
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ 

KATEDRA KONTROLY A ŘÍZENÍ JAKOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

MONITORING A MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ VE 

SPOLEČNOSTI ZABÝVAJÍCÍ SE PORADENSTVÍM A PRODEJEM CAD 

SYSTÉMŮ 

MONITORING AND MEASURING EMPLOYEE SATISFACTION IN THE 

COMPANY ENGAGED IN COLSUNTING AND SALES OF CAD SYSTEMS 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 Tereza Divinová 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Poděkování patří vedoucí mé bakalářské práce Ing. Šárce Janků za její odborné vedení, cenné 

rady a čas věnovaný konzultacím při zpracování mé práce. Dále bych ráda poděkovala panu 

RNDr. Michalu Sýkorovi za svolení k provedení výzkumu ve společnosti pro účely splnění 

cíle bakalářské práce. 



 

 

Abstrakt ve státním jazyce 

Bakalářská práce se zabývá spokojenosti zaměstnanců ve společnosti podporující CAD 

systémy. Cílem předkládané práce je monitoring a měření spokojenosti zaměstnanců pomocí 

sběru dat a předložení návrhů na zlepšení. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části – a to na 

teoretickou a praktická část. Teoretická část se zabývá poznatky dané problematiky a ve druhé 

časti je sestaven dotazník, který byl předložen k vyplnění zaměstnancům společnosti. 

Následně byl dotazník zpracován a vyhodnocen, včetně grafického vyhodnocení výsledků. 

Výsledky byly doplněny o návrhy na zlepšení. 

 

Abstrakt v cizím jazyce 

This bachelor´s thesis focuses on the extent up to which the employees of the company 

supporting CAD systems are satisfied with their job.  

The major aim of this thesis is not only to monitor and evaluate their job satisfaction by 

making use of the collected data but also to propose measures to be taken in order to improve 

the situation.  

The thesis comprises two major parts – the theoretical and the practical one. The theoretical 

part deals with the existing data related to the given topic, while the practical one is based on 

a questionnaire that the employees of the company were asked to fill in.  Afterwards, the 

results of the questionnaire were assessed, which included displaying them in charts. Their 

overall assessment was complemented by the proposals of how the current results could be 

improved.  
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Úvod 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat pracovní spokojenost ve společnosti 

COGRAS, s.r.o. Následně ze získaných dat identifikovat a popsat nedostatky vyplývající 

z nespokojenosti pracovníků. Následně vypracovat návrhy a doporučení, které mohou vést ke 

zlepšení pracovní spokojenosti a zvýšení produktivity práce v této společnosti.  

Lidé a jejich vykonaná práce jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů každé organizace  

a také prostředkem dosahování cílů dané firmy. Ke zvyšování výkonnosti lidského faktoru 

v rámci organizace je potřeba neustále vylepšovat vztah mezi zaměstnancem a firmou.  

Důležitým předpokladem pro spokojenost zaměstnance je dobré pracovní prostředí  

a pozitivní vztah k vykonávané práci. Rovněž dobře spolupracující pracovní tým a fungující  

a motivující vedení firmy patří k stěžejním aspektům ovlivňujícím bezproblémový chod dané 

společnosti. Výstupem pak bude kvalitně odvedená práce.  

Každý člověk je spokojen v jiných situacích, za jiných podmínek a má odlišné faktory 

uspokojení. Někteří si zakládají na charakteru vykonané práce, jiní zase na výši pracovní 

mzdy či společenském statusu. Zaměstnaneckou spokojenost ovlivňuje mnoho faktorů, a to 

hlavně pracovní chování, které motivuje k vyšším pracovním výsledkům a tím dochází ke 

změně vnímání dané organizace ze strany pracovníka.  

Jestliže se v dnešní době zaměříme na spokojenost zaměstnanců, zjistíme, že jenom 

malá část je opravdu spokojená. V posledních letech se spokojenost zaměstnanců vytrácí, a to 

například vlivem hospodářských změn.  

Ve své práci se věnuji spokojenosti zaměstnanců ve firmě COGRAS, s. r. o.  

Po konzultacích a dohodě s vedoucí mé bakalářské práce jsem na základě použité literatury 

sestavila dotazník týkající se spokojenosti zaměstnanců v uvedené firmě. Pomocí dotazníkové 

metody jsem zjistila, jak jsou zaměstnanci se svou prací spokojeni a jak jsou pro ně dané 

oblasti důležité. Na závěr své práce navrhuji opatření a uvádím doporučení, které by mohly 

vést k vyšší míře spokojenosti, motivovanosti a efektivnosti zaměstnanců. 
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1 Teoretické poznatky řešené problematiky  

 V této kapitole se věnuji vysvětlení, definování a přiblížení dané problematiky. 

Definuji pojmy, které se týkají spokojenosti zaměstnanců a jejího monitorování, jako jsou 

pojmy – motivace, měření a monitoring, sběr dat, metody měření spokojenosti, dotazování  

a dotazník.  

1.1  Definice pracovní spokojenosti 

Úvodem této kapitoly o spokojenosti zaměstnanců bych zdůraznila, že spokojenost 

člověka je vždy individuální prožívání reality. Významnou roli v ní sehrávají potřeby, 

motivace, emoce, postoje a jiné. V normě ČSN EN ISO 9000:2006 je spokojenost definována: 

„Spokojenost je vnímání zákazníka týkající se stupně splnění jeho požadavků."  [1]. Své 

postavení ve společnosti a své úspěchy v pracovním i osobním životě lidé vnímají odlišným 

způsobem. Různě reagují také na pracovní podmínky v dané společnosti. Celkovou 

spokojenost lze chápat jako příjemný, nebo také pozitivní emocionální stav, který vychází  

z hodnocení vlastní práce. [2]  

Zaměstnanec je podle zákoníku práce účastník pracovně právního vztahu, jenž 

vykonává určitou činnost pro zaměstnavatele, za což mu přísluší mzda, plat nebo odměna 

z dohody za podmínek, které jsou stanoveny podle zákoníku práce.  

K definování pojmu pracovní spokojenost zaměstnance existují dva přístupy. První 

možnost dle EFQM - vychází ze zákaznické spokojenosti dle EFQM: Souhrn pocitů 

zaměstnanců odvozený z rozdílu mezi jeho požadavky a očekáváním spojené s jeho 

působením, popřípadě s plněním jeho pracovních úkolů v organizaci a vnímanou realitou na 

pracovišti.  

 Druhá možnost dle normy ČSN EN ISO 9000:2006, kde je spokojenost definována 

jako zaměstnancem vnímaná úroveň s jakou organizace naplňuje požadavky. [1]  

1.1.1 Pracovní spokojenost 

Spokojenost zaměstnanců je charakterizována jako stupeň splnění očekávání 

zaměstnanců a jejich požadavků na pracovní podmínky, na jejich působení, plnění úkolů a na 

řízení.  Nejde jenom o to, že daný pracovník je spokojený se svou pracovní pozicí a náplní 

práce. Pracovní spokojenost závisí také na tom, jak důležité je pro pracovníka zaměstnání  

a jaké hodnoty a osobní cíle mu tato pozice přináší.  
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 Spokojenost pracovníka vychází také z toho, když vidí, že má jeho práce smysl, když 

cítí, že je jeho práce důležitá, což jej může motivovat k podávání lepších výkonů. Snahou 

každého člověka je nalézt takovou pracovní pozici, která splňuje jeho nejdůležitější potřeby  

a požadavky. Spokojeného zaměstnance pak práce naplňuje, těší se z ní a má pro něj význam 

v životě. 

 Celkovou spokojenost nemůžeme měřit jedinou otázkou. Jedním společným přístupem 

je kombinace odpovědí na 4 až 5 souhrnných otázek. V dnešní době se nejčastěji používají 

tyto:  

1. Celkově jsem spokojen/a se svou prací? 

2. Celkově jsem spokojen/a s firmou, jako místem pro práci? 

3. Jsem hrdý/á na práci v této firmě? 

4. Doporučil/a bych tuto firmu příbuznému nebo příteli, jako místo pro práci?  

5. I kdybych měl/a možnost získat podobnou práci za stejných podmínek (platu, 

benefitu,…) u jiné společnosti, chtěl/a bych zůstat v této firmě? [12] 

1.1.2 Faktory ovlivňující pracovní spokojenost 

Každodenně nás v pracovním prostředí ovlivňuje řada činitelů, které vychází 

z pracovní spokojenosti. Proto je velmi důležité, jak s těmito faktory naložíme, aby byla 

pracovní spokojenost co nevyšší.  

Důležitost těchto činitelů je rozdílná v závislosti na oblastech výkonu lidské práce, 

specifičnosti osobních priorit člověka a na specifikacích různých profesí a podmínek,  

ve kterých jsou vykonávány.  

Faktory pracovní spokojenosti můžeme rozdělit na: 

- interní faktory - tyto faktory neovlivňuje zaměstnavatel. Jsou to například pohlaví, věk, 

vzdělání, rodinný stav aj. 

- externí – mající vazbu na:  

1. vlastní pracovní činnost, 

2. interpersonální vztahy v pracovní skupině, 

3. osobnost pracovníka, 

4. konkrétní podmínky pracovníka, ve kterých činnost probíhá.[6] 
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1. Vlastní pracovní činnost 

Charakter vykonávané práce a její ohodnocení jsou nejpodstatnější faktory v oblasti 

vlastní pracovní činnosti. Pracovní činnost můžeme rozdělit do různých kategorií např. 

monotónní, tvořivá, různorodá, umožňující a podporující vlastní činnost aj. Vždy však záleží 

na dovednostech a schopnostech daného zaměstnance v konkrétní organizaci. K dalším 

hlediskům vlastní pracovní činnosti můžeme řadit například zodpovědnost, odměnu  

za odvedenou práci, míru autonomie atd. [7] 

2. Faktory související s interpersonálními vztahy v pracovní skupině 

Tito činitelé jsou důležití z důvodu stimulačních účinků, které se k nim pojí. Kvalitní 

pracovní skupina je typická hlavně velkou produktivitou v pracovní činnosti, která pak vede 

k plnění stanovených cílů v organizaci. Dobře spolupracující pracovní skupina vytváří 

pozitivní atmosféru vedoucí k celkové pracovní spokojenosti zaměstnanců v dané organizaci. 

Pozice vedoucího pracovníka patří k nejdůležitějším a základním prvků v interpersonálních 

vztazích, protože ten ovlivňuje průběh pracovní činnosti.[8] 

3. Faktory související s osobnosti pracovníka 

U každého pracovníka se lze setkat s různými motivy, které mohou působit na pracovní 

spokojenost. Avšak u každého zaměstnance jsou individuální a záleží na dominujících 

motivech. Může se jednat o spokojenost zaměřenou na výkon, na sebe, popřípadě cílenou  

na vztahy. Zaměstnanci usilují o to, aby měli možnost pracovního růstu a osobního rozvoje. 

Dalším důležitým motivačním prvkem může být postup na vyšší místa v dané firmě. 

4. Faktory související s konkrétními pracovními podmínkami 

Tyto faktory nepůsobí přímo na zaměstnaneckou spokojenost, ale mohou způsobit  

u pracovníka nespokojenost, jestliže budou negativní povahy.  

Mezi tyto faktory řadíme především tyto: 

- teplota, osvětlení, hluk; 

- pracovní ovzduší (čistota vzduchu, vlhkost…); 

- sociální zázemí; 

- bezpečnost a péče o zdraví; 

- dostupné zařízení; 

- čas pracovní a odpočinkový. 

Stupeň kvality pracovních podmínek je dána managementem dané firmy. [4] 
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Podle Michaela Armstronga má pracovní spokojenost tyto činitelé:  

 Víra, že postupy a procesy při povyšování, hodnocení práce, hodnocení zaměstnanců, 

odměňování dle výkonu a vyřizování stížností probíhají správně.  

 Plat a zaměstnanecké výhody. 

 Spoluúčast na rozhodnutích, která se týkají zaměstnanců. 

 Informovanost o záležitostech významných pro zaměstnance. 

 Důslednost uplatňování zásad týkajících se odměňování, stejných příležitostí.  

 Příležitost pro vzdělání, rozvoj. 

 Stupeň uplatnění kvalifikace a schopností při práci. 

 Stupeň vlastní jistoty v tom, co se od zaměstnance očekává. 

 Podpora vedení. 

 Pracovní prostředí z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a podmínky práce. 

 Jiná zařízení, která mohou zaměstnanci využívat (jídelna, parkoviště atd.).  

 Atmosféra a styl řízení organizace. [4] 

1.1.3 Vztah mezi pracovní spokojeností a kvalitou pracovního života  

Pracovní spokojenost a kvalita pracovního života spolu úzce souvisí. Souvislost 

zajišťuje duševní a fyzické zdraví a celkovou duševní pohodu. Z pracovního zapojení vyplývá 

uspokojení pracovníka, a to můžeme přirovnat ke kvalitě pracovního života. Uspokojení 

pracovníka vede nejen k pracovní spokojenosti, ale také ke spokojenosti v ostatních oblastech 

života.  

„Prvky, které ovlivňují kvalitu pracovního života, mohou být například spokojenost 

jedince s prací, finanční zajištění, rodinný a sociální život apod. Zároveň kvalita pracovního 

života zahrnuje i spokojenost s celkovým životem, osobní štěstí, ale také spokojenost  

s mimopracovními oblastmi života.“ (Dvořáková, 2005, s. 23).  

1.1.4 Důsledky pracovní nespokojenosti 

Jsou-li zaměstnanci nespokojení, může to vést k různým problémům, například 

s jejich zdravím jako je únava, duševní a emoční problém, vředy aj. Nespokojenost s prací se 

nemusí projevovat jenom u zdraví jedince, ale také negativními jevy, jako jsou například:  

 

1. Stížnosti – počet stížností roste přímo úměrně s nespokojenosti práce. Stížnosti se 

také mohou se týkat různých oblastí práce. Stížnosti by měl vedoucí brát v potaz, 
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protože je-li stížnost podávána opakovaně, značí to, že něco v dané organizaci není 

v pořádku.  

2. Pomluvy – jak pravdivého či lživého rázu, šířící se mezi pracovníky a ovlivňují tak 

jejich spokojenost 

3. Protahování přestávek – také lajdáctví, příliš nízká aktivita, nepozornost, neplnění 

zadaných úkolů nebo zkracování pracovní doby, to vše může způsobovat 

nespokojenost v práci.  

4. Krádeže – odcizování majetku firmy, souvisí to například s nespokojeností s výší 

platu.  

5. Absentérství – pozdní příchody do práce a pozdní příchody na sjednané schůzky, 

nedocházení do práce, to vše je projevem nespokojenosti. 

6. Fluktuace – častý odchod dosavadních pracovníků ze svých pracovních míst ve firmě, 

ale i přijímání nových pracovníků – změna struktury dané firmy. Fluktuaci můžeme 

dělit na přirozenou - stárnutí či úmrtí pracovníka - a na individuální, kde o odchodu 

z pracovní pozice rozhoduje sám pracovník, právě například z důvodu nespokojenosti 

na pracovišti. Velká fluktuace vyvolává negativní pohledy a pochyby nejen ostatních 

pracovníků na odchod jejich spolupracovníků, ale také i na zájemce o pracovní místo 

(jestliže se na daném pracovním místě během roku vystřídá více osob, u zájemce to 

nevyvolá příliš dobré pocity). [13] 

1.2  Motivace 

V dnešní době je jedním z nejdůležitějších zájmů většiny organizací, co udělat pro to 

aby se zvýšila pracovní výkonnost zaměstnanců. Nejvhodnějším způsobem je detailní 

zaměření na nejvhodnější způsoby motivování lidí, například různými odměnami či stimuly.  

 Jedním z nejdůležitějších a tedy hlavních cílů je především vytvoření vhodného 

pracovního prostředí a motivačních procesů, které napomohou k maximální možné 

výkonnosti zaměstnanců, kterou očekává vedoucí management. [3]  

Motivační teorie popisují to, co mohou organizace udělat pro povzbuzení lidí, jak 

uplatnit jejich schopnosti a nasměrovat úsilí ke splnění cílů organizace a rovněž tak 

uspokojení jejich vlastních potřeb. [3] 
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Efektivněji a usilovněji pracují, jelikož mají silně vyvinutý pocit povinnosti. Jejich 

úsilí tak slouží nejen pro uspokojení potřeb organizaci, ale také pro uspokojení jejich 

vlastních zájmů. [3] 

Hlavní pro správnou motivaci je si uvědomit, že potřeby jsou tvořeny přáním něčeho 

dosáhnout, potom můžeme stanovit cíle, a tím vzniká touha danou potřebu nebo přání splnit.   

Jestliže dosáhneme cíle nebo je potřeba uspokojena, vede často toto chování k  danému 

cíli. Jestliže ale daného cíle nedosáhneme, tak se pohled zaměří na jiné chování a dané kroky 

se už nebudou opakovat. Na obrázku 1. si tuto situaci můžeme ukázat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 1. Základní model motivace [9] 

1.2.1 Motivace a motiv  

Motivace je vnitřní nebo vnější soubor faktorů vedoucí k motivaci organismu. Jedná 

se o konkrétní soubor faktorů, které představují určité hnací síly činnosti člověka.  

Pro dosažení určitého cíle motivace usměrňuje naše chování a jednání. Vyjadřuje souhrn 

všech skutečností, které podporují nebo tlumí člověka, aby něco vykonal či nevykonal. 

 

Motivaci můžeme rozdělit na dvě složky:  

 Motivace vnitřní  

- tyto faktory si lidé utvářejí sami. Určitým způsobem ovlivňují chování jedince, 

navádějí ho na určitou cestu nebo směr. Tyto faktory tvoří: odpovědnost (pocit, že je 

práce důležitá), autonomie, možnost využít a rozšířit své schopnosti, zábavná  

Stanovení 

Potřeby Přijetí opatření 

Dosažení cíle 
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a zajímavá práce a možnost postupu v hierarchii pracovních funkcí. Mají hlubší  

a dlouhodobější účinek, jelikož nejsou vnucené, ale jsou součástí dané osoby.  

 Motivace vnější  

- jde o to, co organizace dělá pro lidi, aby je motivovala. Motivátory mohou být 

například povýšení, hmotné či nehmotné bonusy, uznání, pracovní náplň,  

ale mohou to být i tresty např. odepření platu/prémií nebo kritika. Tyto motivátory 

mohou mít viditelné účinky, nemusí však trvat dlouhodobě.  

 

Pod slovem motiv si můžeme představit vnitřní pohnutku chování nebo jako důvod 

jednání člověka. K základním formám motivů patří potřeby. Pocit, že máme něčeho 

nedostatek, nás vede k činnostem je uspokojit.  

 Setkáváme se s různým dělením potřeb podle autorů. Kromě potřeb existují i jiné 

motivy. K nejznámějším patří:  

1. Zájem – kladný vztah člověka k předmětům nebo činnostem, které ho upoutávají.  

2. Pud – vrozená pohnutka, energie nebo cílená činnost až nutkání. 

3. Cíl – vědomý směr nějaké aktivity. Když chce člověk něčeho dosáhnout, něčemu se 

vyhnout, něco vykonat nebo nevykonat. Každý člověk si své cíle určuje sám, tak aby 

dosáhl uspokojení svých potřeb. 

4. Ctižádost – snaha o sebeuplatnění. 

5. Ideály – jsou vrozené, například ideál životního partnera. 

6. Zvyk – sklon vykonávat za určitých okolností určitou činnost. 

1.2.2 Maslowova teorie  

Mezi nejznámější teorie motivace lidí ve vztahu k jejich potřebám je právě Maslowova 

teorie. A. H. Maslow roku 1943 tvrdil, že existuje pět hlavních kategorií, které jsou pro 

všechny lidi společné. Jsou to:  

1. Základní fyziologické potřeby (hlad, žízeň, plat, aj.).  

2. Potřeba bezpečí a jistoty (pocit jistoty, bezpečí a spokojenosti v práci).  

3. Sociální potřeby (potřeba přátelství, spolupráce aj.).  

4. Potřeba uznání (pocit užitečnosti, dobrá pověst aj.).  

5. Potřeba seberealizace (plné využití talentu, potřeba vzdělávání aj.). [5]  
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Těchto pět kategorií potřeb, Maslowov seřadil do známého systému pod názvem Maslowova 

pyramida potřeb, viz obr. 2.  

 

Obrázek 2. Hertzbergova – Maslowova pyramida [5] 

1.2.3 Způsoby motivace 

Každá organizace se snaží dosáhnout dlouhodobé vysoké úrovně výkonu pracovníků . 

Aby takové úrovně dosáhly, snaží se organizace o toto téma co nejvíce zajímat. K motivaci 

častokrát užívají manažeři různé prostředky motivace. Hledáním nejlepšího nebo 

nejvhodnějšího způsobu motivování pracovníků věnují manažeři vysokou pozornost. 

Odborníci definovali těchto 9 způsobů motivace: 

 Materiální odměny – životní úroveň, majetek. 

 Moc a vlivy – vést a odměňovat lidi, disponovat se zdroji. 

 Odbornost – snaha dosáhnout uznávané a vysoké odbornosti v určitém oboru. 

 Smysl práce – dělat to, co pro člověka představuje pozitivní hodnotu 

 Kreativita – snaha být inovativní, podílet se na nových věcech a zlepšeních. 

 Sociální začlenění – snaha udržovat dobré přátelské vztahy s ostatními 

spolupracovníky. 

 Bezpečí – solidní a předvídatelná budoucnost. 
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 Status – snaha být obdivován, respektován a uznáván. [10] 

1.2.4 Bariéry motivace 

Velmi často se při uspokojování potřeby objevují různé bariéry, které zabraňují 

člověku dosahovat vytyčených cílů. Při neuspokojení potřeba nedosažení vytyčených cílů, 

vzniká zklamání a tím zůstává motivační energie nevybita.  

Důležité bariéry motivace:  

a) nedostatečná komunikace v organizaci; 

b) nepravdivé informace; 

c) rozpor mezi činy a slovy; 

d) stanovení nepřesných a nejasných cílů; 

e) vytváření byrokratických pravidel; 

f) nedostatečné využívání schopností (podnikových dovedností a znalostí). [5] 

1.2.5 Motivační systémy 

Důležitou součástí každého personálního řízení je kvalitní motivační systém. Je také 

jedním z nejdůležitějších bodů ekonomického výkonu společnosti. Klade požadavky  

na správnou kalkulaci, která nenarušuje náklady společnosti, ale hlavně na vystižení hodnot, 

které pracovníky motivují k lepším výkonům. Zachování spravedlivosti vůči všem 

zaměstnancům je velmi nutné v systému zachovat. Účelem tohoto systému je udržování  

a zvyšování vnitřní spokojenosti a motivace zaměstnanců, posílení věrnosti k firmě a také 

vyvolání zájmu rozvíjet sám sebe. [11] 

1.2.6 Vztah mezi motivací, pracovním výkonem a spokojeností  

Spokojenost, výkon a motivace, to jsou pojmy, které spolu navzájem souvisí. Jestliže 

člověk není správně motivovaný, není spokojený a tím pádem podává nižší pracovní výkon. 

Vnitřními a vnějšími faktory ovlivňujeme spokojenost, a jak již bylo řečeno každý člověk je 

motivovaným něčím jiným. Motivace je tedy důležitým faktorem pro zvýšení pracovního 

výkonu. Ten je nejčastěji kombinací tří faktorů – schopnost, úsilí a organizačních  

a pracovních podmínek.  
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1.3 Monitoring a měření spokojenosti zaměstnanců  

Pro správné monitorování a měření spokojenosti svých zaměstnanců musí organizace nejdříve 

uskutečnit následující kroky: 

 definovat, kdo je pro firmu zaměstnanec a po té co představuje pro firmu spokojenost 

zaměstnanců; 

 identifikovat znaky spokojenosti zaměstnanců; 

 navrhnout dotazníky k monitorování a měření spokojenosti zaměstnanců; 

 stanovit rozsah měření; 

 vybrat vhodné metody sběru dat; 

 vytvořit vhodné postupy pro vyhodnocování získaných dat; 

 využívat výsledky monitorování a měření spokojenosti zaměstnanců jako vstupy pro 

podnikové procesy zlepšování. [19] 

1.3.1 Definování pojmů monitoring a měření spokojenosti zaměstnanců 

 Monitoring 

 Monitoring můžeme definovat jako systém sledování a registrace v průběhu činnosti, 

průběžné sledování stavu systému a průběžné doplňování aktuálních dat v databázi. [14]  

 Měření spokojenosti zaměstnanců 

 Z moderního způsobu řízení lidských zdrojů je měření spokojenosti zaměstnanců 

jednou z nejdůležitějších činností. Pomáhá k odhalování slabých a silných stránek organizace. 

Měřením spokojenosti zjišťujeme také názory zaměstnanců na různé záležitosti, které se jich 

týkají. Měření spokojenosti zaměstnanců používáme, pokud chceme zjistit:  

 spokojenost s finančním ohodnocením; 

 spokojenost s pracovními podmínkami; 

 náměty a ohlasy na organizační změny; 

 názory na oblast personální činnosti (vzdělání zaměstnanců, bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci); 

 případné problémové oblasti. 
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Lidské zdroje jsou v dnešní době neodmyslitelnou součástí pro dobrý chod organizace. 

Měřitelnost jednotlivých faktorů, které ovlivňují jednání a chování lidí i jejich výsledků je 

občas velmi složité. Velkou roli hrají osobní kritéria hodnotitele, ovšem problém nastává  

u způsobu interpretace poznatků.  

1.3.2 Sběr dat 

Pro realizátora průzkumu je sběr dat nejdůležitější činnost. Bez tohoto kroku nemůže 

být vyhodnocení uskutečněno. 

 Data dělíme na primární a sekundární.  K primárním datům řadíme ta, která aktuálně 

sbíráme, abychom dosáhli stanoveného cíle. Sekundární data jsou ta, která už v minulosti 

někdo shromáždil, většinou za jiným účelem.  

 Data se získávají buď ze základního souboru, nebo souboru výběrového. Základní 

soubor obsahuje cílovou skupinu, to jsou všichni představitelé, kteří mají možnost být vybráni 

ve výzkumu. Výběrový soubor obsahuje jen vzorek, který zastupuje základní soubor.  

 Pro sběr dat můžeme využít dvou forem dotazování. Pen and paper – papírové 

dotazníky nebo on-line sběr dat, které jsou v dnešní době používanější pro jejich rychlost, 

snadnost a nízkonákladovost.  

1.3.3 Dotazování 

Dotazování patří k nejvíce rozšířeným metodám sběru údajů. Než dojde ke sběru 

údajů, musíme provést jednotlivé kroky přípravné fáze průzkumu. Nejdříve musíme zjistit,  

na co se budeme ptát – odpověď na tuto otázku získáme z cíle výzkumu.  

Vypracujeme si seznam informací, které je potřeba zjistit pro dosažení cílů. Tento 

seznam nám bude pomáhat při vypracovávání dotazníku. V seznamu se nachází základní 

otázky a klíčová slova, u kterých zjistíme jejich důležitost pro určení stanovených cílů. Jestli 

zjistíme, že se zde nachází nadbytečné údaje, které nám nepřispějí k dosažení cílů, odstraníme 

je. Jsou finančně a časově nákladné. Do dotazníku vybíráme jen ty otázky, které jsou  

potřebné.  

Pak si určíme způsob dotazování. Dotazování můžeme provádět různými metodami. 

Každá metoda má své výhody i nevýhody, záleží na mnoha okolnostech, jako jsou například 

téma a doba dotazování, cílová skupina respondentů. Jak bude strukturován dotazník závisí  

na vybrané metodě dotazování. [15] 
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a) Osobní dotazování – význam dotazníku může být stanoven jak tazatelům, tak  

i respondentům nebo oběma naráz. Proto by měly být pokyny pro tazatele vytištěny 

odlišně oproti respondentovi. Zamezíme tím tomu, aby je tazatel omylem nepřečetl 

respondentovi. Jestliže používáme škály, můžeme ukazovat respondentovi na kartách, 

nebo využít jiných pomůcek, jako vzorky, plánky a jiné.  

b) Písemné dotazování – dotazovaný sám vyplňuje dotazník. Při této metodě dotazování 

jsou kladeny největší požadavky.  Otázky musíme formulovat tak, aby odpovídající 

pochopil, co po něm v konkrétní otázce chceme. [15] 

c) Telefonické dotazování – Výhodou je snadné a rychlé kontaktování širokého výběru 

respondentů, okamžitě reagování na dotaz, možnost opakování dotazů či doplňujících 

otázek, relativně nízké náklady na dotazování a propojení s výpočetní technikou 

(ukládání odpovědí a okamžité zpracování v počítači). U této metody však nemůžeme 

použít názorné pomůcky, je omezen výběr úrovní telefonizace, omezení času 

dotazování a hlavně nemožnost osobního kontaktu. [17] 

d) Elektronické dotazování – tato metoda je spojení písemného a telefonického dotazování.  

Je to velmi rychlá a nízkonákladová metoda. Tato metoda urychluje zpracování dat. 

Jedinou nevýhodou je závislost na počtu účastníku elektronické pošty. [17] Dotazník 

můžeme rozesílat e-mailem nebo pomocí www stránek, dle toho se rozhodneme  

pro konkrétní podobu dotazníků.[15] 

1.3.4 Metody měření spokojenosti zaměstnanců  

Měření spokojenosti zaměstnanců začíná sběrem dat. Informace může společnost 

získat primárním nebo sekundárním průzkumem. Primární výzkum určujeme empirickým 

výzkumem a u sekundárního využíváme stávající informační soubory. [4] 

Ke sběru dat můžeme využít mnoho technik, nástrojů a metod. K základním, které se 

nejčastěji v praxi používají, řadíme: 

a) Strukturovaný dotazník – patří k nejlevnějším metodám průzkumu. Jednoduše  

a nejrychleji se zpracovává, vyhodnocuje a je nejméně obtěžující metodou. 

Odpovídající jej může vyplnit z domova. K nedostatkům této formy sběru dat patří,  

že v každém dotazníku je pro odpovídajícího jednodušší vyplnit i nepravdivé 

informace. [4] 

b) Strukturované rozhovory – je to metoda založená na rozhovorech. Používají se 

otázky s otevřeným koncem nebo jsou rozhovory směřovány do hloubky, u kterých je 
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možné diskutovat o širokém okruhu záležitosti. Nejčastěji se používají individuální 

rozhovory, kde se dá s větší pravděpodobností odhalit skutečné názory. Nevýhodou je 

nákladnost jak finanční tak časovou a hlavně není snadné je analyzovat. [4]  

c) Kombinace dotazníků a rozhovoru – nejideálnější metoda. Kombinuje kvantitativní 

údaje z dotazníků a kvalitativní údaje z rozhovorů. [4] 

d) Diskusní skupina – skupina je zaměřena na určité záležitosti. Je reprezentativním 

vzorkem pracovníků. Jejich názory a postoje se týkají organizace. Hlavními znaky 

skupiny jsou strukturovanost, informovanost, důvěryhodnost a konstruktivnost. [4] 

1.3.5 Dotazník  

Dotazníková metoda patří k nejstarším technikám marketingového výzkumu a patří 

mezi nejpoužívanější metody ke sběru dat. Nejčastěji je používáme ke sběru primárních 

informací (přímo od respondentů). Tato metoda nabízí široké možnosti jak pokládat otázky. 

Dotazník musí být správně strukturovaný (formulace otázky, sled otázek aj.), srozumitelný, 

přehledně uspořádaný a vyzkoušený než je rozeslán mezi ostatní respondenty. Můžeme ho 

použít pro různé typy průzkumů. [17] 

Při sestavování musíme věnovat pozornost hlavně přehlednosti, srozumitelnosti, jazykové 

korektnosti, snadné orientaci, jednoduchosti při vyplňování a grafické úpravě. 

Otázky v dotazníku musíme stanovit tak, aby správně formulované, nezavádějící  

a jednoznačné. Musí být jasné zpracování údajů souhrnu požadavků zaměstnanců a znaků 

jejich spokojenosti. U špatně formulovaných otázek, nebo špatně sestaveného dotazníku se 

můžeme setkat s neochotou vyplňování nebo může respondenta odradit od jeho vyplňování.  

Otázky mohou být uzavřeného nebo otevřeného typu. U uzavřených otázek si 

respondent vybírá jednu nebo více odpovědí, pokud se navzájem nevylučují. K výhodám 

těchto otázek patří snadné vyplnění, jednoduché zpracování. Těmito otázkami můžeme 

respondenta nasměrovat na oblast, která nás zajímá. U otevřených otázek nemá respondent 

možnost vybrat si z připravených odpovědí. K nejznámějším druhům těchto otázek patří volné 

a asociační nebo dokončovací. [18] 

Tuto metodu jsem si vybrala pro vyhodnocování spokojenosti zaměstnanců v mé 

bakalářské práci. 
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2 Společnost COGRAS spol. s. r. o. 

Tato bakalářská práce se ve své praktické části zabývá analýzou pracovní spokojenosti  

v konkrétní organizaci, proto si tuto organizaci představíme. 

2.1 Představení společnosti 

Firma COGRAS s. r. o. byla založena v Přerově v roce 1991 s cílem přinést 

nejmodernější a nejperspektivnější CAD/CAM technologii, systém Pro/ENGINEER od firmy 

PARAMETRIC TECHNOLOGY Corp. (PTC), československým podnikům. Jejich 

spolupráce s německou firmou ISICAD GmbH Ellwangen při distribuci a podpoře prvních 

tuzemských uživatelů systému Pro/ENGINEER přinesla v roce 1994 založení české pobočky 

ISICAD s. r. o. Přerov. Po spojení německé firmy ISICAD GmbH s kanadskou společností 

RAND A Technology Corp, tehdejší největší světovou distributorskou firmou CAD/CAM 

technologií, operující pod značkou RAND TECHNOLOGIES a později RAND Worldwide, 

se přeměnilo v roce 2001 naše české zastoupení na RAND TECHNOLOGIES a.s. Přerov. 

Rozhodnutí firmy RAND Worldwide o ukončení všech aktivit ve východní Evropě 

spojených s PTC produkty ke 31. 3. 2004 a snaha udržet kontinuitu technické podpory 

systému Pro/ENGINEER pro české uživatele přinesla znovuobnovení původní firmy 

COGRAS od 1. 4. 2004. 

Společnost COGRAS s. r. o. je od roku 2004  autorizována  k prodeji PTC produktů  

v ČR, tj. zejména CAx technologie Creo - dříve Pro/ENGINEER a PLM technologie 

Windchill Link Solutions  v partnerské spolupráci s AV Engineering a.s. Zlín, hlavním PTC 

distributorem pro ČR. Aktivity této programátorské skupiny jsou soustředěny jak na vývoj 

dodatečných produktů k systému Creo - dříve Pro/ENGINEER, jako 3DCaliper, 

AutomationGATEWAY, Advanced Drawinng Language Translator, tak na realizaci 

uživatelských aplikací - projektů k systému Creo - dříve Pro/ENGINEER podle zákaznických 

specifikací s využitím vývojových nástrojů jako Pro/TOOLKIT, JAVA, aj. [16] 
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2.2 Oblasti podnikání 

Jejich oblast podnikání se zaměřuje na poskytování softwaru - prodej hotových programů 

na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku. Dále pak na nákup 

zboží za účelem prodeje, zprostředkování a poradenskou činnost v oblasti výpočetní techniky. 

Společnost také pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorské 

činnosti a v neposlední řadě se také zaměřuje na přípravě a vypracování technických návrhů 

(konstrukční i vývojová činnost). [16] 
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3 Analýza současného stavu spokojenosti ve firmě COGRAS  

s. r. o. 

Tato kapitola se bude zabývat praktickou částí bakalářské práce. Jsou zde zpracována data, 

která byla získána z dotazníků firmy. Dále jsou zde uvedeny návrhy na zlepšení. 

3.1 Analýza současného stavu 

Pro analýzu spokojenosti jsem sestavila dotazník (viz příloha č. 1). Díky tomu,  

že v dané organizaci ještě analýza spokojenosti prováděna nebyla, snažila jsem se navrhnout 

dotazník tak, aby byly pokryty všechny důležité oblasti – spokojenost s kolektivem, 

spokojenost s pracovními podmínkami, spokojenost s využitím svých schopností  

a spokojenost s vedením společnosti. V dotazníku jsem otázky úmyslně nesetřídila dle 

zadaných oblastí, tím jsem dosáhla větší věrohodnosti odpovědí, protože se každý 

odpovídající musel znova zamyslet nad daným problémem a ,,neopsal” odpověď 

z předchozích otázek. Ve vyhodnocení jsem tyto oblasti sjednotila pro větší přehlednost  

při hodnocení. Dotazník obsahoval pouze ,,uzavřené otázky‘‘, kterých bylo 27. 

V dotazníku byly obsažený otázky:  

- identifikační – slouží k získání osobních údajů, 

- numerické – odpovídající vyjádří konkrétní míru spokojenosti. 

Všechny dotazníky byly zpracovány v tištěné formě, aby se zaručila anonymita 

odpovědí zaměstnanců. Sestavený dotazník byl rozdán celé společnosti (14 lidí).  

Před zahájením průzkumu jsem informovala zaměstnance o tom, k čemu dotazník slouží a jak 

s ním bude nakládáno. Po vyplnění dotazníků, byly doručeny mně (hodnotiteli). Poté jsem 

provedla analýzu odpovědí jednotlivých otázek v programu MS EXCEL a z výsledků 

sestavila sloupcové a výsečové grafy. 

Firma COGRAS s.r.o. má pouze 13 zaměstnanců a ředitele. Pro firmu, která se zabývá 

konstruktérstvím, prodejem a školením CAD systémů není důležitý velký počet zaměstnanců. 

Hlavní je, že jsou to zaměstnanci, kteří své práci rozumí a kvalitně ji odvádějí.  

Šetření se konalo na konci března 2014. Z celkového počtu rozdaných dotazníku se 

vrátily všechny. To znamená, že návratnost dotazníků byla 100%, což je uvedeno v tabulce 1.  
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Tabulka 1. Návratnost dotazníků 

Počet rozdaných dotazníků 13 

Počet vrácených dotazníků 13 

Návratnost dotazníků 100 % 

3.1.1 Část B - Identifikační údaje 

Otázka č. 1: Věk 

Tabulka 2. Věk 

Věk Počet % 

18-30 let 1 8 

31-40 let 5 38 

41-50 let 4 31 

51 a více let  3 23 

Celkem 13 100 

 

 

Obrázek 3. Věk  

Závěr: Největší podíl respondentů z hlediska větu je kategorie 31 – 40 let. Nejmenší podíl má 18 – 

30 let. Z toho můžeme usuzovat, že věková struktura firmy je tvořena zaměstnanci středního 

věku.  
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Otázka č. 2: Doba zaměstnání v této organizaci 

Tabulka 3. Doba zaměstnání v této organizaci 

Doba zaměstnání v této organizaci Počet % 

méně než 1 rok 0 0 

1-3 roky 2 15 

4-5 let 0 0 

více jak 5 let 11 85 

celkem 13 100 

 

 

Obrázek 4. Doba zaměstnání v této organizaci 

Závěr: Z grafu můžeme vyčíst, že v organizaci pracuje nejvíce zaměstnanců víc jak 5 let, což je 

pozitivní statistika pro organizaci. Ostatní zaměstnanci v organizaci pracuje 1 – 3 roky. Ostatní 

dvě skupiny nejsou obsaženy vůbec. Z tohoto může usuzovat, že zaměstnanci jsou k formě velmi 

loajální. Tím přináší zaměstnavateli vyšší produktivitu práce a nízkou fluktuaci zaměstnanců. 

Loajální zaměstnanec je věrný, oddaný a má určitou dobrovolnou podřízenost společným  

či jednostranným zájmům firmy. 
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3.1.2 Část A – Dotazník 

3.1.2.1 Oblast 1 – spokojenost s kolektivem 

Otázka č. 1: Jste spokojen/a se vztahy mezi spolupracovníky na pracovišti? 

Tabulka 4. Vztahy mezi spolupracovníky na pracovišti 

Odpověď Počet % 

Velmi spokojen 9 69 

Spíše spokojen 4 31 

Ani spokojen ani nespokojen 0 0 

Spíše nespokojen 0 0 

Velmi nespokojen 0 0 

Celkem 13 100 

 

 

Obrázek 5. Vztahy mezi spolupracovníky na pracovišti 

Závěr: Zaměstnanci jsou dle výsledů se svými spolupracovníky spokojeni. Jelikož se jedná  

o menší firmu, všichni zaměstnanci se znají, což také zlepšuje komunikaci mezi nimi. Je 

velmi důležité, aby ve firmě nevázla interní komunikace. Prostřednictvím interní komunikace 

firmy zlepšují své vztahy se zaměstnanci, aby věděli, co se ve firmě děje, kam firma směřuje, 
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jakou roli pro firmu hrají, aby chtěli přispět k rozvoji firmy. Z grafu též vyčteme, že žádný 

zaměstnanec není nespokojený se vztahy s kolegy.  

 

Otázka č. 2: Jste spokojen/a s možnosti spolupráce mezi kolegy, s možností 

spolupracovat na řešení problémů? 

Tabulka 5. Možnosti spolupráce mezi kolegy, s možností spolupracovat na řešení problémů  

Odpověď Počet % 

Velmi spokojen 9 69 

Spíše spokojen 4 31 

Ani spokojen ani nespokojen 0 0 

Spíše nespokojen 0 0 

Velmi nespokojen 0 0 

Celkem 13 100 

 

 

Obrázek 6. Možnosti spolupráce mezi kolegy, s možností spolupracovat na řešení problémů  
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Závěr: I z tohoto grafu vyčteme, že jsou zaměstnanci se svými kolegy spokojeni a že  

i spolupráce mezi nimi je dobrá. Viditelně zde není problém v otevřené komunikaci mezi 

sebou. Jsou otevřeni týmové práci a nedělá jim problém spolupracovat. 

 

Otázka č. 9. Jste spokojen/a se způsobem komunikace s ostatními kolegy?  

 Tabulka 6. Způsob komunikace s ostatními kolegy 

Odpověď Počet % 

Velmi spokojen 6 46 

Spíše spokojen 5 38 

Ani spokojen ani nespokojen 1 8 

Spíše nespokojen 1 8 

Velmi nespokojen 0 0 

Celkem 13 100 

 

 

Obrázek 7. Způsob komunikace s ostatními kolegy 
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Závěr: Zde už vidíme mírnou nespokojenost se způsobem komunikace s kolegy. Z toho co 

jsem vypozorovala, když jsem se ve firmě vyskytovala, je komunikace v týmu spíše 

neformální, což se ovšem někomu líbit nemusí. Důvodem neformální komunikace je 

pravděpodobně i velikost firmy, která obsahuje pouze 14 zaměstnanců, většina v ní pracuje 

přes 5 let a všichni se dobře znají.  

 

Otázka č. 20. Jste spokojen/a s prací v kolektivu (s Vašimi spolupracovníky)/ve skupině?  

Tabulka 7. Práce v kolektivu / ve skupině.  

Odpověď Počet % 

Velmi spokojen 11 84 

Spíše spokojen 1 8 

Ani spokojen ani nespokojen 1 8 

Spíše nespokojen 0 0 

Velmi nespokojen 0 0 

Celkem 13 100 

 

 

Obrázek 8. Práce v kolektivu / ve skupině.  
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Shrnutí výsledků oblasti:  

Když mám zhodnotit celou tuto oblast, tak vidím velmi dobrou spokojenost se vztahy 

s kolegy. Což je pro firmu velkou výhodou. Mírná nespokojenost je ve způsobu komunikace. 

Jinak zde nevidím velký problém. Mají-li spolupracovníci mezi sebou takto dobrý vztah, 

nebylo by špatné posunou jejich spolupráci v kolektivu na ,,vyšší” úroveň v podobě kroužků 

jakosti.  Jde o dobrovolnou skupinu lidí (v tomto případě bych navrhla všechny zaměstnance), 

kteří by pracovali na sebezdokonalování se a vzájemných zdokonalování, u kterých využijí 

metody řízení jakosti. Scházeli by se jednou týdně na jednu hodinu a pod vedením ,,garanta” 

by řešili pracovní problémy, které si sami vyberou.  

Výhodou těchto kroužků je, že se lidé v něm učí nové techniky a rozvíjejí své schopnosti. 

Týmový přístup pomáhá zvyšovat důvěru a respektu k ostatním spolupracovníkům.  

3.1.2.2 Oblast 2 – spokojenost s pracovními podmínkami  

Otázka č. 3: Jste spokojen/a s pracovními podmínkami na pracovišti (čistota, osvětlení, 

hlučnost) 

Tabulka 8. Pracovní podmínky na pracovišti (čistota, osvětlení, hlučnost)  

Odpověď Počet % 

Velmi spokojen 6 46 

Spíše spokojen 7 54 

Ani spokojen ani nespokojen 0 0 

Spíše nespokojen 0 0 

Velmi nespokojen 0 0 

Celkem 13 100 
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Obrázek 9. Pracovní podmínky na pracovišti 

Závěr: Nadpoloviční většina je s pracovními podmínkami pouze jen spíše spokojena. Ostatní 

jsou velmi spokojeni. Jejich pracovní podmínky se mně osobně taky zdály v pořádku. Firma 

je situována v Přerově, v kancelářském objektu kousek od řeky Bečvy. Firma zabírá pouze 

část patra, kde má asi 8 kanceláří, ve kterých sedí zaměstnanci. Každá kancelář je velmi dobře 

osvětlena a větrána. Každý pracovník má k dispozici lahve s minerálkou nebo kávovar. 

Toalety jsou na stejném patře, kde pracují. Z mého pohledu jsem žádnou nevýhodu 

pracovních podmínek nenašla. Je velmi dobře, že jsou pracovníci s podmínkami na pracovišti 

spokojeni. Kdyby se pracovníci ve své kanceláři necítili dobře, je tu možnost že by do své 

práce chodili neradi a nespokojeni, tudíž by nemusela být odvedená práce kvalitní a mohla by 

se snižovat loajalita k firmě.    
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Otázka č. 4:Jste spokojen/a s podporou organizace ve vybavení pracoviště (pracovní 

pomůcky…)? 

Tabulka 9. Podpora organizace ve vybavení pracoviště 

Odpověď Počet % 

Velmi spokojen 5 38 

Spíše spokojen 7 54 

Ani spokojen ani nespokojen 1 8 

Spíše nespokojen 0 0 

Velmi nespokojen 0 0 

Celkem 13 100 

 

 

Obrázek 10. Podpora organizace ve vybavení pracoviště 

Závěr: S vybavením kanceláří a pracoviště jsou pracovníci spíše spokojeni. Tím, že se jedná  

o firmu, která se zabývá prodejem a podporou CAD systémů (počítačový program), tak má 

každý pracovník k dispozici svůj počítač – stolní i notebook, firemní telefon, služební auto. 

Ve firmě, jak už bylo řečeno u předchozího grafu, je k dispozici kávovar. Pro zvýšení 



  

36 

 

spokojenosti s vybavením, by nebylo špatné udělat menší průzkum o tom, co by zaměstnanci 

ve své firmě uvítali ohledně vybavení.  

 

Otázka č. 5. Jste spokojen/a s včasností a dostatečným množství informací o dění 

v organizaci? 

Tabulka 10. Včasnost a dostatečné množství informací o dění v organizaci 

Odpověď Počet % 

Velmi spokojen 7 54 

Spíše spokojen 4 31 

Ani spokojen ani nespokojen 1 8 

Spíše nespokojen 1 8 

Velmi nespokojen 0 0 

Celkem 13 100 

 

  

Obrázek 11. Včasnost a dostatečné množství informací o dění v organizaci  

Závěr: Většina zaměstnanců je spokojena s včasností a dostatečném množstvím informací  

o dění v organizaci. Mírná nespokojenost může být způsobena tím, že se porady konají 1x  
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za měsíc. Samozřejmě, když je potřeba, scházejí se zaměstnanci častěji. O dalších novinkách, 

které se týkají jejich práce, se zaměstnanci mohou dozvědět na firemních internetových 

stránkách, nebo se můžou zeptat přímo vedení, kdyby něčemu nerozuměli.   

 

Otázka č. 17. Jste spokojen/a s organizací práce na pracovišti?  

Tabulka 11. Organizace práce na pracovišti.  

Odpověď Počet % 

Velmi spokojen 5 38 

Spíše spokojen 4 31 

Ani spokojen ani nespokojen 4 31 

Spíše nespokojen 0 0 

Velmi nespokojen 0 0 

Celkem 13 100 

 

 

Obrázek 12. Organizace práce na pracovišti 
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Závěr: S organizací práce je většina zaměstnanců spokojena. Každý pracovník dostane 

přidělenou svoji práci, ať už se jedná o konstrukční práci, nebo školení ve 

specifickém programu, na které pracuje a konzultuje se zákazníky. Zde nevidím problém, 

který by se měl řešit. 

 

Otázka č. 23. Jste spokojen/a s Vaší pracovní dobou?  

Tabulka 12. Pracovní doba 

Odpověď Počet % 

Velmi spokojen 12 92 

Spíše spokojen 1 8 

Ani spokojen ani nespokojen 0 0 

Spíše nespokojen 0 0 

Velmi nespokojen 0 0 

Celkem 13 100 

 

 

Obrázek 13. Pracovní doba. 



  

39 

 

Závěr: S pracovní dobou jsou podle výsledků zaměstnanci spokojeni. Mají určenou pracovní 

dobu od 8h do 16:30h. Tím, že je firma počítačovou společností, nemají zaměstnanci 

problém, pracovat z domu, což někteří zaměstnanci občas využívají.  

 

Shrnutí výsledků oblasti:  

 Po vyhodnocení této oblasti jsem zjistila, že jsou zaměstnanci spokojeni se svými 

pracovními podmínkami. K vybavení a podpoře firmy a zaměstnanců patří notebook, mobilní 

telefon (každý svůj), služební auto a pro občerstvení například kávovar. Pro informací 

zaměstnanců o dění v organizaci se každý měsíc koná porada, když je potřeba scházejí se  

i vícekrát za měsíc. O novinkách v jejich oboru se mohou dozvědět na firemních 

internetových stránkách. O dalším dění, nebo pokud zaměstnanci něčemu neporozuměli, se 

mohou obrátit přímo na ředitele firmy. V organizaci práce nevidím žádný problém, každý 

dostane na poradě zadaný svůj úkol a ten dle zadaných požadavků plní. Pracovní dobu májí 

stanovenou od 8h do 16:30h a je-li potřeba, mohou pracovat z domu. 

  

3.1.2.3 Oblast 3 – spokojenost s využitím svých schopností 

Otázka č. 6: Jste spokojen/a s využitím získaných znalostí a dovedností ve své práci? 

Tabulka 13. Využití získaných znalostí a dovedností ve své práci 

 Odpověď Počet % 

Velmi spokojen 4 31 

Spíše spokojen 9 69 

Ani spokojen ani nespokojen 0 0 

Spíše nespokojen 0 0 

Velmi nespokojen 0 0 

Celkem 13 100 
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Obrázek 14. Využití získaných znalostí a dovedností ve své práci 

Závěr: I v tomto ohledu jsou zaměstnanci spokojeni. S každou zadanou prací získávají nové 

znalosti a dovednosti, které pak využívají při vykonávání dalších řešeních úkolů. Bližší 

specifikace jsou uvedeny u další otázky.  

 

Otázka č. 7: Jste spokojen/a s možností vzdělávat se v oboru (školení, kurzy, 

semináře,…)? 

Tabulka 14. Možnost vzdělávat se v oboru (školení, kurzy, semináře...) 

Odpověď Počet % 

Velmi spokojen 3 23 

Spíše spokojen 6 46 

Ani spokojen ani nespokojen 2 15 

Spíše nespokojen 1 8 

Velmi nespokojen 1 8 

Celkem 13 100 
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Obrázek 15. Možnost vzdělávat se v oboru (školení, kurzy, semináře...) 

Závěr: Z grafu vidíme, že se tu vyskytuje vyšší nespokojenost. To znamená, že společnost 

nenabízí dostatek atraktivní kurzů či seminářů, aby zvýšila vzdělání svým zaměstnanců. Bylo 

by dobré se zaměstnanců zeptat, jaké kurzy by jim v oboru vyhovovaly a poté vyhodnotit, 

který je pro zvýšení kvality zaměstnanců a firmy největší.  

 

Otázka č. 8: Jste spokojen/a se svými odbornými a osobnostními předpoklady pro výkon 

své práce? 

Tabulka 15. Spokojenost se svými odbornými a osobnostními předpoklady pro výkon své  

práce. 

Odpověď Počet % 

Velmi spokojen 2 15 

Spíše spokojen 7 54 

Ani spokojen ani nespokojen 4 31 

Spíše nespokojen 1 8 

Velmi nespokojen 1 8 

Celkem 13 100 
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Obrázek 16. Spokojenost se svými odbornými a osobnostními předpoklady pro výkon své 

práce 

Závěr: Je dobré, že zaměstnanci spokojeni i v tomto aspektu, ale není to tak důležité  

pro celkovou spokojenost zaměstnanců. I z grafu vidíme, že část zaměstnanců nejsou 

spokojeni ani nespokojeni, že to pro ně není důležité.  

 

Otázka č. 14: Jste spokojen/a s náplní vykonávané práce?  

 Tabulka 16. Náplň vykonávané práce. 

Odpověď Počet % 

Velmi spokojen 5 38 

Spíše spokojen 8 62 

Ani spokojen ani nespokojen 0 0 

Spíše nespokojen 0 0 

Velmi nespokojen 0 0 

Celkem 13 100 
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Obrázek 17. Náplň vykonávané práce. 

Závěr: S náplní vykonávané práce jsou zaměstnanci spokojeni. V této firmě jsou zaměstnanci 

na stejné pozici, liší se pouze dle náplně jejich práce – obchodní zástupce, administrativa, 

vývoj softwaru a technici. 

 

Otázka č. 15: Jste spokojen/a s využitím (užitečností) mé práce v organizaci? 

Tabulka 17. Využití (užitečnost) práce v organizaci. 

Odpověď Počet % 

Velmi spokojen 4 30 

Spíše spokojen 8 62 

Ani spokojen ani nespokojen 1 8 

Spíše nespokojen 0 0 

Velmi nespokojen 0 0 

Celkem 13 100 
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Obrázek 18. Využití (užitečnost) práce v organizaci. 

Závěr: S využitím jejich práce v organizaci jsou zaměstnanci spokojeni. Tento aspekt je 

důležitý, když si zaměstnanec bude myslet, že jeho práce není pro organizaci využitá, nebo 

není užitečná, ohlédne se po jiném zaměstnavateli, kde svoje vědomosti využije lépe. Nebo 

pokud si zaměstnanec nebude jistý. 

 

Shrnutí výsledků oblasti: 

 V oblasti spokojenost s využitím svých schopností můžeme vyhodnotit, že zaměstnanci 

jsou se svými schopnostmi v celku spokojeni. Zaměstnanci jsou v podniku na stejné pracovní 

úrovni, liší se pouze její náplní – obchodní zástupce, administrativa, vývojáři sofwaru a technici. 

Problém nastává u zvyšování svého vzdělávání v oboru pomocí kurzů či seminářů, tam je zvýšená 

nespokojenost. Dobré by bylo zjistit, jaké kurzy by v jejich oboru uvítali. Tím se se zvyšovala jak 

kvalita zaměstnanců = vyšší kvalita práce, tak i kvalita celého podniku.  
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3.1.2.4 Oblast 4 – Spokojenost s vedením 

Otázka č. 10: Jste spokojen/a se spoluprací a vztahem s nadřízeným? 

Tabulka 18. Spolupráce a vztahy s nadřízeným 

Odpověď Počet % 

Velmi spokojen 8 61 

Spíše spokojen 4 31 

Ani spokojen ani nespokojen 1 8 

Spíše nespokojen 0 0 

Velmi nespokojen 0 0 

Celkem 13 100 

 

  

Obrázek 19. Spolupráce a vztahy s nadřízeným  

Závěr: Firma má jen jednoho vedoucího – ředitele. Se spoluprací s ním jsou zaměstnanci 

podle výsledků spokojeni. Tím, že jsou malá firma a všichni se znají, není problém už 

s předešlých výsledků se spoluprací mezi zaměstnanci a i mezi zaměstnanci a ředitelem.   
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Otázka č. 11: Jste spokojen/a s možností otevřeně projevit a uplatnit své názory  

a postoje?  

Tabulka 19. Možnost otevřeně projevit a uplatnit své názory a postoje. 

Odpověď Počet % 

Velmi spokojen 9 69 

Spíše spokojen 3 23 

Ani spokojen ani nespokojen 1 8 

Spíše nespokojen 0 0 

Velmi nespokojen 0 0 

Celkem 13 100 

 

 

Obrázek 20. Možnost otevřeně projevit a uplatnit své názory a postoje. 

Závěr: Jestli jsou dobré vztahy s nadřízeným, můžeme předpokládat, že s projevením svých 

názorů nebude problém. A tento výsledek nám vyšel i z grafu. Vztahy s vedením a projevení 

svých názorů ve firmě úzce souvisí. Jsou-li špatné vztahy s vedením, pracovníci se ve většině 

případů, neodhodlají projevit a navrhnout své nápady z obavy, že by mohli přijít o svojí 

pozici. Naštěstí to ve společnosti COGRAS s. r. o. takto není.  
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Otázka č. 12: Jak jste spokojen/a s finančním ohodnocením vykonané práce?  

Tabulka 20. Finanční ohodnocení vykonané práce. 

Odpověď Počet % 

Velmi spokojen 2 15 

Spíše spokojen 11 85 

Ani spokojen ani nespokojen 0 0 

Spíše nespokojen 0 0 

Velmi nespokojen 0 0 

Celkem 13 100 

 

.  

Obrázek 21. Finanční ohodnocení vykonané práce. 

Závěr: Spokojenost s finančním ohodnocením je důležitým aspektem v celkově spokojenosti 

v zaměstnání. Cítí-li se zaměstnanec nedostatečně ohodnocen za svoji práci, mohl by svoji 

práci odvádět méně, kvalitněji.  Může si říct, že když pracuje pečlivě, tak to stejně 

ohodnoceno není, tak proč by se namáhal. V našem případě tato možnost naštěstí nenastala. 

Zaměstnanci jsou se svým finančním ohodnocením spokojeni.  
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Otázka č. 13: Jste spokojen/a s pravomocí rozhodovat a odpovědností za práci?  

 Tabulka 21. Pravomoc rozhodovat a odpovědnost za práci. 

Odpověď Počet % 

Velmi spokojen 9 70 

Spíše spokojen 2 15 

Ani spokojen ani nespokojen 2 15 

Spíše nespokojen 0 0 

Velmi nespokojen 0 0 

Celkem 13 100 

 

 

Obrázek 22. Pravomoc rozhodovat a odpovědnost za práci. 

Závěr: Podle výsledků jsou pracovníci se svojí pravomocí rozhodovat a odpovědností za svoji 

práci spokojeno. Každý pracovník, který má pravomoc rozhodovat, měl by být odpovědný  

i za výsledky rozhodování. Ovšem ne vždy je tomu tak, to vidíme třeba ve vládě, kdy má 

politik který má pravomoc rozhodovat, ale už nenese sám žádnou reálnou odpovědnost. Opět 

to ale s firmou nesouvisí. 
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Otázka č. 16: Jste spokojen/a s hodnocením, uznáním a oceněním mé práce?  

Tabulka 22. Hodnocení, uznání a ocenění práce. 

Odpověď Počet % 

Velmi spokojen 4 30 

Spíše spokojen 8 62 

Ani spokojen ani nespokojen 1 8 

Spíše nespokojen 0 0 

Velmi nespokojen 0 0 

Celkem 13 100 

 

 

Obrázek 23. Hodnocení, uznání a ocenění práce. 

Závěr: Z grafu vidíme, že skoro všichni zaměstnanci jsou spokojeni s hodnocením, uznáním  

a oceněním vykonávané práce. Jak už jsme psala v předešlých grafech. Je Hodnocení, uznání 

a ocenění páce důležité. Pokud je zaměstnanec dobře ohodnocený za dobře odvedenou práci, 

bude se dál snažit zlepšovat kvalitu odvedené práce. A tím zlepšuje kvalitu celé firmy.  
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Otázka č. 18: Jste spokojen/a s možností realizovat vlastní nápady při řešení úkolů? 

Tabulka 23. Realizace vlastních nápadů při řešení úkolů. 

Odpověď Počet % 

Velmi spokojen 8 61 

Spíše spokojen 4 31 

Ani spokojen ani nespokojen 1 8 

Spíše nespokojen 0 0 

Velmi nespokojen 0 0 

Celkem 13 100 

 

 

Obrázek 24. Realizace vlastních nápadů při řešení úkolů. 

Závěr: Je velmi dobré, že zaměstnanci mají možnost ve firmě realizovat vlastní nápady při 

řešení úkolů. Tím se může zlepšovat kvalita odvedené práce celé firmy. Pro vyjádření návrhů 

je dobré použít již zmíněné kroužky jakost. V nich každý vyjádří svoji koncepci na řešení 

daného úkolu, který si stanovili. A společnými silami a nápady vytvoří jeden plán na vyřešení 

daného úkolu 
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Otázka č. 19. Jste spokojen/a s jistotou a dlouhodobou perspektivou práce?  

Tabulka 24. Jistota a dlouhodobá perspektiva práce.  

Odpověď Počet % 

Velmi spokojen 8 61 

Spíše spokojen 4 31 

Ani spokojen ani nespokojen 1 8 

Spíše nespokojen 0 0 

Velmi nespokojen 0 0 

Celkem 13 100 

 

 

Obrázek 25. Jistota a dlouhodobá perspektiva práce. 

Závěr: Pro spokojenost je také důležitá dlouhodobá perspektiva práce. Když si zaměstnanec 

nebude jistý perspektivou do budoucna, nebude mít důvod zvyšovat kvalitu své práce.  

Na druhou stranu, se zase může zamyslet nad tím, že když bude pracovat opravdu dobře  

a pečlivě, může mu být nabídnuta dlouhodobá spolupráce s firmou. Ve firmě COGRAS s. r. o. 

jsou zaměstnanci spokojeni s dlouhodobou perspektivou práce. Čím déle bude pracovat 

v daném oboru, na dané pozici, tím zvyšuje svoji kariéru. A karierní růst je u spokojenosti 

zaměstnance důležitým prvkem. 
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Otázka č. 21. Jste spokojen/a s komunikací s nadřízeným (zda Vám naslouchá, jak  

s Vámi jedná)? 

Tabulka 25. Komunikace s nadřízeným.  

Odpověď Počet % 

Velmi spokojen 8 62 

Spíše spokojen 5 38 

Ani spokojen ani nespokojen 0 8 

Spíše nespokojen 0 0 

Velmi nespokojen 0 0 

Celkem 13 100 

 

 

Obrázek 26. Komunikace s nadřízeným. 

Závěr: S komunikací s nadřízeným jsou zaměstnanci spokojeni. Není problém se nadřízeného 

na cokoliv zeptat a on milerád odpoví.  
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Otázka č. 22: Jste spokojen/a s prací svého nadřízeného? 

Tabulka 26. Práce svého nadřízeného.  

Odpověď Počet % 

Velmi spokojen 6 46 

Spíše spokojen 7 54 

Ani spokojen ani nespokojen 0 0 

Spíše nespokojen 0 0 

Velmi nespokojen 0 0 

Celkem 13 100 

 

 

Obrázek 27. Práce svého nadřízeného.  

Závěr: Zaměstnanci jsou spokojeni s prací svého nadřízeného. S rozdělováním práce  

a řízením společnosti.  
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Otázka č. 24: Jste spokojen/a s atmosférou na pracovišti?  

Tabulka 27. Atmosféra na pracovišti. 

Odpověď Počet % 

Velmi spokojen 9 69 

Spíše spokojen 3 23 

Ani spokojen ani nespokojen 1 8 

Spíše nespokojen 0 0 

Velmi nespokojen 0 0 

Celkem 13 100 

 

 

Obrázek 28. Atmosféra na pracovišti. 

Závěr: Atmosféra na pracovišti je klidná. Zaměstnanci mají mezi sebou dobrý vztah, to už 

jsme mohli vidět v oblasti 1 – spokojenost s kolektivem. S vedením jsou zaměstnanci také 

spokojeni. Tím, že mají oddělené kanceláře, nejsou rušeni ani jinými  
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Shrnutí výsledků oblasti: 

 V poslední oblasti jsme se dozvěděli, že jsou zaměstnanci spokojeni se svým 

nadřízeným, s komunikací s ním a jeho řízením společnosti.  Mají prostor se projevit, 

navrhnout vlastní nápady na řešení problému či daného úkolu. Každý zaměstnanec má  

pravomoc a odpovědnost rozhodovat, realizovat své nápady při řešení své práce Se svým 

finančním ohodnocením, celkovým hodnocením a uznáním své práce  jsou spokojeni, což je 

v dnešní době  velmi důležité. Z předešlých hodnocení vidíme, že většina zaměstnanců je  

ve firmě více jak 5 let, z toho můžeme usuzovat, že spokojenost s dlouhodobou perspektivou 

práce je oprávněná.   
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4 Zhodnocení výsledků a  návrh opatření  

 Z celkového průzkumu můžeme vyhodnotit, že všichni zaměstnanci jsou ve své práci 

spokojeni. To je pro společnost dobrou zprávou. V oblasti, kde se hodnotí spokojenost se 

vztahy mezi kolegy, je patrné, že jsou dobrý kolektiv a nemají problém mezi sebou 

komunikovat, radit se a domlouvat se. Pracovní podmínky jsou taky kladně hodnocené. 

Každý vlastní firemní notebook, mobilní telefon. Dále mají možnost využívat ke služebním 

cestám firemní automobil. Jejich pracovní doba je od 8h do 16:30h, není-li důležitá schůze 

nebo porada, mohou zaměstnanci pracovat i z domu. Všechny důležité informace o dění  

ve firmě se zaměstnanci dozvídají na poradách, které se konají vždy jednou do měsíce.  

Není-li zaměstnanci něco jasné, může se obrátit na svého nadřízeného. O dalších novinkách 

v oboru se dozvídá na stránkách firmy. 

 Všichni pracovníci jsou na stejné pracovní pozici, liší se pouze její náplní. Problém se 

nachází u zdokonalování dovedností a zvyšování znalostí zaměstnanců. Z výsledků můžeme 

říct, že se tu jedná o zvýšenou nespokojenost. Dobrým způsobem jak zvýšit spokojenost v této 

oblasti by bylo udělat průzkum, jaké kurzy či semináře by chtěli absolvovat, aby zvýšili své 

znalosti. Pak z návrhů zaměstnanců nadřízený vybere takový, aby zvýšil kvalitu zaměstnanců, 

tak i kvalitu firmy. Spokojenost s nadřízeným, s jeho vedením, rozhodování a udělováním 

činností je dobrá. Zaměstnanci se mají prostor se projevit, navrhnout vlastní návrhy na řešení 

problému či daného úkolu. Mají pravomoc a odpovědnost rozhodovat za své realizované 

nápady při řešení dané práce. S finančním ohodnocením, hodnocení a uznáním své práce jsou 

zaměstnanci spokojeni. Z předešlých hodnocení vidíme, že většina zaměstnanců je ve firmě 

více jak 5 let, z toho můžeme usuzovat, že spokojenost s dlouhodobou perspektivou práce je 

oprávněná.  

4.1 Návrhy na zlepšení 

 Firma COGRAS s. r. o. má tedy podle výsledků spokojené zaměstnance. To je pro ni 

velkou výhodou. Pro utužování kolektivu bych navrhla aplikaci kroužků jakosti. Jde  

o dobrovolnou skupinu lidí (v tomto případě bych navrhla všechny zaměstnance), kteří by 

pracovali sebezdokonalování a vzájemném zdokonalování se, u kterých využijí metody řízení 

jakosti. Scházeli by se jednou týdně na jednu hodinu pod vedením ,,garanta” by řešili 

pracovní problémy, které si sami vyberou. Výhodou těchto kroužků je, že se lidé v něm učí 
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nové techniky a rozvíjejí své schopnosti. Týmový přístup pomáhá zvyšovat důvěru a respektu 

k ostatním spolupracovníkům.  

 Pro zvýšení celkové kvality podniku bych navrhla zabývat se možností zavedení 

modelu EFQM. Jde o model, který je veden myšlenkou, že vynikající výsledky může podnik 

dosáhnout, když dosáhne maximální spokojenosti svých zákazníků a svých zaměstnanců a je 

respektován okolím. Podstatou modelu je sebehodnocení podniku, podle přesně určených 

pravidel. Podle tohoto postupu v jakých oblastech se podniku daří a na které se musí zacílit. 

EFQM umožňuje, aby se manažeři nebo vedení dívali na podnik z nadhledu, ale přitom mohli 

vidět i slabé místa v podniku. Díky tomu se mohou zabývat příčinami problému, než řešit 

jejich následky. Což je jednodušší. Model excelence odstraní procesy, u kterých nejsou 

využívány a zacílí se na zákazníky. Tím se zkvalitní její řízení a výsledky. [20] 

 Jelikož je aplikace modelu EFQM náročnější, navrhla bych ji jako téma diplomové 

práce.  
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Závěr 

Zadáním této bakalářské práce byl monitoring a měření zaměstnanců ve společnosti 

zabývající se podporou a prodejem CAD systémů. Hlavním cílem bylo popsat význam 

spokojenosti zaměstnanců u této firmy a provést hodnocení spokojenosti a následně 

navrhnout opatření ke zlepšení. Spokojenost je v dnešní době velmi důležitou součástí. Bez 

zaměstnanců by firmy nefungovaly, a proto dělají vše, aby byli zaměstnanci ve svém 

zaměstnání spokojeni.  

K hlavním nástrojům měření spokojenosti patří průzkumy a analýzy. V dnešní době se 

nejčastěji používá dotazníková metoda v různých formách. Tento způsob byl použit  

při hodnocení spokojenosti v této práci. V první části jsem se věnovala teoretickým 

poznatkům a byla zde popsána problematika týkající se spokojenosti zaměstnanců.  

V praktické části jsou zpracována data, která byla převedena do výsečových grafů. Každý 

graf je okomentován tak, aby bylo jasné, co z něj vyplývá. V příloze je uveden dotazník,  

ze kterého byla data pořízena. Závěr praktické části je věnován kapitole zhodnocení výsledků 

a návrhu na zlepšení a doporučení, ve které bylo navrhnuto řešení pro zlepšení spokojenosti 

zaměstnanců a zvýšení kvality firmy. 
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Příloha 1. Dotazník spokojenosti zaměstnanců 

SPOKOJENOST ZAMĚSTNANCŮ COGRAS spol. s. r. o 
 

Vážené dámy, vážení pánové,  

jmenuji se Tereza Divinová a jsem studentkou Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 

VŠB-TU v Ostravě, katedry Kontroly a řízení jakosti. Ráda bych Vás požádala o vyplnění 
dotazníku, který se týká analýzy Vaší spokojenosti. 

Cílem mého šetření je zjistit Vaší spokojenost z hlediska pracovních podmínek (prašnost, teplo, 
výpary), pracovní zátěže (množství práce), zaměstnaneckých výhod, vztahů s nadřízenými a 

seberealizace (vzdělání).  

Výstupy z dotazníků a šetření budou součástí mé bakalářské práce a rovněž budou  předány 
vedení společnosti jako podklad pro proces zlepšení Vašich pracovních podmínek.  

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění potrvá přibližně 10 minut. V případě zájmu a jakýchkoliv 
informací mě prosím kontaktujte na e-mailu:divinova.tereza@seznam.cz  

Předem děkuji za Váš čas při zpracování dotazníku. 

 
Tereza Divinová 

 

A) Dotazník  
 

Následující otázky se vztahují ke spokojenosti s podmínkami a okolnostmi Vaší práce v organizaci.  
Prosím, pokuste se ohodnotit pomocí stupnice o rozsahu 1 - 5 Vaši spokojenost s uvedenými faktory.  
Vaši odpověď OZNAČTE KŘÍŽKEM ČI KOLEČKEM.  

 
 

a) míra SPOKOJENOSTI současného   

Vašemu pracovnímu stavu přikládáte:   
 

 

 

 

 

 

Jsem spokojen(a) Spokojenost 

1. se vztahy mezi spolupracovníky na pracovišti  1 2 3 4 5 

2. s možností spolupráce mezi kolegy, s možností 

spolupracovat na řešení problémů  
1 2 3 4 5 

3. s pracovními podmínkami na pracovišti (čistota, 

osvětlení, hlučnost,…)  
1 2 3 4 5 

4. s podporou organizace ve vybavení pracoviště (pracovní 

pomůcky…) 
1 2 3 4 5 

5. s včasností a dostatečným množstvím informací o dění v 

organizaci  
1 2 3 4 5 

velmi spokojen 1 

spíše spokojen 2 

ani spokojen ani nespokojen 3 

spíše nespokojen 4 

velmi nespokojen 5 
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6. s využitím získaných znalostí a dovedností ve své práci  1 2 3 4 5 

7. s možností vzdělávat se v oboru (školení, kurzy, 
semináře…) 

1 2 3 4 5 

8. se svými odbornými a osobnostními předpoklady pro 

výkon své práce  
1 2 3 4 5 

9. se způsobem komunikace s ostatními kolegy  1 2 3 4 5 

10. se spoluprací a vztahem s nadřízeným  1 2 3 4 5 

11. s možností otevřeně projevit a uplatnit své názory a 

postoje  
1 2 3 4 5 

12. s finančním ohodnocením vykonané práce  1 2 3 4 5 

13. s pravomocí rozhodovat a odpovědností za práci  1 2 3 4 5 

14. s náplní vykonávané práce  1 2 3 4 5 

15. s využitím (užitečností) mé práce v organizaci  1 2 3 4 5 

16. s hodnocením, uznáním a oceněním mé práce  1 2 3 4 5 

17. s organizací práce na pracovišti  1 2 3 4 5 

18. s možností realizovat vlastní nápady při řešení úkolů  1 2 3 4 5 

19. s jistotou a dlouhodobou perspektivou práce  1 2 3 4 5 

20. s prací v kolektivu (s Vašimi spolupracovníky)/ve 

skupině  
1 2 3 4 5 

21. s komunikací s nadřízeným (zda Vám naslouchá, jak s 

Vámi jedná)  
1 2 3 4 5 

22. s prací svého nadřízeného  1 2 3 4 5 

23. s Vaší pracovní dobou 1 2 3 4 5 

24. s atmosférou na pracovišti 1 2 3 4 5 

 

B) Identifikační údaje:  

 
1. Věk:  

 18 -30 let   □ 41 -50 let  

 31 -40 let   □ 51 a více let  
 

2. Doba zaměstnání v této organizaci:  

  méně než 1 rok  □ 4 –5 let  

 1 -3 roky   □ více jak 5 let  
 

3. Vaše pohlaví:  

 muž    □ žena 


