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ANOTACE 

Předložená bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti 

zaměstnanců ve firmě BISTA-KBW s.r.o. Teoretická část práce se zabývá definováním 

struktury společnosti, její historií, produkty, kulturou a pracovním prostředím. Byl 

proveden teoretický rozbor marketingu a marketingového výzkumu, zejména v souvislosti 

se vztahem spokojenosti zaměstnanců a jejich pracovní motivace. V praktické části jsou 

uvedeny podklady provedení marketingového výzkumu a analýza získaných dat z 

dotazníkového šetření. V závěru práce jsou předloženy návrhy a konkrétní doporučení k 

optimalizaci marketingové strategie společnosti.  

Klíčová slova: marketingový výzkum, spokojenost zaměstnanců, dotazníkové šetření, 

analýza dat, zaměstnanci. 

 

SUMARRY 

The thesis deals with marketing research of employee satisfaction in the company BISTA-

KBW Ltd. The theoretical part is focused on the definition of company’s structure, history, 

products, culture and working environment. Theoretical assessment of the company’s 

marketing and marketing research was performed related to employee’s satisfaction and 

motivation. The practical part deals with information obtained from marketing research 

and analysis of the data. In conclusion, the suggestions and specific recommendations are 

presented to optimize marketing strategy of the company. 

Keywords: marketing research, employee satisfaction, questionnaire survey, data analysis, 

employees. 
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1 ÚVOD 

Úspěch každé firmy spočívá nejen v dobře propracovaném systému marketingu, ale 

také ve spokojenosti zaměstnanců. Samotní zaměstnanci se stávají nedílnou součástí firmy 

a dopomáhají firmě splnit předem stanovené cíle. Díky spokojenosti zaručují prosperitu 

celé firmy jako celku. Převážná většina firmem ví, že spokojení zaměstnanci ve společnosti 

provádí kvalitnější práci, vytváří dobrou atmosféru na pracovišti, dokáží lépe kooperovat a 

zvyšovat výkonost práce a společně s vedením firmy vytvářejí image firmy, který je 

základem každého dobrého podnikání. 

Samotné téma bakalářské práce „Marketingový výzkum spokojenosti zaměstnanců 

vybrané společnosti“ jsem si vybrala z důvodu zájmu o obor marketing, který ve velké míře 

může ovlivnit úspěšné fungování společnosti a zároveň problematika dotazníkového šetření s 

následným vyhodnocením, předložením návrhů a doporučení představuje jeden ze základních 

strategických nástrojů pro správné nastavení politiky společnosti.  Samotná firma byla vybrána 

na základě projevení zájmu o tento marketingový výzkum, který se týká spokojenosti 

zaměstnanců. Také mě u této firmy lákalo dozvědět se, jak jsou jednotliví zaměstnanci 

spokojeni se svou prací ve stavebním odvětví a celkově s touto firmou, protože se jedná o 

střední firmu, která není moc známá. 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je na základě dotazníkového šetření provést 

analýzu získaných dat a navrhnout příslušné opatření, které by vedly ke zlepšení 

spokojenosti zaměstnanců této firmy a zároveň i k celkovému zlepšení chodu firmy.  

Práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První část se zaměřuje na samotnou teorii 

marketingového výzkumu, kde jsou popsány jednotlivé kroky tohoto výzkumu, prvky 

motivace a pracovní spokojenosti, které jsou potřeba k úplnému pochopení dané 

problematiky. Druhá část je zaměřena na charakteristiku společnosti BISTA-KBW s.r.o., 

ve které provádím daný výzkum. V této části jsou popsány základní informace o 

společnosti, její historie, produkty, firemní kultura a zaměstnanci. Třetí část, která spadá do 

praktické části bakalářské práce, je zaměřená na samotné dotazníkové šetření a jeho 

následné vyhodnocení. Dotazníkové šetření se zaměřuje na spokojenost zaměstnanců ve 

vybrané společnosti a skládá se z 21 otázek, které jsou tvořeny demografickými otázkami 

(pohlaví, věk, dosažené vzdělání, atd.) a otázek týkající se spokojenosti zaměstnanců, jako 

například atmosféra na pracovišti, vztahy mezi nadřízenými a podřízenými, komunikace na 

pracovišti, pracovní prostředí, podmínky, otázky týkající se benefitů a odměňování apod. 
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Na základě osobního kontaktu byli osloveni a požádáni všichni zaměstnanci o vyplnění 

anonymního dotazníku, u kterého byla návratnost stoprocentní. Vyplněné dotazníky 

sloužily jako podklad pro vyhotovení následné analýzy odpovědí, které jsem písemně 

zpracovala a graficky znázornila. Poslední, tedy čtvrtá část práce navazuje na vyhodnocení 

dotazníku, kde jsou navrženy a doporučeny patřičné zlepšení spokojeností zaměstnanců, 

které mohou vést ke zvýšení prosperity společnosti.  
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2 TEORIE MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 

V současné době stále nepanuje shoda v oblasti jednoznačného definování, co je 

marketingový výzkum. Jednoznačnost je definována pouze v logické návaznosti 

jednotlivých kroků marketingového průzkumu, ale samotné naplňování těchto kroků je 

odlišné. Například přední odborník na marketingový průzkum Kotler (2007, s. 406) 

definoval marketingový výzkum takto: „Marketingový výzkum je funkce, jež propojuje 

spotřebitele, zákazníky a veřejnost s firmou pomocí informací, které jsou používány pro 

identifikaci a definici marketingových příležitostí a problémů, vytváření, zlepšení a 

hodnocení marketingových aktivit, monitoring marketingového výkonu a lepší porozumění 

marketingovému procesu.“ [10, 11] 

Hlavním cílem marketingového výzkumu je poskytnout podstatné a objektivní 

informace týkající se trhu. Tyto informace pomohou identifikovat příležitosti a hrozby, 

které jsou propojené s konkrétním podnikáním na trhu. Charakteristikami marketingového 

výzkumu je tedy jedinečnost, vysoká vypovídající schopnost, aktuálnost získaných 

informací, ale také vysoká finanční náročnost na získání informací a použité metody. 

Velkou roli zde hraje i čas. [6, 12] 

Marketingový výzkum se nezaměřuje pouze na výzkum trhu, i když trh patří k jeho 

nejvýznamnějším složkám. Existuje i mnoho jiných výzkumů, například výzkum 

zákazníků, produktů, zaměstnanců, konkurence, atd. [10] 

2. 1 Marketingové prostředí 

Marketingové prostředí je místo, kde se odehrává celý proces výzkumu, představuje 

nekončící řetězec příležitostí a hrozeb. Toto prostředí se skládá ze dvou úrovní. Jedná se o 

makroprostředí a mikroprostředí, viz následující obrázek. [8, 11]  
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Obrázek 1: Marketingové prostředí firmy 

Zdroj: [10]  

Na firmu a její činnost působí jako první makroprostředí, tzn. nejširší okolí, které v 

sobě zahrnuje největší míru nejistoty. Toto okolí na firmu působí neustále a představuje 

prostředí, které lze nejméně ovlivnit, proto pro „přežití“ firmy je základním pravidlem 

správná adaptace (přizpůsobení) konkrétním podmínkám trhu. Vlivy makroprostředí 

dělíme na: 

 demografické prostředí – informace o lidech (věk, pohlaví, rasa, zaměstnání, atd.); 

 ekonomické prostředí – kupní a spotřebitelské chování, vývoj HDP (příjmy a 

výdaje domácností, co nakupují, úrokové sazby, měnové kurzy, atd.); 

 legislativní prostředí – vliv vládních a politických orgánů (zákony, normy, 

vyhlášky, politická stabilita, daňová politika atd.); 

 přírodní prostředí – přírodní zdroje (ekologie, klimatické podmínky, nedostatek 

surovin, atd.); 

 inovační prostředí – nové technologie (elektronika, lékařství, zemědělské stroje, 

komunikační a informační technologie, atd.); 
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 sociálně-kulturní – charakter spotřebitelského a nákupního chování (vliv hudebních 

skupin, celebrit, styl oblékání, sexuální chování, životní styl, úroveň vzdělání, atd.). 

[11] 

Další složkou je mikroprostředí. Jedná se o odvětví, ve kterém firma podniká a 

závisí na ní úspěchy společnosti. Složky, které patří do tohoto prostředí, tvoří firemní 

systém.  Mikroprostředí se může skládat z: 

 dodavatelů; 

 konkurence; 

 prostředníků; 

 zákazníků; 

 veřejností. [6] 

2. 2 Proces marketingového výzkumu 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, marketingový výzkum, je proces 

obehrávající se v určitém prostředí. Tento proces se skládá ze základních pěti kroků:  

 definování problémů a cílů výzkumu; 

 sestavení plánu výzkumu; 

 shromažďování informací; 

 analýza informací; 

 prezentace výsledků. 

V následujícím textu jsou jednotlivé kroky více rozvedeny. 

Definování problémů a cílů výzkumu 

Formulace problémů je jeden z nejdůležitějších a nejtěžších kroků celého 

marketingového výzkumu. Obsahově i tematicky vymezuje oblast, na kterou se zaměříme 

v následujících fázích marketingového výzkumu. Pokud problém nebude správně 

definován, může se stát, že náklady vynaložené na výzkum budou větší než přínos, nebo 

výsledky nebudou odpovídat záměrům zadavatele, popřípadě budou zcela bezcenné.  
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Správná a přesná formulace problémů umožní mimo jiné lépe stanovit metody využívané 

v rámci výzkumu, které následně zajistí požadované výsledky, tedy potřebné informace 

pro zajištění efektivního a optimálního „chodu“ firmy. Na základě definování problémů je 

stanoven cíl výzkumu, který by měl vyjadřovat, co je náplní celého výzkumu. [5, 11] 

Sestavení plánu výzkumu 

Plán výzkumu nám specifikuje informace, způsob jejich získání a postup dalšího 

kroku v marketingovém výzkumu. Plán je v podstatě aspekt realizace a kontroly výzkumu. 

Každý plán musí být specifický pro daný případ. I přesto, že má plán obsahovat spoustu 

náležitostí nezbytných pro následující konkrétní realizaci výzkumu, při jeho sestavení by 

měly být zachovány následující principy, a to princip srozumitelnosti, stručnosti, 

provázanosti a konkrétnosti. Jedná se například o metody sběru informací, kde půjde o 

rozhodování mezi metodami pozorování, dotazování a experiment. Dále pak způsob sběru 

informací a to buď osobně, písemně, telefonicky nebo elektronicky. Následně se řeší 

otázky typu: Kdy? (Jaké období zvolíme.); Kde? (Jaké místo si pro dotazování zvolíme); a 

nakonec Kdo? (Koho se budeme dotazovat a v jakém počtu). V tomto kroku se stanovuje 

mimo jiné i rozpočet výzkumu, který je rozhodující. [5, 6, 11] 

Shromažďování informací 

 Zpracovatelé výzkumu musí zajistit správný průběh všech činností, které 

předcházejí samotnému sběru dat. V případě kvantitativního výzkumu musí být vhodně 

vybráni, vyškoleni, motivováni lidi, kteří budou data sbírat. U kvalitativního výzkumu, 

který se využívá méně kvůli své nákladnosti a náročností v důsledku fundovaného sběru 

dat prováděného odborníky v daném oboru, lze získat informace s vysokou přidanou 

hodnotou. Tato metoda má mnoho odlišností proti kvantitativnímu výzkumu, který se 

zadává častěji.  

V této fázi dochází k vlastnímu sběru informací. Zde už konkrétně dochází ke 

shromažďování dat pomocí různých metod, způsobů a zde se získávají konkrétní odpovědi 

na otázky vymezené v obsahu plánu. [12] 

Analýza informací 

Výsledkem sběru informací, které jsou neuspořádané data, popřípadě údaje, které 

jsou v závislosti na cíli velmi rozsáhlá. Proto prvním krokem při jejich analýze je 
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identifikace správného roztřízení a smysluplného uspořádání dat. Tato činnost tvoři základ 

pro následné vyhodnocení sesbíraných dat. [5, 12] 

Za pomocí statistických programů (např. Data Mind, Statistica 10, R for Windows), 

popřípadě vhodných metod (např. časová řada, Giniho koeficient, Lorenzova křivka, 

Klouzavé úhrny, Z – diagram, atd.) analytik získaná data sjednotí a uspořádá například do 

tabulek, a následně vyhodnotí. Jednou z nejčastějších forem hodnocení je grafický popis, 

grafy představují přehlednější formu zobrazení. Na základě statistických ukazatelů graf 

popíše. Jedním z výsledků při analýze informací mohou být základní statistické údaje, 

například četnost (frekvence) určitých odpovědí, pravděpodobnost výskytu, velikost 

zkoumaného vzorku, apod. V případě četnosti se dělí na absolutní a relativní. Absolutní 

četnost představuje sumu jednotlivých variant a relativní četnosti určuje poměr absolutní 

četnosti k rozsahu oslovených. Další statistické veličiny, které se při jednoduchém 

hodnocení využívá, jsou například modus, medián a průměry. Mezi základní typy analýz 

patří, tzv. korelační a regresní analýza. Korelační analýza vyjadřuje vztah dvou číselných, 

nebo ordinálních proměnných, nikoliv jejich velikost. Tyto proměnné se navzájem 

neovlivňují. Na korelační analýzu zpravidla navazuje regresní analýza, která rozlišuje 

závislé a nezávislé proměnné. [12] 

Prezentace výsledků 

Prezentace a návrhy řešení je jediný zhmotněný výsledek uskutečněného 

marketingového výzkumu, který zadavatel vnímá. Obecně lze konstatovat, že se jedná o 

celkové zhodnocení celého marketingového výzkumu.  Základním způsobem jak doporučit 

a prezentovat výsledky je písemná prezentace. U této písemné prezentace plátí základní 

pravidlo a to je neměnné, vždy záleží na zadavateli. To znamená, že text hodnotící zprávy 

se píše v přítomném čase, vyjadřování by mělo být čtivé, ale stručné. Číselné vyjádření se 

uvádí v procentech, používá se zaokrouhlená čísla pro větší přehlednost. Veškeré číselné 

údaje jsou podloženy grafy a rozmanitými typy tabulek pro lepší interpretaci. Dalším 

pravidlem je neměnnost zjištěných informaci i na základě toho, že zadavatel bude 

nespokojený.  

Další formou vyjádření výsledků průzkumu je ústní prezentace. Cílem této 

prezentace je přesvědčit management firmy o možnostech nápravy problémů 

prostřednictvím návrhů a doporučení. Prezentující osoba by měla mít dostatečné 

komunikační schopnosti a to jak verbální, tak neverbální. Tyto schopnosti mají značný vliv 
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na (ne)přijetí závěrů výzkumu. Ústní projev je často doprovázen prezentací, kde se 

nacházejí projekce grafů, schémat a tabulek. Obsah prezentace odpovídá struktuře písemné 

prezentace. [12] 

2. 3 Metody marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum má k dispozici celou řadu metod, technik a nástrojů 

k zajištění primárních dat. Základní metody získávání primárních dat jsou zachyceny na 

následujícím obrázku.  

 

Obrázek 2: Základní metody sběru primárních dat 

Zdroj: [12] 

 

2. 3. 1 Dotazování 

Metoda dotazování patří k nejrozšířenějším postupům marketingového výzkumu.  

Dotazování představuje jednu z metod určenou ke sběru primárních dat založené na 

přímém nebo zprostředkovaném kontaktu mezi tazatelem a respondentem, podle 

předepsané formy otázek, které slouží ke sjednocování podmínek a usnadnění při 

zpracování výsledků výzkumu. Díky přímému kontaktu rozlišujeme jednotlivé typy 

dotazování a to na:  

 osobní dotazování; 

 telefonické dotazování; 

 online dotazování; 
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 písemné dotazování. [5, 12] 

V následujícím textu jsou jednotlivé kroky více rozvedeny. 

Osobní dotazování 

Jedná se o nejtradičnější typ dotazování. Osobní dotazování je založeno na přímé 

komunikaci mezi tazatelem a respondentem. Dotazování se stává osobním vždy při 

osobním kontaktu, a proto nezaleží, zda dotazník vyplňuje tazatel či respondent. Rozdíl 

mezi písemným a osobním dotazováním spočívá v právě už zmiňovaném kontaktu a 

interpretaci mezi tazatelem a respondentem. Mezi hlavní výhody paří existence přímé 

zpětné vazby. Díky tomu může tazatel respondenta motivovat k odpovědi, nebo upřesnit 

význam otázky. V neposlední řadě může tazatel získat řadu informací na základě 

pozorování. Proto osobní dotazování má nejvyšší návratnost odpovědí, ale je zároveň 

časově a finančně náročné.  

Telefonické dotazování 

Tato metoda patří mezi hojně používané dotazování. Je to dáno především spojením 

telefonického dotazování s počítačem. V poslední době dochází ke sběru dat za pomocí 

online výzkumu. Telefonické dotazování se nejčastěji používá při zpětné vazbě. Hlavní 

výhodou tohoto dotazování je rychlost, nižší náklady, odbourávání obav z proniknutí do 

soukromí, dobrá dostupnosti i problémových jedinců, možnost průběžné kontroly. 

Nevýhodou tohoto dotazování jsou vysoké nároky na shromažďování respondentů, kdy 

doba hovoru by neměla přesáhnout deseti minut, kladené otázky musí být jednoduché 

s minimálním množstvím odpovědí, vysoké vstupní investice. U této metody musíme brát 

do úvahy i to, že určitá část respondentů odmítá odpovídat na telefonické dotazování, což 

snižuje jeho reprezentativnost.  

Online dotazování 

Online dotazování patří k nejmladším způsobům dotazování přes internet. Při 

elektronickém dotazování zjišťujeme informace od respondenta prostřednictvím dotazníků 

na webových stránkách nebo přes e-mail. Toto dotazování se liší podle toho, jak 

přistupujeme k výběru respondentů. Největší výhodou je nižší finanční a časová náročnost 

než u osobního a telefonického dotazování a rychlost odpovědí. Díky rozesílání e-mailu je 

zpracování informací jednodušší, protože všechny data i odpovědí jsou v elektronické 

podobě. Mezi nevýhody můžeme zařadit (ne)přístupnost internetu v domácnostech a 
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důvěryhodnost odpovědí. Stále existuje mnoho lidí, kteří nevěří internetu a bojí se, že 

dojde ke zneužití jejich odpovědí. Díky tomuto se firmy snaží respondenty motivovat 

pomocí motivačních prostředků ve formě slosování o ceny, slevové kupóny, získání bodů 

atd.  

Písemné dotazování 

Písemné, nebo dotazování poštou patří mezi nejméně rozšířené typy dotazování. 

V současné době se téměř nepoužívají. Dotazník je přiložen k určitému výrobku, nebo je 

předán v rámci nějaké události. Výhodou tohoto dotazování jsou opět relativně nízké 

náklady, adresné oslovení na širokém území, větší časový prostor pro respondenta na 

rozmyšlení odpovědí. Velkou nevýhodou tohoto dotazování je nízká návratnost, ztráta 

validity, dotazovaný pozná pořadí otázek – neumožňuje gradaci. [3, 12] 

2. 3. 2 Pozorování 

Tato metoda bývá velmi podceňována a je v podstatě nepřímým nástrojem sběru 

dat, protože nevyžaduje přímý kontakt s pozorovaným subjektem a není závislá na ochotě 

respondenta spolupracovat. Podstatou tohoto pozorování je záměrné, cílevědomé a 

plánované sledování právě probíhající skutečnosti, aniž by pozorovatel nějak zasahoval. 

Tato metoda se používá v kombinaci s jinými metodami sběru dat, především s osobním 

dotazováním, které nám umožňuje nejen vizuální, ale také čichové i sluchové vjemy. 

Pozorování se uskutečňuje podle předem připraveného scénáře, který má za úkol 

zabezpečit spolehlivost výsledků, zabránit zkreslení a umožnit hospodárný průběh 

pozorování. Základ pro pozorování je přesný cíl a podstatné rysy chování, které chceme 

zjistit. Pozorovatel nesmí zaznamenávat zjištěné údaje subjektivně, měl by současně 

pozorovat a zaznamenávat data. Metodu pozorování rozlišujeme podle stupně 

standardizace na standardizované - zde jsou přesně definované jevy, které se mají 

pozorovat a dále na nestandardizované - zde je určený pouze cíl pozorování. Dále lze 

pozorování uskutečňovat zjevně nebo skrytě. Pozorování se také dělí na zúčastněné 

(pozorovatel se účastní pozorovaného jevu, ve kterém se předmět výzkumu projevuje a 

snaží se zatajit úlohu pozorovatele) a nezúčastněné (pozorovatel není součástí pozorování a 

nesnaží se zatajit úlohu pozorovatele). V poslední řadě se dá pozorování rozlišit podle 

subjektů na osobní dotazování (pozoruje člověk) a mechanické pozorování 

(zaznamenávání na základě technických zařízení). [5, 7, 12] 
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2. 3. 3 Experiment 

Tato metoda sleduje vliv jednoho jevu, tedy nezávislé proměnné, na druhý vliv, 

závislé proměnné, v nově vytvořené situaci. Při experimentu pozorujeme testování, při 

kterém se pozorují a vyhodnocují vztahy a chování ve vytvořených podmínkách, kde jsou 

dopředu nastaveny parametry, podle kterých experiment probíhá. U experimentu je typické 

zavádění testovaného prvku a následně sledovaní a měření jeho vlivu na určitý jev. 

Experimenty lze rozdělit na:  

 laboratorní experiment; 

 terénní experiment; 

 online experiment. [5, 11] 

Laboratorní experiment 

Tyto experimenty se uskutečňují ve zvlášť organizovaném prostředí, tedy umělém 

(např. studia agentur). Prostředí je vytvořené speciálně pro účely experimentu, kde jsou 

následně pozváni respondenti, kteří se řídí instrukcemi vedoucího experimentu a plní 

konkrétní úkony. Respondenti si jsou vědomi účasti na experimentu, a proto se mohou 

chovat nepřirozeně. Laboratorní experimenty probíhají například jako: výrobkové testy 

(srovnávání výrobků podle obalu, vyřazování), testování reklamy (hodnocení, znalost, 

dojem), skupinové hodnocení (diskuze o výrobku). [5, 12] 

Terénní experiment 

Terénní experiment, neboli přirozený, probíhá v přirozeném prostředí. U tohoto 

experimentu neprovádíme činnosti, které by způsobily změny v charakteru prostředí. 

V tomto prostředí testující většinou nevědí, že jsou součástí experimentu a díky tomu se 

chovají přirozeně.  

Online experiment 

Díky internetu lze provádět simulace různých výrobků a služeb, které se nachází na 

webových stránkách firmy. Účel těchto experimentů spočívá v tom, aby firma sledovala 

chování návštěvníků a získané informace vyhodnocovala pro další rozhodování. [12] 
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2. 4 Marketingový průzkum spokojenosti zaměstnanců 

Marketingový průzkum je nástroj sloužící k získání odpovědí na konkrétní otázky. 

Jednou z oblasti, ve které může být využit, je průzkumu vnitřního fungování firmy pro 

zjištění jak spokojenosti zaměstnanců, popřípadě efektivnosti fungování firmy.  

Vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci mohou být definovány mnoha způsoby. 

Lze je chápat jako proces, který představuje odklon od péče o pracovníky a příkon 

k sociální zodpovědnosti, závazků k zaměstnancům. Zjednodušeně to znamená, že obě 

strany, jak zaměstnavatel, tak zaměstnanci mají svá práva, očekávání a povinnosti a snaží 

se o kompromis. Pro menší firmy je velice důležité udržet si kvalitní výkony svých 

pracovníků, případné selhání by mohlo poškodit firmu. Proto je velice dobré budovat 

určitou úroveň zaměstnanecké věrnosti, čestnosti a loajality k firmě. V každé firmě by 

měly být zpracovány určité zásady a pravidla pro komunikaci ve firmě, tedy etický kodex 

pracovního jednání. [2, 4] 

Na první pohled by se mohlo zdát, že ústředním problémem ve vztazích je otázka 

odměňování. Z praxe plyne, že tomu tak není.  Je potřeba celá řada dalších zájmů a to buď 

individuálních, nebo kolektivních. Jedná se například o:  

 pracovní doba, bezpečnost a zdraví při práci; 

 délka pracovního volna a jiné zaměstnanecké výhody; 

 zapojení do spolurozhodování, zodpovědnost; 

 možnosti volby svého způsobu výkonu pracovních úkolů. 

Jestli firma usiluje o to, aby zaměstnanecké vztahy ve firmě byly hodnotné a 

zdravé, je potřeba se věnovat komunikaci, kooperaci zaměstnanců, ochraně zaměstnanců, 

podpoře a poradenství, pracovní kázni, stížnostem a konfliktům na pracovištích.  

S pracovními výkony zaměstnanců úzce souvisí například jejich motivovanost a pracovní 

spokojenost. [2]  

2. 4. 1 Motivace 

Samotná motivace vyjadřuje sílu a směr chování a ovlivňuje lidi, aby se chovali 

patřičným způsobem. Lidé jsou motivováni, když ví, že dané jednání pravděpodobně 

povede k dosažení stanoveného cíle a získají za to patřičné odměny, takové, které uspokojí 
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nastavené potřeby a naplní jejich očekávání. Rozlišuje se vnitřní a vnější motivace. Vnitřní 

motivace je myšlen stav, kdy motivace vychází z vnitřního přesvědčení sama sebe, a 

zároveň to znamená, že jdou směrem, kterýž si sami vytyčili, aby dosáhli toho, co považují 

za svůj cíl. Tento způsob vnitřního přesvědčení je všeobecně chápan jako nejlepší forma 

motivace. Vnější motivace je stimul, který přichází z okolí, někdy je chápana jako 

dodatečná motivace, která vyplývá ze samotné práce, rozmanitých benefitů, kvalitního 

vedení atd., posiluje motivaci lidí a pomáhá jim k tomu, aby co nejlépe využívali svých 

schopností a dovedností k dosahování těch nejlepších výkonů, popřípadě jiných cílů.  

Motivaci lze charakterizovat jako sílu, která aktivuje, směřuje a udržuje chování 

člověka. Lidé jsou motivování za účelem dosažení nějakého cíle a získání hodnotné 

odměny (taková, která uspokojí jejich potřeby). Prostřednictvím motivace se firmy snaží 

dosahovat vysokého výkonu pracovníků, kteří jsou připraveni vynaložit dobrovolné úsilí, 

tedy dobrovolně udělat více než se po nich chce. K základním motivům patří potřeby, 

zájmy, postoje a hodnoty. [1, 9] 

Vnitřní motivace: 

 Tato motivace se projevuje pocitově. Tedy když lidé mají pocit, že je jejich práce 

důležitá, zajímavá, podnětná, a že jim poskytuje přiměřenou volnost v jednání a 

rozhodování. Možnost využívat a rozvíjet své znalosti a dovednosti. Vnitřní motivaci lze 

popsat jako motivaci, která vychází ze samotné práce. Vnitřní motivaci nepodněcují vnější 

pobídky. V následujícím textu jsou uvedeny myšlenky různých autorů, které Armstrong 

shrnul ve své knize [1]. Sandel se domnívá, že když se lidé zapojí do činnosti, kterou 

považují za opravdu smysluplnou a přínosnou, potom nabízené peníze mohou oslabit jejich 

motivaci tím, že „vytěsní“ jejich vnitřní zájem o odhodlání. Podněcování vnitřní motivace 

souvisí s vytvářením pracovních míst. Podle Katze by pracovní místa měla poskytovat 

dostatečnou rozmanitost, složitost, významnost a odbornost vykonané práce, aby se 

zapojily schopnosti zaměstnanců. Pink navrhl tři opatření ke zvýšení motivace, kterou 

může vedení firmem vyzkoušet:  

  autonomie – umožnění zaměstnancům stanovení vlastního plánu a zaměřili 

se na dosahované výsledky, než na způsob vykonání práce; 

 dokonalost – pomáhat zaměstnancům aby našli cestu, která povede k jejich 

samotnému zlepšování, a společně s nimi sledovat jejich pokroky; 
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 účel – při předávání instrukcí a udělování pokynů je zapotřebí 

zaměstnancům vysvětlit nejen jak se něco dělá, ale také proč se to dělá. [1] 

Vnitřní motivace souvisí také s pojetím angažovanosti. Macey a kol. uvedli: ,,Říká se, že 

když je práce smysluplná, tak je motivující. To znamená, že to není mzda nebo uznání, co 

vyvolává pozitivní pocity, které se pojí s angažovaností, ale že je to práce samaˮ. Macey 

také uvedl, že angažovaní zaměstnanci „mají pocit, že jejich práce je důležitou součástí 

toho, čím jsouˮ. Samotná angažovanost tedy vyjadřuje stav, ve kterém jsou lidé oddáni své 

práci a organizaci a zároveň jsou motivováni k dosahování vysoké úrovně výkonu. [1] 

Vnější motivace: 

Vnější motivace se týká opatření, které uskuteční motivovat lidi. Zahrnuje odměny 

v podobě zvýšení mezd, povýšení, udělení ústní pochvaly a zároveň i tresty v podobě 

odebrání odměn, vyjádření kritiky atd. Všechny opatření působí na člověka zvenku. Vnější 

motivátory mají bezprostřední a výrazné účinky, ale nemusí působit dlouhodobě. [1, 9] 

Motivace vz. peníze 

Peníze ve formě mzdy nebo nějakého jiného druhu benefitu, jsou mnoha lidmi 

považovány za nejčastější formu odměny. Samotné peníze představují to, po čem většina 

lidí touží. Účinnost peněz zpochybnil Herzberg, který tvrdil, že zatímco nedostatek peněz 

může vyvolat nespokojenost, jejich vydělávání nezajišťuje trvalou spokojenost. Něco na 

tom pravdy bude, zejména u lidí s pevnou mzdou, kteří nemají bezprostřední užitek z 

nějakého pobídkového systému. Tito lidé mohou mít radost, když dostanou přidáno a 

nebude se jednat pouze o peníze navíc, ale také o vysoce hmatatelnou formu uznání a 

účinný nástroj k tomu aby dala společnost najevo, že si jich společně s jejich odvedenou 

prací váží. Pocit radosti může brzy vyprchat. Řada lidí nenachází upokojení ve finančních 

odměnách, ale mají jiné zdroje nespokojenosti v práci, například týkající se pracovních 

podmínek nebo kvality řízení společnosti. Zde je třeba zdůraznit, že na světě existuje 

spousta různých lidí, kteří mají různé potřeby a cíle. Proto některé lidi mohou peníze 

motivovat více než jiné. Nicméně peníze jsou mocnou silou, protože jsou přímo nebo 

nepřímo spojovány s uspokojením různých potřeb. Peníze samy o sobě nemusejí mít žádný 

vnitřní smysl, ale mají vysokou motivační schopnost.  Za správných okolností můžou tedy 

peníze vyvolat pozitivní motivaci a to nejen proto, že lidé peníze potřebují a chtějí 

k dosažení svých cílů a naplnění potřeb, ale také proto, že peníze slouží jako vysoce 
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hmatatelná forma uznání. Největší riziko představuje špatně vytvořený a řízený systém 

odměňování, který může vést k samotné demotivaci. [1] 

2. 4. 2 Pracovní spokojenost 

Pracovní spokojenost je součástí celkové spokojenosti jak v pracovním životě, tak 

v soukromém životě. I přesto, že je význam práce pro život různých lidí rozdílný, je práce 

chápaná, jako významná složka jejich života. Samotná spokojenost se týká pocitů a 

samotných postojů, které zaměstnanci mají ve vztahu ke své práci. Pozitivní a příznivé 

chování a postoje naznačují spokojenost s prací a naopak nepříznivé chování a postoje 

spolu s negativitou naznačují nespokojenost s prací. 

Pracovní spokojenost je významnou složkou v řízení organizace, která blízce 

souvisí s motivací, výkonnosti pracovníků v souvislosti s jejich pracovní vyrovnaností, 

organizačními změnami, identifikací se společností atd. Proto lze pracovní spokojenost či 

nespokojenost chápat jako komplexní jev – reakce člověka na osobní vnímání a prožívané 

souvislosti v jeho pracovním působení. Díky působení mnoha vlivů je pracovní 

spokojenost považována za nestálou.  

Mezi faktory posilující pracovní spokojenost patří například jasné a přiměřené 

určené cíle vlastní práce, různorodá práce, větší autonomie, finanční ohodnocení, 

bezpečnost vykonané práce, větší zodpovědnost, optimální spolupráce a mezilidské vztahy, 

příležitosti k využití vlastních schopností a zkušeností při práci atd. Na druhou stranu 

pracovní spokojenost zeslabují zejména časový stres, pracovní zátěž, nedostatek času na 

osobní a rodinný život, nereálné pracovní nároky, špatné vztahy na pracovišti mezi 

spolupracovníky a nadřízenými, atd. [9] 
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3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Tato kapitola se věnuje společnosti BISTA – KBW, s.r.o., kde budou popsány základní 

informace týkající se společnosti, historie, její produkty, firemní kultura a zaměstnanci. 

3. 1 Základní informace 

Obchodní firma:  BISTA-KBW s.r.o. 

Sídlo:    Mlýnská 679/14, 743 01 Bílovec 

IČO:    25397257 

DIČ:    CZ25397257 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu:   6. května 1998 

Spisová značka:  C 18508 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Základní kapitál:  105 000 Kč 

Statutární orgán:   Radovan Witos – jednatel 

    Petr Biener – jednatel 

Předmět podnikání:  montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových 

zařízení; 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona; 

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. [13] 

3. 2 Historie společnosti 

Firma BISTA-KBW s.r.o. byla založena třemi společníky, kteří se rozhodli na 

základě svých dlouholetých zkušeností z předchozí práce podnikat ve stavebnictví.  Dnem 

6. května 1998 byla firma zapsána do obchodního rejstříku.  Každý ze společníků zastával 

ve firmě pozici jednatele a měl na starosti daný úsek. V roce 2005 se jeden ze společníků 

od firmy odloučil a od té doby firmu vedou pouze dva společníci. Jeden ze společníků má 
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na starosti vše co se týče hrubé stavební činnosti a druhý má na starosti dokončovací práce.  

Sídlo této firmy bylo až do roku 2007 v obci Stará Ves v objektu Bytprum. V roce 2008 si 

firma zrekonstruovala bývalý mlýn, který se nachází v obci Bílovec na ulici Mlýnská 679. 

Na této adrese je hlavní sídlo firmy, které vlastní. Objekt obsahuje kanceláře, sklady a 

skladové prostory. V současné době firma pronajímá volné pracovní kanceláře jiným 

firmám. Už od samého začátku se firma zabývala veškerými stavebními činnostmi, které 

zahrnují například rekonstrukce, odklizení starých nemovitostí, koupě nemovitosti a 

následný prodej, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, atd.  

V dnešní době je firma zapojena do programu Zelená úsporám. 

Společnost se drží stále svých mot, která zní: „zázraky ihned, nemožné na počkání“ 

a „napočítej do sta a je tady Bista ˮ Z těchto mot je zřejmé, že pro firmu je přání zákazníka 

vždy na prvním místě a provádí svou práci kvalitně a rychle.  

Dále provedení daných prací za rozumnou cenu, vždy v té nejlepší kvalitě a v řádně 

domluveném termínu. Firma usiluje o realizaci zakázek, které se nacházejí ve městě a jeho 

okolí. Díky již zhotoveným zakázkám (např. výstavba Bowling- fitness klub v roce 2004-

2005, rekonstrukce mateřské školy roku 2007, výstavba rodinných domů ve Slatině v roce 

2005-2006) se firma dokázala natolik zviditelnit, že je o její služby velký zájem. Hlavní 

výhodou této firmy je přizpůsobení se individuálním požadavkům klienta a poskytnutí 

svých nejlepších pracovníků.  

 

     

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Logo společnosti 

Zdroj: [14] 
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3. 3 Produkty společnosti 

Mezi produkty společnosti patří:  

 stavby na klíč; 

 instalatérské práce; 

 revitalizace rodinných a bytových domů; 

 modernizace bytových jader; 

 půdní vestavby; 

 zednické a obkladačské práce; 

 štukatérské práce; 

 malířské a lakýrnické práce.  

3. 4 Firemní kultura a zaměstnanci 

Firma BISTA-KBW s.r.o. spadá dle počtu zaměstnanců pod střední firmy a je 

vedena dvěma majiteli, kteří zastávají funkci jednatele.  Společnost si zakládá na 

profesionalitě svých pracovníků a na pozitivní a kamarádské atmosféře.  

Společnost zaměstnává 32 zaměstnanců. V sezóně jsou zaměstnáváni i brigádníci 

na výpomocné práce. Ve firmě pracují převážně muži, kvůli těžké manuální práci se 

stavebním materiálem. Ženy jsou zaměstnané na administrativních pozicích. Dělníci mají 

nad sebou dva zaměstnance, kteří mají za úkol organizovat pracovníky na různých akcích a 

dohlížet na správný chod stavby. V rámci firmy jsou tito zaměstnanci označováni jako 

“Parťáci”. Zaměstnanci mají různorodou profesi, např. malíř, tesař, zedník, obkladač, 

stavební technik aj., kteří využívají své schopnosti k vykonání práce. Na základě provádění 

stavebních prací mají zaměstnanci předepsanou uniformu (montérky, blůza), obuv 

s ocelovou špičkou a ochranné pracovní rukavice. Zaměstnanci mají také k dispozici pět 

automobilů, které slouží např. na přepravu osob na dané pracoviště, přeprava materiálu, 

pomůcek atd. Pracovní prostředí se odvíjí od daného místa, kde se stavba či rekonstrukce 

provádí. Na každé stavbě mají zaměstnanci vždy po ruce různé pracovní pomůcky, které 

jsou potřeba k vykonání práce.  

Na základě prováděných stavebních prací firma spolupracuje s jinými firmami, 

které provádí například pokládání podlah, elektroinstalaci, sádrokartóny atd. Firma také 
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odebírá od různých dodavatelů stavební materiál, kde převážně záleží na rozhodnutí 

zadavatele. 

Tato společnost si zakládá na svých zaměstnancích a snaží se jim co nejvíce 

zpříjemnit práci, protože ví, že zaměstnanci celé firmy jsou a vždy budou nedílnou 

součástí, která pomáhá firmě prosperovat a získávat nové zakázky. [14]   
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4 MARKETINGOVÝ VÝZKUM A ANALÝZA ZÍSKANÝCH DAT 

Kapitola s názvem marketingový výzkum a analýza získaných dat se zaměřuje na 

samotný výzkum a analýzu získaných odpovědí z dotazníkového šetření.  

4. 1 Cíl dotazníkového šetření 

Spokojenost zaměstnanců ovlivňuje z velké části prosperitu a chod celé firmy. 

Proto cílem tohoto marketingového výzkumu bylo prozkoumat jednotlivé složky 

spokojenosti zaměstnanců jako např. pracovní prostředí, vztahy na pracovišti, poskytované 

benefity, pracovní vybavení atd. K dosažení stanoveného cíle, bude využita metoda 

dotazníkového šetření s následným vyhodnocením dat. Získané data budou sloužit k 

nalezení možných odpovědí, které můžou vést k vylepšení chodu a prosperity firmy. 

4. 2 Dotazníkové šetření 

Na základě dotazníkového šetření byl vytvořen tištěný dotazník, který se skládal 

z 21 otázek. Otázky v dotazníku byly zaměřené na samotné respondenty, tedy pohlaví, věk, 

nejvyšší dosažené vzdělání apod. Na základě položených demografických otázek se získají 

bližší informace o respondentech. Další otázky byly zaměřené na atmosféru na pracovišti, 

vztahy mezi nadřízenými a podřízenými, pracovní prostředí a také na otázky ohledně 

odměňování. Všechny tyto otázky povedou k bližším informacím ohledně komunikace na 

pracovišti, vztazích, finančnímu ohodnocení a atmosféře na pracovišti. Díky odpovědím 

budou předložené návrhy a doporučení pro případné vylepšení v těchto okruzích. Také 

byly použity otevřené i uzavřené otázky, na které díky anonymitě dotazníků zaměstnanci 

pravdivě odpovídali a psali důvody, proč tak odpověděli. 

Samotné dotazování proběhlo ve dnech od 1. února do 15. února 2016. Bylo 

osloveno všech 32 zaměstnanců firmy, kteří vyplnili anonymní tištěný dotazník a ve 

stanoveném termínu je vrátili nazpět, proto je návratnost a vypovídající schopnost 

stoprocentní. Celé dotazníkové šetření probíhalo osobně a to z důvodu osobního kontaktu 

s respondenty. Hlavním důvodem osobního kontaktu byla skutečnost, že zaměstnanci 

preferují osobní setkání než elektronické. Díky osobnímu kontaktu bylo možno 

respondenty seznámit s cílem dotazníku a také odpovědět na případné dotazy ohledně 

otázek vyskytujících se v dotazníku. Samotný dotazník naleznete v příloze č. 1.  
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4. 3 Analýza dat 

V této části jsou za pomocí programů Excel a Word zpracovány jednotlivé otázky 

z dotazníků. A to buď do přehledných tabulek, nebo grafů. Tyto tabulky a grafy jsou 

vyjádřené pomocí procent a četností, tak aby vypovídající schopnost byla jasná a zřetelná.  

Ke každé otázce je přidán také písemný komentář, který zajišťuje podrobnější analýzu 

daných otázek.  

 

Otázka č. 1: Vaše pohlaví? 

Na základě této demografické otázky bylo zjištěno, že převážná většina 

zaměstnanců se skládá z mužů a to 28, tj. 88%. Vysoké procentuální číslo je ovlivněno 

zejména tím, že se jedná o stavební firmu, kde je zapotřebí více mužů k vykonávání 

fyzicky náročné práce.  Zbývajících 12% tvoří ženy, tj. 4 zaměstnanci. Ženy zde zastávají 

administrativní pozice. 

 

Otázka č. 2: Váš věk?  

 Další demografická otázka byla zaměřena na věk respondentů.  Z této otázky se dá 

dozvědět, která věková kategorie je ve firmě nejvíce zastoupená. Z níže uvedeného 

obrázku je patrné, že převážná většina zaměstnanců se pohybuje mezi věkovou kategorii 

18- 30 let a to 28% zaměstnanců a také 51-60 let, kde se vyskytuje opět stejné procento 

zaměstnanců jako v první věkové kategorii, tj. 28%. Další věkové kategorie jsou na tom 

podobně. Věkovou kategorii 31-40 let tvoří 22% zaměstnanců. Obdobně je tomu i ve 

věkové kategorii 41-50 let, která je tvořena opět 22% zaměstnanců. Ve věkové kategorii 

víc než 60 let nebyl ani jeden ze zaměstnanců. 
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Obrázek 4: Věk respondentů 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 3: Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Cílem této otázky bylo zjistit, jakého nejvyššího vzdělání dosahují zaměstnanci 

firmy. Nejpočetnější skupina zaměstnanců je vyučena, a to v počtu 18 zaměstnanců, tj. 

56%. Další zaměstnanci dosáhli maturity v počtu 12 zaměstnanců, tj. 38%. Pouze 2 

zaměstnanci mají základní vzdělání, tj. 6%. Žádný ze zaměstnanců nemá vysokoškolské 

vzdělání. 

 

Otázka č. 4: Jaký je Váš pracovní poměr ve firmě?  

Díky této otázce si můžeme udělat přehled o tom, na jaký pracovní poměr jsou 

zaměstnanci zaměstnání ve firmě. Z obrázku 5 můžeme vidět, že firma na hlavní pracovní 

poměr zaměstnává 23 zaměstnanců, tj. 72%. Na vedlejší pracovní poměr zaměstnává 2 

zaměstnance, tj. 6%. V neposlední řadě firma zaměstnává také na dohodu o provedení 

práce a to 4 zaměstnanců, tj. 13% a na dohodu o pracovní činnosti 3 zaměstnance, tj. 9%, 

kdy se jedná především o dlouhodobé brigádníky.  
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Obrázek 5: Pracovní poměr ve firmě 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 5: Jak dlouho jste ve společnosti zaměstnání?  

Následující otázka byla zaměřena na délku pracovního poměru zaměstnanců ve 

firmě. Cílem této otázky bylo zjistit, kolik procent zaměstnanců ve firmě pracuje delší 

dobu a kolik má firma nových zaměstnanců. Z obrázku 6 můžeme vyčíst, že počet 

respondentů zaměstnaných ve firmě déle než 10 let je 13, tj. 41%. Na druhém místě se 

pohybuje rozmezí 1-5 let, kde odpovědělo 8 respondentů, tj. 25%. V těsné blízkosti je 

rozmezí méně než 1 rok, kde odpovědělo 7 respondentů, tj. 19%. Na posledním místě se 

nachází rozmezí 6-10 let, kde odpovědělo 5 respondentů, tj. 16%. 

 

Obrázek 6: Délka zaměstnání respondentů 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Otázka č. 6: Jak byste charakterizoval/a atmosféru na pracovišti? 

Atmosféra na pracovišti je velice důležitou součástí spokojenosti zaměstnanců. 

Samotná atmosféra určuje jednak náladu zaměstnanců, jejich spolupráci, ovlivňuje také 

jejich zdravotní stav a v neposlední řadě zasahuje do samotných výkonů zaměstnanců. Na 

základě toho jim byla položena, tato otázka týkajíce se atmosféry na pracovišti 

Zaměstnanci měli za úkol zakroužkovat známku, která odpovídá známce ve škole ( 1 - 

nejlepší, 5 - nejhorší) a nejvíce vystihuje jejich charakteristiku. Z tabulky 1 je patrné, že 

většina respondentů zakroužkovala známku 2, tj. 10 zaměstnanců a známku 3 opět 10 

zaměstnanců. Pracovní atmosféru známkovali chvalitebně a dobře. Dalších 9 respondentů 

oznámkovalo pracovní atmosféru na výbornou, tedy zakroužkovali známku 1. Mezi 

tázanými respondenty se našli také 3 zaměstnanci, kteří ohodnotili pracovní atmosféru 

známkou 4, tedy dostačující. Nikdo ze zaměstnanců nezakroužkoval známku 5, tedy 

nedostačující. Celkový průměr atmosféry na pracovišti je 2,2, což svědčí o tom, že je 

pracovní atmosféra ve firmě na velice dobré úrovni.  

Tabulka 1: Atmosféra na pracovišti 

Varianta odpovědí Absolutní četnost Relativní četnost 

1 9 28% 

2 10 32% 

3 10 32% 

4 3 8% 

5 0 0% 

Celkem 32 100% 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 7: Umí Váš přímý nadřízený ocenit Vaši práci?  

U této otázky měli zaměstnanci na výběr ze dvou možných odpovědí (Ano X Ne).  

V případě, že respondent zakroužkoval odpověď ne, byl požádán, aby uvedl důvod, proč 

tomu tak je. Odpověď ano uvedlo 28 zaměstnanců, tj. 91%, tedy že jejich přímý nadřízený 

umí ocenit jejich práci. Na odpověď ne s uvedením důvodu odpověděli 4 zaměstnanci, tj. 
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9%. Mezi důvody následně uvedli skutečnost, že jejich nadřízený často nerozumí zadaným 

úkolům, protože to není v jeho kvalifikaci a proto nedokáže ocenit jimi vykonávanou práci. 

  

Otázka č. 8: Je ochotný Vám Váš nadřízený v případě potřeby poradit při řešení 

úkolu? 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda nadřízený dokáže v případě potřeby poradit 

zaměstnancům. Díky této otázce se dá zjistit, zda nadřízený dokáže být komunikativní vůči 

zaměstnancům v případě potřeby. Z tabulky 2 se dá vyčíst, že procenta odpovědí jsou 

stejná jako u otázky č. 7, tedy 91% zaměstnancům odpověděli ano. Tedy, že převážné 

většině je nadřízený ochotný poradit při řešení daného úkolu. Našli se zde i takoví, kteří 

odpověděli záporně, tedy ne. Jedná se o 9% tázaných, kterým nadřízený není ochotný 

poradit při řešení daného úkolu. 

 Tabulka 2: Ochota nadřízeného poradit při řešení úkolu 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 9: Dostává se Vám ústní pochvaly od Vašeho nadřízeného za dobře 

odvedenou práci?  

Z této otázky se dá dozvědět, zda nadřízení dokážou formou ústní pochvaly ocenit 

práci zaměstnance. Někdo si může myslet, že pochvaly zaměstnanců jsou zbytečné, ba 

naopak. Díky ústním pochvalám jsou zaměstnanci motivování k lepším výkonům a 

zároveň mají uspokojující pocit z dobře provedené a chválené práce. Dále se dá říct, že 

ústní pochvaly si zaměstnanci váží stejně jako finančního ohodnocení. Z níže uvedené 

tabulky lze vyčíst, že většině zaměstnanců, tj. 75%, se ústní pochvaly dostane. Na druhou 

stranu 25% zaměstnanců uvedlo, že ústní pochvaly se jim nedostává. 

Varianta odpovědí Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 29 91% 

Ne 3 9% 

Celkem 32 100% 
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 Tabulka 3: Ústní pochvala od nadřízeného 

 Zdroj: [vlastní zpracování]  

 

Otázka č. 10: Máte pocit, že pracujete často pod tlakem (stres)? 

Cílem této otázky je zjistit, kolik procent zaměstnanců pracuje pod tlakem. Někteří 

zaměstnavatelé aniž by si to uvědomovali, přetěžují své zaměstnance například tím, že jim 

zadávají několik úkolů najednou a na krátké časové období. Na úkor časové tísně se 

zaměstnanci cítí být pod tlakem, který má za následek nekvalitní práci, nespokojenost 

v práci, zhoršení zdravotního stavu a další nepříjemné následky. Je dokázáno, že pracující 

lidé pod tlakem nevykonávají vždy tu nejlepší práci, která je zapotřebí a díky stresu si 

zhoršují i svůj zdravotní stav. Na tuto otázku týkající se stresu odpovědělo 17 

zaměstnanců, tj. 53%, že se cítí být v práci často pod tlakem. Dalších 15 zaměstnanců, tj. 

47% odpovědělo, že se necítí být v práci často pod tlakem.  

 

Otázka č. 11: Jak často se pod tlakem cítíte?  

Na otázku č. 11 odpovídali pouze ti zaměstnanci, kteří v předchozí otázce (otázka č. 

10) uvedli, že se cítí být v práci pod tlakem. Celkem na otázku týkající se stresu 

odpovědělo ano v předchozí otázce 17 zaměstnanců. Tabulka uvedená níže znázorňuje 

v procentech, jak často se těchto 17 zaměstnanců cítí být v práci pod tlakem. V tabulce 4 

jde vidět, že nejvíce zaměstnanců, a to 47%, se alespoň 1x týdně cítí být v práci pod 

tlakem. Druhé vysoké procento, které se nachází v tabulce, tj. 23% zaměstnanců, uvedlo, 

že se cítí být v práci pod tlakem alespoň 1x ročně. Třetí vysoké procento, které se nachází 

v tabulce, je 18% a udává, kolik zaměstnanců se cítí být v práci pod tlakem každý den. 

Varianta odpovědí Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 24 75% 

Ne 8 25% 

Celkem 32 100% 
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Zbylých 12% zaměstnanců, kteří zaznamenávají v tabulce nejmenší procento, se cítí být 

pod tlakem alespoň 1x za měsíc.  

Tabulka 4: Pocit stresu 

Varianta odpovědí Absolutní četnost Relativní četnost 

Každý den 3 18% 

Alespoň 1x týdně 8 47% 

Alespoň 1x měsíčně 2 12% 

Alespoň 1x ročně 4 23% 

Celkem 17 100% 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 12: Domníváte se, že práce, kterou vykonáváte, působí škodlivě na Vaše 

zdraví?  

U této otázky měli opět zaměstnanci na výběr ze dvou možných variant (Ano X 

Ne). V případě, že zaměstnanci odpověděli ano, měli uvést důvod, proč tomu tak je. 

Z tabulky, která se nachází níže, je patrné, že převážná většina zaměstnanců, a to 75%, si 

nemyslí, že jejich práce působí škodlivě na jejich zdraví. Zbylých 25% zaměstnanců 

uvedlo, že práci, kterou vykonávají, působí škodlivě na jejich zdraví. Mezi důvody uváděli 

především prašnost na pracovištích a ovlivnění práce počasím (zima), což je pochopitelné 

z důvodu, že se jedná o stavební firmu a zaměstnanci se nacházejí převážně na stavbách, 

kde jim nikdo nezaručí pěkné a teplé počasí. Dále zaměstnanci uváděli stres, hluk na 

pracovišti a fyzicky náročnou práci.  

Tabulka 5: Práce, která působí škodlivě 

Varianta odpovědí Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 8 25% 

Ne 24 75% 

Celkem 32 100% 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Otázka č. 13: Vyžaduje Vaše pracovní pozice týmovou práci?  

Cílem této otázky bylo zjistit, zda pracovní pozice zaměstnanců vyžadují týmovou 

práci. Týmová práce je velice důležitá při realizaci a řešení zadaného úkolu. Díky 

spolupráci mezi zaměstnanci vzniká dobrá atmosféra na pracovišti a také vznikají 

nenahraditelné vazby mezi jednotlivými zaměstnanci. Jedná se například o důvěru, respekt, 

ochotu pomoci ostatním atd. Na základě získaných odpovědí se zjistilo, že převážná 

většina zaměstnanců a to 72% potřebuje k vykonání své práce týmovou spolupráci. 

Zbylých 28% zaměstnanců uvedlo, že jejich pracovní pozice nevyžaduje týmovou 

spolupráci, což je pochopitelné, jestliže jejich práce spočívá v jednotlivci. Viz. tabulka 6.  

Tabulka 6: Týmová práce 

Varianta odpovědí Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 23 72% 

Ne 9 28% 

Celkem 32 100% 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 14: Respektují Vaší spolupracovníci Vaše pracovní názory a postřehy?  

Tato otázka byla zaměřena na respektování pracovních názorů a postřehů na 

pracovišti.  Zaměstnanci měli za úkol zakroužkovat dvě možné odpovědi (Ano X Ne). 

V případě, že uvedli Ne, měli napsat důvod proč tomu tak je. Z tabulky 7 vyplývá, že 

převážná většina a to 28 zaměstnanců, tj. 88% uvedlo, že na pracovišti respektují názory a 

postřehy svých spolupracovníků. Záporně odpověděli 4 zaměstnanci, tj. 12%. Mezi své 

důvody uváděli, že jsou ve firmě noví a nestihli ještě zapadnout do kolektivu, nebo se 

jednalo o brigádníky.  

Tabulka 7: Respektování pracovních názorů a postřehů 

Varianta odpovědí Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 28 88% 

Ne 4 12% 

Celkem 32 100% 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Otázka č. 15: Jak hodnotíte pracovní prostředí ve společnosti?  

Na otázku, týkající se hodnocení pracovního prostředí odpověděla převážná většina 

zaměstnanců, tj. 20; 63% neutrálně. Na základě této odpovědi se dá říct, že zaměstnanci 

nemají žádné námitky ani návrhy na vylepšení pracovního prostředí. Další zaměstnanci, tj. 

11; 34% zvolili odpověď výborné. Dá se říct, že těmto zaměstnancům pracovní prostředí 

vyhovuje a nic by na něm nechtěli změnit. Mezi zaměstnanci se našel i takový 

zaměstnanec, tj. 3%, kterému pracovní prostředí nevyhovuje z důvodu velké prašnosti.  

 

Otázka č. 16: Jak hodnotíte Vaší práci? 

Cílem této otázky bylo zjistit, jak zaměstnanci hodnotí jednotlivé faktory své práce. 

Zaměstnanci měli ohodnotit známkou jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší) následující 

faktory: fyzickou náročnost, časovou flexibilitu, bezpečnost práce, organizaci pracovní 

doby, srozumitelnost zadání práce, pracovní vybavení a pomůcky. V tabulce 8, která se 

nachází za hodnocením, jsou zobrazeny přehledně všechny odpovědi respondentů. 

Z odpovědí je vypočítán aritmetický průměr. Zaměstnanci, tj. 13 hodnotili fyzickou 

náročnost nejčastěji známkou 3, tedy dobrá. Objevily se zde i známky 2 a 4 a to v počtu 7 

zaměstnanců. Pouze 3 zaměstnanci hodnotili fyzickou náročnost známkou 1 a 2 

zaměstnanci známkou 5, která znamená, že je pro ně práce velice fyzicky náročná. Jako 

druhý faktor byla časová flexibilita, kterou zaměstnanci hodnotili převážně známkou 3, tj. 

13 zaměstnanců a známkou 2, tj. 11 zaměstnanců, Známkou 1 hodnotilo 6 zaměstnanců. 

Objevila se zde známka 4, kterou dali 2 zaměstnanci. Známku 5 nezvolil ani jeden ze 

zaměstnanců. Třetím faktorem byla bezpečnost práce, kterou hodnotilo 10 zaměstnanců 

známkou 1, 9 zaměstnanců známkou 2. Známkou 3 hodnotilo 8 zaměstnanců, 2 

zaměstnanci hodnotili bezpečnost známkou 4. Zbylí 3 zaměstnanci hodnotili známkou 5, 

která říká, že bezpečnost práce je velice špatná. Čtvrtým faktorem byla organizace 

pracovní doby, kde patřily příchody, odchody, přestávky, plánování směn atd. Tento faktor 

hodnotili zaměstnanci převážně známkou 1, tj. 14 zaměstnanců, známkou 2 hodnotilo 10 

zaměstnanců. Dále pak známkou 3 hodnotilo 8 zaměstnanců. Známkou 4 a 5 nehodnotil 

ani jeden ze zaměstnanců, což je velice dobré.  Předposlední faktor, který zaměstnanci 

hodnotili, byla srozumitelnost zadání práce. Zaměstnanci známkovali následovně: známku 
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1 udělilo 12 zaměstnanců, totéž u známky 2. Známkou 3 hodnotilo 7 zaměstnanců, 4 

hodnotil 1 zaměstnanec. Nikdo ze zaměstnanců nehodnotil srozumitelnost zadání práce 

známkou 5. Posledním faktorem bylo pracovní vybavení a pomůcky. Hodnocení u tohoto 

faktoru je následovné: známkou 1 hodnotilo 12 zaměstnanců, známkou 2 10 zaměstnanců, 

5 zaměstnanců hodnotilo známkou 3. Zbylých 5 zaměstnanců hodnotilo známkou 4. Opět 

nikdo ze zaměstnanců nehodnotil pracovní vybavení a pomůcky známkou 5.  

Podle aritmetického průměru hodnotili zaměstnanci jednotlivé faktory následovně. 

Nejlepší průměr organizace pracovní doby a to 1,8, Druhé místo zaujal faktor 

srozumitelnosti zadání práce s průměrem 1,9. Na třetí příčce se nachází pracovní vybavení 

a pomůcky s průměrem 2,1. O čtvrté místo s průměrem 2,3 se dělí časová flexibilita a 

bezpečnost práce. Nejhůř a to na posledním, pátém místě, se umístila fyzická náročnost 

s průměrem 2,9.  Celkové hodnocení těchto faktorů dopadlo v celku dobře. Všechny 

průměry jsou ucházející a na jejich snížení se dá kdykoli zapracovat.  

Tabulka 8: Hodnocení práce 

Faktor 

Varianta odpovědí 

Aritmetický průměr 

1 2 3 4 5 

Fyzická náročnost 3 7 13 7 2 2,9 

Časová flexibilita 6 11 13 2 0 2,3 

Bezpečnost práce 10 9 8 2 3 2,3 

Organizace pracovní doby 14 10 8 0 0 1,8 

Srozumitelnost zadání práce 12 12 7 1 0 1,9 

Pracovní vybavení a pomůcky 12 10 5 5 0 2,1 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Otázka č. 17: Jste spokojeni s poskytováním zaměstnaneckých výhod (služební auto, 

služební telefon, stravenky, prémie)? 

Díky této otázce je možné nalézt odpověď, na kolik procent jsou zaměstnanci 

spokojeni s poskytováním výhod. Mezi výhodami, které firma poskytuje, se nachází 

především služební telefony a stravenky. Zaměstnanci měli na výběr ze dvou možných 

odpovědí (Ano X Ne), přičemž u záporné odpovědi měli uvést důvod, proč tomu tak je.  Ze 

získaných odpovědí je patrné, že převážná většina a to 87%, je spokojena s poskytovanými 

výhodami.  Zbylých 13% zaměstnanců není spokojeno s poskytováním zaměstnaneckých 

výhod a to z důvodu, že jsou pouhými brigádníky a žádných výhod se jim tedy nedostává. 

Našel se i jeden ze zaměstnanců, který není spokojený z důvodu nesprávného rozdělování 

těchto výhod.   

 

Otázka č. 18: Jste spokojen/a s finančním ohodnocením Vaší pracovní pozice? 

Převážná většina zaměstnaných si myslí, že jejich práce je podceňovaná a to 

především finančně.  Peníze jsou chápany, především jako nelepší motivátor k vykonání 

práce. Ale je také dokázáno, že při častém zvyšování platu, nebo příliš vysokém platu se 

zhoršuje kvalita práce. Na základě toho byla položena zaměstnancům otázka, zda jsou 

spokojeni s finančním ohodnocením pracovní pozice.  Z dotazníkového šetření se zjistilo, 

že převážná většina, tj. 22 zaměstnanců tvořících 69%, je spokojena s finančním 

ohodnocením své pracovní pozice. Samozřejmě, že se našli i takoví, tj. 10 zaměstnanců 

tvořících 31%, kteří nejsou spokojeni s finančním ohodnocením. Mezi důvody proč tomu 

tak je, uváděli všichni nízký plat s požadavkem na zvýšení platu. 

 

Otázka č. 19: Jak hodnotíte svého současného zaměstnavatele?  

Na otázku týkající se hodnocení zaměstnavatele měli zaměstnanci za úkol 

zakroužkovat známku, která odpovídá známce ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší), která 

nejvíce vystihuje jejich hodnocení. V tabulce uvedené níže je popsáno, jak zaměstnanci 

známkovali. Na výbornou, tedy za jedna, známkovalo 11 zaměstnanců, tj. 34%. 

Chvalitebně tady za dvě známkovalo 12 zaměstnanců, tj. 38%. Dobře tedy za tři 

známkovalo 9 zaměstnanců, tj. 28%. Žádný ze zaměstnanců nehodnotil zaměstnavatele 
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známkou čtyři nebo pět. Celkové hodnocení zaměstnavatele je uvedeno pomocí 

aritmetického průměru ze zaznačených známek. Zaměstnanci hodnotili svého současného 

zaměstnavatele celkovým průměrem 1,9. Z toho vyplývá, že zaměstnancům jejich 

zaměstnavatel vyhovuje a váží si ho.  

Tabulka 9: Hodnocení zaměstnavatele 

Varianta odpovědí Absolutní četnost Relativní četnost 

1 11 34% 

2 12 38% 

3 9 28% 

4 0 0% 

5 0 0% 

Celkem 32 100% 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 20: Zvažujete změnit své současné zaměstnání?  

Cílem této otázky bylo zjistit loajalitu zaměstnanců a celkovou spokojenost ve 

svém zaměstnání.  Na otázku týkající se změny zaměstnání odpovědělo 30 zaměstnanců, tj. 

94% záporně. Tedy, že nemají v plánu změnit svého současného zaměstnavatele. Mezi 

zaměstnanci se našlo i 2 zaměstnanci, tj. 6%, kteří uvažují o změně zaměstnání. 

 

Otázka č. 21: Doporučili byste práci v této firmě jiným lidem?  

Je samozřejmostí, že každá firma si chce zachovat u okolních lidí dobrou pověst, 

která je základem každého dobrého podnikání. Proto byla tato otázka zvolena k zakončení 

dotazníku. Ze získaných odpovědí se zjistilo, že převážná většina, tj. 90% zaměstnanců 

této firmy by doporučila práci v této firmě jiným lidem. Zbylých 10% zaměstnanců by 

práci ve firmě nedoporučila.  
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Spokojenost je chápána jako velice důležitý faktor pro správný chod firmy.  

Pro vylepšení spokojenosti firmy, na základě výše uvedených výsledků z proběhlého 

dotazníkového šetření, byla navržena patřičná doporučení, která by mohla vést ke zlepšení 

současné spokojenosti zaměstnanců ve firmě.  

Z dotazníkového šetření a následné analýzy odpovědí se zjistilo, že převážná 

většina zaměstnanců by doporučila firmu svým známým a neuvažují o změně zaměstnání. 

Vysoká procenta poukazují na spokojenost zaměstnanců ve firmě, to však nemusí nutně 

znamenat úplnou spokojenost. Pro vylepšení spokojenosti jsou napsané návrhy  

a doporučení, které by k tomuto mohly vést.  

 První doporučení, které se týká atmosféry na pracovišti, spočívá v návrhu na 

přetvoření pracovního prostředí tak, aby se v něm jednotliví zaměstnanci cítili lépe  

a respektováni. Jedním ze způsobů, jak této skutečnosti dosáhnout, je zvýšení komunikace 

vedení firmy směrem k zaměstnancům formou jak aktivní, pravidelné setkávání na předem 

definované téma, tak pasivní formou umístění schránky na připomínky a podněty k 

zlepšení stávajícího stavu v sídle firmy. Jelikož pracovním prostředím jsou myšlené různé 

stavební prostředí, nelze předpokládat jeho úpravy formou designu. Jedním ze způsobu  

a také dalším návrhem, jak pracovní prostředí upravit je provést vylepšení na základě 

komunikace se zaměstnanci. Vzájemná komunikace může vést například k nakoupení  

a doplnění nového nářadí, školení v oblasti používání ochranných pomůcek, nebo 

vytvořením benefitů typu náhodného občerstvení, čímž zaměstnavatel poukáže na svůj 

zájem o pohodlí zaměstnanců.   

Otázky týkající se vztahů mezi nadřízeným a podřízeným ohledně ocenění nebo 

potřeby poradit při práci se pohybovaly ve vysokých procentech. Naopak u otázky týkající 

se ústní pochvaly bylo uvedeno, že se některým zaměstnancům ústní pochvaly nedostává.  

I přesto, že uvedené procento není vysoké, nemělo by se podceňovat. Za pomocí 

jednoduchého motivačního nástroje, jako je ústní pochvala, se cítí zaměstnanci úspěšní  

a pociťují závazek k dalšímu úkolu, který provedou na minimálně stejné úrovni jen proto, 

aby byli opět chváleni. Velmi důležitá je přímá komunikace zaměstnavatele se 

zaměstnanci, vzhledem k velikosti firmy je to základ i pro dobrou atmosféru na pracovišti, 
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která již byla zmíněna. Z toho plyne další doporučení, které spočívá v komunikaci 

 a přehodnocení motivačního prvku (ústní pochvaly) mezi nadřízeným a podřízeným.   

Otázky zaměřené na stres v práci patří mezi hlavní příčiny nespokojenosti 

zaměstnanců. Stres v práci je chápan jako faktor, který zhoršuje jednak kvalitu práce 

zaměstnance a zároveň jeho zdraví. A proto je předloženo doporučení týkající se zavádění 

patřičných opatření, aby toto vysoké procento bylo co nejnižší, popřípadě nulové. Stres v 

práci vzniká například na základě většího množství zadaných úkolů pro jednoho 

zaměstnance v krátkém časovém úseku, nebo při častém naléhání na dokončení apod. K 

minimalizaci stresu v práci by bylo dobré rozdělovat práci mezi více zaměstnanců a dát jim 

větší prostor pro jejich plnění. Pokud nebude možné dát zaměstnancům více času na plnění 

zadaného úkolu, bylo by dobré jim to vynahrazovat jinak, například ústní pochvalou, dnem 

volna, nebo jiným druhem benefitů (např. masáží). Otázka č. 12, byla zaměřena na zdraví 

zaměstnanců. Napříč tomu, že se nejedná o vysoké procento, by se toto nemělo zanedbat. 

Jedním z důvodů výše uvedeného výsledku může být nedostatečné používání ochranných 

pracovních pomůcek samotnými zaměstnanci v důsledku nedostatečného pochopení rizik 

samotnými zaměstnanci. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební firmu, kde jsou 

zaměstnanci především na stavbách, tvořící jejich pracovní prostředí, je nutné, se na 

problematiku ochrany zdraví a bezpečnosti na stavbách více zaměřit.  Hlavním 

doporučením by v tomto případě mohlo být nalezení kořenových příčin tohoto problému, 

což by důkladná analýza a hodnocení rizik s účastí samotných zaměstnanců, pod vedením 

odborníka na výše zmiňovanou problematiku měla odhalit.  

U otázky č. 16 hodnotili zaměstnanci šest faktorů, přičemž nejhůř dopadl faktor 

fyzické náročnosti. V tomto případě by bylo dobré opět rozdělení práce mezi více 

zaměstnanců a upevnění spolupráce, která by vedla ke snížení tohoto průměru. S 

průměrem 2,3 skončili dva faktory a to časová flexibilita a bezpečnost práce. Bezpečnost 

práce je vždy na prvním místě, proto by firma neměla tento průměr zanedbat. Pro zvýšení 

bezpečnosti lze doporučit již z výše zmiňovaného, zavést zlepšení v oblasti ochranných 

pracovních pomůcek, provést změnu ve školení ohledně bezpečnostních prací a zdůraznit 

dodržování bezpečnostních směrnic a postupů, které povedou ke zvýšení opatrnosti 

zaměstnanců a snížení průměru tohoto faktoru. Co se týče faktoru organizace pracovní 

doby (příchody, odchody, přestávky, směny) jsou zaměstnanci převážně spokojeni s tímto 

faktorem. Jedná se o faktor, který má nejlepší průměr. Kdyby vedení chtělo tento průměr 
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ještě více vylepšit, bylo by dobré svolat schůzi, na kterou se dostaví zaměstnanci i vedení a 

za pomocí přímé komunikace, se pokusí přijít na smysluplné návrhy na zlepšení 

organizace pracovní doby. Faktor týkající se srozumitelností práce dopadl také dobře, ale 

našli se i takoví zaměstnanci, kteří hodnotili tento faktor jako nedostatečný. I přesto, že se 

nejedná o většinu zaměstnanců, nemělo by se to opět zanedbávat. Dalo by se to zde řešit 

následným doporučením. Jak již bylo uvedeno, komunikace je základní nástroj pro 

vylepšení komunikace mezi nadřízeným a podřízeným s větší ochotou poradit či vysvětlit 

případné nesrozumitelnosti. Poslední faktor, který měli zaměstnanci hodnotit, se týkal 

pracovního vybavení a pomůcek. Přesto, že se nejedná o špatný průměr, se dá tento faktor 

vylepšit a to na základě provedení důkladné revize stávajícího stavu zařízení a pomůcek 

využívaných zaměstnanci při práci. 

U otázek týkajících se zaměstnaneckých výhod, byli zaměstnanci převážně 

spokojeni. Zaměstnanci nejvíce preferovali benefity formou služebního automobilu a 

služebního telefonů. Dalším doporučením pro zvýšení této spokojenosti týkající se 

zaměstnaneckých výhod by bylo dobré zavést systém odměňování formou stravenek, které 

by zaměstnanci opět uvítali. U samotné otázky č. 18, týkající se finančního ohodnocení 

pracovní pozice uváděli zaměstnanci, svou nespokojenost se svým ohodnocením. Peníze, 

ve formě mzdy představují to, po čem zaměstnanci touží.  Proto samotná otázka týkající se 

odměňování je velice těžká k realizaci a záleží zde opravdu na tom, jakou pozici a profesi 

zaměstnanec vykonává. Je pochopitelné, že nemalé procento zaměstnanců je nespokojeno 

se svou mzdou. Proto dalším doporučením je řešit tuto situaci například zvýšením platu. 

Nebude se jednat jen o peníze navíc, ale také o hmatatelnou formu uznání a díky tomu dá 

firma najevo svůj zájem o zaměstnance a jejich spokojenost. Samotná odměna by měla být 

provázena s úsilím a odpovědností zaměstnance. Samozřejmě, že není vždy možné zvýšit 

zaměstnancům plat, proto by nebylo špatné tuto situaci řešit například formou různých 

benefitů, jako například již zmiňovaných stravenek.  

Otázka č. 19, která byla zaměřena na celkové hodnocení zaměstnavatele, vypovídá 

o dobré image firmy. Posledním doporučením pro vedení firmy je, aby svolávala schůzky 

se všemi zaměstnanci alespoň 1x za čtvrt roku, kde všichni budou moci sdělit své názory a 

případně návrhy na možné vylepšení. Na základě těchto zaměstnaneckých schůzí, kde 

zaměstnanci budou moci sdělit vedení své návrhy, doporučení a případné připomínky 
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týkající se pracovní spokojenosti si může vedení udržovat spokojenost zaměstnanců a také 

dobré jméno firmy, kterou tvoří nejen vedení firmy, ale i samotní zaměstnanci. 

I přesto, že většina těchto návrhů bude vyžadovat nemalou investici do spokojenosti 

zaměstnanců, se firmě mohou v průběhu let mnohonásobně vrátit. Jednak v podobě 

spokojených zaměstnanců, vyšší výkonosti, kvalitnější práci a samozřejmě vyšších zisků. 



Dominika Paskerová: Marketingový výzkum spokojenosti zaměstnanců 

2016  37 

6 ZÁVĚR 

Bakalářská práce byla věnována marketingovému výzkumu spokojenosti 

zaměstnanců ve společnosti BISTA-KBW s.r.o. Za pomoci dotazníkového šetření byly 

získány data, které byly následně analyzovány. Na základě této analýzy byly předloženy 

návrhy a doporučení, které by mohly vést ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců ve firmě.  

Práce byla rozdělena do čtyř částí. První část byla věnovaná teoretickému vymezení 

marketingového výzkumu, kde jsou popsány jednotlivé kroky k úplnému pochopení dané 

problematiky. Druhá část byla zaměřena na charakteristiku společnosti. V této části byly 

popsány základní informace, historie společnosti, produkty, firemní kultura a zaměstnanci. 

Třetí část spadá do praktické části, která byla zaměřena na samotný marketingový výzkum, 

pomocí dotazníkového šetření. Na základě tištěného dotazníku, který se formou osobního 

dotazování nechal anonymně vyplnit všemi zaměstnanci společnosti, se získaly potřebné 

data k analýze. Ze shromážděných dat bylo provedeno písemné vyhodnocení jednotlivých 

otázek, které byly graficky podložené pro lepší přehlednost. Na základě vyhodnocených 

dat byla sepsána čtvrtá, tedy poslední část práce. V této části byly navrženy patřičné 

návrhy a doporučení, které by mohly vést ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců ve firmě.  

I přesto, že na spokojenosti zaměstnanců záleží, nelze stav firmy hodnotit pouze na 

subjektivnosti, kterou ovlivňuje řada faktorů, například rodinné situace, osobní záležitosti, 

nebo zdravotní stav. Jedná se pouze o hledání možností zlepšení na základě jediného 

výzkumu. Na druhou stranu existují i faktory, díky kterým lze zaměstnance lépe motivovat 

k vyšším výkonům a pocitu uspokojení z práce. Nejdůležitější faktor týkající se 

spokojenosti zaměstnanců je komunikace. Komunikace je důležitá jak mezi zaměstnanci, 

tak mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Dalším důležitým faktorem jsou peníze. 

Finanční ohodnocení je pro každého zaměstnance převážně na prvním místě a zároveň 

hlavním motivátorem. Z tohoto důvodu, jak už bylo doporučeno, by se společnost měla 

zaměřit na poskytování stravenek popřípadě ročních prémií. Na druhé straně peníze nejsou 

vždy všechno, proto by vedení této společnosti nemělo zapomínat na udržování dobrého 

pracovního kolektivu a příjemnou atmosféru na pracovišti.  

Na základě tohoto výzkumu byly firmě ukázány možnosti, na kterých se dá 

zapracovat. Pokud se nad vyhodnocením vedení společnosti zamyslí a provede vhodná 

opatření, může vytvořit příjemné pracovní prostředí se spokojenými zaměstnanci. Dále by 
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bylo dobré, aby společnost prováděla tyto výzkumy i nadále a mohla se stále zdokonalovat. 

Firmu nevytváří pouze image vedení, ale především dobře odvedená práce zaměstnanců. 

Čím víc budou zaměstnanci v práci spokojeni, tím lépe budou odvádět svou práci a image 

firmy bude stoupat.  
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Příloha 1: Dotazník 

Dobrý den vážení zaměstnanci, 

jmenuji se Dominika Paskerová a provádím marketingový výzkum na spokojenost 

zaměstnanců s firmou BISTA - KBW s.r.o. Následující odpovědi budou sloužit jako 

podklad pro mou bakalářskou práci. Ráda bych Vás tímto poprosila o vyplnění tohoto 

dotazníku, který je anonymní.  

 

Předem děkuji za Váš čas při vyplnění tohoto dotazníků.  

 

1. Vaše pohlaví? 

a) Muž   b)   Žena 

2. Váš věk? 

a) 18 – 30 let 

b) 31 – 40 let 

c) 41 – 50 let 

d) 51 – 60 let 

e) víc než 60 let 

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) Základní 

b) Vyučen/a, střední bez maturity 

c) Maturita 

d) Vysokoškolské  

4. Jaký je Váš pracovní poměr ve firmě? 

a) Hlavní pracovní poměr 

b) Vedlejší pracovní poměr 

c) Dohoda o provedení práce 

d) Dohoda o provedení pracovní činnosti 

5. Jak dlouho jste ve společnosti zaměstnaní?  

a) Méně než rok 

b) 1-5 let 

c) 6-10 let 

d) Víc než 10 let 

6. Jak byste charakterizoval/a atmosféru na pracovišti? 

(Oznámkujte jako ve škole 1- nejlepší, 5- nejhorší). 

1    2    3    4    5 
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7. Umí Váš přímý nadřízený ocenit Vaší práci? 

a) Ano    b)  Ne, prosím uveďte důvod 

8. Je ochotný Vám Váš nadřízený v případě potřeby poradit při řešení úkolu? 

a) Ano   b)  Ne 

9. Dostává se Vám ústní pochvaly od Vašeho nadřízeného za dobře odvedenou práci?   

a) Ano   b)  Ne 

10. Máte pocit, že pracujete pod tlakem (stres)? 

a) Ano     b)  Ne * 

* (v případě, že jste odpověděli Ne, přejděte k otázce č. 12) 

11. Jak často se pod tlakem cítíte?  

a) Každý den 

b) Alespoň 1x týdně 

c) Alespoň 1x měsíčně  

d) Alespoň 1x ročně 

12. Domníváte se, že práce, kterou vykonáváte, působí škodlivě na Vaše zdraví? 

a) Ano, prosím uveďte důvod 

b) Ne 

13. Vyžaduje Vaše pracovní pozice týmovou práci? 

a) Ano   b)  Ne 

14. Respektují Vaší spolupracovníci Vaše pracovní názory a postřehy?  

a) Ano 

b) Ne, prosím uveďte důvod 

15. Jak hodnotíte pracovní prostředí ve společnosti? 

a) Výborné 

b) Neutrální 

c) Nevyhovující, prosím uveďte důvod 

16. Jak hodnotíte Vaší práci? (známkujete jako ve škole) 

Faktor 1 2 3 4 5 

Fyzická náročnost           

Časová flexibilita           

Bezpečnost práce           

Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky, 

směny) 

     

Srozumitelnost zadání práce      

Pracovní vybavení a pomůcky      
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17.  Jste spokojeni s poskytováním zaměstnaneckých výhod (služební auto, služební 

telefon, stravenky, prémie)? 

a) Ano  

b) Ne, prosím uveďte důvod 

18. Jste spokojen/a s finančním ohodnocením Vaší pracovní pozice? 

a) Ano 

b) Ne, prosím uveďte důvod 

19. Jak hodnotíte svého současného zaměstnavatele?  

(Oznámkujte jako ve škole 1- nejlepší, 5- nejhorší). 

1    2    3    4    5 

20. Zvažujete změnit své současné zaměstnání? 

a) Ano    b)   Ne 

21. Doporučili byste práci v této firmě jiným lidem? 

a) Ano    b)   Ne 

 


