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Abstrakt 

Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení pracovní spokojenosti zaměstnanců 

ve společnosti VÚHŽ, a.s. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická 

část obsahuje rešerše odborné literatury. V úvodu je popsáno řízení lidských zdrojů, 

motivace a odměňování. Praktická část zahrnuje hodnocení spokojenosti zaměstnanců, 

které probíhalo pomocí dotazníkového šetření a poté se vyhodnocovalo v programu MS 

Excel. Dále bylo u pěti vybraných otázek provedeno testování nezávislosti kvalitativních 

znaků v kontingenčních tabulkách. Vyhodnocení testování bylo provedeno za pomocí 

statistického softwaru. V závěru práce jsou navržena nová řešení na zlepšení a také 

uvedeny změny, které už na základě vyhodnocení dotazníkového šetření proběhly.  

Klíčová slova 

Řízení lidských zdrojů, motivace, odměňování, dotazníkový průzkum. 

 

Abstract 

The main objective of the thesis is the evaluation of the job satisfaction of the 

employees in the company VÚHŽ. Work is divided into theoretical and practical part. The 

theoretical part contains a literature search. In the introduction, describes the management 

of human resources, motivation and reward. The practical part includes an assessment of 

the satisfaction of the employees covered by the questionnaire investigation and then to 

evaluated in MS Excel. Furthermore, it was for the five selected issues testing the 

independence of qualitative characters in PivotTable reports. Evaluation of the testing was 

conducted using statistical software. At the conclusion of the work of new solutions are 

designed to improve and also listed the changes that already on the basis of the evaluation 

of the questionnaire investigation took place. 

Keywords 

Management of human resources, motivation, the remuneration of the, questionnaire 

survey. 
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1 Úvod 

Práce je nejvýznamnější činností v životě každé osoby. Díky práci lidé získávají 

nové znalosti a zkušenosti. Práce nás ovlivňuje také i v osobním životě, jednak protože 

přicházíme o svůj volný čas a také z důvodu toho, že většina lidí se nedokáže oprostit od 

pracovních záležitostí a problémů a přenáší si je tak do soukromého života. Rodinný život 

tak je ve značné míře ovlivněn a přizpůsobován zaměstnání.  

Pracující lidé tráví v zaměstnání velkou část dne. Proto je velmi důležité zajistit, 

aby měli z vykonané práce příjemný a uspokojivý pocit. Při výkonu práce na pracovníky 

působí jak pozitivní tak i negativní faktory. Je proto důležité, aby organizace dokázala 

eliminovat faktory, které nemohou zaměstnanci sami ovlivnit.  

V současné době se spokojenost zaměstnanců považuje za důležitou součást 

v ekonomické politice firem. Spokojenost zaměstnanců řadíme do oblasti personálního 

řízení lidských zdrojů. Personálním řízením lidských zdrojů je tvořena jedna z hlavních 

oblastí procesů v organizaci.  

Spokojenost zaměstnanců můžeme považovat za hlavní faktor, který ovlivňuje 

dosahování stanovených cílů podniku. Právě ona spokojenost se dnes stále častěji z práce 

vytrácí. Velmi důležitým prvkem pro zvyšování spokojenosti pracovníků je finanční 

ohodnocení, ale v některých případech toto nestačí. Další podstatné vlivy na spokojenost 

zaměstnanců mají možnosti osobního rozvoje, vhodné pracovní prostředí, v různých 

formách také poskytované zaměstnanecké výhody i uznání od nadřízeného pracovníka. 

Motivace úzce souvisí s pracovní spokojeností, a proto je důležité, aby motivace i ostatní 

personální aktivity byly navzájem propojené.  

V dnešní době je oblast spokojenosti zaměstnanců ve firmách podceňována a není jí 

věnována dostatečná pozornost. Vedení podniku by mělo především nejvíce komunikovat 

se zaměstnanci, informovat je o strategiích a cílech společnosti a hlavně nezapomínat na 

velmi důležitou zpětnou vazbu, která zaměstnance motivuje. Zaměstnanec očekává, že mu 

společnost zajistí odpovídající mzdové ohodnocení, zajímavou práci, vyhovující pracovní 

prostředí, dobré vztahy na pracovišti, pracovní perspektivy atd. Pokud podnik nedokáže 

vytvořit to, aby byli zaměstnanci spokojeni, pak své talentované pracovníky ztratí.  

Budoucnost bude patřit firmám, které mají vyspělé zaměstnance se znalostmi v oboru a 

ochotou učit se novým věcem.  
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Diplomová práce bude zaměřena na problematiku hodnocení spokojenosti 

zaměstnanců ve společnosti VÚHŽ a.s. Cílem práce bude zhodnocení stávajícího stavu 

spokojenosti zaměstnanců a návrh nových řešení pro zlepšení 

Těchto cílů se bude dosahovat postupně pomocí kvantitativního a kvalitativního 

dotazníkového šetření. Analýza pracovní spokojenosti zaměstnanců bude provedena 

pomocí konkrétně vytvořeného písemného dotazníku, pomocí něhož se bude vyhodnocovat 

spokojenost či nespokojenost zaměstnanců se stávajícím stavem.  

Diplomová práce bude strukturovaná do několika částí. První část se bude 

zaměřovat na teoretická východiska z problematiky lidských zdrojů. Budou v ní objasněny 

pojmy, které s touto problematikou souvisí. Další kapitola bude zaměřena prakticky, tj. na 

posouzení současného stavu spokojenosti pomocí dotazníkového šetření. Na základě 

výsledků budou následovat návrhy a doporučení. Zde budou shrnuty výsledky šetření, na 

základě kterých budou podniku doporučeny návrhy nebo případná opatření, vedoucí ke 

zvýšení pracovní výkonnosti a spokojenosti zaměstnanců.   
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2 Představení společnosti 

VÚHŽ a.s. (dále jen VÚHŽ) je dnes moderní výrobní firmou, která více než 

polovinu svých výrobků exportuje na trhy celého světa.  Jejím hlavním cílem je vytvořit 

společnost se špičkovými produkty a službami na takové úrovni, která se bude svými 

produkty významně odlišovat od ostatní konkurence. Pro dosažení tohoto cíle využívá 

spojení poznatků z oblasti výzkumu a vývoje s možnosti moderních výrobních technologií 

a především se schopností svých zaměstnanců. Produkty jsou využívány v mnoha 

průmyslových aplikacích napříč celým spektrem lidské činnosti. 

Společnost a její malosériová výroba se zaměřuje především na export v oblasti 

hutní výroby (odstředivé lití, válcování profilů za tepla). Dále se zabývá výrobou měřící, 

regulační a automatizační techniky pro průmysl. Specializuje se i na výrobu produktů dle 

konkrétních požadavků zákazníka. Záruční a pozáruční servis je samozřejmou součástí 

dodávek. 

Součástí nabídky společnosti jsou také služby, mezi které patří výzkum a vývoj 

nových materiálů a technologií, akreditované zkušebnictví, poradenství a expertízy. Při 

odborných konzultacích specialisté zanalyzují problém s následným návrhem, případně 

vývojem optimálního materiálu, technologie výroby a zpracování pro dosažení 

požadovaných užitných vlastností a konkrétním návrhem k dosažení reálných úspor 

výrobních nákladů, sníží nebo odstraní ekologicky negativní vlivy vaší výrobní činnosti 

apod. [19] 

Společnost do svého výrobního portfolia zahrnuje mimo jiné výzkum, vývoj, 

výrobu, testování a zpracování projektů hladinoměrů pro nová nebo modernizovaná 

kontilití, produkci válcovaných profilů pro automobilový průmysl, povrchové úpravy 

nástrojů, forem a strojních dílů včetně jejich výroby, poskytování služeb v oblasti rutinních 

a speciálních zkoušek a analýz, expertizních činností, výzkumu a vývoje v oblasti kovů 

nebo dodávky odstředivě litých odlitků pro hutní průmysl. [15] 

Podnik disponuje válcovnou speciálních profilů za tepla, slévárnou odstředivého 

lití, výrobou automatizačních prostředků, speciálních zařízení pro hutě a slévárny, nástrojů 

a strojírenských dílů s možností povlakování. Také mají k dispozici své laboratoře a 

zkušebny. 
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Společnost VÚHŽ ve své novodobé podobě vznikla v roce 1992 kupónovou 

privatizací ze státního podniku Výzkumný ústav hutnictví železa, původně založeného 

roku 1948 tehdejším generálním ředitelstvím Československé hutě pod názvem Ocelářský 

výzkumný ústav se sídlem v Praze.  

V prvních letech své činnosti se ústav zabýval především výzkumem technologií 

ocelářských pochodů tváření, tepelného zpracování oceli a materiálovým výzkumem. 

V roce 1957 se oblast výzkumu rozšířila o úpravu rud a vysokopecní vsázky. V dalším roce 

bylo vybudováno radioizotopické pracoviště a v roce 1960 byla zřízena pracoviště 

vědeckotechnických informací. O dva roky později zahájilo činnost i oborové normalizační 

středisko a mimo pecní zpracování oceli i poloprovozy.  

Dalším významným historickým milníkem byl rok 1972, kdy Výzkumný ústav 

hutnictví železa přesídlil do nově vybudovaného areálu v Dobré u Frýdku-Místku. Areál v 

Dobré byl vybudován jako resortní výzkumné a vývojové pracoviště hutí, vybavené 

potřebnými laboratořemi, dílnami a hutními poloprovozy. Kromě toho bylo vybudováno 

také pracoviště pro vývoj a výrobu prototypových zařízení pro hutní průmysl, automatizaci 

a měření v hutích a výrobu malosériové měřící a automatizační techniky.  

Již po zmíněné privatizaci byl Výzkumný ústav převeden na akciovou společnost 

VÚHŽ. V dalších letech byl podnik v rukou H&S PROGRESS s.r.o., poté došlo k 

rozdělení původní akciové společnosti VÚHŽ a.s. na dvě nástupnické společnosti, a to 

VÚHŽ NEMO a.s. a VÚHŽ a.s. Od tohoto rozdělení pokračuje v činnosti nástupnická 

akciová společnost VÚHŽ a.s. Tato nástupnická společnost převzala většinu 

podnikatelských aktivit původní společnosti, tj. aktivit inovačně výrobního a výzkumného 

charakteru. Roku 2007 nakonec došlo ke změně majitele na společnost TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a.s. [15] 

Orgány společnosti tvoří valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. Celková 

organizační struktura podniku je zobrazena v příloze 1. 
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3 Řízení lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů se zaměřuje na člověka v pracovním procesu, především na 

jeho získávání, formování, využívání, fungování, dále jeho propojování a organizování 

jednotlivých činností a výsledků jeho práce. Týká se také pracovního chování a schopností 

pracovníků, vztahu k vykonávané práci, k podniku a také ke spolupracovníkům. V 

neposlední řadě se týká osobního uspokojení pracovníků z vykonávané práce, jeho 

sociálního a personálního rozvoje. [9] 

Řízení lidských zdrojů můžeme definovat jako logicky a strategicky promyšlený 

přístup k řízení toho nejdůležitějšího co organizace mají a to jsou právě lidé, kteří 

v organizaci pracují a přispívají k dosažení cílů organizace jak individuálně tak i 

kolektivně.   

Jádrem celého podnikového řízení se stává právě řízení lidských zdrojů.  Vyjadřuje 

význam lidského potenciálu, jako nejdůležitější výrobní vstup a je motorem podnikové 

aktivity. Lidé přinášejí nové metody, které jsou nezbytné pro další rozvoj a prosperitu 

organizace a ta může existovat jedině díky společnému úsilí svých lidí.  

Na řízení lidských zdrojů se podílí všichni vedoucí pracovníci. Efektivní řízení 

lidských zdrojů je rozhodujícím nástrojem pro zvyšování výkonnosti, konkurenceschopnosti a 

ekonomické úspěšnosti podniku.  

K hlavním úkolům řízení lidských zdrojů patří zlepšení kvality pracovního života, 

zvýšení spokojenosti zaměstnanců a upevňování vazeb mezi zaměstnanci a podnikem. 

Příznivé podnikové klima a respektování zájmů podniku i zaměstnanců přispívá 

k minimalizaci konfliktů.     

 

3.1 Systém lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů funguje prostřednictvím systému lidských zdrojů, které 

logickým a promyšleným způsobem propojují [2]: 

 Filozofie lidských zdrojů – která popisuje klíčové a zastřešující hodnoty a 

základní principy které jsou uplatňované v řízení lidí. 

 Strategie lidských zdrojů – definuje směr, kterým chce řízení lidských 

zdrojů jít. 
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 Politiky lidských zdrojů- definují zásady jak by měly být tyto hodnoty, 

principy a strategie uplatňovány a realizovány v jednotlivých oblastech 

řízení lidských zdrojů. 

 Procesy v oblasti lidských zdrojů – obsahují formální postupy a metody 

používané k uskutečňování strategických politik a plánů lidských zdrojů. 

 Praxe v oblasti lidských zdrojů – zahrnují neformální přístupy používající 

se při řízení lidí. 

 Programy v oblasti lidských zdrojů – umožňují, aby se politika, strategie 

a praxe realizovaly podle plánu.  

 

3.2 Cíle řízení lidských zdrojů 

Hlavním cílem řízení lidských zdrojů je zabezpečit dosažení cílů podniku pomocí 

zaměstnanců. Plnění cílů se týká  následujících oblastí: 

 Efektivnost organizace  

Jestliže má podnik své zvláštní postupy v oblasti řízení lidských zdrojů, pak by měl  

tyto postupy efektivně využít pro svou konkurenceschopnost. Cílem strategie řízení 

lidských zdrojů je podporovat neustálé zlepšování v oblasti řízení znalostí, talentů a 

vytváření „skvělého pracoviště“. 

 Řízení lidského kapitálu 

Pracující lidé, na kterých závisí úspěšnost podnikání, tvoří lidský kapitál 

organizace. Lze jej považovat za nejdůležitější bohatství každé organizace. Aby se podnik 

dlouhodobě udržel na trhu, musí do tohoto bohatství investovat. Cílem organizace je získat 

a udržet si kvalifikované, oddané a dobře motivované pracovníky.  

 Řízení znalostí 

Je jakýkoliv proces, který vytváří, získává, zvládá a předává znalosti, které vedou 

ke zlepšování procesu učení a výkonu v organizaci.  

 Řízení odměňování 
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Zabývá se vytvářením a realizací vhodných strategií, jejichž účelem je odměňovat 

zaměstnance spravedlivě dle  jejich hodnoty pro organizaci a s jejich přispěním k dosažení 

strategických cílů organizace.  

 Zaměstnanecké vztahy 

Cílem organizace je důležité vytvořit takové prostředí, v němž lze vnímat, jaké 

vztahy panují mezi managementem a pracovníky. Napomáhá produktivně řešit problémy 

mezi sebou. 

 Uspokojování rozdílných potřeb 

Cílem řízení lidských zdrojů je vytvářet a realizovat politiku, která vyvažuje a 

respektuje potřeby všech zainteresovaných stran.  Zabezpečuje pro managament různorodé 

pracovní síly, bere v úvahu individuální i skupinové rozdíly v zaměstnání, osobních 

potřebách, stylu práce a poskytuje stejné příležitosti všem pracovníkům. [4] 

Řízení lidských zdrojů má za cíl zabezpečit, aby podnik získal a udržel si 

kvalifikované, oddané a motivované pracovníky. Usiluje o zařazení vhodného člověka na 

správné místo a v pravý čas. 

Smyslem řízení lidských zdrojů je získat do kolektivu vhodné zaměstnance, dobře 

je zapracovat, účinně jim zorganizovat práci, zajistit potřebné zdroje (např. informační 

technologie, stroje zařízení) a vhodně je motivovat. [7] 

 

3.3 Motivace 

Důležitým prostředkem pro zvyšování výkonnosti zaměstnanců v organizaci je 

motivace. Motivaci můžeme popsat jako soubor činitelů, které představují vnitřní hnací 

síly činnosti člověka, které pak usměrňují jeho jednání. Za základní motivační síly jsou 

vymezovány potřeby, zájmy, postoje a hodnoty. Správně motivovaní lidé jsou ti, kteří mají 

stanovené cíle a dělají určitě kroky pro dosažení těchto cílů.  

Smyslem motivace je nenásilné vytvoření pozitivního přístupu k nějakému výkonu 

a někdy i ke způsobu chování. Jestliže dokážeme dobře odhadnout motivy lidí, může práce 

pokračovat i bez vnějších podnětů. Vhodně motivovaný člověk vykonává úlohu, protože 

jej to baví nebo to považuje za důležité. Slovem motivace bývá označován jak proces, tak 

jeho výsledek, tedy že se něco děje i že něco vzniklo. [12] 
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Cílem motivace je vytvářet a rozvíjet motivační procesy a pracovní prostředí, které 

napomohou tomu, aby jednotliví pracovníci dosahovali výsledků odpovídajících očekávání 

managementu. [4] 

 

3.3.1 Proces motivace 

Na obrázku 1 můžeme vidět model procesu motivace související s potřebami. Model 

naznačuje, že motivace je iniciována mimovolným i vědomým zjištěním neuspokojených 

potřeb. Neuspokojené potřeby pak vytvářejí přání něčeho dosáhnout nebo získat. Následně 

jsou stanoveny cíle, které uspokojí potřeby a volí se způsoby chování, od kterých očekáváme, 

že povedou k dosažení stanovených cílů. Když je určitého cíle dosaženo, pak je potřeba 

uspokojena a chování, které vedlo k cíli, se v budoucnosti při podobné potřebě může 

zopakovat. Pokud není cíle dosaženo, je nepravděpodobné, že se budou tytéž kroky v 

budoucnu opakovat.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 1 Proces motivace [4] 

 

 

3.3.2 Typy motivace 

K pracovní motivaci se můžeme dostat dvěma cestami. V prvé řadě motivují lidé 

sami sebe nalézáním a vykonáváním práce, která uspokojuje jejich potřeby. V druhé řadě 

mohou být lidé motivováni managementem organizace použitím určitých metod, jako je 

povyšování, odměňování, pochvala atd.  

Stanovení cíle 

Podniknutí kroků 

Dosažení cíle 

Potřeba 
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Tyto dva přístupy k motivaci lze charakterizovat jako:  

 Vnitřní motivace – lidé si sami vytvářejí faktory, které je ovlivňují, aby se 

chovali určitým způsobem a vydali se správným směrem. Tyto faktory tvoří 

odpovědnost, volnost konat, příležitost rozvíjet a využívat dovednosti, 

zajímavá práce a možnost postupu v pracovních funkcích.  

 Vnější motivace – je tvořena tím, co můžeme dělat pro lidi, aby byli 

motivováni. Tvoří ji odměny např. povýšení, pochvala, zvýšení mzdy, ale 

také tresty např. kritika, snížení platu, nebo disciplinární řízení.  

Vnější motivace může mít výrazný účinek, ale nemusí nutně působit dlouhodobě. 

Vnitřní motivace se týká „kvality pracovního života“ a proto bude mít hlubší a 

dlouhodobější účinek, protože je součástí každého jedince a ne mu vnucena zvnějšku.  

 

3.3.3 Teorie motivace 

Jednotlivé přístupy k motivaci jsou založeny na teoriích motivace, nejvlivnějšími 

jsou následující tři teorie:  

1. Teorie instrumentality – nám říká, že tresty nebo odměny slouží k zabezpečení 

toho, aby se lidé chovali žádoucím způsobem.  Teorie se domnívá, že lidé budou 

motivováni k práci, pokud odměny a tresty budou přímo souviset s jejich výkonem. 

Tato teorie je založena na principu upevňování přesvědčení člověka ovlivněném 

Skinnerovou koncepcí podmiňování – teorií, že lidé mohou být „podmíněni“ či 

„zpracováni“ k tomu, aby jednali daným způsobem, jestliže jsou za žádoucí 

chování odměňováni. [4] 

2. Teorie zaměřené na obsah (teorie potřeb) -  zaměřují se na obsah motivace. Je 

známa jako teorie potřeb. Neuspokojená potřeba vytváří stav nerovnováhy. 

K nastolení opětovné rovnováhy je důležité rozpoznat cíl, který uspokojí tuto 

potřebu a je zároveň potřeba zvolit způsob chování, kterým dosáhneme 

požadovaného cíle.  Teorii potřeb vytvořil Maslow v roce 1954, který vytvořil 

koncepci hierarchie potřeb, o které věřil, že je základem osobnosti.  

Všechny potřeby nejsou pro danou osobu vždy stejně důležité – některé mohou 

vyvolávat mnohem silnější úsilí vedoucí k dosažení určitého cíle než jiné. Důležitá 
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je také závislost na prostředí, z něhož jedinec vyšel, na jeho dosavadním životě a 

výchově, ale i na jeho současné situaci. Mezi potřebami a cíli neexistuje 

jednoduchý vztah, protože jednu a tutéž potřebu je možné uspokojit mnoha 

různými cíli. Čím déle daná potřeba trvá a čím je silnější, tím se okruh možných 

cílů více rozšiřuje. Zároveň ale může i jeden cíl uspokojit více potřeb – např. nový 

automobil poskytuje nejen možnost přepravy, ale i příležitost, jak udělat dojem na 

své okolí. [6] 

Maslowova teorie potřeb 

Maslow vytvořil hierarchii lidských potřeb, která je uspořádána do pěti základních 

kategorií potřeb uspořádaných od nejnižších k nejvyšším. Patří zde fyziologické potřeby, 

potřeba bezpečí, potřeba lásky a sounáležitosti, potřeba uznání a potřeba sebeuznání.  Tyto 

potřeby jsou zobrazeny na obrázku 2. Maslow předpokládá že, k dosažení vyšších potřeb je 

nezbytné uspokojení nižších potřeb. Avšak potřeba seberealizace nemůže být nikdy plně 

uspokojena. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Maslowova pyramida [14] 
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Důsledkem teorie je, že vyšší řád potřeb uznání a seberealizace, které jsou 

uspokojovány tak nabývají na síle a poskytují motivaci nejsilnější stimul, naproti tomu 

nižší potřeby se uspokojováním oslabují. Avšak práce nemusí lidem bezprostředně 

uspokojovat jejich potřeby zejména u rutinní a nekvalifikované práce.  

Maslowova teorie nebyla ověřena empirickým výzkumem a je kritizována za svou 

zjevnou nepružnost a nekompromisnost – různí lidé mohou mít různé priority a je těžké 

akceptovat to, že lidské potřeby se vyvíjejí důsledně hierarchicky. I Maslow sám vyslovil 

určité pochybnosti o platnosti nějaké přísně uspořádané hierarchie. [4] 

Dle Rosemary Thomson vysvětlil Maslow pojem seberealizace tímto způsobem: 

„Hudebník musí hrát, malíř musí malovat, básník musí psát, mají-li být nanejvýš šťastni. 

Člověk musí být tím, čím může být. Tuto potřebu můžeme nazvat seberealizací. Týká se 

touhy po sebenaplnění, tedy tendence stát se tím, kdo realizuje svůj potenciál. Stát se více a 

více tím, čím člověk je, stát se vším, čím je člověk schopen se stát.“ [13] 

3. Teorie zaměřené na proces – zde se klade důraz na psychologické procesy a síly, 

které ovlivňují motivaci. Jsou známé jako poznávací teorie, jelikož se zabývají tím, 

jak lidé vnímají své pracovní prostředí. Pro manažery tato teorie může být 

užitečnější než teorie potřeb, protože poskytují realističtější vodítko pro postupy 

motivování lidí.   
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4 Odměňování pracovníků 

Odměňování zaměstnanců je komplikovaná a ne vždy zcela jasná záležitost, na kterou 

bývá soustředěna pozornost jak zaměstnavatelů, tak i jejich pracovníků. Tradičně považujeme 

za odměnu mzdu nebo plat, případně jiné formy peněžní odměny poskytované pracovníkovi za 

vykonanou práci. Moderní odměňování má rozsáhlejší pojetí. Zahrnuje povýšení, formální 

pochvaly a zaměstnanecké výhody, které organizace poskytuje. Některé formy odměny nemají 

ani hmotnou povahu, ale přispívají ke spokojenosti pracovníka, k jeho pocitu užitečnosti a 

důležitosti, přinášejí mu určitou radost. [9] 

Strategie odměňování vychází ze strategie organizace a strategie lidských zdrojů. 

Působí na ni jednak trh a zákonné regulace, jednak organizační kultura, manažerské postupy a 

klima organizace, struktura zaměstnanců, kolektivní vyjednávání, historie a současnost 

vnitřních mzdových předpisů. Strategie odměňování v podstatě definuje deklarovaný úmysl 

organizace, za co, komu, kolik a jak platit. Stává se tak východiskem pro rozvíjení mzdové 

politiky, mzdového systému a řízení mezd. [7] 

4.1 Prvky systému odměňování 

Systém odměňování skládající se z peněžních odměn a zaměstnaneckých výhod 

tvoří celkovou odměnu. Systém také navíc zahrnuje nepeněžní odměny a v některých 

případech i procesy řízení pracovního výkonu. 

Podle Donalda Currie vytvořili Schuster a Zinghein nový systém odměňování 

pracovníků. Ten poskytuje podniku efektivní využití všech prvků k vytvoření přímého 

vztahu mezi organizací a jejími zaměstnanci. Na základě tohoto partnerství mohou 

zaměstnanci lépe porozumět cílům, kterých chce podnik dosáhnout a tímto i pochopí, kde 

je jejich místo při realizace firemních cílů. Mohou se přímo zapojit do ovlivnění cílů a tím 

zároveň ovlivňují výši své odměny. Tento nový systém pomáhá lépe spojit finanční úspěch 

jak na straně organizace, tak na straně zaměstnanců. [5] 

4.2 Cíle odměňování 

Cíle odměňování jsou: 

 odměňovat lidi za hodnoty, které vytváří, 

 motivovat lidi a také získat jejich oddanost, 

 získat a udržet si vysoce potřebné a kvalitní pracovníky, 
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 vytvořit procesy celkového odměňování jak peněžních tak i nepeněžních 

odměn, 

 snažit se vytvářet pozitivní zaměstnanecké vztahy, 

 fungovat spravedlivě, 

 propojovat postupy v odměňování s cíli podniku a potřebami pracovníků. 

4.3 Celková odměna 

Celková odměna obsahuje všechny nástroje, které má organizace k dispozici a které 

může využít k získávání, udržení a uspokojování pracovníků. [1] 

Zahrnuje všechny typy odměn. Propojuje vliv dvou hlavních kategorií, tak jak je to 

zobrazeno v tabulce 1:  

 Transakční odměny – odměny hmotné plynoucí z transakce mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnanci a týkají se peněžních odměn a 

zaměstnaneckých výhod. 

 Vztahové (relační odměny) – nehmotné odměny, které se týkají rozvoje 

vzdělávání, zkušeností a zážitků z práce.  

 

Tab. 1 Složky celkové odměny 

Transakční odměny 

Základní mzda/plat 
Celková hmotná 

odměna 

Celková odměna 

Zásluhová odměna 

Zaměstnanecké výhody 

Relační (vztahové) 
odměny 

Vzdělávání a rozvoj 
Nepeněžní/vnitřní 

odměny 
Zkušenosti/zážitky z 

práce 

 

Pojetí celkové odměny se nespoléhá jen na jeden nebo dva izolovaně fungující 

mechanismy odměňování, ale věnuje pozornost každému způsobu jak odměňovat lidi a 

dosáhnout toho, aby nacházeli uspokojení prostřednictvím práce.  

Jak O’Neal řekl: „Celková odměna zahrnuje vše, čeho si pracovníci 

v zaměstnaneckém vztahu cení.“ [4] 
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4.3.1 Transakční odměny 

Tyto odměny tvoří peněžní odměny, zásluhové odměny a zaměstnanecké vztahy, 

které jsou důležité pro získání a udržení kvalitních zaměstnanců.  

 Peněžní odměny 

Peněžní odměny jsou určeny k přímému motivování. Tyto odměny můžou být 

orientované na minulost – vykonali jste toto a dostanete za to odměnu, nebo na budoucnost 

– dosáhnete takové úrovně schopností, která povede k vyššímu výkonu, a za to budete 

následně odměněni.   

 Zásluhové odměny 

Tyto odměny jsou závislé na výkonu, přínosu, vědomostech a schopnostech 

zaměstnance.  

 Zaměstnanecké výhody 

Většinou nejsou vázány na výkon pracovníka. Patří mezi odměny, které společnost 

poskytuje svým zaměstnancům. Některé výhody jsou poskytovány všem zaměstnancům, 

jiné mohou být poskytovány například ve vztahu k funkci. Mezi zaměstnanecké výhody 

můžeme zařadit: automobil pro soukromé účely, stravenky, příspěvek na penzijní a životní 

pojištění, příspěvek na ubytování a mobilní telefony. 

 

4.3.2 Relační odměny 

 Vzdělávání a rozvoj 

Vzdělávání se považuje za klíčový prvek odměňování zaměstnanců. Pod 

pojmem vzdělávání si můžeme představit proces cílevědomé přípravy 

jednotlivce pro danou pracovní pozici. Vzdělávání organizuje přímo podnik 

nebo externí specializované vzdělávací zařízení. Součástí vzdělávání je i rozvoj 

pracovníků. Považujeme jej za důležitý motivační faktor zaměstnanců 

k dosažení služebního postupu, udržení zaměstnání, zvýšení příjmů, osobní 

rozvoj, společenské uznání atd. 
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 Řízení pracovního výkonu 

Zkoumání a posuzování pracovního výkonu může manažerům poskytnout důležitou 

informaci k plánování osobního rozvoje zaměstnance. Slouží také z vyjasnění vzájemných 

očekávání vedoucích pracovníků a jejich zaměstnanců. [3]  

 Rozvoj kariéry 

Uspokojování potřeb růstu závisí na tom, zda člověk nachází příležitost být v plné 

míře tím čím je a stát se tím, čím chce. Podnik může být nápomocen zkušenostmi a 

vzděláním, které se objevuje při jakékoliv úrovni zodpovědnosti. Talentovaným jedincům 

může být v rámci společnosti poskytnuto vedení a povzbuzení, které je nutné k uplatnění 

jejich potenciálu a dosažení kariéry, která je odrazem jejich zkušeností.  

 

4.3.3 Význam celkové odměny 

 Pro zaměstnance není důležitá pouze výše mzdy, ale i to jak se v práci cítí, jaké 

jsou vztahy na pracovišti apod. 

Nejlepší argument dle Armstronga, proč uplatňovat celkovou odměnu uvádí 

Pfeffer: „ Vytváření zábavného, podnětného a posilujícího pracovního prostředí, v němž 

jsou lidé schopni využívat svých schopností k vykonávání smysluplné práce, za niž se jim 

dostává uznání a které je pravděpodobně nejjistějším způsobem zvyšování motivace a 

pracovního výkonu- i když vytváření takového prostředí může být obtížnější a zabere více 

času než prosté používání mzdových nebo platových nástrojů.“ [4] 

 

4.3.4 Model celkové odměny 

Model celkové odměny je zobrazen na obrázku 3. První dva kvadranty představují 

peněžní odměny a zaměstnanecké výhody tzv. transakční odměny. Bohužel tyto způsoby 

motivace mohou být lehce kopírovány konkurencí. Na druhé straně relační (vztahové) 

odměny, které jsou obsaženy ve dvou spodních kvadrantech, dokáží zvýšit hodnotu 

transakčních (hmatatelných) odměn. Nejlepší způsob odměny je vyvážená kombinace 

všech kvadrantů. [3] 
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Transakční 

(hmatatelné, hmotné) 

Relační/vztahové 

(nehmotné) 
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Peněžní odměny 
 Základní mzda/plat 

 Zásluhová odměna 

 Peněžní bonusy 

 Dlouhodobé pobídky 

 Akcie 

 Podíly na zisku 

Zaměstnanecké vztahy 
 Důchody 

 Dovolená 

 Zdravotní péče 

 Jiné funkční výhody 

 flexibilita 

Vzdělávání a rozvoj 
 Vzdělávání na pracovišti 

 Vzdělávání a výcvik 

 Řízení pracovního výkonu 

 Rozvoj kariéry 

 

Pracovní prostředí 
 Základní hodnoty organizace 

 Styl a kvalita vedení 

 Právo pracovníků se vyjádřit 

 Uznání 

 Úspěch 

 Vytváření pracovních míst a 

rolí 

 Kvalita pracovního života 

 Rovnováha mezi pracovním a 

mimopracovním životem 

 Řízení talentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Model celkové odměny [4] 

 

4.3.5 Výhody celkové odměny 

Mezi výhody celkové odměny patří: 

 Větší vliv- spojení různých typů odměn má vyšší podíl na motivaci a 

oddanost pracovníků. 

 Zlepšení zaměstnaneckých vztahů- vztahy vytvořené pomocí celkového 

odměňování vedou k optimálnímu využívání vztahových i transakčních 

odměn a více ovlivňují pozitivním směrem zaměstnance. 
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 Flexibilita v uspokojování individuálních potřeb- každý pracovník má 

individuální potřeby a pomocí relačních odměn se mohou více připoutat 

k organizaci. 

 Řízení talentů- dobré relační odměny zvyšují hodnotu společnosti na trhu 

práce při získávání nových pracovníků. Je to způsob, kterým se mohou 

odlišit od ostatních organizací a stát se atraktivním zaměstnavatelem se 

skvělým pracovním místem. 
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5 Měření a monitoring zaměstnanců 

Měření spokojenosti zaměstnanců je důležitým nástrojem moderního způsobu 

řízení lidských zdrojů, který napomáhá ke zjištění silných a slabých stránek společnosti. Je 

to cenná metoda, která nám pomáhá zjistit názory zaměstnanců na různé záležitosti, které 

se jich týkají. Tuto metodu využíváme, když chceme zjistit např.:  

 spokojenost s finančním ohodnocením,  

 spokojenost s pracovními podmínkami,  

 názory na oblast personální politiky (rozvoj a vzdělávání pracovníků, bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci),  

 odezvy na organizační změny,  

 některé problémové oblasti.  

V současné době je využití lidských zdrojů nepostradatelné, ovšem zajištění 

měřitelnosti jednotlivých faktorů ovlivňujících jednání a chování lidí a také jejich pracovní 

výsledky, je velmi problematické. Problémem zůstává i způsob ztvárnění zjištěných 

výsledků, protože zde významnou roli hrají subjektivní kritéria hodnotitele.  

5.1 Význam spokojenosti zaměstnanců  

Z jakého důvodu je nutno provádět průzkumy spokojenosti zaměstnanců? Tuto 

otázku si pokládá většina firem. Velká část zaměstnavatelů si neuvědomuje, že zaměstnanci 

jsou důležité hledisko pro úspěšné fungování organizace. Pokud zaměstnanci neznají své 

poslání, nemají požadované vědomosti a jejich spokojenost je malá, tak je pravděpodobné, 

že organizace nebude úspěšná. Z toho důvodu je nezbytné nalézt podstatné prvky, které 

povedou ke spokojenosti zaměstnanců.  

5.2 Zásady měření  

Výsledky z měření se mají převádět na takové informace, aby byly kladem pro 

společnost. Způsoby měření se mají průběžně kontrolovat a údaje ověřovat z hlediska 

přesnosti a úplnosti. Za rozhodující pro hodnocení výkonnosti organizace můžeme 

považovat měření spokojenosti zaměstnance. Pro sdělování informací, které vyplývají 

z analýz měření, se musí používat vhodné nástroje.  
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Je dobré také měřit efektivnost a účinnost komunikace se zaměstnanci, aby se 

zjistilo, zda jsou informace včas a správně pochopeny. Cílem zlepšování organizace dnes 

není bezproblémové chrlení standardizovaných výrobků a služeb, jde především o vytvoření 

podmínek umožňujících volné proudění kreativity. [10] 

5.3 Průzkum spokojenosti zaměstnanců  

Šetření spokojenosti pracovníků je účinný způsob, který nám umožňuje zjistit 

názory pracovníků na úroveň komunikace ve firmě, jejich motivaci, spokojenost a další 

důležité faktory. Průzkum pomáhá identifikovat příčiny nežádoucích jevů. I ve chvíli kdy 

je situace navenek stabilizovaná nám poskytuje cenné informace o příčinách a řešení 

problémů. Jeho cílem je určit personální strategii a naplánovat systémové kroky pro 

budoucí období. Výsledkem šetření je celkový popis faktorů spokojenosti. Součástí 

výstupů jsou také nezbytná doporučení včetně návrhu způsobu jejich uplatnění.   

Je nezbytné se trvale zabývat výsledky měření. Je především na vedoucích 

pracovnících, jak získaná data využijí pro další zlepšení spokojenosti svých zaměstnanců. 

Průzkumy nám poskytují nenahraditelnou a těžce dostupnou zpětnou vazbu od svých 

zaměstnanců. Pouze spokojený zaměstnanec předznamenává současnou i budoucí 

prosperitu firmy.  

5.4 Metody realizace průzkumů  

V praxi se nejčastěji využívají tyto čtyři metody:  

1. Použití strukturovaných dotazníků – z této metody vyplývá tzv. “Index 

spokojenosti zaměstnanců”, tj. číselný ukazatel, který je vyjádřením míry spokojenosti 

pracovníků firmy v době vyplňování dotazníku.  

Je jednou z nejlevnějších metod, která se jednoduše zpracovává, vyhodnocuje a je 

nejméně dotěrnou metodou. Dotazovaný může vyplnit dotazník i v klidu domova. 

Nevýhodou této metody je získat respondenty, v dotazníku je totiž jednodušší vyplnit 

nepravdivé informace.   

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

otevřeným koncem nebo rozhovory jdoucí do hloubky, při nichž je možné diskutovat o 

širokém okruhu záležitostí. Dává se přednost individuálním rozhovorům, protože s větší 
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pravděpodobnosti odhalí skutečné názory, jsou však nákladné, časově náročné a není 

snadné je analyzovat. [9] 

3. Kombinace dotazníků a rozhovoru – metoda, která se považuje za ideální, 

protože kombinuje kvantitativní údaje z dotazníku s kvalitativními údaji z rozhovorů. [9] 

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

reprezentativním vzorkem pracovníků, jejichž postoje a názory týkající se organizace a 

jejich práce se šetří. Rysy diskusní skupiny jsou strukturovanost, informovanost, 

konstruktivnost a důvěrnost. [9] 

5.5 Příprava průzkumu  

Zásadní význam pro získání relevantních informací od zaměstnanců má důkladná 

příprava šetření. Mimořádnou pozornost musí vedení organizace věnovat přípravě 

samotného dotazníku – uvědomit si, co se organizace potřebuje dozvědět, neklást 

zaměstnancům návodné či jinak ovlivňující otázky a připravit optimální rozsah 

dotazníku (počet otázek) tak, aby se z šetření vytěžilo co nejvíce informací, ale aby byl 

dotazník v rozsahu, přiměřeném ochotě zaměstnanců jej vyplnit. V šetření musí být také 

dostatečný prostor pro vyjádření názorů zaměstnanců, jejich návrhů či připomínek. 

Dotazník by měl být jednoduchý, stručný a jasný, aby jej mohl vyplnit každý pracovník 

bez obtíží. [16] 

5.5.1 Dotazník  

Dotazník je dnes nejpoužívanějším nástrojem pro sběr dat. Sestává z řady otázek a 

prvním cílem je získat pravdivé odpovědi a názory od respondentů.  Sestavení a struktura 

dotazníku by měla být taková, aby na první pohled upoutala pozornost, nesmí respondenta 

hned na začátku odradit. Při sestavování dotazníku je nutné dbát na to, aby byl 

srozumitelný a neobsahoval sugestivní otázky. Je potřeba se zaměřit především na [17]: 

 srozumitelnost,  

 přehlednost a snadnou orientaci,  

 jednoduchost vyplňování, 

 jazykovou korektnost,  

 typografickou úpravu,  
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 grafickou úpravu.  

Pomocí dotazníku je možné získat informace mnohem levněji a s menší námahou 

oproti jiným typům průzkumů (jako např.: telefonický nebo osobní rozhovor, skupinový 

rozhovor atd.)  

5.5.2 Struktura dotazníku  

Na začátku dotazníku by měl být stručný úvod, který by měl respondenta oslovit a 

požádat o vyplnění dotazníku a měly by být zařazeny zajímavé otázky, které upoutají 

pozornost respondenta. Zhruba uprostřed by měly být stěžejní otázky, jejichž vyplnění 

vyžaduje soustředění, a na konci otázky méně závažné. Na závěr dotazníku je vždy vhodné 

poděkovat za čas strávený vyplňováním dotazníku. [17] 

5.5.3 Formulování a typy otázek v dotazníku  

Neexistuje přesný návod na formulování otázek, pouze zásady pro formulování 

otázek. Hlavními zásady pro formulování otázek jsou [17]:  

 Jednoznačnost - formulovat výstižné a jednoduché věty. Je lepší se 

vyvarovat se dvojitých záporů a nejednoznačných slov jako občas, někdy, 

několik apod.  

 Srozumitelnost - používat jazyk cílové skupiny respondentů, vžít se 

do role dotazovaného. Například manažeři a pracovníci divizí mají 

rozdílné způsoby vyjadřování a v mnoha oblastech používají odlišné 

pojmy.  

 Stručnost - používat krátké, jednoduché a stručné věty.  

 Validnost - ptát se na to, co skutečně potřebujeme zjistit, jiným slovy, 

zda-li odpověď na otázku pomůže dosažení stanoveného cíle průzkumu. 

Jinak je lepší otázku zcela vynechat.  

 Nepoužívat sugestivní otázky – tzn. takové, které svou formulací 

napovídají odpověď.  

 Vyvarovat se haló-efektu – tzn. řadě příbuzných otázek za sebou, kde 

se odpověď z první otázky přenáší i do ostatních. 
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Otázky v dotazníku dělíme na tři základní typy:  

 otevřené - umožňují volnou tvorbu odpovědi,  

 uzavřené - výběr z několika variant odpovědi,  

 polouzavřené (nebo také polootevřené) - jedná se o kombinace obou předchozích 

typů. 

5.5.4 Testování dotazníku  

Před začátkem vyplňování dotazníku pracovníky, se doporučuje provést otestování 

dotazníku na omezeném počtu respondentů. Testování má za cíl získat připomínky k 

dotazníku. Také se zjistí, kde je potřeba dotazník ještě vylepšit. Touto zkouškou zaručíme, 

aby byl výsledný dotazník bezchybný a srozumitelný.  

5.6 Sběr dat  

Nejdůležitější činností pro realizátora průzkumu je sběr dat. Bez tohoto, nelze 

provádět vyhodnocení dotazování.  

Data dělíme na:  

 Primární data – jsou data, která aktuálně shromažďujeme, abychom dospěli ke 

vytyčenému cíli.  

 Sekundární data – jsou data, které zjistil někdo před námi v minulosti.  

 Základní soubor – všichni účastníci základního souboru mají možnost být ve 

výzkumu vybráni. 

 Výběrový soubor – vzorek zastupující základní soubor.  

Ke sběru dat lze využít jednu ze dvou základních forem dotazování:  

 pen and paper, tj. klasické papírové dotazníky,  

 online sběr dat.  

V dnešní době se ve větší míře využívá online forma sběru dat. Je zřejmé proč, tato 

forma je rychlejší, snadnější a méně nákladná. K vypracování je možno použít program 

MS Excel. Monitoring neboli systém sledování a registrace v průběhu činnosti, průběžné 

sledování stavu systému a průběžné doplňování aktuálních dat v databázi [11].   
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5.7 Interpretace výsledků  

Interpretace výsledků se provádí na základě výsledků jednotlivých otázek, ale i v 

závislosti na třídění podle zvolených údajů. Základem třídění je porovnání jednotlivých 

divizí. Rozbor výsledků by měl určit kritické faktory pro každou z divizí. Následně se 

zpracovává závěrečná hodnotící písemná zpráva, přičemž součástí zhodnocení výsledků 

musí být i návrh pro řešení kritických míst, zjištěných průzkumem. [18] 

5.8 Prezentace výsledků  

Součástí vyhodnocení průzkumu je představení výsledků vedení společnosti. 

Prezentace výsledků je velice důležitá, neboť slouží jako zpětná vazba. Výsledky mohou být 

představeny formou prezentace, písemné zprávy, grafy nebo jako tiskovou zprávou do 

podnikových novin. Je dobré zveřejnit výsledky do vstupního areálu podniku. [18] 
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6 Analýza současného stavu ve VÚHŽ 

Společnost VÚHŽ je akciovou společností s dlouholetou tradicí, která se snaží pro 

své zaměstnance vytvářet optimální pracovní a sociální podmínky. Trvalý úspěch 

společnosti závisí do značné míry na části kapitálu, který představuje schopnosti, znalosti, 

dovednosti, pracovní ochotu a nasazení lidí, kteří v ní pracují, což si vedení společnosti 

plně uvědomuje a klade především na toto důraz.  

Hlavním cílem personální politiky, která je uplatňována v podniku, je vytvoření 

stabilního pracovního týmu zkušených odborníků, kteří zabezpečí vysokou 

konkurenceschopnost společnosti na tuzemském i zahraničním trhu. Všem zaměstnancům 

jsou vytvářeny takové podmínky a zázemí, které umožňuje profesní růst jejich odborných 

znalostí a dovedností. Dle kolektivní podnikové smlouvy byly v loňském roce poskytovány 

zaměstnancům sociální výhody a zaměstnanecké benefity. 

Za pracovní výkon jsou zaměstnanci odměňováni nejen peněžitou  formou - 

výdělkem, ale také řadou zaměstnaneckých a sociálních výhod, které podněcují vyšší a 

kvalitní pracovní výkon.   

V oblasti osobního rozvoje zaměstnanců podnik umožňuje zvyšování kvalifikace na 

základě kvalifikační dohody, možnost rekvalifikace na danou pozici. Zároveň poskytuje 

pracovníkům možnost zapojit se do jazykových kurzů.    

Počet zaměstnanců v roce 2014 byl 294 a z toho členů řídících orgánů 10. Členové 

řídících orgánů jsou výkonní ředitelé, ředitelé divizí a odborní ředitelé. Osobní náklady na 

zaměstnance v roce 2014 činily 170 226 tis. Kč, z toho na členy vedení podniku 17 231 tis. 

Kč. Za rok 2013 vynaložila firma na zaměstnance osobní náklady ve výši 161 742 tis. Kč a 

na členy řídících orgánů 14 878 tis. Kč. Příspěvky na životní a penzijní pojištění činily 78 

tis. Kč. Odměny členům představenstva byly v obou letech 324 tis. Kč a dozorčí radě také 

324 tis. Kč. Z toho vyplývá, že se výše osobních nákladů na zaměstnance se v roce 2014 

zvýšili o 8 484 tis. Kč. [15] 

6.1 Dotazníkové šetření 

Cílem průzkumu bylo zjištění současné spokojenosti zaměstnanců se stávajícím 

stavem ve společnosti.  
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Sestavení dotazníku bylo průběžně konzultováno s personálním oddělením 

společnosti a v případě potřeby upravováno.  

Dotazník viz příloha 2, byl vytvořen v internetovém programu, který byl následně 

vytištěn a v papírové formě distribuován. Dotazníky byly rozdány zaměstnancům 

prostřednictvím vedoucích pracovníků jednotlivých středisek. Do dotazníků byly navrženy 

i typy „otevřených otázek“, ve kterých zaměstnanci mohli vlastními slovy vyjádřit svůj 

názor na věci, o kterých se vedení společnosti jinak nemá možnost detailně dozvědět. 

 Dotazník obsahuje 45 otázek. Aby se dosáhlo co největší návratnosti, bylo 

zaměstnancům před zahájením průzkumu oznámeno, že dotazníky jsou zcela anonymní. 

Z celkového počtu 294 zaměstnanců dotazník odevzdalo 191 z nich, tj 64,9% dotázaných.   

Ucelené části dotazníku byly rozděleny do 5 oblastí: fungování procesů v 

organizaci, loajalita zaměstnanců, potřeby kariérního rozvoje zaměstnanců, hodnocení 

přímého nadřízeného zaměstnance a pracovní spokojenost zaměstnanců.  

V dotazníku byly použity otázky typu: 

 identifikační – získání osobních údajů respondentů, 

 otevřené – odpovědi nejsou ničím omezeny, 

 uzavřené -  možnost výběru z několika variant odpovědi, 

 vynucené – je možná odpověď pouze ANO/NE, 

 selektivní – možnost výběru více odpovědí současně 

 

6.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Pro vyhodnocení byl proveden rozbor odpovědí na jednotlivé otázky v programu 

MS Excel a z výsledků byly sestaveny sloupcové a výsečové grafy.  

Následující vyhodnocení je rozděleno podle dotazníku, ze kterého bylo pro rozbor 

vybráno několik otázek:  

První otázka se týkala věkové kategorie zaměstnanců. 
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Obr. 4 Věková kategorie respondentů 

Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že největší zastoupení ve společnosti má 

kategorie zaměstnanců ve věku od 36 do 45 let, naopak nejméně zaměstnanců je ve věkové 

kategorii do 25 let.  

Další otázka se týkala pohlaví zaměstnanců. Na obrázku 5 můžete vidět, že největší 

zastoupení má mužské pohlaví. Z celkového počtu je to 83%. Ženské pohlaví zastupuje pouze 

17%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Pohlaví respondentů 

 

Následující otázka se týkala dosaženého vzdělání, ze kterého vyplývá, že nejvíce 

zaměstnanců má středoškolské vzdělání s maturitou tj. 46%, následuje 26% zaměstnanců 
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s výučním listem, dále vysokoškolské vzdělání s 25% a nejméně zaměstnanců má pouze 

základní vzdělání tj. 3% - (viz Obr. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Nejvyšší dosažené vzdělání 

Další otázka byla zaměřena na délku zaměstnání u společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Délka pracovního poměru 

Z obrázku 7 vyplývá, že nejvíce respondentů je zaměstnáno u společnosti od 4 do 10 

let tj. 37% a nejméně respondentů odpovědělo méně než 1 rok tj. 21%. 
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V další otázce respondenti odpovídali na pracovní pozici, kterou zastávají. Ve 

společnosti jsou rozděleny na dvě pozice THP a dělnická pozice. Ze 191 odpovědí má větší 

zastoupení dělnická pozice až 54% respondentů a THP pracovníci 46%. Znázornění můžete 

vidět na obrázku 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Pracovní pozice 

 

Následující otázka se týkala divizí neboli úseku, na kterých zaměstnanci pracují. 

Níže na obrázku můžete vidět rozdělení nejvíce pracovníků odpovědělo z divize válcovna 

20%, poté z nástrojárny 19% dále ze slévárny a z technického úseku 15% a nejméně 

odpovědí bylo z divize laboratoře pouze 3%. 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Divize 
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V otázce číslo 7 „Vrcholové vedení naší společnosti prezentuje jasnou vizi 

budoucího směřování společnosti.“  S odpovědí souhlasilo 28% zaměstnanců, částečně 

souhlasilo 29% a pouze 4% nesouhlasí. Další otázka byla, zda je vrcholové vedení 

společnosti dostatečně viditelné a přístupné pro zaměstnance. Z odpovědí bylo zjištěno, že 

37% zaměstnanců je spokojeno, 27% částečně spokojeno a 9% zaměstnanců nesouhlasilo.  

V otázce číslo 9 bylo dotazováno, zda jsou zásadní změny ve společnosti vedením 

dobře řízené. S odpovědí částečně souhlasilo 36% zaměstnanců, 15% souhlasilo, 16% lidí 

odpovědělo, že neví a 9% nesouhlasilo. V následující otázce bylo zjištěno, že 34% 

souhlasí, částečně souhlasilo 32% zaměstnanců a nesouhlasilo pouze 8% s tím, zda mají 

dostatečné informace o cílech společnosti.  

Otázka číslo 11 byla zaměřena na to, zda jsou zaměstnanci dostatečně informováni 

o cílech na divizích. Zaměstnanci z 51% souhlasili. S odpovědí nesouhlasila pouhá 3% 

zaměstnanců. Další otázka se týkala osobních cílů zaměstnanců, zda jejich cíle souvisí 

s cíli společnosti. S touto otázkou souhlasilo 58% respondentů a 2% nesouhlasilo.  

V následující otázce, zda vrcholové vedení komunikuje otevřeně a upřímně, 

z dotázaných 25% souhlasilo, 30% částečně souhlasilo a nesouhlasilo 9%. V otázce, jestli 

si společnost drží ty zaměstnance, které potřebuje, souhlasilo 38%, částečně souhlasilo 

29% a 7% nesouhlasilo.  

Na otázku „Když slavíte narozeniny nebo jiné významné životní jubileum, jaká je 

reakce ze strany nadřízených?“ Z odpovědí bylo zjištěno, že 41% respondentům bylo 

osobně blahopřáno od vedoucího, 1% respondentů dostalo písemné blahopřání a 58% 

respondentů nedostalo písemné blahopřání ani jim nikdo osobně neblahopřál.   

Následující otázka se týkala přímého nadřízeného. Zde byl pokládán dotaz na jeho 

odbornou způsobilost, schopnost předávání informací svým podřízeným. Dále na to, zda 

dokáže zadávat práci zaměstnancům a pomoci jim s jejich profesním rozvojem. Neméně 

důležitou otázkou byl jeho lidský přístup k pracovníkům.  

Hodnocení odborné způsobilosti přímého nadřízeného můžete vidět na obrázku 10. 

Z obrázku vyplývá, že 51% respondentů hodnotilo odbornou způsobilost nadřízeného na 

výborné úrovni, 26% jako velmi dobrou a jen 2% jako nevyhovující.  
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Obr. 10 Odborná způsobilost 

 

Dalším hodnoceným kritériem bylo předávání informací svým podřízeným 

zaměstnancům. Toto bylo hodnoceno jako výborné z 34%, velmi dobré z 30% dobré z 24% 

a pouhé 4% zaměstnanců považuje předávání informací za nevyhovující – (viz Obr. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Předávání informací 
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Na otázku zda kariérní postup probíhá ve společnosti spravedlivě, odpovědělo 39% 

respondentů, že neví, nejsou s tím dostatečně obeznámeni, 16% respondentů souhlasí a 9% 

respondentů nesouhlasí – (viz Obr. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Kariérní postup zaměstnanců 

Následující dotaz se týkal toho, zda hodnocení zaměstnanců probíhá spravedlivě. 

Z odpovědí bylo zjištěno, že 13% respondentů nesouhlasí, 29% respondentů vůbec nemá 

tušení, jak probíhá hodnocení a 15% respondentů souhlasí – (viz Obr. 13). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Hodnocení zaměstnanců 
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Na otázku, zda by zaměstnanci doporučili společnost svým známým pro možnost 

zaměstnání, odpovědělo až 68% ano, nedoporučilo by pouze 5% a 27% respondentů, jak je 

vidět na obrázku 14, nedokázalo jednoznačně odpovědět.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Doporučení zaměstnání 

Na předchozí otázku volně navazuje i další dotaz o spokojenosti se zaměstnáním ve 

společnosti uvedené na obrázku 15. Na toto odpovědělo 67% dotazovaných, že je se 

zaměstnáním celkově spokojeno, 31% víceméně spokojeno a jen 2% zaměstnancům 

zaměstnání nevyhovuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Celková spokojenost 



39 

 

6.3 Testování nezávislosti 

Pro statistické vyhodnocení bylo vybráno pět otázek, které se prováděli pomocí tzv. 

třídění druhého stupně za použití kontingenčních tabulek, které porovnávaly jednotlivé 

otázky mezi sebou a prověřovaly, zda mezi těmito faktory existuje závislost a to zejména 

pomocí testu nezávislosti. Výsledkem tohoto testu jsou tabulky, ve kterých nás bude 

zajímat především hodnota p-value. 

Tato hodnota je významná proto, že díky ní můžeme zjistit, zda jsou měřené faktory 

na sobě závislé či nikoli. Naměřená hodnota musí být menší než 0,05 a to proto, abychom 

mohli tvrdit, že uděláme méně než 5 % chybu, když budeme tvrdit, že mezi těmito faktory 

existuje statistická závislost.  

Test nezávislosti lze použít tehdy, pokud budou splněny 2 podmínky. První 

podmínka musí být splněna tak, že očekávaná četnost pro každou buňku kontingenční 

tabulky musí být větší než 1 a druhou podmínkou je to, že více než 80% buněk 

kontingenční tabulky by mělo obsahovat očekávanou četnost větší než 5.  Ve většině 

případů nebyly splněny obě podmínky pro testování nezávislosti, z tohoto důvodu nemohlo 

být provedené testování u všech otázek.  Testování bylo provedeno pouze u případů, které 

budou níže popsány.  

 

6.3.1 X
2
 – test nezávislosti mezi pohlavím a pracovní pozicí  

Pro první statistické vyhodnocení byla vybrána otázka týkající se pohlaví a 

srovnávala se s pracovní pozicí. Z celkového počtu 191 odpovědí od respondentů bylo 

zjištěno, že 159 dotazovaných je mužského pohlaví. Z tohoto počtu je 94 pracovníků na 

dělnické pozici a 65 pracovníků zaujímá technicko – hospodářskou pozici. Ze zbylých 

odpovědí vyšlo, že 32 dotazovaných je ženského pohlaví. Na dělnické pozici se nachází 9 

pracovnic a technicko – hospodářskou pozici zaujímá 23 pracovnic. Vše je uvedeno 

v tabulce 2.  
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Tabulka 2 Pohlaví dle pozice 

Pohlaví/pozice THP Dělnická pozice 

Muž 65 94 

Žena 23 9 

Na obrázku 16 je uvedeno vyhodnocení testu. Hodnota p-value, které bylo 

dosaženo je 0,001, znamená to tedy, že je nižší než hladina významnosti 0,05. To znamená, 

že můžeme přijmout alternativní hypotézu, že mezi pohlavím a pracovní pozicí existuje 

statistická závislost. Také můžeme říct, že byly oba předpoklady testu splněny.  

 

Obrázek 16 Chi-test pohlaví s pracovní pozicí 

Vzhledem k tomu, že se jedná o společnost, která podniká v hutnickém průmyslu, 

je zřejmé, že rozdělení bude značně nerovnoměrné a většinu zaměstnanců budou tvořit 

muži. Většina žen ve firmě pracuje jako zaměstnankyně na ekonomickém úseku.  

Ženy jsou obecně citlivější vůči určitým druhům prací a pracovišť. Ze 

společenského pohledu můžeme říct, že v určitých fázích života je žena zatížena 

povinností ze zaměstnání i povinnostmi související s péčí o děti, proto jsou pracovní 
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podmínky pro ženy upraveny. Všem ženám jsou zakázány práce, spojené se zvedáním a 

přenášením břemen, překračující váhu 20 kg.   

6.3.2 X
2
 – test nezávislosti mezi pracovní pozicí a závodní jídelnou 

Na otázku, zda jsou zaměstnanci spokojeni s kvalitou jídla v závodní jídelně, 23% 

dotazovaných odpovědělo, že nejsou spokojeni a 30% uvedlo, že do závodní jídelny 

nechodí. Spokojeno bylo pouze 17% z dotazovaných respondentů.  

V tabulce 3 jsou uvedeny odpovědi, které jsou rozděleny podle pracovní pozice. 

Tabulka 3 Pracovní pozice dle závodní jídelny 

Pracovní pozice/ 

závodní jídelna 
Spokojen Jak kdy Nespokojen 

Do závodní jídelny 

nechodím 

THP 10 28 26 24 

Dělnická pozice 22 29 18 34 

 Vyhodnocení testu je uvedeno na obrázku 17. Zde se hodnota p-value, které jsme 

dosáhli rovná 0,087, to znamená, že je větší než hladina významnosti 0,05. Z tohoto 

důvodu nemůžeme přijmout alternativní hypotézu. Mezi pracovní pozicí a závodní 

jídelnou neexistuje statistická závislost.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 Chi-test pracovní pozice se závodní jídelnou 
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Největší nespokojenost zaměstnanců je se závodní jídelnou, protože jídlo má 

špatnou kvalitu a jsou malé porce.  

6.3.3 X
2
 – test nezávislosti mezi pracovní pozicí a motivací 

V otázce co pracovníky nejvíce motivuje k práci bylo zjištěno, že 58% 

dotazovaných preferuje za největší motivaci mzdu za odvedenou práci, 34% motivuje 

k práci dobrý pracovní kolektiv, 18% dotazovaných by uvítalo, kdyby se jim dostalo za 

odvedenou práci uznání od přímého nadřízeného.   

Mezi další nejvíce preferované patří dle průzkumu jistota zaměstnání. Tahle otázka 

nabývá ještě většího významu tím, že firma sídlí v Moravskoslezském kraji, kde je 

dlouhodobě vysoká nezaměstnanost. Z tohoto důvodu mnoho lidí přijímá i méně placenou 

práci, ale hlavně proto, aby byla trvalého rázu.  

V tabulce 4 jsou uvedeny odpovědi na otázku, co pracovníky nejvíc motivuje 

k práci. Odpovědi jsou rozdělené podle pracovní pozice dotazovaných respondentů.  

Tabulka 4 Pracovní pozice dle motivace 

Pracovní 

pozice/motivace 

Mzda Dobrý 

pracovní 

kolektiv 

Pochvala od 

nadřízeného 

Možnost 

kariérního 

postup 

Jistota 

zaměstnání 

Možnost 

seberealizace 

Zajímavost 

práce 

THP 51 36 17 3 24 24 24 

Dělnická 

pozice 

60 29 18 10 33 15 18 

 

Níže na obrázku 18 je zobrazeno vyhodnocení testu. Jak vidíme na obrázku 

hodnota p-value se rovná 0,143 a je vyšší než hladina významnosti. Můžeme tedy opět říci, 

že mezi faktory neexistuje statistická závislost.  
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Obrázek 18 Chi-test pracovní pozice s motivací 

Za nejdůležitější ukazatele, na které by měla být vázána mzda zaměstnanců, bylo 

zjištěno, že respondenti preferují kvalitu odvedené práce, včasnost plnění zadaných úkolů, 

předávání informací, ochota a zodpovědnost.  

Neméně důležité jsou i pořádek na pracovišti, preventivní údržba stroje, neustálé 

zlepšování se a schopnost řešit problémy.   

Většina dotazovaných respondentů tj. 80% je obeznámena s tím, jakým způsobem 

je stanoveno jejich mzdové ohodnocení.  

6.3.4 X
2
 – test nezávislosti mezi věkovou kategorií a jídelním automatem 

Na otázku, zda zaměstnanci využívají jídelní automat, 26% zaměstnanců 

odpovědělo ano. Ze 74% se jednalo o zaměstnance ze směnného provozu, pro které byl 

tento výdajový automat zřízen pro zajištění ohřívané stravy na odpolední a noční směny.  

V tabulce 5 jsou uvedeny odpovědi respondentů na již zmiňovanou otázku, které 

byly rozděleny podle věkové kategorie dotazovaných respondentů. Můžeme vidět, že 

nejvíce využívají automat respondenti mezi 36 až 45 lety, dále respondenti ve věku 25 až 

35 let a nejméně využívají jídelní automat respondenti z věkové kategorie nad 56 let. 
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Tabulka 5 Věková kategorie/jídelní automat 

Věková kategorie/jídelní 

automat 
Ano Ne 

Méně než 25 let 9 7 

Od 25 do 35 let 12 37 

Od 36 do 45 let 16 47 

Od 46 do 55 let 9 31 

Nad 56 let 3 20 

 

Na obrázku 19, můžete vidět vyhodnocení testu. Hodnota p-value, které jsme 

dosáhli se rovná 0,040, to znamená, že je menší než hladina významnosti. Můžeme tedy 

přijmout alternativní hypotézu, že mezi věkovou kategorií a jídelním automatem existuje 

statistická závislost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19 Chi-test věkové kategorie s jídelním automatem 
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Zaměstnanci, kteří využívají automat, chtějí, aby společnost zajistila a rozšířila 

výběr sortimentu. Požadují více studených jídel a především aby byla čerstvější a větší 

výběr sladkostí. Měl by být také častěji doplňován, protože zaměstnanci z ranní směny 

vyberou velkou část sortimentu a pro zaměstnance na noční směnu téměř nic nezbyde. 

Společnost by se měla na tuto odezvu od zaměstnanců zaměřit a zajistit výdajový 

automat nejen na chlazené jídlo, ale také na bagety a drobné občerstvení.  

6.3.5 X
2
 – test nezávislosti mezi věkovou kategorií a délkou pracovního 

poměru 

V tabulce 6 můžete vidět rozdělení věkové kategorie respondentů podle délky 

pracovního poměru. Je patrné, že nejvíce zaměstnanců spadá do věkové kategorie od 36 do 

45 let, a je také vidět, že zaměstnanci v této kategorii pracují ve společnosti nejdéle, 20 

respondentů je ve firmě od 4 do 10 let a 30 zaměstnanců je u společnosti 11 let a více. 

 

Tabulka 6 Věková kategorie/délka pracovního poměru 

Věková kategorie/ 

délka pracovního 

poměru 

Méně než 1 

rok 
Od 1 roku do 3 let Od 4 let do 10 let 11 let a více 

Méně než 25 let 5 4 6 1 

Od 25 do 35 let 8 13 26 2 

Od 36 do 45 let 4 9 20 30 

Od 46 do 55 let 3 3 12 22 

Nad 56 let 1 4 6 12 

 

Na obrázku 20 můžete vidět vyhodnocení testu. Hodnota p-value je menší než 

hladina významnosti. Můžeme přijmout alternativní hypotézu a tedy říct, že mezi věkovou 

kategorií a délkou pracovního poměru existuje statistická závislost.  
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Je zřejmé, že respondenti ve věkové kategorii menší než 25 let, se ještě stále chtějí 

učit novým věcem, nabírat nové zkušenosti, učit se novým dovednostem a zvyšovat si 

kvalifikaci. Z tohoto důvodu většina lidí je ochotna zaměstnání změnit. Kdežto respondenti 

ve věkové kategorii vyšší než 45 let nechtějí měnit zažitou práci a neradi se znovu učí 

novým věcem. Jsou rádi, že mají stálý příjem a pokud nedojde k propouštění, zůstávají na 

svém místě až do odchodu do důchodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20 Chi-test věkové kategorie s délkou pracovního poměru 
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Společnost poskytuje vzdělávání zaměstnancům prostředím elektronického 

vzdělávacího systému Moodle. Tento systém představuje pro firmu snadný přístup ke 

vzdělávání zaměstnanců, je poskytován zdarma a tím nepředstavuje pro firmu velké 

náklady. Podnik také poskytuje příspěvky na jazykové kurzy.  

Z průzkumu vyplynulo, že je zde málo zastoupena skupina zaměstnanců ve věkové 

kategorii do 25 let. Právě na tyto by se společnost měla zaměřit, aby si je získala a udržela 

a tím vytvořila opravdu kvalifikovaný pracovní tým, pomocí něhož by dosahovala co 

nejlepší konkurenceschopnosti.    
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7 Návrhy a doporučení 

Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že ve společnosti jsou zaměstnanci 

v dostatečné míře spokojeni, až na několik výjimek. 

Přesto že jednou ročně probíhá v organizaci individuální hodnocení všech 

podřízených pracovníků přímými nadřízenými, nejsou zaměstnanci dobře a srozumitelně 

informováni, jakým způsobem nadále probíhá vyhodnocení. 

 Podnik má vytvořenou směrnici S20 – Řízení lidských zdrojů, kdy hodnocení 

probíhá ústně. Hodnocení pracovníků je prováděno především za účelem spokojenosti a 

další motivace.   

U vybraného okruhu zaměstnanců je prováděno písemné hodnocení formou 

formuláře, který je uložen na firemním intranetu. Také u manažerů podniku probíhá 

hodnocení jednou ročně, které závisí na splnění zadaných úkolů.  Společnost by se měla 

zaměřit na lepší informovanost všech zaměstnanců i na nižších pozicích.  

Bylo navrženo, aby byli zaměstnanci o všem informováni při přijímacích 

pohovorech a v průběhu adaptačního procesu. Je třeba, aby byli seznámeni s prostředím a 

fungováním podniku, aby se po nastoupení do pracovního procesu nevyskytly případné 

nejasnosti. Také by bylo vhodné, aby každý z přímých nadřízených pracovníků se svými 

podřízenými hovořil a informoval je o tom, jak on sám je hodnotí a získal zároveň zpětnou 

vazbu.  

Další návrh ke zlepšení se týká kariérního postupu zaměstnanců. Velká většina 

zaměstnanců není informována o možnosti a podmínkách kariérního postupu. Nejsou jim 

známá kritéria, za splnění kterých by mohli postoupit o stupínek výše v hierarchii podniku 

jako např: absolvování odborných kurzů, doplnění vzdělání, inovace pracovního procesu 

atd.  

Společnost by proto měla vytvořit jakousi směrnici, co je nutné absolvovat pro 

získání určité pracovní pozice a jaký je možný postup výš. Měla by se zaměřit hlavně na 

své odborníky, bez kterých by úspěšné a konkurenceschopné fungování podniku bylo 

velmi obtížné.  
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Jak již bylo zmíněno, největší nespokojenost zaměstnanců je se závodní jídelnou. 

Zaměstnanci jsou nespokojeni nebo do závodní jídelny vůbec nechodí. Důvodem je špatná 

kvalita jídla, vysoká cena. Také si stěžovali na to, že se jídlo často opakuje a dostávají malé 

porce.  

Stravování nerespektuje současné trendy zdravého životního stylu. Chybí 

vegetariánská plnohodnotná jídla, proto si většina zaměstnanců nosí vlastní stravu. 

Společnost by se měla na tuto odezvu zaměstnanců zaměřit a zavést nápravná opatření, 

třeba tím, že změní firmu, se kterou spolupracují při dovozu obědů.  

Nejlepším řešením, jak se osvědčilo v minulosti, by byl návrat k původnímu 

způsobu stravování a to tím, že by byla znovu obnovena kuchyně, kde by se vařila denně 

čerstvá jídla. S tímto stavem byli zaměstnanci spokojeni a možnost stravování využívala 

velká většina pracovníků, na rozdíl od nynějšího stavu.  

Zaměstnanci si raději koupí v kantýně studenou stravu nebo bagety, než aby platili 

za nekvalitní, nepoživatelný a ještě k tomu předražený oběd. Společnost na tuto reakci od 

zaměstnanců již zareagovala. Připomínky byly předány a jsou projednávány s TŽ 

Gastroslužbami. 

Výše v textu byla zmíněna nespokojenost s jídelními automaty a po provedené 

analýze odběru z výdajového automatu na chlazené jídlo bylo vypsáno výběrové řízení na 

zajišťovatele stravy na odpolední a noční směny.  

Současně s touto změnou byly vyměněny „kávomaty“ na sociální i hlavní budově 

za modernější s podstatně rozšířenější nabídkou a přijatelnější cenou. Dále byl výdajový 

automat na chlazené jídlo přesunut na sociální budovu, kde bude po dobu dvou měsíců 

zkušebně zaveden i automat nejen na chlazené jídlo, ale i na bagety a drobné občerstvení. 

Po uplynutí této doby bude vyhodnocen odběr občerstvení a na základě toho bude 

rozhodnuto o zavedení automatů do provozu.  

Jedním z realizovaných požadavků bylo vytvoření jednoduchého programu, který 

bude jednotlivé přímé nadřízené informovat o narozeninách jejich podřízených 

zaměstnanců, aby jim mohl osobně blahopřát.  
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8 Závěr 

V dnešní době nezbytnou a přímo strategickou aktivitu k personální optimalizaci 

v každé organizaci představuje koncepce řízení lidských zdrojů. Společnosti by se neustále 

měly zabývat ne jenom plněním svých podnikatelských cílů, ale především rozvojem řízení 

lidských zdrojů.  Každý podnik by se měl o své zaměstnance starat, pečovat o ně a náležitě 

s nimi zacházet, protože jsou to právě oni, kteří určují úspěšnost a konkurenceschopnost 

organizace.  

Zda chce podnik získat a udržet si kvalifikované pracovníky, musí vytvářet účinnou 

personální politiku. Jednou z klíčových oblastí je motivace. Jestliže se organizaci podaří 

vytvořit takový motivační program, který bude zaměřen z větší části na motivační profil 

jejich zaměstnanců, získá tak motivované a loajální zaměstnance, což se poté projeví i na 

kvalitě odvedeného výkonu.  

Diplomová práce na téma „Hodnocení spokojenosti zaměstnanců“ byla 

zpracovávána ve společnosti VÚHŽ, která se zaměřuje především na malosériovou výrobu 

v oblasti hutní výroby a výrobu měřící, regulační a automatizační techniky pro průmysl.   

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak jsou zaměstnanci ve společnosti spokojeni 

či nespokojeni. Pro dosažení cíle práce bylo nutné vytvořit dotazník, který je uveden 

v příloze. Ten vedl k získání podkladů, ze kterých bylo možné vytvořit analýzu. Pro 

analýzu byly využity data získaná na základě provedeného dotazníkového šetření.  

V praktické části byla zpracovávaná data pro lepší přehlednost převedena do 

sloupcových a výsečových grafů. Každý graf je okomentován, aby bylo jasné, co z něj 

vyplývá. Ze získaných dat bylo u pěti otázek provedeno testování nezávislosti 

kvalitativních znaků pomocí kontingenčních tabulek, které musely být vytvořeny před 

každým vyhodnocením testu. Tabulky jsou vždy vytvořeny ze dvou otázek, které jsou 

rozděleny podle odpovědí respondentů. Test byl prováděn pomocí statistického softwaru 

„Minitab 17“. Zde byla získána pro nás důležitá hodnota p-value, pomocí které jsme byli 

schopni říct, zda mezi testovanými faktory existuje statistická závislost či statistická 

nezávislost.  

Z testů které byly provedeny, můžeme říct, že mezi pracovní pozicí a pohlavím 

respondentů existuje statistická závislost. Je to zřejmé proto, že podnik se zaměřuje 

především na hutní výrobu, kde je práce spíše pro pracovníky mužského pohlaví.  Dále 
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bylo také zjištěno, že existuje statistická závislost mezi věkovou kategorií a délkou 

pracovního poměru, ze které je zřejmé, že v dlouhodobém pracovním poměru jsou spíše 

zaměstnanci středního věku.  V poslední řadě byla zjištěna také statistická závislost mezi 

věkovou kategorií a jídelním automatem.   

Z dotazníkového průzkumu vyplynulo, že zaměstnanci jsou se svou prací převážně 

spokojeni, kladně byly hodnoceny i vztahy se spolupracovníky a komunikace s 

nadřízenými. Nespokojenost byla zaznamenána mimo jiné u hodnocení zaměstnanců, 

kariérního postupu a stravování.  

Společnosti byly předloženy návrhy na zlepšení stávajícího stavu. Vedení 

společnosti by tyto návrhy mělo zvážit a uvést do praxe.  Některá doporučení byla již 

zkušebně realizována a čekají na vyhodnocení a případné uvedení do praxe. Přispěly by 

k zefektivnění personálních činností a určitě i k celkové spokojenosti zaměstnanců.   

Velice bych chtěla poděkovat společnosti VÚHŽ, že mi umožnila provést 

dotazníkové šetření a že i nadále budou otázce spokojenosti zaměstnanců věnovat 

zvýšenou pozornost, respektive provádět další šetření pro ověření účinnosti přijatých 

návrhů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Literatura 

[1] ARMSTRONG, Michael. A handbook of employee reward management and 

practice. 2nd ed. Kogan Page, 2007. 

[2] ARMSTRONG, Michael. A handbook of human resource management practice. 

10th ed. Kogan Page, 2006. 

[3] ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. 1. české vyd. Praha: Grada,      

2009.  

[4]  ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. 

10. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007.  

[5] CURRIE, Donald.  Introduction  to  Human  Resource Management.  A  guide  

to  personnel  in practice. London: Chartered  Institute  of Personnel and 

Development, 2006. 

[6] DUCHOŇ, Bedřich, ŠAFRÁNKOVÁ, Jana. Management: Integrace tvrdých a 

měkkých prvků řízení. Praha: C. H. Beck, 2008. 

[7] DVOŘAKOVÁ, Zuzana a kol. Management lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: 

C.H.Beck, 2007.  

[8] KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. 1. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2010.  

[9] KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů – Základy moderní personalistiky. 3. 

vyd. Praha: Management Press, 2001.  

[10] NORDSTROM, Kjell, RIDDERSTLLE, Jonas. Funky business Forever, 1. vyd., 

Financial Times/Prentice Hall, 2007. 

[11] PALÁN, Zdeněk. Výkladový slovník Lidské zdroje. Praha: Akademie věd české 

republiky, 2002. 

[12] PLAMÍNEK, Jiří. Tajemství motivace: jak zařídit, aby pro vás lidé rádi 

pracovali. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010.  

[13] THOMSON, Rosemary. Managing People. London: Routledge, 2002. 

[14] TURECKIOVÁ, Michaela. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Vyd. 1. Praha: 

Grada, 2004.  

[15] VÚHŽ a.s., Výroční zpráva podniku. 2014, s. 82. 

 

 



53 

 

Elektronické zdroje 

[16] DENÍK VEŘEJNÉ SPRÁVY. Šetření spokojenosti zaměstnanců [online].  [cit. 

25. 1. 2015]. Dostupné z: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6597474 

[17] DOTAZNIK-ONLINE. Dotazník je. Dotaznik-online [online]. [cit. 5. 2. 2015]. 

Dostupné z: http://www.dotaznik-online.cz/  

[18] EXPERITS. Realizace průzkumu. Expertis [online]. [cit. 15.2. 2015]. Dostupné 

z: http://www.expertis.cz/Archiv/_Firemni-programy/Poradenstvi/Pruzkumy-

spokojenosti-zamestnancu/Realizace-pruzkumu 

[19] VÚHŽ a.s., Představení naší společnosti [online]. PULARY, © 2011 [cit. 20. 

12. 2014]. Dostupné z: http://www.vuhz.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6597474
http://www.dotaznik-online.cz/
http://www.expertis.cz/Archiv/_Firemni-programy/Poradenstvi/Pruzkumy-spokojenosti-zamestnancu/Realizace-pruzkumu
http://www.expertis.cz/Archiv/_Firemni-programy/Poradenstvi/Pruzkumy-spokojenosti-zamestnancu/Realizace-pruzkumu
http://www.vuhz.cz/


54 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 1 Organizační struktura VÚHŽ, a.s. 
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Dotazník spokojenosti zaměstnanců VÚHŽ a.s. 

Dotazník je zaměřen na motivaci a spokojenost zaměstnanců společnosti VÚHŽ a.s. 

Odpovědi jsou anonymní. Aby bylo, možné dotazník interpretovat je důležité vyplnit 

všechny odpovědi. 

 

1. Zařaďte se, prosím do jedné z následujících věkových skupin  

méně než 25 let  

od 25 do 35  

od 36 do 45  

od 46 do 55  

nad 56 let  

2. Jste:  

muž  

žena  

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

základní  

vyučen  

maturita  

vysokoškolské  

4. Jak dlouho už pro společnost pracujete?  

méně než 1 rok  

od 1 roku do 3 let  

od 4 let do 10 let  
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11 let a více  

5. Pozice, kterou zastáváte  

THP  

dělnická pozice  

6. Na které divizi/úseku pracujete?  

vedení společnosti a ekonomický úsek  

obchodní úsek  

technický úsek  

automatizace  

povlakovna  

nástrojárna  

válcovna  

slévárna  

laboratoře a zkušebny  

7. Vrcholové vedení naší společnosti prezentuje jasnou vizi budoucího směřování 

společnosti.  

souhlasím  

částečně souhlasím  

ani souhlasím ani nesouhlasím  

částečně nesouhlasím  

nesouhlasím  
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nevím  

8. Vrcholové vedení naší společnosti je dostatečně viditelné a přístupné 

zaměstnancům.  

souhlasím  

částečně souhlasím  

ani souhlasím ani nesouhlasím  

částečně nesouhlasím  

nesouhlasím  

nevím  

9. Zásadní změny ve společnosti jsou vedením dobře řízené.  

souhlasím  

částečně souhlasím  

ani souhlasím ani nesouhlasím  

částečně nesouhlasím  

nesouhlasím  

nevím  

10. Mám k dispozici dostatečné informace o cílech naší společnosti.  

souhlasím  

částečně souhlasím  

ani souhlasím ani nesouhlasím  

částečně nesouhlasím  
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nesouhlasím  

nevím  

11. Mám k dispozici dostatečné informace o cílech naší divizi/úseku.  

souhlasím  

částečně souhlasím  

ani souhlasím ani nesouhlasím  

částečně nesouhlasím  

nesouhlasím  

nevím  

12. Rozumím tomu, jak moje osobní pracovní cíle souvisí s cíli společnosti.  

souhlasím  

částečně souhlasím  

ani souhlasím ani nesouhlasím  

částečně nesouhlasím  

nesouhlasím  

nevím  

13. Vrcholové vedení komunikuje otevřeně a upřímně.  

souhlasím  

částečně souhlasím  

ani souhlasím ani nesouhlasím  
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částečně nesouhlasím  

nesouhlasím  

nevím  

14. V naší společnosti si držíme ty zaměstnance, které si udržet chceme.  

souhlasím  

částečně souhlasím  

ani souhlasím ani nesouhlasím  

částečně nesouhlasím  

nesouhlasím  

nevím  

15. Následující otázka se týká Vašeho přímého nadřízeného. Jde o osobu, která je 

nejblíže "nad" Vámi a která Vám může přímo dávat úkoly.  

    odborná způsobilost 

výborná  

velmi dobrá  

dobrá  

dostatečná  

nevyhovující  

nevím  

16. předávání informací 

výborné  
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velmi dobré  

dobré  

dostatečné  

nevyhovující  

nevím  

17. dovednost dobře zadávat práci 

výborná  

velmi dobrá  

dobrá  

dostatečná  

nevyhovující  

nevím  

18. pomoc s mým profesním rozvojem 

výborná  

velmi dobrá  

dobrá  

dostatečná  

nevyhovující  

nevím  

19. lidský přístup 
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výborný  

velmi dobrý  

dobrý  

dostatečný  

nevyhovující  

nevím  

20. Vím jakou práci a v jaké kvalitě ode mě nadřízený očekává  

souhlasím  

částečně souhlasím  

ani souhlasím ani nesouhlasím  

částečně nesouhlasím  

nesouhlasím  

nevím  

21. Můj motivační systém, resp. ukazatele na, které by měla být vázána moje 

mzda jsou např. kvalita, včasnost, pořádek na pracovišti, preventivní údržba 

stroje, zlepšování. Může být i kombinace možností. (místo pro Vaši odpověď) 

 

 

 

 

22. Vím jakým způsobem je stanoveno mé mzdové ohodnocení.  

souhlasím  

částečně souhlasím  

ani souhlasím ani nesouhlasím  
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částečně nesouhlasím  

nesouhlasím  

nevím  

23. Nejvíce mě motivuje k práci.  

mzda  

dobrý pracovní kolektiv  

pochvala od nadřízeného  

možnost kariérního postupu  

jistota zaměstnání  

možnost seberealizace  

zajímavost práce  

Jiné:  

24. Když odvedu dobrou práci, dostane se mi od nařízeného uznání (slovní či 

finanční)  

souhlasím  

částečně souhlasím  

ani souhlasím ani nesouhlasím  

částečně nesouhlasím  

nesouhlasím  

nevím  

 



64 

 

25. Před začátkem směny mám jasně stanovené pracovní úkoly.  

souhlasím  

částečně souhlasím  

ani souhlasím ani nesouhlasím  

částečně nesouhlasím  

nesouhlasím  

nevím  

26. Mám k dispozici vybavení a nástroje potřebné pro řádný výkon své práce.  

souhlasím  

částečně souhlasím  

ani souhlasím ani nesouhlasím  

částečně nesouhlasím  

nesouhlasím  

nevím  

27. Mezi zaměstnanci na mém pracovišti dochází často ke konfliktům.  

souhlasím  

částečně souhlasím  

ani souhlasím ani nesouhlasím  

částečně nesouhlasím  

nesouhlasím  
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nevím  

28. Mezi kolegy mám dobré přátele.  

souhlasím  

částečně souhlasím  

ani souhlasím ani nesouhlasím  

částečně nesouhlasím  

nesouhlasím  

nevím  

29. Aktivity společnosti jsou příznivé pro skloubení pracovního a rodinného 

života.  

souhlasím  

částečně souhlasím  

ani souhlasím ani nesouhlasím  

částečně nesouhlasím  

nesouhlasím  

nevím  

30. Fyzické pracovní prostředí je přiměřené typu práce, kterou vykonávám.  

souhlasím  

částečně souhlasím  

ani souhlasím ani nesouhlasím  

částečně nesouhlasím  
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nesouhlasím  

nevím  

31. Zavedené pracovní procesy a firemní politika mi umožňují být maximálně 

produktivní.  

souhlasím  

částečně souhlasím  

ani souhlasím ani nesouhlasím  

částečně nesouhlasím  

nesouhlasím  

nevím  

32. Které firemní procesy nepovažujete za efektivní. (místo pro Vaši odpověď) 

 

 

 

 

 

33. Hodnocení zaměstnanců probíhá ve společnosti spravedlivě.  

souhlasím  

částečně souhlasím  

ani souhlasím ani nesouhlasím  

částečně nesouhlasím  

nesouhlasím  

nevím  

 



67 

 

34. Přijímání zaměstnanců probíhá ve společnosti spravedlivě.  

souhlasím  

částečně souhlasím  

ani souhlasím ani nesouhlasím  

částečně nesouhlasím  

nesouhlasím  

nevím  

35. Kariérní postup zaměstnanců probíhá ve společnosti spravedlivě.  

souhlasím  

částečně souhlasím  

ani souhlasím ani nesouhlasím  

částečně nesouhlasím  

nesouhlasím  

nevím  

36. Když slavíte narozeniny nebo jiné významné životní jubileum, jaká je reakce 

ze strany nadřízených?  

žádná  

osobně mi někdo z vedoucích blahopřál  

dostal/a jsem písemné blahopřání  

37. Jak jste spokojen s kvalitou jídla závodní jídelny?  

spokojen  
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jak kdy  

nespokojen  

do závodní jídelny nechodím  

38. V případě, že jste uvedli v předchozí otázce "nespokojen" nebo že "do závodní 

jídelny nechodím" napište Vaše důvody. (místo pro Vaši odpověď) 

 

 

 

 

39. Využíváte "jídelní" automat v přízemí?  

ano  

ne  

40. V případě, že jste v předchozí otázce odpověděli "ano" máte k němu nějaké 

náměty ke zlepšení? (místo pro Vaši odpověď) 

 

 

 

 

41. Jste spokojeni s nabídkou "kantýny"?  

ano  

jak kdy  

ne  

42. Společnost VÚHŽ bych doporučil svým známým pro zaměstnání  

ano  

ne  

nevím  
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43. Jsem celkově spokojen/a se zaměstnáním v naší společnosti?  

ano  

ne  

jak kdy  

44. Věřím, že na základě tohoto průzkumu budou přijata konkrétní opatření.  

ano  

ne  

nevím  

45. Můj vzkaz vedení společnosti. Co byste doporučil/a vedení společnosti, aby 

zlepšilo/změnilo/zavedlo/zrušilo k Vaší větší spokojenosti? Uveďte stručně 

max. tři podle Vašeho názoru nejzávažnější náměty nebo připomínky. (místo 

pro Vaši odpověď) 

 

 

 

Děkujeme Vám za Váš čas a vyplnění dotazníku. 

Příloha 2 Dotazník spokojenosti zaměstnanců VÚHŽ, a.s. 

 

 

 

 

 


