenají jistotu práce a 

trvalého zaměstnaní. Zdůraznit, že díky Třineckým železárnám je v regionu zajištěna nejnižší 

míra nezaměstnanosti. Co se týče důvěry ve vedení podniku, bych navrhla lepé informovat 

své pracovníky o realizaci nových projektů, dále aby všichni pracovníci organizace znali cíle 

svého podniku, rozuměli tomu čím se zabývají další útvary organizace a jaké jsou priority 

organizace. Dále informovat pracovníky o vstupech na nové trhy a získaných akvizicích. 

Myslím si, že když pracovník ví, že jeho organizace prosperuje a expanduje, tak cítí větší 

jistotu a důvěru ve vedení podniku. Snaha poskytnout všechny potřebné prostředky pro své 

pracovníky. Po profesionálním závodníkovi nemůžeme čekat dobré výsledky, když nedostane 

skvělý vůz. To samé platí i v organizaci. Každému pracovníkovi poskytněte takové možné 

prostředky, aby mohl svoji práci vykonávat co nejlépe. V organizacích se často šetří na 

technologiích a inovacích procesu, což má dopad na menší výkon celé organizace. Úsilí o 

vytvoření na pracovišti jasně zorganizovanou hierarchii, kde bude mít každý pracovník své 

místo. 

Když se organizace bude snažit dodržovat tyto návrhy, pracovat na užších vazbách mezi 

vedením a pracovníky tak ne jen organizace bude správně fungující, ale i  pracovníci budou 

více spokojení, zvětší se důvěra ve vedení podniku a výsledky hodnocení v těchto oblastech 

se dle mého názoru zvětší. 
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5.2 Bezpečnost práce, pracovní a životní prostředí  

 

 

Obrázek 8 Výsledky hodnocení spokojenosti v oblasti bezpečnost práce za rok 2014 

 

 Další zkoumanou oblastí je bezpečnost práce, pracovní a životní prostředí. Zde 

z obrázku 8 vidíme, že výsledky jsou v oblasti fyzikálních podmínek práce a technického 

vybavení pracoviště velice nízké. Tady bych navrhovala  striktní dodržování systému 5S. 

Cílem této metody je: 

 Zlepšit tok materiálu a informací 

 Zvýšit produktivitu práce 

 Zlepšit kvalitu 

 Zlepšit bezpečnost práce 

 Ochrana životního prostředí 

 Vytvořit příjemné pracovní prostředí 

 

V Třineckých železárnách je tento systém 5S zaveden teprve krátce a není dodržován 

ve všech provozech. Předpokládám, že zavedení tohoto systému v provozu se osvědčí a 

přinese lepší výsledky v příštím měření hodnocení spokojenosti pracovníků. Dle mého názoru 
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by nijak neuškodilo, kdyby bylo samotným pracovníkům umožněno vyjádřit svůj názor 

formou dotazníků jak zlepšit fyzikální podmínky na svém pracovišti. Zároveň by mělo vedení 

jednotlivých provozu informovat své pracovníky o inovacích a návrzích, které jsou v tomto 

směru prováděny. Již výše zmíněné hodnoty spokojenosti vzal podnik v úvahu a nějakou 

dobu s nimi pracuje a dělá vše proto aby tyto hodnoty vzrostly.  

Důkazem je , že v roce 2013 Třinecké železárny dostaly osvědčení Bezpečný podnik. 

Osvědčení o bezpečném podniku znamená, že systém řízení bezpečnosti práce je správně 

nastaven a že v praxi funguje. Platí do roku 2016, poté jej bude muset organizace znovu 

obhájit. Pro Třinecké železárny je prioritou, aby měli zdravé pracovníky, kteří budou schopni 

odvádět očekávaný pracovní výkon. Proto se jim organizace snaží zajistit bezpečný prostor, a 

zároveň je vést k tomu, aby se v prostředí průmyslové organizace, obzvlášť pak v těžkých 

provozech pohybovali a pracovali bezpečně. To znamená, že co se týče bezpečnosti práce a 

pracovního prostředí není podnik benevolentní. 

Co se týče technického vybavení pracoviště bych navrhla zavádět nové stroje a 

zařízení s nejvyšší možnou prioritou ochrany zdraví pracovníků. Domnívám se, že nové a 

lepší pracovní pomůcky a vybavení přispějí k většímu komfortu pracovníků a jejich 

spokojenost s práci se zvýší. V organizaci je již zavedenou tradicí, že každý jednotlivý provoz 

vyhlašuje co ročně soutěž mladých zlepšovatelů, která je nakonec celopodnikově 

vyhodnocena a všichni úspěšní zlepšovatelé jsou odměňování. Dalším návrhem by mohla být 

modernizace ovládání strojního zařízení, která by šetřila jak pracnost tak i větší spotřebu 

elektrické energie na menší. Na některých provozech by se mohlo zavádět sledování toku 

materiálu počítačem což by zlepšilo přehled o chodu provozu i jeho plynulost. Myslím si, že 

neustálým zlepšováním a modernizaci i některých zastaralých provozů, by se mohla zlepšit a 

prodloužit jejich životnost a tím  spokojenost pracovníků. 
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5.3 Sociální systém 

 

 

Obrázek 9 Výsledky hodnocení spokojenosti oblasti sociální systém za rok 2014 

 

Poslední hodnocenou oblastí je sociální systém.  Zde ze všech měřených oblastí 

nejhůře dopadla úroveň stravování jak je patrné z obrázku 9. Je vidět, že pracovníci 

Třineckých železáren nejsou spokojení s gastronomií. Navrhuji důkladně zrevidovat současný 

stav a projednat ho se současným dodavatelem nebo přímo změnit poskytovatele služeb. 

Zaměstnat kvalifikované a zkušené pracovníky v oboru. Dále rozšířit a obměňovat nabídku 

jídel. Vím, že je těžké uspokojit všechny, protože sto lidí sto chutí. Proto by se měli zaměřit 

více na tuto oblast a možná v dotaznících rozšířit otázky tykající se stravování a jak docílit 

uspokojení pracovníků. V Třineckých železárnách se pracuje na tři směnný provoz ranní, 

odpolední, noční. Výběr na ranní směně je poměrně rozsáhlejší což se už nedá říct o nabídce 

na odpoledních a nočních směnách. Proto bych navrhla aby nabídka jídel na odpoledních a 

nočních směnách  byla přiměřeně stejná jako na ranní směně. Některé jídla svou kvalitou a 

množstvím neodpovídají ceně což vede k nespokojenosti některých pracovníků. Dle mého 

názoru by se měly dodržovat i  stanovené normy co se týče množství jídla pro všechny 

pracovníky stejně. 

Rovněž poskytování volitelných výhod/ benefitů a půjček má hodnoty pod 0,8. Zde 

bych navrhla zvážit rozsah možností čerpání benefitů a také umožnit větší svobodu při 
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kombinování více benefitů v rámci povolené částky. Tímto problémem se zabývalo vedení 

podniku a v letošním roce přistoupilo ke krokům, které tuto problematiku částečně řeší. 

Závěry budou známy koncem roku. Pro správné vyhodnocení opatření bych navrhla opět 

dotazník. 

Obrovským plusem pro pracovníky organizace je poskytování osobních ochranných 

pracovních pomůcek (pracovní oděv, ochranné pracovní pomůcky, hygienické potřeby), které 

pracovníci obdrží zdarma. Tato skutečnost není standardem ve všech organizacích s 

podobným zaměřením. Tím to se sociální výhody zaměstnavatele pro pracovníky opět 

zvyšují. 
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ZÁVĚR 
 

Společenská odpovědnost organizací je v České republice stále na okraji současných 

společenských zájmů, ale při tom CSR je důležitým aspektem strategického chování 

organizací. V rámci tohoto konceptu se organizace chová odpovědně nejen v oblasti obchodní 

strategie, ale také v oblasti životního prostředí a sociálního chování. Společenská 

odpovědnost znamená udržení si ekonomického úspěchu a zvýhodněnou 

konkurenceschopnost tím, že organizace zlepšuje svou dobrou pověst a získává důvěru 

pracovníků, kteří v ní pracují nebo žijí v oblasti kde organizace působí. Lidé a pracovníci, kde 

daná organizace podniká, chtějí vědět, že se organizace chová odpovědně ke společnosti i 

okolnímu prostředí. Pracovníci pak rádi pracují pro organizaci, která si cení jejich práce a jsou 

na organizaci hrdí. 

Největší hodnotou, kterou má organizace k dispozici, jsou její pracovníci. Pouze 

spokojený pracovník je schopný podávat lepší výkony, je loajálnější a vnímá organizaci jako 

tým, který míří ke stejnému cíli. Spokojený pracovník, který má dobrý vztah ke své 

organizaci, je nástrojem k tomu, aby organizace prosperovala a expandovala. Pro zjištění míry 

spokojenosti pracovníka je třeba provádět hodnocení této spokojenosti. Po vyhodnocení 

výsledků je důležité zaměřit se na oblasti, kde je pracovník méně spokojený a snažit se o 

zlepšení. Při pravidelném provádění hodnocení spokojenosti pracovníka, můžeme vidět, zda 

zavedené opatření, má vliv na zvyšující se spokojenost pracovníka. 

Cílem této diplomové práce je prokázání důležitosti hodnocení spokojenosti 

pracovníků jako součást společensky odpovědného chování podniku. V teoretické části byla 

popsána teoretická východiska společenské odpovědnosti organizace a hodnocení 

spokojenosti pracovníka. Zde byla více rozepsaná sociální oblast, která se přímo váže 

k pracovníkům. Dále bylo popsáno hodnocení spokojenosti a metody měření. 

V praktické části byla provedena analýza současného stavu hodnocení spokojenosti 

pracovníků v Třineckých železárnách. Na základě poskytnutých informací byly vytvořeny 

grafy výsledků spokojenosti pracovníků za rok 2010, 2012 a 2014 ve třech oblastech. Dle 

nich byla zjištěna úroveň spokojenosti pracovníků. Podle výsledků hodnocení spokojenosti 

pracovníků za rok 2014 byly zpracovány návrhy na zlepšení v uvedených oblastech.  
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Na základě analýzy a zjištěných informací se prokázala důležitost hodnocení 

spokojenosti pracovníků jako součást společensky odpovědného chování organizace. 

V Třineckých železárnách mají systém hodnocení spokojenosti velice dobře nastaven, a dle 

vytvořených grafů se úroveň spokojenosti pracovníků každým rokem zvedá.  

Z toho vyplývá, že hodnocení spokojenosti pracovníků je důležité pro realizaci cílů CSR a je 

nutné z jeho výsledků vycházet, neustále pracovat na jeho zlepšování, které mohou zlepšit 

výsledky příštích hodnocení spokojenosti pracovníků což přispívá k lepší prosperitě a 

konkurenceschopnosti celé organizace. 

.  
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