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ANOTACE 

Předmětem bakalářské práce je „Výzkum spokojenosti zaměstnanců ve vybraném 

průmyslu“ – průzkum spokojenosti zaměstnanců na základě písemného dotazníku vybrané 

společnosti a vytvoření doporučení na její zlepšení. 

Práce je rozdělena na dvě části, první část je teoretická, která se zabývá, pojmy 

spojenými se spokojeností zaměstnanců, jejich motivací, sociologického výzkumu a 

pozornost vzájemným vztahům mezi zaměstnanci na pracovištích. V druhé, praktické části 

bakalářské práce je charakterizována společnost, její historie a vznik společnosti. Pro 

empirické šetření je použit písemný dotazník, z kterého vyvozuji závěry a navrhuji určitá 

opatření, která by mohla přispět k větší spokojenosti zaměstnanců. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Spokojenost zaměstnanců, motivace, sociologický výzkum, dotazník, Aisan 

Industry Czech, s.r.o. 

ABSTRACT 

The subject of the bachelor's thesis is " The Research of Employees´ Satisfaction 

in the Selected Industry" - a survey of employees´ satisfaction based on a written 

questionnaire of the selected company and the creation of recommendations for its 

improvement. 

 

The thesis is divided into two parts, the first part is theoretical, it deals with 

concepts related to employees´ satisfaction, motivation, sociological research and the 

attention is focused to the relationships between the employees at the workplaces. In the 

second, practical part of the bachelor thesis there is the characteristic of the company, its 

history and the facts related to its foundation. A written questionnaire is used for the 

empirical investigation, which draws the conclusions and suggests some provisions that 

could contribute to the greater satisfaction of the employees. 
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1. ÚVOD 

V současné době v souvislostí s ekonomickým růstem stále více podniku čelí 

problému, jak získat a udržet kvalitní pracovní síly. Proto je důležité vytvářet v podniku 

pracovní podmínky, které by přispívaly ke spokojeností zaměstnanců. Spokojenost 

zaměstnanců má velký vliv na odváděný pracovní výkon, což následně má vliv na zvýšení 

produktivity a tím i prosperity podniku. 

 Pro dosažení kvalitně odvedené práce, a to nezávisle na profesi, je důležité 

vytvořit a nastolit správný systém, který přispěje ke spokojenosti zaměstnanců. 

Management podniků si stále více uvědomuje význam pracovní spokojenosti zaměstnanců 

pro prosperitu podniku, a proto aktivizují svoji pozornost tímto směrem. O tomto faktu 

svědčí to, že skoro všechny firmy v České republice nabízejí výší mzdy, benefity, 

mimopracovní aktivity a snaží se získat nové zaměstnance, ale především vytvořit 

podmínky pro stabilizací lidských zdrojů a zabránit fluktuaci.
1
 Příloha č. 5 Správně 

zpracovaná a provedena strategie uchování kvalitních pracovníků může znamenat jednak 

významné úspory v získávání nových zaměstnanců, ale i přinos v podobě stabilních 

výkonu nebo dosažení vyšší produktivity současných zaměstnanců. Důkazem, toho je 

společnost Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o. se sídlem v Ústí nad 

Labem, která se umístila na prvním místě v České republice jako zaměstnavatel roku. 

(Personální politika společnosti Aperam. Přílohač.3 Annual Report)
2
  

Zdá se, že pokud zaměstnanci se cítí v práci dobře, dochází k posilování 

vzájemného vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel, což přispívá k upevňování podnikové 

kultury a vytváření zaměstnanecké loajality. Vzhledem k pracovním zkušenostem ve 

společnosti Aisan, zvolila jsem tuto společnost pro svůj výzkum.  

Společnost Aisan s.r.o. už více než 70 let se zabývá vývojem a výrobou 

funkčních dílů do palivových systémů, systému sání vzduchu a výfukových systému 

automobilů a motocyklů. Na českém trhu působí od roku 2001 a patří k významným 

zaměstnavatelům v Ústeckém kraji. 

                                                 
1
 https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-1-ctvrtleti-2017 

2
 http://www.aperam.com/uploads/sustainability-report-2016/2016_MadeforLife_2017.04.21.pdf 

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-1-ctvrtleti-2017
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Záměr provést tento výzkum byl projednán s manažerem společnosti Aisan. 

Tento návrh ho zaujal a souhlasil, že výsledky mého výzkumu poslouží vedeni společnosti 

jako podklad pro řešení případné pracovní nespokojenosti zaměstnanců. Závěry a zjištění 

obsažené v této práci budou předloženy na poradě vedení podniku, kde bude posouzena 

možnost aplikování výsledků zjištění v praxi. 

Cílem této práce je zjistit současný stav spokojenosti zaměstnanců společnosti 

Aisan Czech s.r.o. v oblasti odměňování, pracovních vztazích, péči o zaměstnance, 

informovanosti a komunikace a na základě zjištěných skutečností doporučit opatření 

vedoucí ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA A METODIKA PRÁCE 

Metodika práce byla zaměřená na výzkum a analýzu spokojenosti zaměstnanců.  

Pro získání základního přehledu o problematice pracovní spokojenosti byly 

pročteny a nastudovány odborné články, z kterých jsem čerpala informace. 

Pro vypracování charakteristiky společnosti byly získány informace ze stránky 

www.aisan.cz, kde byly zveřejněny jen základní informace o podniku. Manažer podniku 

mne poskytl další údaje ohledně odměňování zaměstnanců, pracovních podmínek, školení, 

benefitu a systému zaměstnávání a odměňováni.  

Byla použitá metoda zprostředkované vypovědí respondenta – dotazník a metoda 

nezprostředkovaná respondenty – pozorování, vlastní pracovní zkušenosti ve společnosti. 

Pro výzkum spokojenosti zaměstnanců bude použit terénní výzkum formou dotazníkového 

šetření. Samotnému dotazníkovému šetřeni bude předcházet stanovení hypotéz, při kterém 

budou odhadnuty možné výsledky samotného šetření. Při stanovení hypotéz jsem 

vycházela z teoretických znalostí, ale především z vlastních pracovních zkušeností 

v podniku. Na základě získaných údajů bude udělána analýza spokojenosti, případně 

nespokojenosti zaměstnanců, příčiny a důvody a budou navržena opatřeni, která by mohla 

přispět ke zlepšení pracovního ovzduší a tím i spokojenosti zaměstnanců. 

Pro zjištění stavu spokojeností v daném podniku byl vytvořen dotazník (příloha č. 

1), který byl schválen manažerem podniku. Poté dotazník byl vytištěn a roznesen 

zaměstnancům, kteří měli na jeho vyplněni jeden týden. Vyplněné dotazníky se 

odevzdávaly do připravené krabicí. Dotazník vyplnilo 56 respondentů z celkového počtu 

80. Tomuto počtu odpovídá návratnost 70 %. 

Dotazník je anonymní a obsahuje celkem 23 otázek. Otázky byly přizpůsobený 

tak, aby byl splněn cíl bakalářské práce a aby bylo zahrnuto všech faktorů ovlivňujících 

pracovní spokojenost. Podle otázek byl dotazník rozdělen do 3 částí: 

1. Otázky zaměřené na osobnostní faktory, jedná se především o pohlaví, věk, 

délka zaměstnání a vzdělání Zaměstnanci vybírali jednu variantu z více možností. 
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2. Otázky zaměřené na míru spokojeností – tyto otázky jsou zaměřené především 

na vnější faktory ovlivňující pracovní spokojenost. Respondenti zde vybírali z možností: 

a. Zcela souhlasím 

b. Spíše souhlasím 

c. Spíše nesouhlasím 

d. Zcela nesouhlasím 

 Cílem bylo zjistit konkrétní vztah, zda je respondent s daným faktorem spíše 

spokojen nebo spíše nespokojen. 

3. Otázky zaměřené na subjektivní pocity – zde respondenti vybírali možnosti, 

které jim byly nejblíže. Jednalo se o faktory, které by zaměstnance ovlivnily k nějakému 

určitému chování, a o faktory, které považují za nejdůležitější. 

Při vyhodnocování dotazníku byly odpovědi u každé otázky sečteny a vyjádřeny 

procenty v grafech.  

Spokojenost v zaměstnání je součástí celkové životní spokojenosti. Nespokojený 

pracovník bývá méně výkonný, nesoustředěný a dělá častěji chyby. Pro zaměstnavatele je 

tedy velmi důležité, aby jeho pracovníci byli spokojení. Zaměstnavatel či nadřízený by se 

měl vyvarovat negativně ovlivňujícím aspektům, jako například časový stres, velké 

množství nepředvídatelných vlivů na pracovišti, nereálné pracovní nároky, nedostatek času 

na osobní a rodinný život a špatné vztahy na pracovišti. Na druhé straně by se 

zaměstnavatel či nadřízený měl snažit svým pracovníkům nabídnout dobré pracovní 

podmínky, dobrou organizaci práce, jasně určené cíle, vyhovující pracovní dobu, 

různorodou práci, ocenění práce, dobrý plat, bezpečnost na pracovišti, dobré mezilidské 

vztahy, sociální výhody, benefity, stabilitu, možnost kariérního růstu, rozvoje, vzdělávání a 

správně motivovat své podřízené. (Kociánová, 2010) 
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2.1  Motivace 

„K motivaci dochází, když lidé očekávají, že určitá akce pravděpodobně povede k 

dosažení nějakého cíle a ceněné odměny – takové, která uspokojuje jejich individuální 

potřeby. Dobře motivovaní lidé jsou lidé s jasně definovanými cíli, kteří podnikají kroky, 

od nichž očekávají, že povedou k dosažení těchto cílů. Efektivně pracují, protože mají silně 

vyvinutý pocit povinností – jsou si vědomi toho, že jejich úsilí slouží jak k uspokojení 

potřeb organizace, tak i k jejich vlastním zájmům.“, jak tvrdí Armstrong (1999, str. 294 a 

295) 

Důležitost motivace a její vliv na zaměstnance podrobně vysvětluje Armstrong 

(1999, str. 294 a 295) 

Podle potřeb a očekávání v práci dělíme motivaci na: 

 stimulaci, kde jsou lidé motivováni managementem 

prostřednictvím metod, např. odměňování, povyšování či pochvala. 

Řadíme sem hmotné odměny jako je plat nebo sociální výhody, zajištění, 

podpora, pracovní smlouva, pracovní prostředí a podmínky práce. Ale 

jako vnější motivaci mohou být také brány tresty, jako třeba disciplinární 

řízení, odepření platu nebo kritika.  

 vnitřní motivace, kde lidé motivují sami sebe, tím, že mají 

příležitost využít své schopnosti, hledají a nalézají práci (nebo jim je 

přidělena), která uspokojuje jejich potřeby, nebo je alespoň klíčem ke 

splnění svých cílů. Tyto faktory dávají zaměstnanci odpovědnost, že je 

práce důležitá a že má moc nad svými vlastními možnostmi. 

Smyslem motivačních teorií je předpovídání chování. Motivací jsou určitá 

jednání, ale také vnitřní a vnější síly, které mají vliv na jednání dané osoby. Chování lidí 

závisí na tom, co je motivuje. Jejich výkon je kombinací motivace a schopností. Výkon 

můžeme vyjádřit následujícím vzorcem. (Dědina, 2005) 

1 výkon = f (schopnosti x motivace) 
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2.2.1 Přístupy k motivací v práci  

 Sociální přístup 

Lidé svou prací mohou uspokojovat celou řadu svých potřeb, hlavně 

sociální potřeby jednotlivců, pracovní organizace je z tohoto hlediska nazvána 

jako sociální organizace.  Jeden výzkum nám říká, že je podstatné uspořádat práci, 

tak aby se našla možnost k týmové práci a sociálním kontaktům. (Dědina, 2005) 

 Sebeaktualizace 

Sebeaktualizace je bráno spíše jako psychologické pojetí motivace. 

Soustřeďuje se na obsah a význam úkolů a na snahu o vnitřní uspokojení z práce. 

Největší pozornost je zde na přizpůsobení se každého jednotlivce pracovní situaci. 

(Dědina, 2005) 

 Komplexně osobní přístup k motivaci 

Tento přístup je založen na tom, že existuje mnoho proměnných či 

situačních faktorů, které ovlivňují výkon organizace. Řeší spíše rozdíly mezi 

organizacemi než jejich společné vlastnosti. Manažeři musejí být přizpůsobiví a 

své chování měnit podle situace, potřeb a motivace zaměstnanců. (Dědina, 2005) 

2.2.2 Motivační teorie 

Přesto, že existuje velké množství motivačních teorií, mám dojem, že 

Maslowowa teorie nejvíce postihuje podstatu motivace. 

 

 Maslowova hierarchie potřeb 

Tato teorie o motivaci měla na myšlení manažerů ze všech teorií snad 

největší vliv. Její základ tvoří představa, že člověk není motivován vnějšími 

podněty, jako je odměna nebo trest, ale vnitřním programem potřeb. Tyto potřeby 

vytvářejí určité soubory. Pokud je jeden soubor uspokojen, vynoří se do popředí 

jiný. Uspokojená potřeba přestává motivovat. (Adair, 2004) 
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Na otázky, zda mohou být lidské potřeby zmapovány, mají mezi sebou 

nějaký vztah, uvádí uspokojení jednoho souboru vědomých potřeb do pohybu jiný 

soubor původně nevědomých potřeb. Přesvědčivé odpovědi na tyto otázky nám 

nabízí Abraham Maslow. (Adair, 2004) 

„Člověk je tvor, který stále něco chce a který zřídkakdy dosahuje stavu 

naprostého uspokojení, vyjma krátkých okamžiků. Je-li jedna jeho touha 

uspokojena, vynoří se jiná a zabere jí místo. Pokud je uspokojena i tato, postaví se 

do popředí další. Pro lidskou existenci je během celého jejího života 

charakteristické, že prakticky stále po něčem touží. Stojíme tedy tváří v tvář 

nutnosti studovat vztahy mezi všemi motivacemi a neustále se střetáváme s 

nutností vzdávat posuzování jednotlivých motivací izolovaně, máme-li dosáhnout 

širšího porozumění, které hledáme.“ (Adair, 2004, str. 29) 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Maslowova hierarchie potřeb 

(Adair,2004) 

Na obrázku č. 1 vidíme znázornění hierarchie potřeb. V první řadě jsou to 
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udržet stálý vnitřní stav, např. stálý krevní tlak, spolu s objevem, že chutě (ve smyslu 

upřednostňování nějakého jídla) jsou poměrně účinným indikátorem aktuálních nedostatků 
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bychom mohly rozšířit a zahrnout do něj například sexuální touhy, mateřské chování u 

živých tvorů a tělesné aktivity. 

K tomu, aby firma dosáhla uspokojení potřeb pracovníků, je potřeba využít 

jednotlivé úrovně Maslowova systému. Jednotlivé stupně a k nim vázané předměty 

motivace pracovníků vidíme v tabulce č. 1. 

Tabulka 1 Maslowova hierarchie potřeb  

Fyziologické potřeby ochranné pomůcky, ochrana zdraví, odstraňování rizika a 

škodlivých vlivů na pracovišti 

Potřeba jistota dobrá perspektiva firmy, která zajistí pracovníkům zaměstnání do 

budoucnosti 

Společenské potřeby vytváření dobrých vztahů na pracovišti, které připoutají 

pracovníka k firmě – sportovní soutěže, kulturní akce atd. 

Potřeba uznání peníze, pochvala 

Potřeba seberealizace dobře organizovaná práce, která pracovníka těší a která mu 

umožní ukázat své schopnosti 

 

(Bělohlávek, 2008) 

 

 Herzbergova teorie motivace a hygieny 

Tato teorie byla založena na interview s 203 účetními a inženýry, kteří měli stále 

lepší postavení v obchodním světě v oblasti Pittsburgu. Dotazovaní měli za úkol zamyslet 

se nad obdobím, kdy jim ve své práci bylo nejlépe a kdy nejhůře a také se měli pokusit 

uvést důvody, které je k těmto pocitům vedly. Po zpracování získaných informací se 

ukázalo, že v podstatě existují dva typy faktorů, které ovlivňují pracovní motivaci. Jsou to 

faktory hygieny a motivace. (Dědina, 2005) 
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Faktory hygieny zhruba odpovídají Maslowovým potřebám nižší úrovně. Jsou 

spojeny s kontextem dané práce, s jejím okolím a jsou vnější. Slouží k prevenci pocitu 

nespokojenosti. Druhou skupinou jsou faktory, které souží k motivaci jedince k vyššímu 

úsilí a výkonu, a ty jsou spojeny s náplní dané práce. Jsou to motivátory nebo růstové 

faktory, které ovlivňují pocity a uspokojení, ne však nespokojenost. Faktory odpovídají 

zhruba Maslowovým potřebám vyšší úrovně. (Dědina, 2005) 

2.2 Práce 

„Práci lze (jako sociologickou a ekonomickou kategorii) definovat, jako účelnou 

produkci předmětů a služeb, které mají pro ostatní členy společnosti hodnotu. Práce je 

souhrnem cílově zaměřených pracovních činností člověka. Standardně je rozlišována práce 

fyzická a duševní.“ (Kociánová, 2010, str. 41) 

Pracovní místo, které bývá také nazýváno jako pracovní pozice či pracovní 

funkce, je ztvárněno odpovědností a souborem úkolů, které má člověk na určitém 

pracovišti. Ve struktuře organizace je pracovní místo neměnným prvkem a můžeme ho 

obsadit různými osobami. Dalším pojmem je pracovní role, což je úloha, kterou lidé při 

své práci hrají. K roli se tedy váží výrazy vztahující se k chování a různá očekávání, jak by 

se určitá osoba měla chovat, aby byla tato očekávání naplněna. Oproti pracovnímu místu, 

se k roli váže spíše očekávání požadavků a schopností k splnění tohoto očekávání. Role se 

tedy týká více lidí než pracovního místa. Požadavky na schopnosti a výsledky se postupně 

mění, ztvárnění rolí osobností je neustálý proces. (Kociánová, 2010) 

Pracovní činnost můžeme nazvat jako přirozený projev člověka, ve kterém se 

promítá jeho aktivní vztah k realitě, naplňuje jeho celý život a je ze všech aktivit tou 

nejvýznamnější, kterou člověk dělá. Ve své podstatě představuje systematické, cílevědomé 

a záměrné působení na vnější svět. Skrz tuto činnost člověk získává nezbytné prostředky k 

zajištění své individuální i druhové existence. V procesu společenské práce se tvoří 

hodnoty, ale zároveň se tu i aktivně formuje a rozvíjí psychika člověka a jeho osobnost. 

(Kociánová, 2010) 

Různorodé pracovní činnosti můžeme posuzovat z nejrůznějších hledisek, 

většinou má každá práce svá pozitiva i negativa. Jednou z významných charakteristik je 
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odlišnost pracovního režimu (např. jednosměnný provoz a na druhé straně provoz 

třísměnný), další charakteristika je rozmanitost práce, kde člověka spíše naplňuje práce 

rozmanitá oproti monotónní a dále komplexně pracovní činnosti (tj. ucelené úkoly od 

počátku do konce), které bývají více uspokojující a motivující, než činnosti, které jsou 

pouze nějakou částí celé části a u kterých se stává, že pracovník nemá dostatečné 

informace pro svou část a pro pochopení vazeb ke konečnému výsledku. Důležitý je také 

způsob organizace práce na úrovni vlastní práce, ale i celé organizace. Špatná organizace 

práce nepůsobí dobře na motivaci zaměstnanců, na jejich výkonnost a spokojenost. 

Pozitivně vnímána bývá možnost organizovat si práci z domova. Dalším faktorem je, zda 

je práce týmová nebo individuální. Práce v týmu má prokázané profesní i sociální přínosy 

pro organizaci, ale i pro samotného jedince. (Kociánová, 2010) 

2.2.1 Zaměstnanecké vztahy 

Zaměstnanecké vztahy se týkají řízení zaměstnaneckého poměru s ohledem na 

význam psychologické smlouvy. To znamená jednat se zaměstnanci, a to buď kolektivně, 

prostřednictvím odborů, nebo individuálně, řešit podmínky zaměstnávání lidí, poskytovat 

zaměstnancům možnost vyslovovat se k záležitostem, které se jich týkají, i možnost o 

těchto záležitostech spolurozhodovat, nebo rozvíjet komunikaci mezi managementem a 

zaměstnanci. (Armstrong, 2015) 

2.2.2 Atmosféra zaměstnaneckých vztahů 

Atmosféra zaměstnaneckých vztahů v určité organizaci souvisí s tím, jak 

management, zaměstnanci a jejich zástupci vnímají způsob řízení zaměstnaneckých vztahů 

a chování jednotlivých stran během vzájemných jednání. (Armstrong, 2015) 

Atmosféra zaměstnaneckých vztahů může být dobrá, špatná nebo neutrální, podle 

toho, do jaké míry: 

 Panuje mezi managementem a zaměstnanci důvěra, 

 Jedná management se zaměstnanci spravedlivě a ohleduplně 

 Jedná management ohledně svých opatření a záměrů otevřeně – politiky a postupy 

zaměstnaneckých vztahů jsou transparentní, 
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 Jsou přirozeně udržovány harmonické vztahy, které vedou spíše k ochotné 

spolupráci než k neochotné poslušnosti, 

 Jsou případné konflikty řešeny bez nějakých protestních akcí a výsledné řešení 

uspokojuje všechny zainteresované strany, 

Jsou zaměstnanci oddáni zájmům organizace a management jedná se zaměstnanci 

jako se zainteresovanou stranou, jejíž zájmy by měly být chráněny, jak jen je to možné 

(Armstrong, 2015) 

2.2.3 Zlepšování atmosféry zaměstnaneckých vztahů 

Atmosféru zaměstnaneckých vztahů je možné zlepšovat cestou vytváření 

spravedlivých politik a postupů zaměstnaneckých vztahů a jejich důsledného a 

konzistentního uplatňování. Linioví manažeři a vedoucí týmů, kteří mají značnou 

odpovědnost za každodenní řízení zaměstnaneckých vztahů, musí být vyškoleni a 

vycvičeni v přístupech, které by měli uplatňovat. Problémy, které je třeba řešit, mohou být 

jednoduše identifikovány komunikací se zaměstnanci, jejich zástupci a představiteli 

odborů. Důležité je, že organizace může řešit své závazky vůči zaměstnancům jako se 

zainteresovanou stranou a podnikat odpovídají kroky k vytváření důvěry (Armstrong, 

2015) 

Do podmínek práce lidí v organizaci řadíme v tom nejširším konceptu technické, 

ekonomické a technologické podmínky, pracovní režim a pracovní doba, pracovní 

prostředí, bezpečnost práce, péče o pracovníky, sociální podmínky práce atd. (Kociánová, 

2010) 

V užším pojetí můžeme pracovní podmínky rozdělit takto: 

a) organizace pracovní doby. 

b) bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

c) pracovní prostředí (prostorové a fyzikální podmínky práce). 

d) psychologicko-sociální podmínky práce. 

e) bezpečnost a ochrana zdraví při práci (v praxi označováno zkratkou: BOZP). 
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f) povinná péče o pracovníky. 

Většina pracovních podmínek je uzákoněna, jako např. podmínky týkající se 

pracovní doby a doby odpočinku, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, péče o 

zaměstnance a překážky v práci. (Kociánová, 2010) 

2.4 Hodnocení práce 

„Hodnocení práce je systematické určování hodnoty a rozměru (množství, 

záběru, významu) každé práce či pracovní funkce (místa) ve vztahu k jiným pracím či 

pracovním funkcím (místům) v organizaci, a to za účelem stanovení vnitřních relací. 

Poskytuje základnu pro vytváření spravedlivých mzdových/platových stupňů a struktur, pro 

zařazování prací do těchto struktur a pro řízení relací v odměňování.“ (Koubek, 2007, str. 

292) 

2.4.1 Odměňování pracovníků 

Odměňování v moderním řízení lidských zdrojů neznamená pouze mzdu nebo 

plat, popř. jiné formy peněžní odměny, které poskytuje organizace pracovníkovi jako 

kompenzaci za vykonávanou práci. Moderní pojetí odměňování je mnohem širší. Zahrnuje 

povýšení, formální uznání (pochvaly) a také zaměstnanecké výhody (zpravidla nepeněžní) 

poskytované organizace pracovníkovi nezávislé na jeho pracovním výkonu, pouze z titulu 

pracovního poměru nebo jiného vztahu, na jehož základě pracovník pro organizaci pracuje. 

(Koubek, 2002) 

 

2.4.2 Časová mzda a plat 

Časová mzda či plat, kterou zaměstnanec dostává za svou práci, může být 

hodinová, týdenní, či měsíční částka. Časové mzdy a platy jsou jednou z nejpoužívanějších 

forem i v případech, kde jsou doplněny o výkonovou složku a tvoří zpravidla největší část 

celkové odměny pracovníka. Díky tomu je na ni soustředěna největší pozornost 

zaměstnanců, na jejich základě vnímají srovnatelnost a spravedlivost systému odměňování. 

Vytvářejí i pohled na celou organizaci, jestliže jsou vnímány srovnatelně a spravedlivě, je 

tak pohlíženo i na celou organizaci, jako na dobrého zaměstnavatele. Organizace by se 
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tedy měla snažit udržet a udělat zdravý systém časových mezd a platů. Při vytváření tohoto 

systému by se mělo brát na zřetel tyto skutečnosti, jako jsou např.: 

 jakou mzdu by měla organizace nabídnout současným zaměstnancům, aby zůstali v 

organizaci. 

 jakou minimální mzdu by měla nabídnout organizace, aby přilákala kvalitní a 

kvalifikované pracovníky. 

 je pro organizaci dobré brát při vytváření časové mzdy či platu v úvahu senioritu či 

schopnosti nebo zásluhy. 

 je vhodné mít pro jedno pracovní místo či podobné více mzdových tarifů – jaké 

rozdíly u tarifů mezi pracovníky jsou postačující. (Koubek, 2007) 

2.4.3 Systém odměňování 

 PENĚŽNÍ ODMĚNY 

Peněžní odměny zahrnují jednak peněžní odměny založené na pracích, které se 

vztahují k hodnotě prací, a jednak peněžní odměny založené na lidech, které se vztahují 

k přínosu lidí. Zahrnují také zaměstnanecké výhody a penze, stejně jako systémy 

peněžního uznání za odvedenou práci a dosažené úspěchy. (Armstrong, 2015) 

 NEPENĚŽNÍ ODMĚNY 

Nepeněžní odměny umožňují zohledňovat a uspokojovat rozdílné potřeby lidí 

týkající se uznání, úspěchu, osobního růstu nebo pracovního prostředí. Nepeněžní odměny 

zahrnují nepeněžní uznání za odvedenou práci a dosažené úspěchy, vytváření motivujících 

pracovních míst, poskytování příležitosti k rozvoji schopnosti a kariéry nebo vytváření 

pracovního prostředí, které zlepšuje kvalitu pracovního života a umožňuje dosahovat 

potřebné rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. (Armstrong, 2015) 

 CELKOVÁ ODMĚNA 

Celková odměna je kombinací peněžních a nepeněžních odměn. Rozmanité 

formy odměn, zvláštní základní peněžní odměna, doplňková peněžní odměna, 
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zaměstnanecké výhody a nepeněžní odměny, včetně vnitřních odměn, které vyplývají 

z práce samotné, se vzájemně propojují a využívají jako integrovaný a konzistentní celek. 

(Armstrong, 2015) 

 ODMĚNY PODLE DÉLKY ZAMĚSTNÁNÍ 

Argumenty proti odměňování podle délky zaměstnání spočívají v tom, že: 

 Je nespravedlivé v tom smyslu, že stejné zvyšování odměn podle délky zaměstnání 

nerespektujte skutečnost, že někteří lidé přispívají více než jiní a podle toho by také 

měli být odměňováni, (Armstrong, 2015) 

 Nepodceňuje k dobrému výkonu, ve skutečnosti odměňuje špatný výkon stejně 

jako dobrý, 

 Je založeno na předpokladu, že výkon se v praxi zlepšuje, ale to není tak jisté, 

 Může být nákladně – všichni mohou dosáhnout vrcholu stupnice, zvláště v dobách 

nízké fluktuace zaměstnanců, jenže náklady na jejich odměňování nejsou 

ospravedlněny přidanou hodnotou, kterou vytvářejí. (Armstrong, 2015) 

2.4.4 Zaměstnanecké benefity 

Zaměstnanecký benefit je určitá výhoda, kterou zaměstnavatel poskytuje svým 

zaměstnancům nad rámec sjednané mzdy a tím přispívá k motivaci svých pracovníků a k 

jejich vyšší loajalitě k zaměstnavateli. Vznikly také z důvodu ubývání počtu 

kvalifikovaných zaměstnanců na specifických místech a zaměstnavatel se je těmito bonusy 

snažil nalákat právě do jeho společnosti. Balíček poskytovaných benefitů je velmi často 

významným faktorem pro uchazeče, kteří zvažují více pracovních nabídek. Dobře zvolený 

systém odměňování zaměstnanců se správně zvoleným systémem benefitů vede ke zvýšení 

konkurenceschopnosti zaměstnavatele na trhu práce při zajištění a stabilizování 

kvalifikovaných pracovníků společnosti. (Macháček, 2010) 

Mezi nejčastější zaměstnanecké benefity patří: 

 příspěvek na stravování, buď formou stravenek, nebo doplatkem v závodní jídelně. 

 příspěvek na vzdělávání, např. jazykové kurzy. 



Petra Baraníková: Výzkum spokojenosti zaměstnanců v průmyslovém podniku 

 

2017 

23 

 příspěvek na dovolenou. 

 příspěvek na sportovní a kulturní akce. 

 příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem. 

 příspěvek na životní pojištění. 

 příspěvek na zdravotnické, posilovací, rehabilitační či masážní služby. 

 nákup vitamínových doplňků, či příspěvek na léky. 

 příspěvek na různá očkování, či plně hrazené očkování. 

 zvýhodněné půjčky zaměstnancům. 

 zvýhodněný prodej produktů společnosti svým zaměstnancům. 

 dary k životním a jiným událostem. 

 podpora při různých neštěstích v rodině, při dlouhodobé nemoci, nepříznivé 

finanční či sociální situaci nebo při živelné pohromě. 

 občerstvení a podávání nealkoholických nápojů na pracovišti. 

 zajišťování nebo hrazení dopravy do zaměstnání. 

 poskytnutí provizorního bezplatného ubytování. 

 bezplatné užívání služebního auta i v osobním životě (manažeři, ředitelé). 

 firemní akce, podpora přátelských vztahů na pracovišti. 

 firemní školky. 

 13. a 14. plat. 

 čtvrtletní finanční bonusy. 
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2.5 Sociologický výzkum 

Chceme-li udržet kvalitní zaměstnance, je nejprve vhodné začít s výzkumem a 

získat odpovědi na otázky: S čím jsou zaměstnanci spokojeni a co by se mělo změnit? Jak 

jsou na trhu placení lidé na obdobných pozicích? Jaká je fluktuace ve společnosti 

v porovnání s národním průměrem, případně i s konkurencí? Proč zaměstnanci odcházejí?  

Jako základní nástroj pro svůj sociologický výzkum jsem použila písemné dotazování 

prostřednictvím dotazníku. Pro získání informací bylo zapotřebí sestavit kvalitní dotazník, 

který je stěžejním prvkem celé práce. Při výběru otázek byl kladen důraz na srozumitelnost 

a jednoznačnost. Vzhledem k největšími podílu na fluktuací byl dotazník rozdán kategorii 

zaměstnanců – výrobní dělník/ výrobní dělnice. Pro hodnocení spokojenosti byla 

vytvořena stupnice: souhlasím, spíše souhlasím, spíše nesouhlasím, nesouhlasím. Některé 

otázky byly více specifikovány a respondenti mohli volit z nabízených možností. Následně 

výsledky dotazníku byly pro přehlednost zpracovány do grafů. Zvolila jsem kvantitativní 

přistup (verifikační výzkum), který konstruuje očekávaný výsledek sledování (formou 

stanovení pracovních hypotéz), tudíž si klade jako cíl ověřit, upřesnit to, co jíž aspoň 

trochu známe, a zobecňuje na základě pravděpodobnosti získané výsledky.  Stanovení 

hypotéz bylo uděláno na základě vlastních pracovních zkušenosti v podniku, kde byla 

možnost každodenního styku se zaměstnanci. Ověření hypotéz bylo uskutečněno 

porovnáním procentuálních výsledků z dotazníku znázorněných v grafech a předpokladů 

podle stanovených hypotéz. Testování vycházelo z naměřených dat, na základě výsledku 

bylo stanoveno, zda můžeme považovat hypotézu za platnou nebo za neplatnou, a má-li 

byt ověřovaná hypotéza zamítnuta či nikoliv. Doporučeni a návrhy ke zvýšení spokojenosti 

byly vypracovány pouze pro oblasti, kde bylo dosaženo podprůměrné spokojenosti. 

Výzkum probíhal podle sociodemografických znaků (pohlaví, věk, délka zaměstnaní). 

Návratnost dotazníku 44.8 %. 

Sociologický výzkum byl rozdělen na několik fázi: 

1. fáze přípravná  

- výběr problémů, předmětu zkoumání 

- analýza dostupné literatury informačních podkladů, teoretická příprava 

- formulace hypotézy 
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- výběr výzkumných metod a technik 

2. fáze realizační  

- sběr dat (v provozu pracuje 90 zaměstnanců, na pozici operátorů 80), analýza dat 

- formulace výsledků, práce s hypotézami, jejích testovaní na základě kvantitativních údajů 

3. fáze závěrečná  

- závěrečná správa, formulace výstupů pro praxi a další výzkum 

2.5.1 Dotazník 

Je nejpoužívanější nástroj při sběru primárních údajů. Představují formuláře 

s otázkami, na něž respondenti odpovídají, případně obsahují také varianty jejich odpovědí. 

Dotazník je potřeba důkladně sestavit, vyzkoušet a zbavit chyb před vlastním použitím, 

tzv. pilotáží. (Kozel, 2006) Nevýhodou dotazníku je to, že neposkytuje respondentovi 

prostor pro vyjádření. 

2.5.2 Příprava dotazování 

Dotazování je nejrozšířenější metodou sběru údajů, který je součástí realizační 

fáze procesu marketingového výzkumu. Než k vlastnímu sběru dojde, je důležité důkladně 

provést jednotlivé kroky přípravné fáze výzkumu. (Kozel, 2006) 

Celý postup tvorby dotazníků jako základního nástroje dotazování lze stejně jako 

celý výzkumný proces rozdělit do několika fází, které charakterizují posloupnost 

jednotlivých úkonů. (Kozel, 2006) 

V první fází zjišťujeme, na co se budeme ptát. Odpověď získáme z definice 

problému a cíle výzkumu. Cíle kvalifikujeme pomocí požadavků na informace. 

Vypracujeme proto seznam informací, které je třeba zjistit pro dosažení cílů. (Kozel, 2006) 

Napsaný seznam požadovaných informací nám poslouží v průběhu celé tvorby 

dotazníku. Naházejí se zde základní otázky a klíčová slova. U každé položky seznamu 

zjišťujeme její důležitost pro objasnění stanovených cílů. (Kozel, 2006) 

Když usoudíme, že se jedná o nadbytečné údaje, měli bychom je odstranit. 

Znamenají totiž časové a finanční náklady. Do dotazníku vybíráme pouze otázky, které 

jsou opravdu potřebné. (Kozel, 2006) 
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3 AISAN INDUSTRY CZECH s.r.o. 

3.1 Historie společnosti 

Společnost byla založena v roce 1938 a sídlí ve městě Obu ve středním Japonsku 

v blízkosti metropole Nagoja. Název společnosti je spojen s regionem, kde působí a jedná 

se o složeninu prvních znaků jmen prefektur Aichi a Mie. Společnost má 7 výrobních 

poboček a prodejních kanceláří v Japonsku a 21 ve světě. Celosvětově má tým Aisan více 

než 10 000 členů.
3
 

 1938 – Založení firmy Aisan ve městě Nagoja 

 1945 – Začátek výroby dílů pro auta (karburátory) 

 1978 – Otevření zastoupení firmy v USA 

 1988 – Otevření zastoupení firmy v Evropě (Německo) 

 1989 – První výrobní závod mimo Japonsko – v USA 

 2000 – Založení pobočky v ČR – Aisan Bitron Czech, s.r.o. 

 2002 – Začátek výroby čerpadel a založení druhého závodu v Lounech 

 2003 – Začátek výroby škrticích klapek v Lounech 

 2011 – Sloučení lounských firem do jedné pod názvem 

Aisan Industry Czech, s.r.o. 

 2015–2 haly, 833 zaměstnanců, 8 617 000 výrobků ročně  

3.2 Současnost 

Společnost Aisan se více než 70 let zabývá vývojem a výrobou funkčních dílů, 

které jsou součástí palivového systému, systému sání vzduchu a výfukového systému 

automobilů a motocyklů. Díky dovednostem a znalostem zaměstnanců společnosti Aisan 

se stala pro jejich zákazníky spolehlivým partnerem a dodavatelem prvotřídních výrobků. 

V České republice působí od roku 2001 a patří k významným zaměstnavatelům v 

                                                 
3
 Webové stránky spokojenosti AISAN. PODNIK [online] c [cit. 2016-01-03] 

Dostupné na http://www.aisan.cz/Spolecnost.aspx 
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Ústeckém kraji. Aisan je odpovědným investorem, kterému není lhostejný náš region, a 

proto pravidelně věnuje část svého zisku na jeho rozvoj. Jen u Aisan se můžete setkat s 

unikátní kombinací technologií procesů tlakového lití hliníku, vstřikování plastů, obrábění 

hliníku, oceli a plastů, montážními linkami a propracovaným systém kontroly kvality. Díky 

tomu Aisan nabízí stabilní zaměstnání, kde najde uplatnění téměř každý.
4
 

Obrázek 2 Průmyslová zóna Louny 

 

 

3.3 Počet zaměstnanců společnosti Aisan v letech 2016 a 2017 

 

Informace o počtu zaměstnanců ve společnosti Aisan Industry Czech, s.r.o. byly 

získány v letech 2014 až 2017. Z grafu vyplývá, že se aktuální počet zaměstnanců zvyšoval 

na obou halách společnosti Aisan. Od roku 2014 se počet zaměstnanců zvýšil o 105 

nových pracovníků.  Grafy byly sestaveny na základě údajů poskytnutých firmou Aisan 

Czech. Příloha č. 4  

  

                                                 
4
 Webové stránky spokojenosti AISAN. PODNIK [online] c [cit. 2016-01-03] 

Dostupné na http://www.aisan.cz/Spolecnost.aspx 
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Graf 1 Počet aktivních zaměstnanců ke 2. 1. 2016 

 

 
Graf 2 Počet aktivních zaměstnanců ke 2. 1. 2017 

 

Když porovnáme všechny grafy stav počtu zaměstnanců ve společnosti Aisan 

Industry Czech, s.r.o., tak můžeme posoudit, že se během čtyř let počet zaměstnanců zvýšil 

o 105 pracovníků. 

Společnost patří k větším podnikům v regionu se základním kapitálem 

651 987 000 Kč. Je vývozcem produkce do dalších zemí EU, především produkce pro 

automobilový průmysl. Také působí ve Francií i na Slovensku. Má své podniky v Asií i 

Americe. Bohužel se mne nepodařilo získat údaje o ekonomických výsledcích podniku 

Asian Industry Czech. Tabulka globálních ekonomických výsledku společnosti Asian 

Industry Co. Je znázorněná v příloze č. 2. 
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Společnost hledá zaměstnance pomocí agentury, nový zaměstnanec doporučeny 

agenturou nejdříve dostane smlouvu na půl roku, po tuto dobu je stále pod agenturou a není 

kmenovým zaměstnancem společností, takže společnost má možnost během půlroku zjistit, 

zda tento pracovník odpovídá jejím požadavkům. Pokud ano, společnost sepíše 

s pracovníkem novou pracovní smlouvu a ten se stává kmenovým zaměstnancem.  

Musím zdůraznit, že podnik se nachází v regionu s velkou mírou 

nezaměstnaností. Ačkoliv podnik se snaží vytvářet co nejlepší pracovní podmínky, je 

držitelem certifikátu ISO pro ochranu životního prostředí, má stanoven plán managementu 

rizik a plán ochrany zdraví, mzdy a benefity jsou na úrovní podobných podniku v regionu, 

přesto má poměrně velkou fluktuací. Na základě šetření a osobních rozhovoru jsem zjistila 

důvody, proč zaměstnanci odcházejí ze společnosti. Důvodů je několik, většinou se na 

první místo se řadí mzda či plat zaměstnance, ale také pracovník se cítí málo ohodnocen, 

protože pracuje v provozu spojeném s použitím chemických látek a hliníkových slitin a má 

dojem, že vzhledem k pracovním podmínkám jeho práce není dostatečně ohodnocená. 

Lidé začnou uvažovat o odchodu, když u nich rostou pochybnosti o práci. Když 

pracovní stres má vliv na jejich soukromý život bez vidiny zlepšení. Když necítí soulad 

s týmem nebo nemají podporu vedoucího, od něhož nedostávají kvalitní nebo žádnou 

zpětnou vazbu. Pro pracovníka to znamená, že zřejmě není důležitý, tím pádem, že nemá 

ve firmě perspektivu a možnost dalšího rozvoje a růstu. Stačí pak lepší nabídka od 

konkurence a kvalitní zaškolený zaměstnanec je pryč. 

Z mého pohledu a na základě provedeného výzkumu lze konstatovat, že se 

společnost stará a dbá na spokojenost svých zaměstnanců, snaží se pracovníka dobře 

motivovat a ohodnocovat, aby neodcházel ke konkurenci. Přesto fluktuace je poměrně 

vysoká a vzhledem k nedostatků pracovních sil na trhu práce, zaměstnanec si zvolí podnik, 

kde dostane vyšší mzdu za stejných pracovních podmínek. Finanční ohodnocení 

představuje hlavní faktor, který rozhoduje o změně zaměstnání. Takže v konkurenčním 

prostředí je důležité nabídnout víc než konkurence. Především větší mzdu, lepší benefity a 

přátelské pracovní prostředí. 
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4 VÝZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ 

 

Problémy podniku v současné době souvisí především s nedostatkem 

kvalifikovaných a nekvalifikovaných dělníků. Firmy musí zaměstnávat i pracovníky s nižší 

úrovní spolehlivosti, a tím se zvyšuje riziko fluktuace. Ta vede k nižší produktivitě práce. 

Nepříznivý trend a strašák zaměstnavatelů jsou takzvaní „job hoppers“, tady pracovníci, 

kteří nastoupí do podniku a následně i kvůli banálním důvodům nebo výši mzdy odcházejí 

ve zkušební době jinam. Vědí, že v regionech roste poptávka po pracovní síle. Platí to 

především pro dělnické profese. Pro eliminací podobných jevů je důležité vědět, zda 

zaměstnanci jsou spokojení/ nespokojení se svojí práci a jakým způsobem lze přispět 

k vetší spokojeností a tím vytvořit stálý tým zaměstnanců, což v konečném výsledku 

přispěje k ekonomické prosperitě podniku.  

V této kapitole se zaměřím na spokojenost zaměstnanců ve společnosti Aisan 

Industry Czech, s.r.o. 

Pro zjištění spokojenosti jsem stanovila hypotézy a vytvořila dotazník (viz. 

Příloha 1) který měl 23 otázek, kde si respondenti vybírali jednu z možností u některých 

otázek mohli zakroužkovat i více odpovědí.  Postupovala jsem od vytvoření dotazníku a 

dotazníkového šetření, dále pak stanovení 3 hypotéz, které pomocí výsledků 

dotazníkového výzkumu potvrdím, nebo naopak vyvrátím. 

H1 předpokládá, že 40 % respondentů nebude spokojeno se současnou mzdou. 

H2 předpokládá, že 60 % respondentů bude spokojeno se vztahy na pracovišti. 

H3 předpokládá, že 60 % bude pokládat vztahy na pracovišti za bezproblémové.  

 Dotazník byl zaměstnancům rozdán vytištěný, a ti ho po vyplnění odnesli do 

připravené zabezpečené krabice, která byla na neutrálním místě, aby byl dotazník opravdu 

anonymní. I přes původně slíbenou spolupráci zaměstnanců společnosti Aisan Industry 

Czech s.r.o., se dotazníkového šetření zúčastnil menší počet zaměstnanců, než jsem 

očekávala. Ve společnosti jsem rozdala osobně 80 dotazníků, ve vybraném provozu 

pracuje přibližně 90 zaměstnanců a mým cílem bylo zjistit názor většiny pracovníků. 80 
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respondentů představuje necelých 90 % celkového počtu zaměstnanců. Z celkového počtu 

80 rozeslaných dotazníků se vrátilo 56 vyplněných kusů. Řádně vyplněný dotazník mi 

odevzdalo 7 mužů a 49 žen.  

Dotazník byl anonymní, protože jsem předpokládala větší otevřenost 

v odpovědích. V přípravné fázi bylo nutno vybrat problém, předmět zkoumání, provést 

teoretickou přípravu, stanovit cíle celé práce a udělat formulace hypotézy výzkumu, zvolit 

výzkumnou metodu. Dalším krokem byla realizační fáze, tj. sběr dat, bylo nutno stanovit 

cílovou skupinu, které bude dotazník dán k vyplnění. Touto skupinou jsou zaměstnanci 

podniku Aisan Industry Czech, s.r.o., v celkovém počtu 80 osob. Tento počet jsem zvolila 

vzhledem k tomu, že celkem ve třech směnách na tomto pracovišti pracuje 90 osob a chtěla 

jsem zjistit názor vetší části zaměstnanců. Celkově podnik zaměstnává přibližně 650 

stálých zaměstnanců, takže vzorek 80 respondentů představuje necelých 13 % z celkové 

počtu zaměstnanců. Zaměstnanci pracují ve stejných provozech, takže pracovní podmínky 

jsou v podstatě stejné.  Dotazník jsem rozdala na pracovišti, kde ve třech směnách pracuje 

90 zaměstnanců, a které dobře znám z vlastních zkušeností. Vrátilo se 56. Na základě 

získaných informaci jsem uskutečnila obsahovou analýzu získaných dat, na základě 

výsledků porovnala údaje s hypotézami. V závěrečné fázi jsem vyhodnotila výsledky 

výzkumu a učinila návrhy pro praxi, případně pro další výzkum.  

 

4.1 Stanovení hypotéz 

Jsou důležitým prvkem, ze kterého budu vycházet během celého výzkumu. 

Hypotéza obecně znamená výpověď, jejíž platnost se pouze předpokládá, ale zároveň 

formulovanou tak, aby ji bylo možno potvrdit nebo vyvrátit. Proto je nutné na počátku 

výzkumu tyto hypotézy stanovit a v závěru se buď potvrdí, anebo vyvrátí zjištěnými 

informacemi z dotazníků. Při stanovení hypotéz jsem vycházela z teoretických znalostí, a 

především z vlastních pracovních zkušeností ve společnosti. Podle toho jsme stanovila 

procentní odhad výsledků. Tyto hypotézy budou na základě vyhodnocení dotazníku 

potvrzeny, nebo vyvráceny.  
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 Hypotéza č. 1 (dále jen H1) 

40 % zaměstnanců nejsou spokojeni se současnou mzdou. 

Byla ověřená na základě otázek 1 a 2 dotazníku. 

 Hypotéza č. 2 (dále jen H2) 

60% respondentů bude spokojeno se vztahy na pracovišti 

Byla ověřena na základě otázky 8. 

Více jak 60 % zaměstnanců jsou většinou spokojeny se vztahy na pracovištích. 

 Hypotéza č. 3 (dále jen H3) 

40 % zaměstnanců nemají problémy s pracovními vztahy. 

Byla ověřena na základě otázky č. 9. 

Za bezproblémové pokládá vztahy skoro polovina respondentů-hypotéza 3. Tuto 

hypotézu lze na základě provedeného výzkumu potvrdit.  

 

4.2 Identifikační údaje 

1) První identifikační otázkou bylo pohlaví respondenta, zda se jedná o muže či 

ženu, výsledky můžeme vidět v grafu č. 5. V podniku Aisan Industry Czech 

s.r.o. pracuje převaha žen, tedy 88 % a pouze 12 % mužů. Z 56 respondentů, 

kteří vrátili dotazníky, bylo 7 mužů a 49 žen. Podíl mužů představuje jen 3,92 

%. 
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Graf 3 Pohlaví zaměstnanců 

 

2) Druhou identifikační otázkou v dotazníku byl věk dotazovaných. 

 Věkové rozpětí zaměstnanců podniku představuje 20–55 let, z toho 

jen 8 zaměstnanců patří do věkové skupiny 46-55 let. Starší zaměstnanci v 

tomto provozu nejsou. Dané údaje jsou opět zobrazeny v následujícím grafu. 

 

 
Graf 4 Věk zaměstnanců 

3) Další otázkou v sekci identifikace byla, jak dlouho je pracovník zaměstnán ve 

společnosti Aisan Industry Czech s.r.o. 

Co se týká délky pracovního vztahu, tak zaměstnanci v podniku 

většinou jsou v pracovním poměru po dobu kratší než jeden rok, týká se to 

mladých lidí, jde o 14 zaměstnanců, kteří do společnosti právě nastoupili. 31 

respondentů bylo zaměstnáno v podniku po dobu 2-5 let.  Osm respondentů 

12% 
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muž žena 

41% 

45% 

14% 
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v podniku pracuje po dobu 6–10 let a pouze tři respondenti v podniku pracují 

10 a více let, jedná se většinou o starší zaměstnance. Dané údaje jsou opět 

zobrazeny v uvedeném grafu. 

 

 

Graf 5 Délka zaměstnání 

4) Poslední identifikační otázka je, jakého zaměstnanci dosáhli vzdělání. Výsledky jsou 

uvedeny v grafu č. 8. 

Poslední demografickou informací o zkoumaném vzorku je nejvyšší 

dosažené vzdělání.  Pouze jeden respondent má základní vzdělání, žádný respondent 

nemá vystudovanou vyšší odbornou školou. Více než polovina respondentů, 

konkrétně 57 %, tedy 32 pracovníků, má středoškolské vzdělání s maturitou a 22 

respondenti májí střední školu s maturitním vysvědčením, 1 respondent má 

vysokoškolské vzdělání. Informace lze vyčíst ve výše uvedeném grafu. 
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Graf 6 Vzdělání zaměstnanců 

 

4.3 Finanční ohodnocení 

 

Otázka č. 1: Se současnou výší mzdy jsem spokojen/a 

 

Graf 7 Spokojenost zaměstnanců se mzdou v % vyjádření 

 

Jak je vidět z grafu reakce na tyto otázky jsou spíše pozitivní.  Poměr 

respondentů byl 49 žen a 7 mužů. Přes 30 % respondentů uvedlo, že je se současnou výší 

své mzdy nespokojeno, 50 % uvedlo, že je spíše spokojeno, 20 %, tedy 7 respondentů je 

spokojeno a pouze 4 pracovníci jsou s výší své mzdy zcela spokojeni. Nespokojení byli 

všichni muži a mladší zaměstnanci, především s vyšším vzdělaním (SO), naopak starší 

zaměstnanci a zaměstnanci se základním vzdělaním byli spíše spokojeni.   
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Otázka č. 2 Jakou mzdu si představujete od společnosti? (Hrubá mzda) 

 

Na základě provedeného zjištění, zaměstnanci jsou sice spíše spokojeni se svou 

současnou mzdou od podniku, od nového roku se mzda zvyšovala, ale jak mi mnozí 

respondenti (35) uvedli v dotazníků, tak by si svou hrubou mzdu představovaly od 22 000 

– 28 000Kč. Také záleží, na jaké pozici se zaměstnanec nachází a podle toho se může 

odvíjet hrubá mzda. Mála část zaměstnanců by se uspokojila se mzdou ve výši od 17 600 – 

21 000Kč, (uvedlo 9 respondentů), většina zaměstnanců si myslí, že za svůj pracovní 

výkon by měli dostávat vyšší mzdu. Zbytek respondentů (12) uvedli v dotazníku jiné 

částky. 

Otázka č. 3 Se zaměstnaneckými benefity jsem spokojen/a 

Co se zaměstnaneckých benefitů týká, jsou zaměstnanci spíše spokojeni. Téměř 

66 % je spokojeno, 20 % je spíše spokojeno a pouze necelých 9 % jsou s benefity 

nespokojeno, co se týče jiných návrhu na benefity od podniku, tak by zaměstnanci uvítaly 

nějaké firemní akce pro zaměstnance, např.: sportovní akce, slevy do obchodů, výhody pro 

zaměstnance a jejich děti, jako jsou slevy na tábory, výlety se školou apod. Z uvedených 

údajů tedy vyplývá, že zaměstnanci jsou sice nespokojeni se mzdou, avšak za odvedenou 

práci se jim dostává dostatečného uznání, s výší benefitů jsou spíše spokojeni a mnoho z 

nich si uvědomuje, že jejich kvalifikace a dovednosti dané mzdě odpovídají. 

 

  

Graf 8 Zaměstnanecké benefity 
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Otázka č. 4 Jsem spokojen/a s příspěvkem na stravování 

V této oblasti byli zaměstnanci zcela spokojeni. Pouze dva zaměstnanci uvedly, 

že se s příspěvkem na stravování nejsou spokojeni a jeden zaměstnanec uvedl, že je spíše 

spokojen. 

 

  

Graf 9 Spokojenost s příspěvkem na stravování 

 

4.4 Zaměstnanecké vztahy 

 

Otázka č. 5 Vztahy s vedením (team leader, mistři, personální oddělení) jsou otevřené 

a přátelské 

Co se vztahů s vedením týká, přes 68 % pracovníků potvrzuje otevřené a 

přátelské vztahy s vedením a pouhých 30 % s tímto výrokem spíše nesouhlasí. Pouze jeden 

zaměstnanec uvedl, že s tím nesouhlasí a to je 2 %. 

 

Graf 10 Přátelské a otevřené vztahy s vedením 
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Otázka č. 6 Spolupráce mezi spolupracovníky probíhá bezproblémově 

Co se spolupráce mezi pracovníky týká, dopadly výsledky spíše pozitivně. Přes 

72 %, uvádí, že spolupráce mezi pracovníky probíhá spíše bezproblémově, 15 % 

zaměstnanců je se spoluprací mezi zaměstnanci spíše spokojeno, 11 % zaměstnanců uvádí 

spolupráci mezi spolupracovníky jako průměrnou a jeden pracovník, tedy 2 % vyjádřilo 

nespokojenost. Všichni muži byli s poměry na pracovišti spokojení, nespokojenost 

vyjádřily jen ženy. 

Otázka č. 7 V pracovním kolektivu mezi operátory a team leader se objevují často 

neshody 

Přes 48 %, uvádí, že spolupráce mezi pracovníky probíhá zcela bezproblémově a 

nevyskytují se problémy mezi operátory a team lídrem. Podle grafu mohu říct, že 

spolupracovnicí jsou spokojeni se svým team lídrem a žádný problém nemají, jen 2 % 

zaměstnanců uvádí, že se problém mezi operátorem a team lídrem vyskytl. Z toho lze 

usoudit, že spolupráce mezi operátory a vedoucími týmu je na dobré úrovni. 

 

 

Graf 11 Pracovní kolektiv mezi operátory a team leader 
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Otázka č. 8 Vztahy mezi spolupracovníky považujete za: 

 

Graf 12 Vztahy mezi spolupracovníky na pracovišti 

 

V podniku převládají důvěrné (15%), korektní (14%) ale hlavně přátelské (39%) 

vztahy mezi spolupracovníky. Bohužel někteří respondenti pokládají své vztahy s kolegy 

za chladné, lhostejné, napjaté a konfliktní. Za chladné označili vztahy na pracovišti 7 % 

respondentů, 14 % respondentek označilo kolegyně jako konfliktní. Zbylých 11 % 

respondentek označily své kolegyně za lhostejné. Žádný z respondentů neoznačil své 

kolegy jako nepřátelské. Můžeme tedy shrnout, že úplnou spokojenost se vztahy na 

pracovišti vyjádřilo méně než polovina respondentů. Při 4% podílu mužů lze přepokládat, 

že pro ženy otázka pracovních vztahu se jeví jako více citlivá.  

 

Otázka č. 9 Vaši spolupracovníci jsou: 

Zaměstnanci za svoje spolupracovníky považují za přátelské a milé (29%), dále 

se mohou na své spolupracovníky spolehnout (18%), jak už vyplývá z grafu. Bohužel mezi 

zaměstnanci vznikají konflikty, neshody, a že se zaměstnanci na pracovišti navzájem 

pomlouvají (16%). 
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Graf 13 Spolupracovníci na pracovišti 

 

Otázka č. 10 Vztah k vedoucímu Vašeho střediska je 

Zaměstnanci ke svému vedoucímu mají velmi přátelský vztah, pouze čtyři 

zaměstnanci uvedli, že mají korektní vztah. Zaměstnanci mají velkou oporu a důvěru ke 

svému vedoucímu, proto v dotazníku označili vztah za přátelský. 

 

Otázka č. 11 Poskytuje Vám vedoucí Vašeho střediska dostatek informací (team 

leader, mistři např. z porad)? 

Na tuto otázku zaměstnanci odpověděli spíše pozitivně, z toho 21 % zaměstnanců 

odpovědělo, že může úplně spolehnout na veškeré pracovní informace od svého 

vedoucího, ať už od team lídra nebo od mistra. Dva zaměstnanci uvedli, že se vůbec 

nemůžou spolehnout na svého vedoucího a veškeré informace si zjišťují od svých kolegů. 

Zaměstnanci (75%) označili, že vedoucí poskytne svým podřízeným většinu informací. 
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Graf 14 Dostatek informací pro zaměstnance od svého vedoucího 

 

Otázka č. 12 Jak moc kontroluje Team Leader Vašeho střediska Váš výkon? 

Vedoucí kontroluje často (68%) výkon svých zaměstnanců; jeden pracovník 

uvedl, že vždy (2%). Zaměstnanci se mohou vždy spolehnout na svého team lídra a 

s jakýmkoliv problémem (30‘%) se mohou na něj obrátit, myslím si, že v tomhle 

zaměstnanci a team lídr si vytvářejí stejné pracovní podmínky a drží pohromadě. V tomhle 

směru spolu vycházejí jako tým. Žádný zaměstnanec neuvedl, že team leader nikdy 

nekontroluje výkon svých zaměstnanců. 

 

Otázka č. 13 Myslíte si, že vedoucí Vašeho střediska vytváří stejné podmínky pro 

všechny zaměstnance? 

Vedoucí vytváří stejné podmínky pro všechny zaměstnance. Snaží se řešit 

problémy k všestranné spokojenosti, poradí si se svými podřízenými. Zaměstnanci se 

shodly, že hledá řešení spravedlivé ke všem. (98%). Pouze jeden zaměstnanec uvedl, že 

vedoucí nevytváří stejné podmínky pro všechny zaměstnance (2%). 
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4.5 Spokojenost s mimopracovními aktivitami 

 

Otázka č. 14 Jsem spokojen/a s aktivitami, která společnost pro zaměstnance 

organizuje. 

Co se aktivit, které společnost organizuje pro zaměstnance, týká, byla zde 

zaznamenána převážná spokojenost. Přes 58 % zaměstnanců uvedlo, že jsou v tomto 

ohledu zcela spokojeni, přes 37 % z nich uvádí, že jsou spíše spokojeni a pouze jeden 

pracovník je spíše nespokojen. Žádný pracovník neuvedl, že je nespokojen.  

 

Graf 15 Spokojenost s aktivitami společnosti 

 

 

Otázka č. 15 Vyhovuje Vám pracovní doba (případně práce na směny)? 

Zaměstnanci jsou spokojeny (55%) s pracovní dobou, práce na směny polovině 

pracovníků vyhovuje, co jsem se ptala, tak ve společnosti pracují převážně ženy s malýma 

dětma, které by uvítaly práci na samé ranní, bohužel v podnicích, které mají tří směnný 

provoz, to není uskutečnitelné. Jeden zaměstnanec označil, že není spokojený s pracovní 

dobou a práce na směny mu nevyhovuje (2%). 
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Graf 16 Spokojenost s pracovní dobou zaměstnanců 

 

 

Otázka č. 16 Doporučil/a byste zaměstnání ve společnosti AISAN svým známým? 

Zaměstnanci na tuto otázku odpovídaly velmi pozitivně. Víc jak polovina 

zaměstnanců (68%) doporučila svým známým pracovní místo ve společnosti Aisan. Pět 

zaměstnanců by nedoporučili zaměstnání, buď z hlediska nespokojenosti se mzdou nebo 

pro konflikty mezi kolegy. 

 

Otázka č. 17 Chcete i nadále pracovat ve společnosti? 

 

Graf 17 Změna pracovního místa 

Zaměstnanci většinou uvedli, že o změně pracovního místa vůbec neuvažují. Pět 

zaměstnanců uvedlo, že by uvažovali o změně pracovního místa. Pro společnost je velmi 
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důležité vědět, proč její zaměstnanci uvažují o změně zaměstnání. Může to být špatné 

finanční ohodnocení, špatná atmosféra na pracovišti nebo ze zdravotních důvodů. 

 

Otázka č. 18 Jaký si myslíte, že je hlavní důvod toho, že zaměstnanci dobrovolně 

odcházejí ze společnosti AISAN – z Vašeho hlediska? 

 
Graf 18 Důvody odchodů zaměstnanců ze společnosti 

Za hlavní důvody odchodu zaměstnanců ze společnosti ženy označily mzdu 

(43%) a špatné vztahy (32%) na pracovišti. Uváděnou příčinou špatných pracovních 

vztahů je velký kolektiv žen a věkový rozdíl mezi nimi, závist, otevřená kritika, konfliktní 

pracovnice. Zaměstnankyně uvedly, že konfliktům se zcela vyhnout nelze. Pro předcházení 

konfliktům pracovnice navrhly přijmout muže do pracovního konfliktu, přesně definovat 

povinnosti a nutnost stejného zacházení se všemi. Za další hlavní důvod dobrovolného 

odchodu zaměstnanců ze společnosti AISAN zaměstnanci označili neshody s vedoucím 

pracovníkem (21%). Umístění firmy jim jednoznačně vyhovuje, dva zaměstnanci si myslí, 

že důvodem odchodů ze společnosti může být nevyhovující náplň práce. 

 

Otázka č. 19 Jste spokojen/a s dopravou a vzdáleností firmy? 

Na tuto otázku zaměstnanci mohli zvolit odpověď ano nebo ne, skoro všichni 

respondenti (57) odpověděli, že s dopravou jsou zcela spokojeni. Pouze jeden zaměstnanec 

uvedl, že není spokojen. Podnik svým zaměstnancům zajišťuje firemní autobus, pokud 

zaměstnanci dojíždějí do zaměstnání. Spokojeny jsou i s příspěvkem na dopravu.  
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Otázka č. 20 Je po Vás často vyžadována zbytečná práce přesčas? 

Přes 86 % zaměstnanců si myslí, že po nich není vyžadována zbytečná práce 

přesčas. Dva zaměstnanci odpověděli „určitě ano“ a je po nich vyžadována práce přesčas, 

čtyři zaměstnanci si jednoznačně myslí, že je zbytečná práce vyžadována, jeden 

zaměstnanec uvedl, že neví a že určitě není vyžadována zbytečná práce přesčas. 

V této kapitole průzkumu spokojenosti můžeme vidět, že na většinu otázek 

zaměstnanci odpověděli kladně. Větší část zaměstnanců pracuje ve společnosti déle jak tři 

roky, zaměstnání vidí jako jisté a Aisan Industry Czech s.r.o., by doporučili jako dobrého 

zaměstnavatele, což dle mého názoru jsou velmi kladné a důležité znaky proto, jak 

zaměstnanec na společnost nahlíží 

 

 

Graf 19 Práce přesčas 
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4.6  Vyhodnoceni hypotéz 

Analýza hypotéz byla provedená na základě porovnání předpokladu (hypotézy) a 

skutečného výsledku. Porovnala jsem hypotézy s výsledky výzkumu: 

H1 Na základě otázek 1 a 2 dotazníku bylo zjištěno, že se mzdou je nespokojeno 

30 % respondentů, a 50 % je spíše nespokojeno. Pokud bychom hodnotili zcela záporné 

odpovědi, tak zcela nespokojených je méně, než bylo předpokládáno. Ovšem pokud 

budeme brát zřetel i na 50 % spíše nespokojených, tak celkový počet je podstatně vyšší než 

předpoklad podle hypotézy. Celkově číslo 80 % vypovídá o tom, že mzdová politika 

společnosti v oblastí lidských zdrojů by měla být přehodnocená, pokud společnost chce 

zabránit fluktuace a udržet stávající zaměstnance. Pokud budeme brát do úvahy jen počet 

zcela nespokojených respondentů, hypotéza se potvrdila.  

H2 Na základě otázky č. 8 bylo zjištěno, že 72 % zaměstnanců je spokojeno se 

vztahy na pracovišti, 15 % spíše spokojeno, 100 % je pokládá za průměrné a jen 2 % 

respondentů bylo zcela nespokojeno. Z toho plyne, že ve skutečnosti spokojenost 

zaměstnanců je 87 %, což o hodně převyšuje původní odhad podle hypotézy. Můžeme tedy 

vyhodnotit, že vztahy na pracovišti nejsou hlavní příčinou nespokojenosti zaměstnanců a 

společnost by se měla zaměřit na jiné důvody odchodu zaměstnanců k jiným 

zaměstnavatelům. Více jak 60 % zaměstnanců jsou většinou spokojeny se vztahy na 

pracovištích Tato hypotéza se nepotvrdila. 

 H3 Na základě otázky č. 9 bylo zjištěno, že 40 % respondentů má osobní 

problémy s pracovními vztahy. Zbývajících 80 % hodnotilo své kolegy kladně. Na základě 

výzkumu můžeme říct, že celkově pracovní ovzduší je dobré, žádné pracoviště není 

naprosto bezkonfliktní, zaleží na celkové kultuře zaměstnanců. Věkové rozdíly, rozdíly ve 

vzdělání, převážné ženský kolektiv, to vše může být příčinou neshod na pracovišti, a není 

jednoduché tomu předcházet. Pracovní vztah mezi nadřízeným a podřízeným by měl být 

založen na vzájemném respektu, měla by se dodržovat pracovní disciplína a problémy řešit 

formou klidné diskuze, kde každá strana dostane prostor pro vyjádření svého názoru a bude 

se snažit najít společné a oboustranně .Za bezproblémové pokládá vztahy skoro polovina 

respondentů-hypotéza 3. Tuto hypotézu lze na základě provedeného výzkumu potvrdit 
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5  NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

V následující části se budu věnovat otázkám, které dopadly spíše negativně, a 

navrhnu případné návrhy pro zlepšení spokojenosti zaměstnanců. 

Otázka číslo 1, kde zaměstnanci odpovídali, zda jsou spokojeni s výší jejich 

mzdy, měla spíše negativní odpovědi, a to u 54 % respondentů. Spokojenost s výší přijmu, 

byla i předmětem jedné z mých hypotéz, ve které jsem předpokládala, že 40 % 

zaměstnanců nebude se svou současnou mzdou spokojeno. Tato hypotéza na základě 

porovnání s výsledkem výzkumu se mi potvrdila jen zčásti (30%), nicméně zde byly 

zaznamenány i negativní ohlasy, které by mělo vedení společnosti znát a snažit se je 

odstranit. Nespokojenost v této oblasti uvedli především mladí zaměstnanci. Mladí lidé 

nastupující s minimální či žádnou předchozí praxí a často s nereálnou představou o své 

budoucnosti, realita ale často je jiná než jejích představy.  

 Zaměstnanci také negativně vidí pomalý růst své mzdy. Dle výroční zprávy 2016 

činila ve společnosti průměrná měsíční mzda 27 006 Kč na zaměstnance. [Účetní a daňový 

servis 2016], což v České republice představuje medián a v podmínkách Ústeckého kraje 

mzda operátora nad 20 000 Kč je dobrá. Ačkoliv vzhledem k nedostatků pracovních sil, 

všechny podniku budou v nejbližší době stát před otázkou kde získat dobré zaměstnance a 

jak zabránit fluktuací. Bylo by dobré, aby podnik vyhodnocoval zaměstnance na základě 

jeho pracovních výkonu a pokud pracovník skutečně koná svojí práci zodpovědně a 

vykazuje dobrou nadstandardní produktivitu práce, měl by mít i výší mzdu. V současné 

době se mzda skládá z pevného základu: 16 000 -18 000Kč podle pracovního zařazení + 

3500Kč odměny. Mzdová struktura poskytuje spravedlivý základ pro motivování a 

odměňování pracovníků. Měla by sjednat spravedlivé odměňování zaměstnanců dle jejich 

významu pro společnost, ocenit jejích dovedností, schopností, výkony a přínos 

zaměstnance pro společnost. Je tedy velmi důležité, aby si podnik vytvořil spravedlivou 

politiku odměňování, která by zvyšovala motivaci pracovníků. Navrhovala bych nejen 

nepatrné (5%) zvýšení pevné mzdy, ale především pohyblivou složku (5-10%), která je 

vyplácena dle plnění přiděleného plánu. Další, pro zaměstnance jistě vítanou změnou, by 

mohlo být zavedení odměny za počet let strávených ve firmě. Narůst mzdových prostředků 

by přestavoval pro dané pracoviště cca 90 000- 180 000Kč. 
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Tabulka 2 Odměny strávené ve společnosti za odpracované roky 

20 let 2000Kč 

25 let 3000Kč 

30 let 4000Kč 

35 let 5000Kč 

 

Dále bych navrhovala, aby každý zaměstnanec měl jasnou představu za co je 

placen v základním tarifu, a za co by mohl mít příplatky. Náplň práce měla by byt jasně 

stanovená, možná by bylo dobré, aby popis každého pracovního místa, základních a 

nadstandardních úkonů byl veřejný a byl umístěn na nástěnce na pracovišti tam, kde je 

dobře viditelný. Náklady na papír a desku jsou minimální. Možná by bylo dobré, aby bylo 

procentuálně vyčísleno, jaké odměny lze očekávat za úkony, které patří k nadstandardním 

(práce přesčas, noční směny, nadstandardní výkony, inovační návrhy). 

Za práci přesčas a noční směny: + 50 % základní mzdy. 

Nadstandardní výkony a inovační návrhy by mohly být vyhodnoceny podle toho, 

jaký po jejích realizací vznikne ekonomický přinos. Škála by se mohla pohybovat od 10 % 

až do 100 % základní mzdy po posouzení ekonomického přínosu. 

Také možná by bylo dobré, aby zaměstnanci věděli, že mohou být, jak finančně 

odměněni, tak i finančně potrestáni. Předpokládám, že by mohla být stanovená škála jak 

pro pochvaly a případně odměny, tak i škála trestů včetně finančních za nedbalé plnění 

pracovních povinností, porušení kázně, hrubost vůči spolupracovníkům a nadřízeným. Tato 

informace by měla být veřejná. Také bych navrhla, aby sestavování podobné škály se 

mohli účastnit zaměstnanci provozu nebo jimi zvolené zástupci, kteří by společně 

s vedoucím provozu a tým lídry prodiskutovali všechny návrhy. Návrhy by mohly být 

podány anonymně do schránky umístěné v provozní hale.  
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Bylo by dobré, kdyby existoval spravedlivý základ pro motivování a odměňování 

pracovníků. Společnost by měla promyslet, jak sjednat spravedlivé odměňování 

zaměstnanců dle jejich významu ve společnosti, dovedností, schopností, výkonu a přínosu 

zaměstnance pro společnost a jaká pro to stanovit kritéria. Je tedy velmi důležité, aby si 

podnik vytvořil spravedlivou politiku odměňování, která by zvyšovala motivaci 

pracovníků. Možná by bylo dobré zavést pravidelné pololetní vyhodnoceni každého 

zaměstnance. Mohlo by to být na základě hodnocení team lídra, sebehodnoceni a 

hodnoceni jednoho člena týmu vybraného nahodile nebo losem. Za tímto účelem mohl by 

být vytvořen dotazník nebo tabulka hodnoceni. 

Hodnocení operátorů by mohlo probíhat následovně. V měsíci lednu jsou 

stanoveny cíle jednotlivým operátorům. Cíle se dělí na závodové (např. odvedená kvalita, 

profitabilita) a individuální (absence, dodržování interních předpisů, přístup k plnění 

úkolů, přístup na neustálém zlepšování pracovních procesů apod.). Počet cílů se pohybuje 

od tří do pěti. Cíle jsou stanoveny tým lídrem, který musí jednotlivé pracovníky s jejich cíli 

seznámit. Každý cíl má svoji specifickou váhu. Během měsíce června probíhá hodnocení 

zaměstnance. Během měsíce července jsou opět stanoveny nové cíle. Zaměstnanci jsou 

opět s nimi seznámeni. V prosinci probíhá opět hodnocení pracovních cílů. Výsledky 

(procentuální plnění jednotlivých cílů) se zahrnou do 13. platu. Hodnotí se polyvalence 

operátora (tzn. zapracování pracovníka – zda pracovník zvládá dvě a více pracovišť, na 

jaké lince umí pracovat). Dále se hodnotí bezpečnost (zda používá ochranné osobní 

pracovní pomůcky apod.), kvalita, znalost a dodržování standardizované práce, jak se 

pracovník chová na pracovišti a popřípadě další. Na základě těchto kritérií si operátor 

může stanovovat své rozvojové cíle, tréninkové potřeby či další jiná přání. Akce jsou 

plánovány na rok. Hodnocení team leadera probíhá podobně jako u operátora. Cíle mu 

stanovuje vedoucí provozu v měsíci lednu a červenci. Hodnotí se celkem 4 oblastí, které 

jsou následně rozděleny do menších částí. Je hodnocena bezpečnost práce, koordinace 

práce, proces zlepšování práce a zajištění standardizované práce. Jednotlivým oblastem 

hodnocený i hodnotitel dává jednotlivé úrovně (1 – velice špatné, 2 – špatné, 3 – průměrné, 

4 – očekávané, toho chceme dosáhnout, 5 – nejlepší ve třídě).  

Kromě pravidelného měsíčního platu zaměstnanci čerpají zaměstnanecké výhody 

jako je 13 plat, příspěvek na životní pojištění, dovolená navíc, celkem 25 dní za rok, každý 
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student má nárok 10 dní placeného volna za rok, příplatek za noční a odpolední, stravování 

již od 5Kč. Všech těchto benefitů zaměstnanci hojně využívají. Společnosti bych 

navrhovala, zjistit postoj zaměstnanců k těmto benefitům. Je možné, že by zaměstnanci 

uvítali spíše rovnoměrné navýšení mezd namísto uvedených zaměstnaneckých výhod. 

Zaměstnanci navrhovali více se zaměřit na individuální výkony jednotlivců a kvalitu 

odváděné práce. Všichni zpravidla neodvádějí stejnou práci, nejsou stejně výkonní. 

Společnosti bych tedy doporučila více pracovat s položkou osobního ohodnocení, kde 

každý zaměstnanec by měl stanovený procentní bonus za výkony. Také by s ním měli být 

všichni dobře seznámeni.  

 

Dalším návrhem by mohla být vzájemná odpovědnost. Na 5 linkách v hale 

pracuje 5 týmů. Vyhodnocení týmové práce a odměna za výborné plnění úkonu by mohlo 

být stimulem, aby všichni v týmu se snažili o co nejlepší pracovní výkony, ovšem k tomu 

je nutná spolupráce všech členů týmu a dobré pracovní vztahy. Svým způsobem to může 

přispět ke zlepšení celkové atmosféry na pracovišti, ale může to mít i opačný výsledek, kde 

vznikne rivalita a vzájemné obviňováni.  

Kromě pravidelného měsíčního platu zaměstnanci čerpají zaměstnanecké výhody 

jako je 13 plat, příspěvek na životní pojištění, dovolená navíc, celkem 25 dní za rok, každý 

student má nárok 10 dní placeného volna za rok, příplatek za noční a odpolední, stravování 

již od 5Kč. Všech těchto benefitů zaměstnanci hojně využívají. Společnosti bych 

navrhovala, zjistit postoj zaměstnanců k těmto benefitům. Je možné, že by zaměstnanci 

uvítali spíše rovnoměrné navýšení mezd namísto uvedených zaměstnaneckých výhod. 

Zaměstnanci navrhovali více se zaměřit na individuální výkony jednotlivců a kvalitu 

odváděné práce. 

Ačkoliv převážná většina zaměstnanců je spokojená s benefity, přesto bych pro 

větší spokojenost zaměstnanců navrhla několik zlepšení zaměstnaneckých benefitů. 

Společnost nabízí jako jeden z benefitů 13 plat a každé čtvrtletí Flexi Pasy v hodnotě 

500Kč, což za rok představuje 2000Kč. Co se týče Flexi Pasů, tak někteří zaměstnanci je 

nevyužívají, jeden z důvodů je, že např.: ve společnosti pracují převážně mladé lidé a 

přijde jim to zbytečné, jelikož to nemohou uplatnit jako finanční bonus. Příspěvek bych 



Petra Baraníková: Výzkum spokojenosti zaměstnanců v průmyslovém podniku 

 

2017 

51 

tedy převedla do programu Gallery Beta. Společnost by do toho programu vložila každému 

zaměstnanci finanční bonus, a ti by si prostřednictvím tohoto programu mohli vybrat, na co 

je využijí. Gallery Beta nabízí široký výběr benefitů od více než 12 500 partnerů po celé 

České republice, čerpání benefitů je možné online i na e-shopech. Na kamenných 

prodejnách vybraných partnerů je možné platit speciální kartou, která je s účtem kafeterie 

propojena. Zaměstnanci by tedy měli možnost si vybrat z nabídky benefitů takový druh 

benefitu, který jim nejvíce vyhovuje a má pro ně nejvyšší hodnotu. [Gallery Beta]  

U otázky č. 11, jejíž vyhodnocení najdeme na straně 42, ve které zaměstnanci 

odpovídali, zda jim vedoucí poskytuje dostatek informací, byly odpovědi negativní. 

Veškeré informace se zaměstnanci dozvídají jako poslední, a to od svých kolegů. Zde bych 

navrhovala, že základní informace nutné pro konání stanovených úkolu zaměstnance by 

měli dostat od svého vedoucího před nástupem na směnu a dále pro větší spokojenost 

zaměstnanců by se mohl konat pravidelný meeting pro zaměstnance a vedoucí oddělení, 

kde se vyhodnotí práce za uplynulý týden a sdělí se informace o důležitých úkolech na 

další týden. Mohlo by to být formou krátkého meetingu. Pěti až deseti minutový meeting 

na začátku pracovního týdne a na jeho konci by rozhodně přispěl k lepší informovanosti 

zaměstnanců. 

Další možnost je informační tabule, kde budou umístěny veškeré důležité nové 

informace, případně nové direktivy a rozhodnutí ředitelství, ale také i další informace, 

například o nabídkách rekreačních pobytu, akcích pro děti a zaměstnance atd. Náklady na 

informační tabuli jsou minimální. Odhadují to maximálně na 1000Kč. 

Odpovědi na otázky mezilidských vztahů zaměstnanců na pracovišti, 

vyhodnocení vztahů vyšlo většinou kladné. Bohužel se setkáváme na pracovišti se 

zaměstnanci s různou kulturou, kteří nejsou schopní anebo nechtějí se začlenit do 

kolektivu.  

Pro větší soudržnost a lepší spolupráci celého kolektivu bych navrhovala pořádat 

více neformálních posezení. Pracovnice by při nich měly možnost se lépe poznat po té 

lidské stránce a mohla by se tak postupně mezi nimi rozvíjet atmosféra většího vzájemného 

porozumění a tolerance. Přesto že podnik se aktivně zapojuje do sportovních aktivit a akcí 

pořádaných městem Louny, bylo by dobré požádat podnikové akce, například u příležitosti 
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různých výročí, Vánočních svátku atd. Anebo čtvrtletně organizovat neformální posezení, 

které by umožnilo lépe poznat své kolegy a kolektiv, ve kterém pracují. Pracovnice by při 

nich měly možnost se lépe poznat po té lidské stránce a mohla by se tak postupně mezi 

nimi rozvíjet atmosféra většího vzájemného porozumění a tolerance. Část nákladů by 

mohla být hrazena z FSKP. Například pohoštěni, zbytek by zaměstnanci hradili sami.  

Druhá oblast doporučení se týkala zaměstnaneckých vztazích na pracovištích. Ve 

společnosti jsou většinou vztahy mezi pracovníky korektní, přátelské, důvěrné ale také 

bohužel konfliktní. Problematické mezilidské vztahy by neměly být zlehčovány, protože se 

mohou negativně odrazit na pracovním výkonu. Zaměstnankyně se v názoru na příčiny 

špatných vztahů neshodly. Uváděné příčiny jsou například velký kolektiv žen a věkový 

rozdíl mezi nimi, závist, otevřená kritika, konfliktní pracovnice. Možná by bylo dobré na 

teamových schůzkách neustále zdůrazňovat některé aspekty týmové práce jako je společná 

odpovědnost za výsledky, společný cíl či rovnocennost pracovnic, což v důsledku bude 

přínosem pro každého jednotlivce, pokud lepší výsledky práce se promítnou do mezd nebo 

osobního ohodnoceni. Možná by bylo dobré instalovat na pracovišti schránku, kam 

zaměstnanci by mohli dávat své připomínky a hodnoceni, navrhovat opatření, 

předpokládám, že zaměstnanci by preferovali anonymní způsob podaní podobných 

připomínek a návrhů. Získané poznatky by mohly být společně prodiskutovaný na krátkém 

meetingu a na základě diskuze by mohly být stanoveny další opatření. Společné akce by 

také mohly přispět k lepšímu ovzduší na pracovišti, mohou to být sportovní akce, výlety, 

akce pro děti, na organizaci a uspořádání, kterých se mohou podílet jak zaměstnankyně 

(převážně ženský kolektiv), tak i jejích rodinné příslušníky.  

Konfliktní pracovník v kolektivu je vždy nepříjemný problém a pravděpodobně v 

každé společnosti nějakého takového najdeme. Tuto situaci bych řešila nejprve domluvou, 

při které by mělo vedení společnosti pracovnici zdůraznit zásady správného delegování a 

efektivní komunikace. Pokud se situace nezmění, je vhodné zauvažovat o přemístění této 

pracovnice na jinou pozici, kde by se cítila lépe nebo která by jí lépe vyhovovala nebo 

dokonce do jiného oddělení. Vedoucí postavení není jednoduché zvládnout a někdy se 

může stát, že se pracovník s vedoucí pozicí nevyrovná tak, jak by měl, nebo nepřijme 

veškeré aspekty svého postavení. Poslední a nejméně příjemnou možností je 
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zaměstnankyni propustit. O této možnosti bych uvažovala pouze v případě hrubého 

porušení pracovní kázně. 

  



Petra Baraníková: Výzkum spokojenosti zaměstnanců v průmyslovém podniku 

 

2017 

54 

6. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo popsat a provést výzkum spokojenost zaměstnanců 

vybraného průmyslového podniku, tedy společnosti Aisan Industry Czech, s.r.o. Zvolenou 

metodikou bylo dotazování – pomocí dotazníků, který obdrželi všichni zaměstnanci.  

V teoretické části jsem vymezila téma spokojenost zaměstnanců, motivace. Další 

podkapitolou je teorie práce, kde jsou rozebrány pracovní vztahy a pracovní podmínky.  

Po shrnutí všech dosažených výsledků bylo možné dospět k závěru, že někteří 

zaměstnanci projevili nezájem o průzkum, z tohoto hlediska lze usoudit, že jsou buď se 

současným systémem spokojeni, nebo nevěří ve změnu k lepšímu 

Výzkum ukázal, že je na tom celkově společnost se spokojeností zaměstnanců 

spíše dobře. Až na pár výjimek byla většina oblastí hodnocena kladně. Všichni respondenti 

(56) v dotazníku odpověděli na 23 otázek. Dotazník je tematicky rozdělen a zaměřuje se 

jednak na celkovou spokojenost zaměstnanců a jejich vztah ke společnosti, na finanční 

ohodnocení zaměstnanců, a nakonec na oblast mezilidských vztahů. 

První oblastí, se kterou nebyli někteří pracovníci příliš spokojeni, byl zdroj 

příjmů. Tato oblast byla i předmětem jedné z mých hypotéz, ve které jsem předpokládala, 

že 40 % zaměstnanců nebude se svou současnou mzdou spokojeno. Na základě porovnání 

naměřených dat a hypotézy můžeme vidět, že stanovenou hypotézu můžeme považovat za 

neplatnou. Tento předpoklad se mi úplně nepotvrdil (30 % +50 % spíše spokojených), 

nicméně spokojených respondentů bylo méně než spokojených. Nespokojenost v této 

oblasti uvedli především mladí zaměstnanci. Na základě otázek 1 a 2 dotazníku bylo 

zjištěno, že se mzdou je nespokojeno 30 % respondentů, a 50 % je spíše nespokojeno. 

Pokud bychom hodnotili zcela záporné odpovědi, tak zcela nespokojených je méně, než 

bylo předpokládáno. Ovšem pokud budeme brát zřetel i na 50 % spíše nespokojených, tak 

celkový počet je podstatně vyšší než předpoklad podle hypotézy. Celkově číslo 80 % 

vypovídá o tom, že mzdová politika společnosti v oblastí lidských zdrojů by měla být 

přehodnocená, pokud společnost chce zabránit fluktuace a udržet stávající zaměstnance. 
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 Je tedy velmi důležité, aby si podnik vytvořil spravedlivou politiku odměňování, 

která by zvyšovala motivaci pracovníků. Navrhovala bych nejen nepatrné zvýšení pevné 

mzdy, ale především pohyblivé složky, která je vyplácena dle plnění přiděleného plánu. 

Další, pro zaměstnance jistě vítanou změnou, by mohlo být zavedení odměny za počet let 

strávených ve firmě. 

Druhá oblast doporučení se týkala zaměstnaneckých vztazích na pracovištích. 

Zaměstnankyně se v názoru na příčiny špatných vztahů neshodly. Na základě otázky č. 8 

bylo zjištěno, že 72 % zaměstnanců je spokojeno se vztahy na pracovišti, 15 % spíše 

spokojeno, 100 % je pokládá za průměrné a jen 2 % respondentů bylo zcela nespokojeno. 

Z toho plyne, že ve skutečnosti spokojenost zaměstnanců je 87 %, což o hodně převyšuje 

původní odhad podle hypotézy. Můžeme tedy vyhodnotit, že vztahy na pracovišti nejsou 

hlavní příčinou nespokojenosti zaměstnanců a společnost by se měla zaměřit na jiné 

důvody odchodu zaměstnanců k jiným zaměstnavatelům Uváděné příčiny jsou například 

velký kolektiv žen a věkový rozdíl mezi nimi, závist, otevřená kritika, konfliktní 

pracovnice.je možné zde uplatnit různé disciplinární postihy, počínaje domluvou, 

napomenutím až po ukončení pracovního poměru v případě hrubého porušení pracovní 

kázně.  

Na základě otázky č. 9 bylo zjištěno, že 40 % respondentů má osobní problémy 

s pracovními vztahy. Zbývajících 80 % hodnotilo své kolegy kladně. Na základě výzkumu 

můžeme říct, že celkově pracovní ovzduší je dobré, žádné pracoviště není naprosto 

bezkonfliktní, zaleží na celkové kultuře zaměstnanců. Věkové rozdíly, rozdíly ve vzdělání, 

převážné ženský kolektiv, to vše může být příčinou neshod na pracovišti, a není 

jednoduché tomu předcházet. Pracovní vztah mezi nadřízeným a podřízeným by měl být 

založen na vzájemném respektu, měla by se dodržovat pracovní disciplína a problémy řešit 

formou klidné diskuze, kde každá strana dostane prostor pro vyjádření svého názoru a bude 

se snažit najít společné a oboustranně užitečné řešeni.  

 

Věřím, že vedení společnosti vezme v úvahu mnou navrhnutá opatření k ještě 

vyšší spokojenosti zaměstnanců. 
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Dotazník 

Vážení zaměstnanci,   

 

Ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, týkajícího se Vaší  

pracovní spokojenosti ve společnosti AISAN Industry Czech s. r. o., který 

provádím v rámci zpracování mé bakalářské práce.  

 

Tématem mé práce je „Spokojenost zaměstnanců ve vybraném podniku“ a jejím 

cílem je především dát Vám prostor vyjádřit svůj názor týkající se Vašeho zaměstnání jako 

takového a zanalyzovat důležité aspekty pracovní spokojenosti ve vašem podniku. 

 

Na základě toho budou pak navržena opatření, která by mohla odstranit či 

eliminovat Vaší případnou nespokojenost s danými oblastmi. 

 

Vyplnění tohoto dotazníku pomůžete získat objektivní pohled na spokojenost 

zaměstnanců a následně zlepšit pracovní podmínky a vztahy na Vašem pracovišti. 

 

Šetření je zcela anonymní, ráda bych Vás tedy požádala o podání přesných a 

pravdivých informací.  

 

Za vyplnění dotazníku předem děkuji. 
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1. Se současnou výší své mzdy jsem spokojen/a.  

a) souhlasím 

b) spíše souhlasím 

c) spíše nesouhlasím  

d) nesouhlasím   

    2. Jakou mzdu si představujete od společnosti? (Hrubá mzda) 

a) 16500–17500 Kč 

b) 17600–19000 Kč 

c) 19500–21000 Kč 

d) 21500–22000 Kč  

e) Jiná částka………………………………………………………………… 

3. Se zaměstnaneckými benefity jsem spokojen/a.  

a) souhlasím 

b) spíše souhlasím  

c) spíše nesouhlasím  

d) nesouhlasím  

e) Máte nějaké návrhy na změnu benefitů od společnosti? Prosím uveďte 

jaké………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

4. Jsem spokojen/a s příspěvkem na stravování.  

a) souhlasím  

b) spíše souhlasím  

c) spíše nesouhlasím  

d) nesouhlasím   
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5. Vztahy s vedením (team leader, mistři, personální oddělení) jsou otevřené a 

přátelské.  

a) souhlasím 

b) spíše souhlasím  

c) spíše nesouhlasím  

d) nesouhlasím   

6. Spolupráce mezi pracovníky probíhá bezproblémově.  

a) souhlasím  

b) spíše souhlasím  

c) spíše nesouhlasím  

d) nesouhlasím  

7. V pracovním kolektivu mezi operátory a team leader se objevují často neshody. 

a) souhlasím 

b) spíše souhlasím 

c) spíše nesouhlasím  

d) nesouhlasím  

     8. Zakroužkujte všechna tvrzení, s kterým/i souhlasíte:   

     Vztahy mezi spolupracovníky považujete za:  

a) důvěrné 

b) přátelské 

c) korektní  

d) lhostejné  

e) chladné 

f) nepřátelské  

g) napjaté a konfliktní  
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       9. Zakroužkujte všechna tvrzení, s kterým/i souhlasíte:                 

            Vaši spolupracovníci jsou: 

a) přátelští a milí 

b) pomlouvající 

c) pomalí – zdržující práci  

d) sympatičtí  

e) drží kolektiv pohromadě  

f) vyvolávají konflikty 

g) převážně profesionálové a pracují naplno 

h) líní – vyhýbají se práci   

i) spolehlivé 

 

1. Vztah k vedoucímu Vašeho střediska je:  

a) přátelský  

b) korektní  

c) lhostejný  

d) nepřátelský 

11. Poskytuje Vám vedoucí Vašeho střediska dostatek informací (team leader, mistři 

např. z porad)?  

a) rozhodně ano  

b) spíše ano  

c) spíše ne 

d) rozhodně ne  
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12.  Jak moc kontroluje Team Leader Vašeho střediska Váš výkon? 

a) často 

b) při každém problémů 

c) vždy 

d) nikdy 

13 Myslíte si, že vedoucí Vašeho střediska vytváří stejné podmínky pro všechny 

zaměstnance? 

a) ano, vždy  

b) většinou ano 

c) ne  

14. Jsem spokojen/a s aktivitami, které společnost pro zaměstnance organizuje.  

a) souhlasím  

b) spíše souhlasím  

c) spíše nesouhlasím  

d) nesouhlasím   

e) Chtěly byste popřípadě nějaké změny? Prosím 

uveďte……………………………………………………………………………

………. 

15. Vyhovuje Vám pracovní doba (případně práce na směny)?  

a) ano 

b) ne 

c) někdy  

d) nevím 
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16. Doporučil/a byste zaměstnání ve společnosti AISAN svým známým?  

a) ano 

b) možná 

c) nevím 

d) ne 

e) Pokud jste zvolili odpověď d, uveďte důvod 

proč………………………………………………………………. 

17. Uvažujete o změně pracovního místa?  

a) ne  

b) ano    

18 Jaký si myslíte, že je hlavní důvod toho, že zaměstnanci dobrovolně odcházejí ze 

společnosti AISAN – z vašeho střediska? 

a) mzda 

b) neshody s vedoucím pracovníkem 

c) špatná pracovní atmosféra /mezilidské vztahy/ na pracovišti  

d) umístění firmy z hlediska dopravy do zaměstnání  

e) náplň práce 

f) jiný – uveďte:  

……………………………………………………………………..   

19. Jste spokojen/a s dopravou a vzdáleností firmy?  

a) ano 

b) ne 

c) Pokud jste zvolili odpověď c, uveďte důvod 

proč………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………… 
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20.  Je po Vás často vyžadována zbytečná práce přesčas?  

a) určitě ano  

b) ano  

c) nevím  

d) ne 

e) určit ě ne  

Uveďte, prosím, o sobě následující údaje – zakroužkujte: 

1. Jaké je Vaše pohlaví 

a) MUŽ 

b) ŽENA  

2. Jaký je Váš věk:      

a) 20–35 let 

b) 36–45 let 

c) 46–55 let 

3. Jak dlouho pracujete v tomto podniku 

a) Do 1 roku 

b) 2–5 let 

c) 6–10 let 

d) 10 a více let 

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) základní  

b) střední s výučním listem 

c) střední s maturitním vysvědčením 

d) vyšší odborné 

e) vysokoškolské 
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Aperam Annual Report -Výroční zpráva- zdroj Internet 

People development and motivation Contrary to most of physical assets that 

depreciate over time, we believe that an employee base is gaining value over the 

years. With an expertise constantly enhanced with onthejob experience and 

training, our teams gain in autonomy. Therefore, they can knit networks that bring 

fresh ideas and synergies into play. And they can also help on the induction of 

newcomers, accelerating the time needed to climb the learning curve, with a 

structured mentoring process or simply thanks to teamspirit and pragmatic tips from 

the more experienced. This is why monitoring performance of our workforce over 

time, with yearly routines to touch base and well defined training needs is so 

essential. But to define the right career paths, to assess existing programs and to 

improve further, we also need to be active listeners of our people and so we pay 

great attention to daily proximity while making sure we have a global vision with 

our Climate surveys. Social dialogue and employee relations Social dialogue is 

obviously a key component in this engagement with our people. Employee 

representatives and Unions are a natural intermediary for our staff as they also are a 

familiar business partner in discussions regarding the organisation of operations. So 

we promote a positive dialogue and ensure the right to collective bargaining at all 

our sites. As a result, we have collective labour agreements in place throughout 

Aperam. We consider that our operations have run in a sound social climate, 

confirmed by a 2.2% absenteeism rate in 2016. In 2016, we had 4 meetings of our 

European Work Council. 

The Group has also introduced various initiatives to improve the dedication and 

motivation of its workforce, including development programs, employee annual 

appraisal, career committee meetings to evaluate opportunities for managers 

and performance based bonuses. Greater accountability improves motivation, 

and the Group's approach to human resources has contributed to the dedication 

and engagement of its workforce. 
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Graf 20 Počet aktivních zaměstnanců ke 2. 1. 2014 

 

 

 

Graf 21 Počet aktivních zaměstnanců ke 2. 1. 2015 
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