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ANOTACE 

Bakalářská práce je zaměřena na spokojenost zaměstnanců ve vybraném podniku 

SŽDC, státní organizace. Cílem práce bylo vytvořit dotazník, provést marketingový 

výzkum spokojenosti zaměstnanců, získat potřebné informace a vyhodnotit poskytnutá 

data. Na základě takto získaných informací byla provedena analýza spokojenosti 

zaměstnanců. Na závěr práce byly všechny informace a odpovědi vyhodnoceny s návrhy  

a doporučením ke zlepšení a větší spokojenosti zaměstnanců. 

Klíčová slova: motivace a její teorie; marketingový výzkum; dotazník; spokojenost 

zaměstnanců. 

 

ANNOTATION 

This Bachelor thesis deals with the topic of satisfaction of employees in the chosen 

company of state organization. The aim of the thesis was to create a questionnairre, to 

carry out the market research of the employee´s satisfaction. and also to gain important 

information and evaluate data. On the basis of those gained data I made the analysis of 

satisfaction of employees. At the end of the thesis all infomation and answers were 

evaluated together with recommendations and suggestions how to improve the employee´s 

satisfaction.  

Key words: motivation and it´s theory; market research; questionnairre; satisfaction of 

employees. 
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1. ÚVOD 

V současné době je celosvětovým trendem kladení důrazu na řízení podniku 

v oblasti personálních a organizačních struktur. Existuje celá řada způsobů jak snižovat 

podnikové náklady. Jedním z efektivních způsobů je snižování lidských zdrojů 

a  zlepšování organizace práce. Má však i své negativní stránky. Snižování lidských zdrojů 

vede k navyšování pracovních výkonů u zaměstnanců, kterých se restrukturalizace 

zaměstnanců ve společnostech netýká. Kvantita jejich práce bývá vysoká, avšak kvalita 

pracovních výkonů se snižuje. Proto je velmi důležité zvolit správný způsob snižování 

podnikových nákladů. 

Každý podnik chce být v dnešní velké konkurenci úspěšný. Lidské zdroje nabízejí 

 a představují jeden ze základních a nenahraditelných pilířů každého úspěšného podniku. 

Klíčem k efektivnímu a úspěšnému řízení lidských zdrojů je i péče  

o zaměstnance. Realizace jejich potřeb přímo souvisí s konkurencí, která je v současné 

době velká. 

Motivace a spokojenost zaměstnanců je základní faktor, který ovlivňuje cíle 

každého podniku a produktivitu práce. Vrcholový management a  personální útvary 

získávají průzkumem spokojenosti zaměstnanců hierarchickým směrem zdola - nahoru 

informace o jejich spokojenosti, jejich názory, návrhy ke zlepšení, či jiná doporučení. 

Mezi faktory, které ovlivňují výkonnost a loajálnost zaměstnanců, patří vzdělávání, 

školení, perspektiva profesního růstu, systém odměňování, kultura pracovního prostředí, 

benefity, stravenky, osobní ohodnocení, příspěvky na dovolenou, komunikace atd. 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit současný stav motivace zaměstnanců 

pracujících u společnosti Správa železniční dopravní cesty (dále jen SŽDC), státní 

organizace (dále jen s. o.), oblastní ředitelství (dále jen OŘ) Ústí nad Labem, Správa tratí 

(dále jen ST) a za pomocí dotazníků se zaměřit na zjištění pracovní spokojenosti  

s návrhem na řešení problémových oblastí. Grafy pomohou zjistit a vyhodnotit, jaké 

benefity zaměstnanci využívají a  které motivační prvky vedou k jejich spokojenosti  

a tím i k optimálním pracovním výkonům. 
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 Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část, praktickou část a vyhodnocení 

dotazování s následným vyhodnocením a  doporučením ke zlepšení motivace zaměstnanců. 

Teoretická část se zabývá teorií motivací, metodikou práce a výzkumem 

spokojenosti zaměstnanců ve společnosti SŽDC, ST Ústí nad Labem  

u traťmistrovských okrsků (dále jen TO) Česká Kamenice, Děčín – hlavní nádraží, Děčín – 

východní nádraží, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Rumburk, Štětí, Ústí nad 

Labem – hlavní nádraží a Ústí nad Labem – západní nádraží. 

V praktické části je provedena analýza spokojenosti zaměstnanců pomocí 

dotazníku, který se skládá z 16 otázek. 

Poslední část práce je zaměřena na vyhodnocení dotazníků s následným 

doporučením, jak vylepšit spokojenost zaměstnanců, které může vést k vyšší pracovní 

produktivitě zaměstnanců.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA A  METODIKA PRÁCE 

Slovo motivace znamená v latinském  překladu „movero, movere“ - hýbati  

nebo pohybovati, měniti.  

Teorií motivací člověka je dosažení určitého cíle pomocí faktorů, které ovlivňují 

uspokojování jeho potřeb. Je to tedy účelné působení na chování a  jednání lidí s cílem 

dosáhnout stanovených cílů tak, aby plnili své úkoly co nejlépe. Jsou to vnitřní (poznání, 

seberealizace) a vnější (hrozba trestu, možná odměna) podněty nebo potřeby,  

které vyúsťují k určitým činnostem. Tento proces je podnícen neuspokojením potřeb 

a  tudíž nutností dosáhnout stanovených cílů vedoucích k jejich uspokojení. [1] 

2. 1 TEORIE MOTIVACE  

Motiv je důvod pro to, abychom něco udělali. Motivovat zaměstnance v praxi 

znamená vyvolávat a vytvářet v nich určité reakce, určitý zájem a ochotu plnit různé 

pracovní úkoly s následným řetězcem reakcí. Je tedy důležité vyvolat potřebu, potom vznik 

přání a nakonec dosažení cíle.  

Motivačních teorií existuje celá řada. Za zmínku stojí několik základních teorií 

k uspokojování lidských a  pracovních potřeb. 

MASLOWOVA PYRAMIDA 

Maslowovu pyramidu potřeb vytvořil Abraham Maslow (1908-1970) pro praktické 

využití v hospodaření. Rozdělil potřeby člověka do stupňů pyramidy, podle toho, jakou 

„váhu“ mají pro člověka. Stupně pyramidy stoupají od nižších potřeb k vyšším. Člověk 

uspokojuje nejprve potřeby nižšího stupně, když je uspokojí, usiluje o uspokojení potřeb 

vyššího stupně. [1] 

Hierarchie potřeb je následující: 

Fyziologické – potřeba kyslíku, potravy, vody, atd. 

Jistoty a bezpečí – potřeba ochrany proti nebezpečí a nedostatku fyziologických potřeb.  

Sociální – potřeba lásky, přátelství a akceptace jako příslušníka skupiny. 
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Uznání – potřeba mít stabilní a pevné vysoké hodnocení sebe sama a  být respektován 

ostatními.  

Seberealizace – potřeba rozvíjet schopnosti a dovednosti, stát se tím, 

v co člověk věří, že je schopen se stát. [1] 

ALDERFEROVA TEORIE 

Alderferova teorie (Teorie tří motivačních faktorů) rozšiřuje a navazuje  

na Maslowovu pyramidu potřeb do tří základních stupňů. V této teorii se předpokládá,  

že může docházet k určitým hierarchickým změnám v Maslowově pyramidě lidských 

potřeb nahrazením nedostatečným uspokojováním jednotlivých potřeb. Potřeby jsou dle 

této teorie rozděleny do následujících tří skupin. 

Existence potřeby (Existence)  

První skupina potřeb je sloučená z prvních dvou skupin z potřeb A. Maslowa, a to 

z fyziologických potřeb a potřeb jistoty, zabezpečení, sebezáchova, mzda, benefity, 

pracovní podmínky.  

Potřeba vztahů (Rolatedness)  

Druhá skupina potřeb je složena z potřeb vztahů, jsou to sociální vztahy, 

příbuzenské vztahy, jistota a úcta. Je důležité, aby pracovní vztahy byly na přátelské 

úrovni, porozumění a v týmovém duchu. A. Maslow je zařadil k sociálním potřebám. 

Profesní a  kvalifikační růst (Growth) 

Poslední skupinou je potřeba růstu. Zde se jedná o rozvoj potenciálu zaměstnanců, 

jejich seberealizace a sebeúcty. Uspokojení těchto potřeb záleží na možnosti růstu. Jedinec 

pracuje pouze na sobě a svém okolí. A. Maslow ji zařadil do skupiny v nejvyšší části 

pyramidy. 

Všechny tři potřeby jsou na sobě úzce závislé. Při uspokojení existenčních potřeb 

roste význam potřeb vztahů a profesní a kvalifikační růst. Toto platí také naopak,  

při neuspokojení profesního růstu klesá potřeba vztahů a existence.  

Přínosem této teorie je její zjednodušení, oproti teorii A. Maslowa. [2] 



Jan Harenčák: Marketingový výzkum spokojenosti zaměstnanců ve vybraném podniku 

2018  5 

TEORIE X A Y DOUGLASE McGREGORA 

Mcgregorova teorie X, Y se zabývá osobním rozvojem člověka. Charakterizuje 

zaměstnance do dvou účelových, diametrálně odlišných skupin. Teorie X charakterizuje 

negativní rysy zaměstnance a naopak teorie Y charakterizuje pozitivní rysy zaměstnance.  

Do skupiny X jsou zařazeni pracovníci, kteří mají vrozený odpor k  práci a  vždy  

za každé situace se jí budou snažit vyhnout. Zde je potřeba tzv. krátkého vodítka, uplatňují 

se negativní formy motivace, nebo motivace cukru a biče, příkazů a dáváním termínů. 

Do skupiny Y jsou zařazeni pracovníci, pro které je duševní nebo fyzická námaha 

naprosto přirozená a samozřejmá. Zde se uplatňuje tzv. dlouhé vodítko, využívá  

se pozitivní motivace, pochval. Pracovníci mají větší prostor pro tvůrčí práci a větší 

samostatnost. 

Důsledkem růstu životní úrovně materiálního charakteru a vyšším nárokům 

pracovního charakteru dochází u většiny zaměstnanců k transformaci z teorie X  

na teorii Y. [3]  

HERZBERGOVA TEORIE DVOU FAKTORŮ - MOTIVACE A HYGIENY  

Jedna z dalších velmi významných teorií. Tato teorie se zabývá dvěma skupinami 

ovlivňujících se faktorů, kterými jsou motivátory a frustrátory.  

Motivátory jsou vlivy vnitřního charakteru, které uspokojují lidské potřeby  

a aktivují zájem o zlepšení pracovních výkonů. Pokud tyto faktory nejsou praktikovány, 

neznamená to pracovní nespokojenost, ovšem dochází k demotivaci k práci. Pokud jsou 

vhodně a pozitivně praktikovány, nastává pracovní spokojenost. Mezi tyto faktory patří 

pochval od vedoucího, osobní růst, vyšší delegování pravomocí, náplň práce, dosažené 

hodnocení. 

Frustrátory jsou vlivy přispívají k pracovní nespokojenosti. Jsou zpravidla 

spojovány s vnějším okolím. Je zde citelná pracovní nespokojenost, která negativně 

ovlivňuje zaměstnance. Tyto ovlivňující faktory v sobě zahrnují vybavení pracoviště, 

podnikové řízení, podmínky práce, ve kterých zaměstnanec pracuje, mezilidské vztahy  

na pracovišti a hygienické podmínky. 
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Při nedostatku některých hygienických podmínek dochází k pracovním 

nespokojenostem zaměstnanců, ovšem jejich naplnění nevyvolá pracovní spokojenost. 

Dostatek motivačních faktorů je důvod ke spokojenosti zaměstnanců a k vyšším výkonům, 

ale jejich nenaplnění není důvodem k nespokojenosti. [4] 

McCLELLANDOVA MOTIVAČNÍ TEORIE 

McClellandova motivační teorie je metoda tří hierarchicky uspořádaných potřeb 

používaných na všech manažerských stupních a zobrazuje tři úrovně motivace založené  

na těchto potřebách: 

Sounáležitost - tito lidé mají potřebu někam patřit, mít dobré pracovní podmínky, 

dobré pracovní vztahy, které mohou více rozvíjet a prohlubovat přátelství. 

Prosazení - oproti sounáležitosti tito lidé chtějí vládnout, mají potřebu po moci 

a chtějí mít nad nimi vliv. 

Úspěch - poslední skupinou lidí jsou ti, kteří chtějí něčeho dosáhnout, dokázat 

a hledají uznání. [1] 

MAYOVA TEORIE LIDSKÝCH VZTAHŮ 

George Elton Mayo založil teorii managementu tzv. „školu lidských vztahů“ 

(human relations). Tato metoda je zaměřena na důležitost role mezilidských vztahů  

na pracovišti. Více než ekonomické faktory jsou motivující sociální prostředí a sociální 

faktory. Finanční stimuly a dobré pracovní podmínky jsou v individuálním pojetí 

zaměstnance druhořadé. Skupinová příslušnost je hierarchicky nejvýše.  

Přínosem této teorie v pojetí moderní personalistiky je, že lidé jsou nejcennějším 

kapitálem, kterým podniky disponují v pojetí moderní personalistiky. Správná motivace je 

důležitější, než zlepšování pracovních podmínek. Má ovšem i svá negativa. Nedoceňuje 

progresivní konflikty a  klade velký důraz na mezilidské vztahy. [5] 

VROOMOVA TEORIE  

Princip Vroomovy teorie spočívá v hodnocení z pohledu zaměstnanců hodnotících 

pracovní chování, následný výběru pracovní pozice, které je dovedou k motivaci 
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a uspokojení (povýšení, odměny apod.). Vroomova teorie se dělí na dva základní pojmy, 

kterými jsou expektance a valence. 

Expektance (očekávání) zaměstnance. Očekávání zde působí jako předpokládaná 

pravděpodobnost, že dané jednání zaměstnance povede skutečně k očekáváným 

výsledkům. Pracovní úsilí povede k určitému výsledku, realizace. 

Valence (intenzita) vyjadřuje subjektivní hodnotu výsledků. Práce i odměna musí 

mít takový charakter, aby byla pro každého zaměstnance dostatečně motivující. To 

znamená, že je motivován, do jaké míry jsou dosaženy výsledky práce a v jaké výši bude 

jeho odměna. 

Výhodou této teorie je například její významné uplatnění při výkladu motivů 

pracovního jednání. Je zde zdůrazněno, že zaměstnanci reagují na podněty z okolí,  

se kterými se setkávají a o kterých si vytvářejí vlastní názory v podobě představ  

o budoucím vývoji. Je zřejmé, že čím atraktivnější je odměna, tím větší snahu jednotlivec 

vyvine. Možnou nevýhodou této teorie je skutečnost, že každý jednotlivec má o očekávané 

odměně jinou představu. [3] 

Další motivační teorie: Adamsova teorie spravedlnosti, Schachterova afilační 

teorie, Teorie instrumentalisty, Teorie cíle a další. 

2. 2 MOTIVAČNÍ ZDROJE 

Spokojenost zaměstnanců nelze ovlivňovat, může se pouze stimulovat jejich vnitřní 

motivace pomocí různých faktorů, z nichž každý přispívá nějakou úrovní. Zdroje motivace 

se dělí je na dva faktory, vnější a vnitřní: 

Vnější faktory jsou takové, kterými stimulujeme pracovníky. Mezi vnější faktory 

se řadí např., pracovní obsah a jeho charakter, mzdové ohodnocení, pracovní perspektiva, 

sociální kultura, mezilidské vztahy a  vedení pracovní skupiny.  

Vnitřní faktory jsou takové, které si každý zaměstnanec vytváří sám, kterými může 

ovlivnit určitý směr a  jeho chování. Zde hraje velkou roli např., věk zaměstnance, jeho 

pohlaví, jaké má vzdělání, zda je ženatý či svobodný (rodinný stav) a jaké má pracovní 

a  profesní zkušenosti, odpovědnost. 
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Motivační zdroje musíme rozlišit na dva základní pojmy. Jsou to motivace 

a stimuly. Motiv je vnější podnět, který vede člověka k určitému jednání (koupě 

automobilu, sportovní zájmy, bydlení, kariéra). Jde o  náš vnitřní motor, který nás pohání, 

abychom udělali nějakou věc. Stimul je vnější podnět, pobídka ke zlepšení činnosti 

usměrňující motivaci pracovníků (finanční odměna pracovníka, zdravý životní styl, úroveň 

bydlení). Zde bývá velmi častým jevem flustrace, demotivování, nechuť cokoliv udělat. 

Každý člověk potřebuje podnět zvenčí. 

Mezi základní zdroje motivace patří tyto ovlivňující faktory: 

Hodnoty člověka vyjadřují, čeho si vážíme, co je pro nás důležité a co není. Jsou 

odrazem člověka k sobě samému a ke svému okolí.  

Ideály vyvolávají v člověku představu něčeho subjektivně žádoucího, dokonalého 

a vysněného, o co dlouho usiluje a o jehož dosažení se více snaží. Vzniká tím motivace  

pro jeho dosažení možně dostupných ideálů. 

Návyky lze zařadit do kategorie stereotypů, které jsou zafixované v jeho 

podvědomí. Jsou výsledkem výchovy a sebevýchovy a mohou podmíněny i tradicemi. 

Zájmy jsou všechny činnosti člověka, které uspokojují jeho potřebu (sport, kultura, 

umělecké činnosti atd.). 

Potřeby jsou subjektivní pocity nějakého nedostatku člověka. Mění  

se s přibývajícím věkem, prostředím a situacemi. Každý člověk je má úplně jiné,  

pro jednoho žádoucí, pro jiného nežádoucí. 

Motivační zdroje se dělí na dvě základní oblasti potřeb, jsou to primární 

a sekundární potřeby. 

Primární potřeby jsou základní biologického, fyziologického charakteru (zdraví 

člověka, stavba lidského těla, hygiena). Sekundární potřeby jsou spojeny s člověkem 

v sociální, kulturní a společenské sféře. Jsou odvozeny z primárních potřeb a jsou 

individuální. [6] 



Jan Harenčák: Marketingový výzkum spokojenosti zaměstnanců ve vybraném podniku 

2018  9 

2. 3 PRACOVNÍ SPOKOJENOST 

Pracovní spokojenost je nedílnou součástí řízení každé organizace. Ovlivňuje 

pracovní motivaci, její výkonnost, fluktuaci a také absenci. Faktory, které ovlivňují 

pracovní spokojenost, lze konkrétně definovat, např. finanční ohodnocení, nebo abstraktně, 

např. benefity či pochvala. 

S pracovní spokojeností je velmi úzce spjata také životní spokojenost,  

která se v průběhu let a etap života zaměstnance subjektivně mění. Spokojenost člověka je 

individuální, velkou roli v ní sehrávají emoce, potřeby, hodnoty a postoje, osobní ambice, 

životní styl, zdravotní stav, rodina, přátelé a  jak jsou naplněné stanovené cíle. 

2. 4 ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ 

Získávání zaměstnanců je proces vyhledávání a oslovování lidí, které organizace 

potřebuje. Výběr zaměstnanců je proces rozhodování o tom, kteří uchazeči by měli být 

přijati do zaměstnání.  

Požadavky na zaměstnance jsou vyjádřeny popisem pracovních míst, specifických 

požadavků na zaměstnance, profilů pracovních rolí. Tyto popisy (dokumenty) slouží  

k vytváření a uveřejňování nabídky práce, oslovení a informování zprostředkovatelských 

agentur nebo pro průzkum a posouzení způsobilosti uchazečů s využitím výběrových 

pohovorů a testů. 

Popis pracovního místa vymezuje účel pracovního místa, pracovní roli, vztah 

nadřízený – podřízený a doplňující informace o pracovních podmínkách, nástupní mzdě, 

benefity, pracovní podmínky, pracovní doba, místo pracovního výkonu, vzdělávání, rozvoj 

a kariéra. 

Specifikace požadavků na zaměstnance vymezuje znalost k výkonu zaměstnání, 

dovednosti a schopnosti (samostatnost) uchazeče, schopnost chování k zajištění a podpoře 

kultury organizace, odborná příprava a výcvik (vzdělání), praxe pro úspěšný výkon práce, 

specifické požadavky (inovace) a zvláštní požadavky (cestování, změny místa pracovního 

výkonu). 

 



Jan Harenčák: Marketingový výzkum spokojenosti zaměstnanců ve vybraném podniku 

2018  10 

2. 5 ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Výběrem vhodných uchazečů znamená odhadnout a předpovědět, do jaké míry 

budou uchazeči úspěšně vykonávat svěřenou práci. Posuzuje se jejich znalost, dovednost, 

zkušenost, kvalifikace, vzdělání a specifické požadavky na zaměstnance s následným 

výběrem vhodných zaměstnanců mezi uchazeči. 

Výběr nových uchazečů se provádí formou pohovorů, dotazování, životopisem, 

assessment centra, testy pracovní způsobilosti, výběrovým pohovorem (rozhovor), 

zkoumáním referencí, různá lékařská vyšetření, jaké má uchazeč profesionální zkoušky, 

grafologie – studie písma a testy inteligence. 

Pohovor (výběrový pohovor) je nejběžnější metodou výběru zaměstnanců. 

Probíhá formou diskuse, kdy tazatel pokládá uchazeči několik otázek, aby zjistil celkový 

obraz uchazeče. Hlavní účel je získání informací o uchazečích, které předpovídají budoucí 

výkon povolání a závěrečné rozhodnutí a vybrání vhodného uchazeče. Pohovor probíhá 

formou diskuse tváří v tvář a z hlediska navázání úzkého kontaktu je lepší individuální 

pohovor, jeden tazatel. Pohovor může být i před výběrovou komisí, kde bývá členem 

komise také psycholog. Dále může být pohovor veden postupně na etapy nebo jako 

skupinový pohovor.  

K výhodám pohovorů patří, že umožňují tazateli klást otázky zaměřené na pracovní 

zkušenosti uchazeče a zároveň posoudit jeho schopnosti na specifické požadavky  

na zaměstnance. Tazatel zároveň popíše uchazeči pracovní místo a organizaci. Uchazeč  

se zároveň dozví a ujasní některé náležitosti, které se týkají týkající vzdělání, kariéry 

 a podmínek zaměstnání. 

Nevýhody pohovorů ovlivňují dovednosti tazatelú, kteří vedou pohovory. Mnozí 

tazatelé vedou pohovory špatně, ačkoliv si myslí opak, mohou být předpojatí 

k subjektivnímu posuzování uchazečů. Tyto nevýhody se častěji projevují pří využívání 

nestrukturovaných pohovorů. 

Strukturovaný pohovor je založen na předem připravených otázkách, které jsou 

kladeny všem uchazečům. Tazatel či komise vyhodnotí, posoudí a vybere nejvhodnějšího 

kandidáta na pracovní pozici. 
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Nestrukturovaný pohovor je veden formou diskuse, během níž tazatel položí 

uchazeči několik otázek a snaží se získat informace o celkovém obrazu uchazeče. Kladené 

otázky jsou nahodilé a nespecifické. 

Assessment centra vytvářejí skupinu uchazečů ve vymezeném období a pomocí 

simulací klíčových aspektů práce na určité pracovní pozici nebo pracovní roli ve skupině  

a formou hraní rolí získávají pohled na vhodnost kandidáta na pracovní pozici. Uchazeči  

se účastní pohovorů a testování. 

Životopis je univerzální metodou k získávání základních informací o uchazečích. 

Životopis je rozhodující pro pozvání uchazeče k pohovoru a musí ho obhájit. 

Zaměstnavatelé požadují několik druhů životopisů. Nejčastěji se používá strukturovaný 

životopis, kde uchazeč přehledně vyplní několika větami informace, které zaměstnavatel 

očekává. Dalším typem životopisu je europass, kterým se uchazeč představuje v různých 

zemích Evropy. Úřední životopis je požadován u různých ústředních orgánů státní správy  

a státních institucí a je zákonem předepsaný formulář. Poslední druh životopisu je 

beletrizovaný životopis, který se ale nedoporučuje. [8] 

2. 6 ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Z  odměňování zaměstnanců v řízení lidských zdrojů nevyplývá pouze plat či mzda 

nebo jiné peněžní formy za vykonanou práci. V moderním pojetí jsou zahrnuty 

zaměstnanecké výhody (benefity), možnost povýšení, či formálního uznání,  

které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci v pracovním poměru. 

2. 7 MZDA, PLAT A ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY 

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda či plat nebo jiná odměna. 

Mzda je dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. peněžité plnění a  plnění peněžité 

hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Sjednává  

se ve smlouvě nebo vnitřním předpisem nebo mzdovým výměrem, který je uveden 

v zákoníku práce č. 262/ 2006 Sb., § 109. [9] 

Plat je dle zákoníku práce peněžní plnění poskytované za práci zaměstnanci 

zaměstnavatelem, kterým je stát, příspěvková organizace, územní samosprávní celek 
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a státní fond. Používá se rozpočtovou sférou (organizace jsou napojeny na státní rozpočet) 

a určuje se platovým výměrem, platovým tarifem a  platovým stupněm, který je uveden  

v zákoníku práce č. 262/ 2006 Sb. § 109. [10] 

Zaměstnanecké výhody (benefity) používají podniky jako nástroj odměn, kterými 

si podniky chtějí udržet dobré a kvalitní pracovníky, získat jejich loajalitu a uspokojovat 

jejich potřeby. Finanční výhody přinášejí podnikům plusy, mohou se daňově odečíst,  

na straně zaměstnanců mají charakter nezdanitelných příjmů. Nefinanční výhody nejsou 

přímou součástí mezd nebo platů zaměstnanců, ale jsou také součástí dobrého jména 

podniku a  také udržení konkurenceschopnosti a stabilizace kvalifikovaných zaměstnanců 

na daném trhu práce. 

Vznikly z důvodu ubývajícího trendu kvalifikovaných zaměstnanců, kdy je nový, či 

jiný zaměstnavatel chce nalákat a nabídnout jim zaměstnání ve své společnosti. Nejčastější 

zaměstnanecké výhody jsou popsány níže. [9] 

Příspěvek na stravování (stravenky nebo finanční doplatek) - nejčastější příspěvek 

poskytovaný zaměstnancům zaměstnavatelem. Podniky nemají dle Zákoníku práce (dále 

jen ZP) povinnost zajišťovat stravování, nýbrž ho musí umožnit. 

Jazykové kurzy (vnitropodnikové nebo externí) - další z často nabízených výhod, 

v mnoha podnicích nezbytně nutných pro provoz komunikaci a řízení podniku. 

Dovolená navíc - zaměstnavatel poskytuje ze ZP č. 262/ 2006 Sb. § 213 nejméně 

20 dní dovolené. V současné době zaměstnavatelé nabízejí zaměstnancům dovolenou  

nad rámec ZP, 25 až 30 dní, někde i více. [10] 

Příspěvek na penzijní spoření a  životní pojištění - v dnešní době celkem běžné 

benefity, kdy si zaměstnanec může určitou částkou přispívat a od ní se odvíjí výše 

příspěvku od zaměstnavatele. Zaměstnavatel si vyplacené příspěvky může daňově uznat 

v plné výši.  

Kondiční pobyty ve vybraných lázních – zaměstnavatel, který pracuje  

ve stížených a obtížných podmínkách, poskytuje zaměstnanci dodatkovou dovolenou  

na zotavení dle ZP č. 262/ 2006 Sb. § 215 v délce 1 týdne. [10] 
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Používání služebního automobilu k soukromým účelům - po stravování další 

velmi využívaný benefit poskytovaný zaměstnavatelem. Poskytuje-li zaměstnavatel 

zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, 

považuje se za (nepeněžní) příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla  

za každý (i započatý) kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Není zde přitom rozhodující, 

zda zaměstnanec auto skutečně k soukromým účelům použije nebo nepoužije, rozhodující 

je, zda takovéto auto k soukromým účelům k dispozici má. Vstupní cena uvedená v § 29 

zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. [11] 

Používání služebního telefonu k soukromým účelům – další z mnoha 

využívaných benefitů, které by měl zaměstnavatel poměrnou částkou zahrnout  

do zdanitelných příjmů zaměstnance. 

Home office - forma flexibilního zaměstnání, kdy zaměstnavatel dovolí 

zaměstnanci pracovat z domova v určité dny pracovního týdne. 

Finanční odměny a věcné dary k životním a jiným událostem - benefity,  

které se vážou k různým jubilejním výročím pracovníků. 

Příspěvek na sportovní a kulturní akce - jedná se o benefit, který slouží jako 

nástroj k udržování dobrých mezilidských a sociálních vztahů zaměstnanců mimo 

pracoviště. 

Pružná pracovní doba – je zakotvena v ZP č. 262/ 2006 Sb. § 85. Má proti pevné 

pracovní době řadu výhod a ne každý zaměstnanec může tento motivační benefit využít. 

Zaměstnanec, který tento benefit využívá, si může zvolit flexibilně začátek pracovní doby 

tak, jak potřebuje (schůzka s klienty, pracovní cesta, úřední hodiny). [10] 

Příspěvek na zájezdy, tábory dětí a mládeže - příspěvky poskytované rodinným 

příslušníkům a jejich dětem většinou z fondů kulturních a sociálních potřeb (dále jen 

FKSP). 

Bezúročné půjčky - většinou se jedná o částky na zvláštní účely (bydlení, či 

domácnost). 
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Příspěvky sociálního charakteru - příspěvky ke mzdě či platu na dítě 

v předškolním zařízení, které na straně zaměstnavatele podléhají zdanění. 

Bezplatná právní poradna - právní pomoc zaměstnancům, kteří se neorientují 

v právní problematice v soukromém životě a pracovně-právním vztahu. 

13. nebo 14. plat - motivační prvek při odměňování kvalitních zaměstnanců  

(se snahou o jejich udržení). 

Čtvrtletní odměny - mimořádné odměny, které se odvíjejí od ekonomického 

výsledku hospodaření podniku za předchozího účetního roku. 

Dalšími nabízenými podnikovými benefity jsou vzdělávání, vitamíny, pitný režim, 

lékařské prohlídky, očkování proti chřipce, sick days (krátkodobé indispoziční volno). [9] 

2. 8 METODIKA PRÁCE MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 

Nejrozšířenějším a nejčastějším nástrojem marketingového výzkumu spokojenosti 

zaměstnanců je dotazování. Dotazování se dělí na několik typů – písemné dotazování, 

osobní dotazování, telefonické dotazování a elektronické dotazování. 

Písemné dotazování nebo také poštovní je rozšířený typ dotazování. Dotazník je 

respondentovi doručen poštou a poštou je také odeslán zpět. Písemný dotazník se může 

respondentům také osobně předat a ponechat jim určitý čas na vyplnění a odevzdání. Jejich 

výhodou jsou nízké náklady, protože se může oslovit široký okruh respondentů. Naopak, 

nevýhodou je nízká návratnost a struktura respondentů, kteří odpověděli. Je potřeba 

dotazník důkladné připravit, vyzkoušet a zbavit chyb (pilotáž). 

Další výhody dotazování jsou: 

• Časově nenáročné – určení, kdy zodpoví dotazník v uzavřených otázkách 

• Anonymní vyplnění – respondent nemusí vyplnit žádné osobní údaje 

• Množství respondentů – každý respondent může odpovědět 

• Jednoduchost ve vyhodnocování  
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Další nevýhody dotazování jsou: 

• Nízká návratnost – kolik respondentů odpoví 

• Zdali respondenti osobně dotazník vyplnili 

• Otázky nejsou flexibilní, jsou dané (omezená možnost odpovědí) 

Osobní dotazování je nejtradičnější způsob dotazování. Je založen na přímém  

nebo osobním styku s respondentem. Rozdíl mezi písemným dotazováním a osobním 

dotazováním je právě v kontaktu tazatele a respondenta. 

Telefonické dotazování je podobné osobnímu, není zde ale osobní kontakt. Tazatel 

musí být u této formy dotazování důkladně proškolen, protože rozhovor mezi ním  

a respondenty může být ze strany respondentů kdykoliv ukončen. Výhodou telefonického 

dotazování je rychlost získávání potřebných údajů a jejich rychlé vyhodnocení a široký 

výběr respondentů, kteří vlastní mobilní telefon. Ve srovnání s osobním dotazováním má 

nižší náklady. Nevýhodou telefonických dotazování je neochota respondentů komunikovat 

s tazatelem a délka hovoru, která by neměla pro soustředěnost respondentú přesáhnout 10 

minut. 

Elektronické dotazování je nejmladší způsob dotazování. Respondent je osloven 

pomocí dotazníku v e-mailech nebo webových stánek za využití internetu. Výhodou 

elektronického dotazování jsou minimální finanční a časové náklady. Zpracování opovědí 

je velmi rychlé a jednoduché a není potřeba tazatele. Jsou přesně adresné a mohou být 

graficky vhodně doplněné. Nevýhodou bývá otázka důvěryhodnosti odpovědí a nedůvěra 

respondentů k novým technologiím. Dotazování může také respondenty velmi často 

obtěžovat. Pro zlepšení komunikace a návratnosti dotazníků se velmi často využívá 

motivačních prostředků ve formě zařazení do slosování o ceny (např. získání větší kapacity 

v e-mailové schránce. [8]  

Metodika práce marketingového výzkumu a jeho proces se skládá z několika fází.  

  Mezi tyto fáze patří: 

• Definování problému a cílů výzkumu – co chceme zjistit, co musíme vědět,  

jaké budou náklady 
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• Vymezení zdroje informací – primární, sekundární 

• Sběr informací – dotazování, čas 

• Analýza informací – struktura zaměstnanců, počet zaměstnanců, pracovní 

zařazení zaměstnanců, kvantita a kvalita vyplněných dotazníků 

• Prezentace výsledků – závěrečná písemná zpráva a doporučení 

Definování problému a cílů marketingového výzkumu 

Jedná se o jednu z nejdůležitějších etap marketingového výzkumu. To znamená 

pochopit a definovat problém, který se bude zkoumat. Je potřeba hypotézy, která se může 

potvrdit nebo vyvrátit a testovat pomocí nástrojů k získávání údajů. 

Vymezení zdroje informací 

Další etapou výzkumu je dostupnost informací tázajícího od respondentů, které jsou 

pro marketingový výzkum důležité. Tyto informace jsou rozděleny na primární 

a  sekundární informace. Primární informace jsou základní a  jsou získávány tázajícím 

pro jeho výzkum. Sekundární informace jsou takové, které již byly publikované  

nebo jsou dostupné (výroční zprávy atd.). 

Sběr informací 

Ve třetí etapě výzkumu, je potřeba pracovat se základními informacemi, tím je sběr 

dat. Dotazník směřující k respondentům nesmí být příliš dlouhý a ani příliš krátký. 

Zároveň musí být časově nenáročný a přesný, aby nedocházelo k nepochopení otázek. 

Analýza informací 

Další fází marketingového výzkumu, kterou je třeba vyhodnotit, je kvantitativní  

a kvalitativní metoda. To znamená počet respondentů s následnou kvalitou vyplnění 

dotazníků, profesní zaměření, věk atd. 

Prezentace výsledků 

Poslední fáze výzkumu by měla obsahovat celkové shrnutí definovaných problémů 

s návrhem a doporučením na jejich řešení. [8] 
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2.9 FORMULACE HYPOTÉZ 

Po obdržení pojmenovaného marketingového výzkumu a podaří-li se určit účel 

výzkumu je potřeba stanovit hypotézy. Hypotéza je předpoklad o povaze a ověření 

zjištěných odpovědí na otázky výzkumu. Vycházejí ze dřívějších praktických zkušeností, 

teoretických znalostí a explorativních výzkumů. Jejich úkol je ověření souvislostí  

mezi proměnnými. Hypotézy pomáhají optimalizovat informační údaje a díky nim 

potvrzují nebo vyvracejí marketingový výzkum. Hypotézy mají pozitivní vlastnosti, je 

velmi důležité hypotézy správně formulovat, protože správně formulovaná hypotéza 

ukazuje na střed problému. [8]  
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2. CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

3. 1 VZNIK SPOLEČNOSTI SŽDC 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace vznikla ke dni 

1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb. § 19, o akciové společnosti České dráhy (dále 

jen ČD, a. s.), státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona  

č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o dráhách“)  

a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  

o transformaci“), jako jeden z právních nástupců státní organizace České dráhy (dále jen 

ČD, s. o.). [12] 

3. 2 HISTORIE ŽELEZNICE 

První železnice se byla vybudována na území Českoslovenka v roce 1928 

koněspřežská dráha tzv. „koněspřežka“ Vedla z tehdejšího rakouského města Linz, 

pokračovala přes Sammerau a na našem území přes Horní Dvořiště až do Českých 

Budějovic. Dráha měřila 128 km a cesta mezi městy trvala 14 hodin. Budována byla již 

v období  Rakousko- Uherska. Po první světové válce a vzniku Československé republiky 

byla pojmenována Československé státní dráhy (dále jen ČSD). Její název vydržel  

do okupace. Za protektorátu byl tento název přejmenován na Böhmisch-Mährische Bahn - 

Českomoravské dráhy (dále BMB/ ČMD) a na Slovensku Slovenské železnice (dále SŽ). 

Po 2. světové válce se železnice přejmenovala zpět na ČSD a v roce 1993 na ČD, s. o. 

V roce 2003 k 1. 1. se společnost rozdělila na dvě společnosti, a to ČD, a. s. a SŽDC, s. o). 

[13] 

3.2.1 STÁTNÍ ORGANIZACE/ STÁTNÍ PODNIK 

Funkce státu se dělí na vnější a vnitřní. Železniční infrastruktura patří mezi vnitřní 

funkce státu. Společnost SŽDC přispívá k co nejefektivnějšímu působení dopravy jako 

celku. 

Společnost SŽDC je státní organizace, která byla jako jediná svého druhu 

založena v této právní úpravě v roce 2003 Ministerstvem dopravy ČR po předchozím 

souhlasu vlády. Je zapsána v obchodním rejstříku a zápis má deklarativní povahu. Návrh 

na zápis podává zakladatel. Právní forma je vyjádřena zkratkou s. o. Zakládací listina 
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musí obsahovat označení ministerstva, které vykonává funkci zakladatele, obchodní jméno 

a sídlo zakládaného podniku, hlavní předmět podnikání a další údaje, které stanoví zákon. 

Státní podnik je upraven zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku. Většina 

státních podniků byla v minulých letech změněna na akciové společnosti, takže jich zbývá 

jen velmi málo – např. Česká pošta, s. p., Státní tiskárna cenin, s. p., Lesy České republiky,  

s. p. Právní formu je možno označit zkratkou „s. p.“ Zakladatelem státního podniku je stát, 

konkrétně jeho jménem příslušné ministerstvo po předchozím souhlasu vlády. 

Podnik se zakládá zakládací listinou. Zakládací listina musí obsahovat: označení 

ministerstva, které vykonává funkci zakladatele, obchodní jméno a sídlo zakládaného 

podniku, hlavní předmět podnikání, výši kmenového jmění, určení ředitele a jeho ověřený 

podpis, počet členů dozorčí rady a další údaje, které stanoví zákon. [14] 

3.3   PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI SŽDC 

Hlavním předmětem podnikání společnosti SŽDC je provozování drah regionálních 

a celostátních. Dále pak provádění revizí, prohlídek a zkoušek na určených technických 

zařízení. Dalším předmětem podnikání společnosti je distribuce elektřiny, poskytování 

služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vzdělávací kurzy a školení a mnoho 

dalších. [13] 

3.4   PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČNOSTI SŽDC 

Základním předmětem činnosti společnosti SŽDC je hospodaření s majetkem státu, 

který je vymezen v zákoně o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 

předpisů v § 20 zákona č. 77/ 2002 Sb. [12] 

Společnost SŽDC dále zajišťuje činnosti spojené se zajištěním provozování 

železničních dopravních cest a jejich provozuschopnost, údržby a opravy železničních 

dopravních cest, rozvoj a modernizaci dopravní infrastruktury a jiné činnosti. [14] 
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3.5   VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI SŽDC 

Společnost SŽDC hospodaří se státním majetkem, za jejíž závazky dle zákona  

č. 77/ 1997 Sb. (zákon o státním podniku) dle § 19 ručí stát. [11] 

Z dostupných informací výročních zpráv o výsledků hospodaření SŽDC je patrné, 

že hospodaření společnosti je od roku 2013 v záporných číslech vlivem vyšších účetních 

odpisů a oddlužením, které byly převzaty od zaniklé společnosti ČD s. o. Od roku 2005  

do roku 2013 byly závazky ke státnímu rozpočtu usnesením vlády ze dne 30. 11. 2005  

č. 1553 prominuty. 

Společnost SŽDC vytváří tržby (převážně je to ztráta), které ale nestačí na pokrytí 

vlastních nákladů. Tržby, které společnost vytváří jsou tvořeny tržbami z prodeje 

dlouhodobého majetku, tržbami za nájmy, výnosy z vyzískaného materiálu, tržbami za 

prodej vlastních výrobků a služeb, tržbami za používání železničních dopravních cest (dále 

jen ŽDC) dopravci, tržbami za přidělenou kapacitu ŽDC, investičními a neinvestičními 

dotacemi ze státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI), dotacemi z Evropské 

Unie (dále jen EU), dotacemi z Operačního programu doprava (dále jen OPD), příspěvky 

z Ministerstva dopravy (dále jen MD) ČR a ostatních účelových dotací z MD ČR a další. 

Náklady, které jsou spojeny s provozem a údržbou společnosti jsou vyšší než tržby. 

Nejvýznamnějšími náklady jsou provozní náklady, ať už spotřeba materiálu, spotřeba 

elektrické energie, vody, tepla, pohonných hmot, služby, které jsou spojeny s externími 

podniky a dodavateli na údržbu a opravy ŽDC, závazky z obchodních vztahů, osobní 

náklady zaměstnanců SŽDC (platy), dále již zmíněné účetní odpisy, mimořádné události  

a další. [16] 

Tabulka č. 1: Výsledek hospodaření SŽDC v období 2012 - 2016 

Rok 2016 2015 2014 2013 2012 

Výsledek hospodaření  

mil. Kč] 

-2 100 -1 056 -2 364 -2 201 13 845 

Zdroj: [17, vlastní zpracování] 
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3.6   POČET ZAMĚSTNANCŮ U SŽDC 

Počet zaměstnanců se v období 2012 až 2016 příliš neliší. Fluktuace zaměstnanců 

není z uvedených interních zdrojů známá, ale je velmi pravděpodobné, že zaměstnání 

ukončili u společnosti pracovníci, kteří dosáhli důchodového věku. Ukončení pracovního 

poměru zaměstnanci nebo zaměstnavatelem dohodou, či jiným způsobem se také nedá 

vyloučit. Absence zaměstnanců není z interních zdrojů dostupná. [16] 

Tabulka č. 2: Počet zaměstnanců v období 2012 – 2016 

Rok 2016 2015 2014 2013 2012 

Počet 

zaměstnanců 

17 319 17 305 17 111 17 182 17 335 

Zdroj: [17, vlastní zpracování] 

 

3.7   PRŮMĚRNÝ PLAT ZAMĚSTNANCŮ SŽDC 

Z tabulky je patrné, že průměrný plat zaměstnanců SŽDC převyšuje v tisících 

korunách průměrnou republikovou mzdu v ČR. [16, 17] 

Tabulka č. 3: Srovnání mezd v období 2012 – 2016 

Rok 2016 2015 2014 2013 2012 

Průměrný 

měsíční plat 

zaměstnanců 

[tis. Kč] 

31 469 30 640 28 812 28 509 27 799 

Průměrná 

měsíční mzda 

v ČR [tis. Kč] 

27 589 26 467 25 686 25 128 25 101 

Rozdíl [tis. Kč] 3 880 5 827 3 126 3 381 2 698 
Zdroj:[16, 17, vlastní zpracování] 

 

3.8   ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI SŽDC 

Společnost SŽDC je organizačně rozdělena na 7 Oblastních ředitelství (dále jen 

OŘ). Jednotlivá OŘ jsou rozdělena na odborné správy. Jsou to ST, správy sdělovacích  

a zabezpečovacích technik (dále jen SSZT), správy elektrotechniky a energie (dále SEE), 

správy budov a bytového hospodářství (dále jen SBBH), správy mostů a tunelů (dále jen 

SMT) a provozní obvody (dále jen PO). 
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Dále je společnost SŽDC organizačně rozdělena na 2 stavební správy (dále jen SS), 

SS východ a SS západ, správu železniční energetiky v Hradci Králové, správu železniční 

geodézie v Olomouci a Praze, technickou ústřednu dopravních cest (dále jen TÚDC), 

hasičskou záchrannou službu, centrální dispečerské pracoviště v Přerově a Praze a centrum 

sdílených služeb v Praze. [18] 

3.9   SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI 

Společnost SŽDC řadu let spolupracuje s mnoha školami po celé republice.  

Proto SŽDC pořádá množství akcí pro studenty, kteří by se mohli v budoucnu ucházet  

o pracovní místo u podniku. Společnost nabízí širokou a pestrou škálu pracovních míst 

s různými kvalifikacemi. [19] 

U podniku SŽDC jsem stále zaměstnán od roku 2001. Zastávám pracovní pozici 

dělníka, na pracovišti SŽDC ST Ústí nad Labem u TO Ústí nad Labem, západní nádraží. 

Mou pracovní náplní je diagnostika železničního svršku, údržba a opravy železničního 

svršku a spodku a nakonec kontrolní a dohledávací činnost. 
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3. VÝZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ 

 

3.1   CÍL MARKETINGOVÉHO PRŮZKUMU 

Cílem bakalářské práce je pomocí strukturovaného písemného dotazníku ověřit  

a zhodnotit úroveň spokojenosti zaměstnanců v  jejich zaměstnání, jak jsou spokojeni 

s řízením lidských zdrojů, s kulturními a  hygienickými podmínkami na pracovišti,  

s motivačními faktory ovlivňujícími jejich vykonávanou profesi a v neposlední řadě 

s nabízenými benefity. 

3.2   STANOVENÍ HYPOTÉZ 

První hypotéza: otázka č. 11, více než 60 % respondentů bude nespokojeno 

s hygienickými podmínkami. 

Druhá hypotéza: otázka č. 12, více než 50 % respondentů bude nespokojeno 

s motivační odměnou. 

Třetí hypotéza: otázka č. 13, více než 50 % respondentů bude nespokojeno 

s nabízenými podnikovými benefity. 

3.3   CHARAKTERISTIKA DOTAZNÍKU 

Sestavený strukturovaný dotazník je součástí přílohy č. 5 a respondenti písemně 

odpovídali na předem připravené otázky. Dotazník je sestaven z 16 otázek, u kterých 

respondenti vyplňovali pro ně vhodné odpovědi. Použil jsem v dotazníku uzavřené otázky,  

aby respondenti nemuseli příliš přemýšlet.  

V období od 5. 1 do 10. 1. 2018 byla u TO Ústí nad Labem provedena zkušební 

verze – pilotáž - dotazování 11 respondentů, která byla následně korelována pro nevhodné 

složení otázek č. 12 (Uvítal/ a byste navýšení týdenní pracovní doby z 37, 5 hodin na 40 

hodin a tím i navýšení mzdy?), č. 15 (Který z uvedených benefitů je pro Vás nejvíce 

motivující? – označte max. 4) a č. 16 (O který z uvedených benefitů byste uvítal/ a?  

– označte max. 4). 
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Po následné korelaci a  schválení dotazníku bylo v období mezi 17. až 28. 1. 2018 

rozdáno 151 dotazníků. V období mezi 17. 1. a 18. 1. 2018 byly dotazníky v rámci  

mé dovolené osobně rozvezeny a předány vedoucím provozních středisek  

a na střední management (aparát) ST Ústí nad Labem. Jednalo se o provozní střediska TO 

Česká Kamenice, Děčín – hlavní nádraží, Děčín – východní nádraží, Litoměřice, Lovosice, 

Roudnice nad Labem, Rumburk, Štětí, Ústí nad Labem – hlavní nádraží, Ústí nad Labem  

– západní nádraží a aparát ST. Dotazníky byly vytištěné a  respondenti ho po vyplnění 

vhazovali do předem připravené zapečetěné urny. 

29. 1. 2018 byly zabezpečené a nepoškozené urny vráceny na aparát ST, kde jsem 

si je tentýž den vyzvedl. Návratnost však nebyla stoprocentní. Ze 151 dotazníků  

se v urnách vrátilo správně vyplněných 87 dotazníků, 9 dotazníků nebylo vyplněno 

správně a zbylé dotazníky byly vráceny nevyplněné. Celková návratnost dotazníků činí  

58 %. 

3.4   VÝSLEDKY DOTAZOVÁNÍ 

Otázka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

Jedná se o podnik, který je zaměřen na provoz a údržbu tratí a vzhledem k profesím 

zde pracuje 73 (84 %) mužů. Ženy jsou zastoupené v počtu 14 (16 %) zaměstnankyň. 
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Graf č. 1: Pohlaví respondentů 

Zdroj: [vlastní zdroj] 

 

Otázka č. 2: Do jaké z  níže uvedených věkových skupin patříte? 

Demograficky položená otázka pro zjištění věkové kategorie zaměstnanců. Největší 

zastoupení má věková kategorie respondentů mezi 46 až 55 lety (38 %), pak následuje 

věková kategorie mezi 36 až 45 lety (31 %) respondentů. Další skupinou jsou respondenti 

mezi 56 až 63 lety (22 %), 26 až 35 let (7 %) a nejméně zastoupenou skupinou jsou 

respondenti ve věku do 25 let (2%). 

 

84 % 

16 % 

muž žena
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Graf č. 2: Věkové složení respondentů 

Zdroj: [vlastní zpracování,] 

 
Tabulka č. 4: Věková struktura respondentů 

 Do 25 let 26 - 35 let 36 - 45 let 46 - 55 let 56 - 63 let 

Muži 2 6 25 26 14 

Ženy - 1 1 7 5 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

  

2 % 

 

  

7 % 

 

  

31 % 

 

 

38 % 

 

22 % 

do 25 let 26 až 35 let 36 až 45 let

46 až 55 let 56 až 63 let



Jan Harenčák: Marketingový výzkum spokojenosti zaměstnanců ve vybraném podniku 

2018  27 

Otázka č. 3: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Nejvyšší počet dotazovaných se objevilo v počtu 36 (41 %) zaměstnanců  

ve skupině se středním odborným vzděláním s výučním listem. Dalších 31 (36 %) 

respondentů má středoškolské vzdělání s maturitou, 12 (14 %) dotazovaných má základní 

vzdělání, 4 (5 %) respondenti mají vyšší odborné vzdělání a další 4  (4 %) mají 

vysokoškolské vzdělání. 

 

 

Graf č. 3: Dosažené vzdělání respondentů 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Jak je patrné z tabulky, nejvíce respondentů, kteří odpověděli na otázku č. 2 a č. 3, 

je ve věku mezi 46 až 55 lety. Následuje věková hranice mezi 36 až 45 lety respondentů,  

56 až 63 lety respondentů, 26 až 35 lety a v poslední skupině jsou respondenti do 25 let.  
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Tabulka č. 5: Dosažené vzdělání respondentů 

 Do 25 let 26 – 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let 56 – 63 let 

 ZŠ - - 6 2 4 

 SOŠ - 1 12 14 10 

 SŠ 1 1 7 17 5 

 VOŠ 1 3 - - - 

 VŠ - 1 1 2 - 
Zdroj: [vlastní zpracování]  

 

Otázka č. 4: Jak dlouho jste u společnosti SŽDC zaměstnán/a? 

Největší zastoupení v této otázce je v počtu 66 (76 %) respondentů, kteří 

u  společnosti pracují více než 10 let. Z toho vyplývá, že jsou zaměstnanci velmi zkušení  

se schopností samostatné práce. Další skupinou jsou zaměstnanci, kteří zde pracují  

1  – 3 roky v počtu 11 (13 %) respondentů. 5 (6 %) respondentů je u společnosti 

zaměstnáno od 6 – 10 let a do 1 (4 %) roku 4 zaměstnanci. 
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Graf č. 4: Délka zaměstnání 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Otázka č. 5: Jaké je Vaše pracovní zařazení? 

Z dotazníku vyplývá, že v podniku je nejvíce zaměstnáno 50 (57 %) dělníků.  

10 (12 %) zaměstnanců jsou Technicko-hospodářští pracovníci dále jen THP), 8 (10 %) 

zaměstnanců je na jiných pracovních pozicích (rozpočtář ST, přednosta ST, dispečer ST), 

7 (8 %) je vedoucích provozu, 4 (5 %) je vedoucích provozu infrastruktury a 8 (9 %) 

respondentů pracuje na pracovní pozici mistr. 

 

Graf č. 5: Pracovní zařazení respondentů 

Zdroj: [vlastní zpracování,]¨ 

Z následující tabulky vyplývá, že 75 % respondentů je u společnosti SŽDC 

zaměstnáno na pracovních pozicích uvedených v tabulce a dotazníku více než 10 let. 

Tabulka č. 6: Délka zaměstnání u společnosti SŽDC a pracovní zařazení respondentů  

 Do 1 roku 1 – 3 roky 3 – 6 let 6 – 10 let Nad 10 let 

Dělník 3 8 - 4 35 

Mistr - 2 - - 6 

Vedoucí provozu - - - - 7 

THP 1 - - - 9 

VPI - - - 1 3 

Jiné - 1 1 - 6 
Zdroj: [vlastní zpracování  
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Otázka č. 6: Jste celkově spokojen/a se svým zaměstnáním? 

Zde respondenti odpověděli zcela jednoznačně. 81 (93 %) respondentů je se svým 

zaměstnáním spokojeno, zbylých 6 (7 %) je nespokojeno. 

 

Graf č. 6: Spokojenost respondentů se zaměstnáním 

Zdroj: [vlastní zpracování,] 

Pro nespokojenost se svým zaměstnáním se vyjádřilo 6 respondentů. 3 respondenti 

pracují na pracovní pozici dělník, 1 na pracovní pozici THP pracovník, 1 jako mistr  

a 1 na pracovní nespecifikované pozici jiné. 

Otázka č. 7: Myslíte si, že máte u tohoto podniku možnost profesního růstu? 

V této otázce odpovědělo 58 (67 %) respondentů, že má možnost profesního růstu. 

Možnost pracovního růstu ovlivňuje zaměstnance k lepším pracovním výkonům, posunout 

se na jinou a lépe placenou pracovní pozici. A. Maslow ve své hierarchii potřeb zařadil 

takové jednání do nejvyšší příčky hodnot – seberealizace. Nesmíme zde opomenout 

důležitou roli vzdělání, které je pro vyšší pracovní pozici nezbytné. 29 (33 %) tázaných 

odpovědělo, že u nich profesní růst není možný. Zde pravděpodobně hraje velkou roli 

vzdělání a důchodový věk a pracovní pozice. 
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U 13 respondentů z 29 je podle odpovědí profesní růst nemožný. Tito respondenti 

nemají podle nich patřičné vzdělání k dalšímu kariérnímu posunu. 6 respondentů  

je ve věku 56 až 63 let a pracují převážně v dělnických profesích, takže nepředpokládají,  

že by byl profesní růst možný. 4 respondenti jsou na pozicích THP pracovníků. Důvody, 

proč je u těchto respondentů profesní růst nemožný nejsou známy. 6 respondentů  

se domnívá, že jejich profesní růst není možný pro jejich současnou pracovní pozici. 

 

Graf č. 7: Možnost profesního růstu 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 8: Jaké máte vztahy s nadřízenými? 

Z tohoto grafu je patné, že vztahy nadřízených a podřízených respondentů jsou  

na dobré úrovni. 36 (41 %) respondentů je se svými nadřízenými velmi dobře spokojeno, 

32 (3 %) respondentů má pravděpodobně se svými nadřízenými velmi dobré vztahy, 

 19 (22 %) respondentů má vztahy na dostačující úrovni. 9 respondentů, kteří mají vztahy  

s nadřízenými na dostačující úrovni, jsou zařazeni v dělnických pracovních pozicích. Jsou 

to zaměstnanci se základním a středním odborným vzděláním. 8 respondentů  

je u společnosti zaměstnáni více než 10 let a 1 respondent zde pracuje 6 až 10 let. 5 

respondentů jsou THP zaměstnanci. 4 z nich pracují u společnosti více než 10 let  
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a 1  je zaměstnán méně než 1 rok. Dále pak 2 vedoucí provozu, kteří u podniku pracují více 

než 10 let, 1 mistr pracující u podniku více než 10 let a 1 respondent, který pracuje  

na pozici inženýr železniční dopravy více než 10 let. Nespokojen s nadřízenými není žádný 

z respondentů. 

 

 

 

Graf č. 8: Vztahy s nadřízenými 

Zdroj: [vlastní zpracování,] 

 

Otázka č. 9: Zadává Vám Váš nadřízený pracovní úkoly jasně  

a srozumitelně? 

Zde respondenti odpověděli téměř stejně. 47 (54 %) respondentů odpovědělo 

rozhodně Ano, 38 (44 %) spíše Ano a pouze 2 (2 %) respondenti odpověděli spíše Ne. Tito 

2 respondenti jsou zařazeni na pracovních pozicích jako dělníci s délkou zaměstnání  

u podniku více než 10 let. U jednoho je dosažené vzdělání základní, u druhého střední 

odborné vzdělání. Věkové rozmezí těchto respondentů je 46 až 63 let. 

 

37 % 

 

41 % 

 

22 % 

Výborné Velmi dobré

Dostačující Nedostačující



Jan Harenčák: Marketingový výzkum spokojenosti zaměstnanců ve vybraném podniku 

2018  33 

 

Graf č. 9: Zadání pracovních úkolů 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 10: Charakterizujte atmosféru na pracovišti mezi spolupracovníky: 

Obdobně jako předešlá otázka, vztahy na pracovišti jsou hodnoceny kladně. Tyto 

vnější faktory jsou nedílnou součástí každého dobrého a  kvalitního pracovního týmu.  

43 (49 %) respondentů odpovědělo na tuto otázku, že atmosféra na pracovišti  

je vcelku dobrá, nepovažují kolegy za přátele, nýbrž za známé. 40 (46 %) respondentů 

odpovědělo, že atmosféra je velmi přátelská, stýkají se s kolegy i mimo pracoviště. 

3 respondenti pracují u podniku méně než 1 rok. 8 respondentů zde pracuje 1 až 3 roky, 

1 respondent 3 až 6 let, 2 respondenti 6 až 10 let a zbylých 26 respondentů pracuje  

u podniku více než 10 let. Pouze 4 (5 %) respondenti považují atmosféru na pracovišti  

za spíše napjatou, kde se objevuje rivalita. Tito respondenti jsou zaměstnáni u podniku 

jako dělníci a pracují zde více než 10 let. 3 respondenti jsou ve věku 56 až 63 let, 1 je  

ve věku 46 až 55 let. Neúnosnou atmosféru neohodnotil žádný z respondentů. 
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Graf č. 10: Atmosféra na pracovišti mezi spolupracovníky 

Zdroj: [vlastní zpracování,] 

 
Tabulka č. 7:Atmosféra na pracovišti a věková struktura respondentů 

 Do 25 let 26 – 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let 56 – 63 let 

Přátelská 1 4 16 13 7 

Dobrá 1 2 10 17 12 

Napjatá - - - 3 1 

Neúnosná - - - - - 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 11: Jste spokojen s hygienickými podmínkami a vybavením  

na pracovišti? 

Cílem této otázky bylo zjistit míru spokojenost zaměstnanců s vnějšími vlivy,  

které jsou popsány v teorii motivace. Zde jsem očekával u zaměstnanců v dělnických 
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profesích větší míru nespokojenosti, protože řada pracovních výkonů se provádí v terénu, 

kde není možné provést základní hygienické potřeby.  

54 (49 %) respondentů odpovědělo, že jsou spokojeni s hygienickými podmínkami 

a vybavením na pracovišti. 19 (22 %) respondentů je nespokojeno s vybavením  

na pracovišti. Zaměstnanci jsou převážně dělníci, kteří u podniku pracují více než 10 let. 

Jsou zde také 3 mistři, 1 u podniku pracuje více než 10 let, zbylí 2 jsou zaměstnáni 1 až 3 

roky, 1 vedoucí provozu, který upracuje u podniku více než 10 let, ale také 2 ženy  

na pracovní pozici THP. Ti pracují u podniku více než 10 let. 11 (13 %) respondentů je 

velmi spokojeno a 3 (3 %) respondenti jsou velmi nespokojeni. 

Lze konstatovat, že většina zaměstnanců je spokojena s vnějšími vlivy a nedochází 

k pracovním nespokojenostem, které mohou negativně ovlivňovat zaměstnance. 

 

 

Graf č. 11: Spokojenost s hygienickými podmínkami a vybavením na pracovišti 

Zdroj: [vlastní zpracování,] 
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Otázka č. 12: Je pro Vás výkonová odměna motivující faktor? 

I u této otázky jsem očekával větší míru nespokojenosti respondentů.  Dotazníkové 

šetření probíhalo v době, kdy nebyla schválena a podepsána mezi zástupci Odborového 

sdružení železničářů (dále jen OSŽ) a Generálním ředitelem SŽDC nová Podniková 

kolektivní smlouva (dále jen PKS). Nová PKS nabyla účinnosti od 1. 2. 2018. To znamená, 

že výsledky šetření jsou z období platnosti staré kolektivní smlouvy z roku 2017 a nejsou 

zcela aktuální. Nicméně od 1. 2. 2018 došlo k navýšení mezd a úpravě mzdových tarifů  

a také výkonnostních odměn. To znamená, že marketingový výzkum je vyplňován  

a hodnocen v mzdových tarifech platných z období platnosti staré PKS. 

32 (37 %) respondentů odpovědělo na toto otázku, že jsou s odměnami spokojeni. 

22 (25 %) respondentů je s odměnami spíše spokojeno, 17 (20 %) respondentů je spíše 

nespokojeno. 8 respondentů jsou dělníci, 3 THP pracovníci, 3 zařazeni na pracovní pozici 

jiné, 1 mistr, 1 vedoucí provozu a 1 vedoucí provozu infrastruktury. 16 (18 %) respondentů 

spokojeno není. 11 respondentů pracuje na dělnických profesích, 4 mistři a 1 vedoucí 

provozu. To znamená, že větší část respondentů považuje výkonovou odměnu  

za dostatečně motivující faktor. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 12: Výkonová odměna jako motivující faktor 

Zdroj: [vlastní zpracování, ST Ústí nad Labem] 
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Otázka č. 13: Jste spokojen/a se současným programem zaměstnaneckých 

výhod a benefitů, které Vám zaměstnavatel poskytuje? 

Nabízené benefity a výhody patří mezi kritéria, která ovlivňují výběr zaměstnání  

a motivaci zaměstnanců. Podniky nabízejí rozmanitou škálu výhod, záleží na jejich 

velikosti a odvětví. Výrobní podniky nabízejí podobné nebo jiné benefity než podniky 

provozující služby či obchodní společnosti. 

Na tuto otázku respondenti odpověděli ve prospěch nabízených benefitů. 78 (90 %) 

respondentů odpovědělo kladně a 9 (10 %) respondentů je nespokojeno s nabízenými 

benefity. 7 zaměstnanců pracuje na dělnických pozicích, 1 je mistr a 1 vedoucí provozního 

střediska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 % 

 

10 % 

Ano Ne

 

Graf č. 13: Spokojenost se zaměstnaneckými výhody a benefity 

Zdroj: [vlastní zpracování, ST Ústí nad Labem] 



Jan Harenčák: Marketingový výzkum spokojenosti zaměstnanců ve vybraném podniku 

2018  38 

Otázka č. 14: Který z uvedených benefitů je pro Vás nejvíce motivující? 

V následujícím grafu jsou zobrazeny počty odpovědí u jednotlivých benefitů. 

Respondenti hodnotili jednotlivé benefity známkou, stejně jako ve škole, tedy 1 – výborný,  

2 – velmi dobrý, 3 – dobrý, 4 – dostačující a 5 – nedostačující. 

V tabulce č. 5 jsou zaneseny údaje od respondentů a pomocí váženého 

aritmetického průměru vypočteny, jaké benefity respondenti upřednostňují.  

Výpočet váženého aritmetického průměru pro benefit „na vybraných 

pracovištích pružná pracovní doba“ je uveden níže. 

Počet odpovědí, tj. četnost: x1 = 34; x2 = 13; x3 = 15; x4 = 10; x5 = 15 

Hodnota váhy: výborný – 1; velmi dobrý – 2; dobrý – 3; nedostačující – 4;  

dostačující – 5. Kde vážený aritmetický průměr 𝑥 = ?; nk = četnost (váha) 

Vzorec pro výpočet váženého aritmetického průměru: 

x =
∑ 𝑥𝑖𝑛𝑖

k
i=1

∑ 𝑛𝑖
k
i=1

=  
𝑥1 𝑛1 +  𝑥2𝑛2 + ⋯ +  𝑥𝑘𝑛𝑘

𝑛1 + 𝑛2 + ⋯ + 𝑛𝑘
 

Výpočet benefitu pružná pracovní doba na vybraných pracovištích: 

      𝑥 =
34∗1+13∗2+15∗3+10∗4+15∗5

87
= 2,53 

 

Stejným způsobem se vypočítá vážený aritmetický průměr u všech zbývajících 

benefitů. 5 benefitů, které jsou vypočítány do průměru 2,5 a jejich váha je pro respondenty 

vysoká, můžeme považovat za nejvíce využívané a pro respondenty jsou motivující. 

Zbytek zaměstnaneckých výhod nemá u respondentů takovou váhu Jejich vážený 

aritmetický průměr je vyšší než 2,5 a respondenti je nepovažují za příliš motivující. 

Tabulka č. 5 nám ukazuje, jaké benefity respondenti nejvíce preferují. Mezi nejlépe 

hodnocené benefity patří: jízdní výhody ve vlacích ČD, příspěvek na penzijní pojištění  

a příspěvek na důchodové připojištění, příspěvek na stravování a zvýšený rozsah dovolené 

na zotavenou. 
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Graf č. 14: Hodnocení benefitů 

Zdroj: [vlastní zpracování,] 
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Tabulka č. 8: Hodnocení benefitů 
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na vybraných pracovištích pružná pracovní doba 34 13 15 10 15 87 2,53 

zvýšený rozsah dovolené na zotavenou 45 19 19 3 1 87 1,80 

příspěvek na penzijní připojištění 58 16 8 3 2 87 1,56 

příspěvek na životní pojištění 55 21 8 1 2 87 1,55 

jízdní výhody ve vlacích Českých drah, a.s. 60 17 8 1 1 87 1,46 

příspěvek na sportovní a kulturní aktivity z FKSP 19 9 34 14 11 87 2,87 

příspěvek na dovolenou pro zaměstnance a jejich rodinné 

příslušníky, tábory dětí a mládeže 
29 23 17 12 6 87 2,34 

karta MultiSport 2 5 14 14 52 87 4,25 

příspěvek na rekreace a zájezdy 20 23 27 8 9 87 2,57 

příspěvek na stravování 46 25 9 3 4 87 1,78 

jazykové vzdělávání 4 3 20 17 43 87 4,06 

vzdělávací odborné kurzy 4 13 29 18 23 87 3,49 

kondiční pobyty pro vybraná zaměstnání 16 21 12 11 27 87 3,14 

zdravotní preventivní péče 16 25 12 16 18 87 2,94 

finanční sociální výpomoc nebo bezúročná sociální půjčka v 

mimořádně závažných případech a při řešení složitých 

neočekávaných sociálních situacích 

25 25 13 15 9 87 2,52 

krátkodobé zdravotní indispoziční volno  

(3 dny) 
22 14 19 11 21 87 2,94 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Otázka č. 15: Který z uvedených benefitů byste uvítal/a? 

Respondenti nejvíce ocenili 13. a 14. plat. Dále pak příspěvek na zdravotní 

pojištění a jednorázový příspěvek za získání nového zaměstnance. Ostatní nové benefity  

se v odpovědích od sebe příliš neliší. 

Obdobně jako u otázky č. 14 probíhal výpočet váženého aritmetického průměru  

i u této otázky.  

𝑥 = 
19∗1+17∗2+25∗3+11∗4+15∗1

87
= 2,84 

Stejným způsobem jako tabulka č. 5 je vyhodnocena tabulka č. 6. 

Respondenti považují za nejvíce motivující benefit 13. a 14. plat, potom by uvítali 

příspěvek na zdravotní připojištění (např. při nemoci), dále nadstandardní zdravotní péče 

(příspěvek na zubaře, brýle apod.) a nakonec finanční jednorázovou odměnu za získání 

nového zaměstnance. Zbývající benefity nepovažují respondenti za příliš motivující 

faktory. 
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Graf č. 15: Který z benefitů by respondenti uvítali 

Zdroj: [vlastí zpracování,] 
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Tabulka č. 9: Který z benefitů by zaměstnanci uvítali 
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smlouvy s jinými společnostmi na slevy na produkty nebo služby (např. sleva 

na vitamíny) 19 17 25 11 15 2,84 

cafeteria (systém odměňování zaměstnanců pomocí poukázek, které může daný 

zaměstnanec směnit za bonus, který si přesně přeje) 11 13 17 17 29 3,46 

příspěvek na dopravu (příspěvek na jiný způsob dopravy do zaměstnání než je 

vlak) 22 20 21 10 14 2,70 

nadstandardní zdravotní péče (příspěvek na zubaře, brýle apod.) 

              

30 29 16 2 10 2,23 

příspěvek na zdravotní připojištění (např. při nemoci)  40 17 17 4 9 2,14 

finanční jednorázovou odměnu za získání nového zaměstnance 35 19 14 5 14 2,36 

motivační příspěvek za navštěvování lékařského zařízení mimo pracovní dobu 23 25 16 7 16 2,63 

jeden den placeného volna pro osobní potřeby (např. návštěva lékaře, úřadů) 21 18 20 11 17 2,83 

13 nebo 14 plat 62 9 3 2 11 1,75 

jiný návrh 2 1 2 2   80 4,80 
Zdroj: [vlastní zpracování]  
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V odpovědi „jiný návrh“ bylo uvedeno jedním respondentem příspěvek  

na jazykové kurzy na pracovišti, 88 respondentů jiný návrh nových benefitů neuvedli. 

Otázka č. 16: Přemýšlíte o odchodu z firmy? 

Poslední otázka v dotazníku měla zjistit, zda respondenti přemýšlejí o ukončení 

pracovního ve společnosti SŽDC. 81 (93 %) respondentů pracovní poměr nechce ukončit, 

zbylých 6 (7 %) respondentů  zvažuje ukončení pracovního  poměru a odchod z podniku. 

Jsou to 4 zaměstnanci na pracovních pozicích dělník, kteří uvádějí jako důvod  

pro zvažování odchodu z podniku platové zařazení, 1 dělník uvádí neshody s mistrem  

a 1 žena, která jako důvod uvádí psychický stres a vypětí 

 

 

Graf č. 16: Odchod z firmy 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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3.5   VÝPOČET RELATIVNÍ ČETNOSTI A TESTOVÁNÍ 

HYPOTÉZ 

Z tabulky č. 10 - výpočet relativní četnosti a stanovení hypotéz je patrné, že tyto 3 

stanovené hypotézy u otázek č. 11, 12 a 13 byly zamítnuty. 

Tabulka č. 10: Výpočet relativní četnosti a testování hypotéz 

 Otázka č. 11 Otázka č. 12 Otázka č. 13 

Číslo testované 

hypotézy 

1 2 3 

Počet respondentů 87 87 87 

Počet 

nevyhovujících 

odpovědí n 

22 33 9 

Výběrová relativní 

četnost p 

0,25 0,38 0,1 

𝐻0: 𝜋=𝜋0
 0,6 0,5 0,5 

𝐻1: 𝜋> 𝜋0
 0,6 0,5 0,5 

Testové kritérium -6,6 -2,2 -7,41 

Kritický obor pro 

𝛼 = 0,05 

1,645 1,645 1,645 

Vyhodnocení Zamítnutí hypotézy  Zamítnutí hypotézy Zamítnutí hypotézy 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Testování hypotéz: 

Hypotéza č. 1:  

relativní četnost:  𝑝 =
𝑛1

𝑛
 = 

22

87 
 = 0,25 

U = 
𝑝− 𝜋0

√
𝜋0∗(1− 𝜋0 )

𝑛

 = 
0,25−0,6

√
0,6∗(1−0,6)

87

 = -6,6 

Kritický obor:  𝛼 =  0,05 = 5% 

Hladina významnosti: U ≥ (1,645 - ∞) 

Otázka č. 11: U = -6,6 zamítnuta 

Otázka č. 12: U = -2,2 zamítnuta 

Otázka č. 13: U = -7,41zamítnuta  
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4. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

První doporučení se týká opakování marketingového výzkumu u celé společnosti 

v intervalech 2 až 3 let. Tento výzkum byl zaměřen pouze u ST Ústí nad Labem. Údaje 

získané z této ST nemusí být totožné s údaji získanými z jiných jednotlivých odborných 

správ. Marketingový výzkum by mělo zajišťovat personální oddělení a měl by být 

proveden celoplošně, ve všech provozních jednotkách a odborných správách. Zaměřit by 

se mělo na zaměstnanecké výhody, které se musí vlivem pracovního trhu a nízké 

nezaměstnanosti přizpůsobit dnešním podmínkám pro získávání nových zaměstnanců. 

Podle dostupných zdrojů informací Českého statistického úřadu je nezaměstnanost  

za 4. čtvrtletí, roku 2017 jedna z nejnižších za poslední roky. [20] 

Věková struktura zaměstnanců je nejvyšší mezi lety 46 až 55, a dá se tedy 

předpokládat, že v budoucnu dojde k masivnímu odchodu zaměstnanců do starobního 

důchodu. Pokud se nezaměstnanost udrží na nízké úrovni, budoucí uchazeči o zaměstnání 

budou brát zřetel nejen na výši platu, ale také na nabízené podnikové benefity. 

Druhé doporučení se týká současných nabízených benefitů. Z dotazníkového 

marketingového výzkumu bylo zjištěno, které benefity zaměstnanci nejméně využívají  

a které využívají nejvíce. Podle výsledků váženého aritmetického průměru, zaměstnanci 

jen zřídka využívají kartu Multisport, jazykové vzdělávání. Zde bych navrhoval upravit 

zaměstnanecké výhody podle specifického výběru uchazeče o zaměstnání. Pro někoho je 

jazykové vzdělání důležité k výkonu profese, jiný zase rád sportuje a někdo nepotřebuje 

ani jeden z nabízených benefitů. Mezi nabízené podnikové výhody bych zařadil 13. nebo 

14. plat. Další z benefitů, které bych implementoval, je finanční jednorázovou odměnu  

za získání nového zaměstnance. Příspěvek se pohybuje v rozmezí 1 až 5 tisíc korun  

a podniky ho vyplácejí buď jednorázově nebo v rozložených měsíčních platbách. Zde  

ale záleží na novém zaměstnanci, zda v podniku v určitém časovém horizontu zůstane  

nebo ne. Další z benefitů, které bych zavedl je příspěvek na zdravotní připojištění (nemoc). 

Vlivem vyplácení nízkých nemocenských dávek mnoho zaměstnanců v období různých 

pracovních neschopností (chřipková epidemie, střevní potíže atd.) nenavštěvuje lékařské 

zařízení. Zaměstnanci raději využijí dovolenou, či indispoziční volno. Někdy to však pro 

vyléčení zaměstnance nestačí a tak po vyčerpání volna nebo určitého počtu dovolené  

se vracejí do zaměstnání ne zcela uzdravení. Nemoci se mohou opět dostavit, mohou  
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infikovat jiné zaměstnance a absence v podniku se zvyšuje. Finanční částka pro vyplácení 

denní dávky by měla být v rozmezí 300 až 500 Kč upravené podle dané profese 

zaměstnance. Zaměstnanci s nižšími příjmy by měli pobírat vyšší denní dávku,  

než zaměstnanci s vyššími příjmy. Dále bych zavedl nadstandartní zdravotní péči, 

příspěvek na brýle a zubaře. Zdravotní prevence je jedním z nejefektivnějších způsobů,  

jak se vyhnout různým zdravotním komplikacím. Dochází k situacím, že si zaměstnanci 

musí hradit zdravotní pomůcky nebo další zdravotní péči. Ty ovšem nebývají levné.  

U společnosti SŽDC se klade velký důraz na zrak zaměstnanců. Doporučil bych zavedení 

příspěvku každé 2 roky na nové brýle nebo nadstandartní péči u zubního lékaře ve výši 

2 tisíce Kč. Náklady podniku by se zvýšily o 401 628 Kč. 

Třetí doporučení se týká kvalitnější informovanosti uchazečů o zaměstnání  

a také současných zaměstnanců společnosti o zaměstnaneckých benefitech. Při pohovoru 

mezi uchazečem o zaměstnání a personalistou, by měly být uchazeči sděleny nabízené 

benefity. Uchazeč může nabízené platební podmínky spojené s nabízenými benefity 

zhodnotit a může se sám rozhodnout, zda nabídku zaměstnání přijme nebo nepřijme. 

Současný zaměstnanci společnosti také nemají v otázce nabízených benefitů zcela jasno. 

Většina z nich nemá přístup do podnikové databáze, kde jsou informace uloženy. 

Doporučoval bych minimálně jednou za 2 roky informovat zaměstnance o stávající situaci 

nabízených benefitů. Tímto úkolem bych pověřil jednotlivé vedoucí provozních středisek 

nebo jiným zaměstnancem formou vývěsky na nástěnce nebo jiným způsobem. 

Poslední doporučení se týká uspořádání dat nabízených podnikových výhod  

v podnikové databázi SŽDC. Informace a data uložená v intranetu SŽDC, nejsou 

chronologicky uložená a seřazené, jsou velmi nepřehledné. Zaměstnanci se v nich složitě 

orientují a vyhledávání různých smluv nebo aktuálních výhod je časově náročné. Je  

to jeden z možných důvodů neinformovanosti zaměstnanců o nabízených podnikových 

benefitech. 
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5. ZÁVĚR 

Bakalářská práce byla zaměřena na marketingový výzkum spokojenosti 

zaměstnanců u podniku SŽDC. Pomocí dotazníkového šetření byly získány informace  

a data, které byly následně vyhodnoceny a analyzovány. Na základě vyhodnocení  

a analýzy dotazníků byly předloženy návrhy a doporučení, které mohou vést ke zvýšené 

spokojenosti zaměstnanců ve společnosti nebo náboru nových uchazečů o zaměstnání. 

Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. V první části je popsána teorie 

motivace a metodika práce marketingového výzkumu po jednotlivých krocích dané 

problematiky. Druhá část popisuje charakter společnosti. Základní údaje o vzniku 

společnosti, historii železnice v ČR, počet zaměstnanců, průměrný plat zaměstnanců  

a další. Třetí část se věnuje samotné realizaci marketingového výzkumu a shromažďování 

údajů pomocí tištěných dotazníků. Dotazníky byly anonymně vyplněny formou 

strukturovaných otázek. Ze shromážděných údajů bylo provedeno vyhodnocení 

jednotlivých otázek, které byly pro přehlednost upraveny do grafů a tabulek. Ve čtvrté 

části jsou návrhy a doporučení, které mohou vést k vyšší spokojenosti zaměstnanců 

v podniku. 

Na podkladech této analýzy pracovní spokojenosti zaměstnanců, hlavně  

u nabízených benefitů, může podnik měnit strukturu benefitů, které mohou vést 

v budoucnu k získání nových a kvalitních uchazečů o zaměstnání. Zaměstnanci budou více 

spokojeni a lépe budou odvádět svou práci. Dobré jméno podniku „goodwill“ bude stoupat. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

a. s.  Akciová společnost 

BMB   Böhmisch-Mährische bahn 

ČMD  Českomoravské dráhy 

č.  číslo 

ČD, a. s.  České dráhy, akciová společnost 

ČD, s. o. České dráhy, státní organizace 

ČR   Česká republika 

ČSD  Československé státní dráhy  

EU  Evropská unie  

FKSP   Fond kulturních a sociálních potřeb 

Kč   Koruna česká   

km   Kilometr  

MD  Ministerstvo dopravy  

mil.  Milion 

OSŽ  Odborové sdružení železničářů 

OPD  Operační program doprava 

OŘ  Oblastní ředitelství 

PKS  Podniková kolektivní smlouva 

PO  Provozní obvody 

Sb.   Sbírky 

SBBH  Správa budov a bytového hospodářství 

SEE  Správa elektrotechniky a energie 

SFDI  Státní fond dopravní infrastruktury 

SS  Stavební správa 

SSZT  Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

SMT  Správa mostů a tunelů 

s. o.  Státní organizace 

ST  Správa tratí 

SŽ  Slovenské železnice 

SŽDC, s. o  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

THP  Technicko- hospodářský pracovník 
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tis.  Tisíc 

TO  Traťmistrovský okrsek 

TÚDC  Technická ústředna dopravních cest 

VPI  Vedoucí provozu infrastruktury 

ZP   Zákoník práce 

ŽDC  Železniční dopravní cesta 
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Příloha č. 5: Dotazník 

Vážená respondentko, vážený respondente, 

Jsem studentem Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, institut 

kombinovaného studia Most. V souvislosti s vypracováním mé bakalářské práce Vás 

prosím o vyplnění dotazníku, který je zaměřený na spokojenost zaměstnanců a na 

zaměstnanecké benefity společnosti SŽDC. Dotazník bude sloužit jako podklad bakalářské 

práce. Veškeré údaje jsou anonymní. Odpověď Vám nejbližší, prosím zakroužkujte, pokud 

není uvedeno jinak.     Předem děkuji za ochotu a Váš čas.    Jan Harenčák 

1) Jaké je Vaše pohlaví? 

a) muž     b) žena 

 

2) Do jaké z níže uvedených věkových skupin patříte? 

a) do 25 let     d) 46 až 55 let 

b) 26 až 35 let    e) 56 až 63 let 

c) 36 až 45 let 

 

3) Jaké je Vaše dosažené vzdělání? 

a) základní vzdělání      d) vyšší odborné vzdělání 

b) střední odborné vzdělání s výučním listem (vyučení) e) vysokoškolské vzdělání 

c) středoškolské vzdělání s maturitou 

 

4) Jak dlouho jste u společnosti zaměstnán/ a? 

a) méně než 1 rok   d) více než 6 let – 10 let 

b) 1 – 3 roky    e) více než 10 let 

c) více než 3 roky – 6 let 

 

5) Jaké je Vaše pracovní zařazení? 

a) dělník    d) THP (technicko- hospodářský pracovník) 

b) mistr    e) vedoucí provozu infrastruktury 

c) vedoucí provozu   f) jiné (vypište prosím)……………………….. 

 

6) Jste celkově spokojen/ a se svým zaměstnáním? 
a) ANO    b) NE 

 

7) Myslíte si, že máte u tohoto podniku možnost profesního růstu? 
a) ANO 

b) NE (vypište prosím důvody)………………………………………………………. 

 

8) Jaké máte vztahy s nadřízenýmí? 
a) výborné    c) dostačující 

b) velmi dobré   d) nedostačující 

 



 

 

9) Zadává Vám Váš nadřízený pracovní úkoly jasně a srozumitelně? 

a) rozhodně Ano   c) spíš Ne 

b) spíš Ano    d) rozhodně ne 

 

10) Charakterizujte atmosféru na pracovišti mezi spolupracovníky: 

a) velmi přátelská, stýkáme se i mimo pracoviště 

b) vcelku dobrá, nepovažuji kolegy za přátele, ale za známé 

c) spíše napjatá, objevuje se rivalita 

d) neúnosná, konflikty jsou na denním pořádku 

 

11) Jste spokojen/ a s hygienickými podmínkami a vybavením na pracovišti? 

a) velmi spokojen   c) nespokojen 

b) spokojen    d) velmi nespokojen 

 

12) Je pro Vás výkonová odměna motivující faktor? 

a) spíše ANO   c) spíše NE 

b) ANO    d) NE 

 

13) Jste spokojen/ a se současným programem zaměstnaneckých výhod a benefitů, které Vám 

zaměstnavatel poskytuje? 

a) ANO 

b) NE (vypište prosím důvody)…………………………………………………. 

 

14) Který z uvedených benefitů je pro Vás nejvíce motivující? (ohodnoťte stupnicí 1 až 5, 1 – 

výborný, 2 – velmi dobrý, 3 – dobrý, 4 – dostačující, 5 – nedostačující) 

a) na vybraných pracovištích pružná pracovní doba 

b) zvýšený rozsah dovolené na zotavenou 

c) příspěvek na penzijní připojištění 

d) příspěvek na životní pojištění 

e) jízdní výhody ve vlacích Českých drah, a. s 

f) příspěvek na sportovní a kulturní aktivity z fondu kulturních a sociálních potřeb 

g) příspěvek na dovolenou pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, tábory dětí a mládeže 

h) karta Multisport 

ch) příspěvek na rekreace a zájezdy 

i) příspěvek na stravování 

j) jazykové vzdělání 

k) vzdělávací odborné kurzy 

l) kondiční pobyty pro vybrané zaměstnance 

m) zdravotní preventivní péče 

n) finanční sociální výpomoc nebo bezúročná sociální půjčka v mimořádně závažných 

případech a při řešení složitých neočekávaných sociálních situací 

o) krátkodobé zdravotní indispoziční volno (3 dny) 

 

15) Který z uvedených benefitů byste uvítal/ a? (ohodnoťte stupnicí 1 až 5, 1 – výborný, 2 – 

velmi dobrý, 3 – dobrý, 4 – dostačující, 4 – nedostačující) 

a) smlouvy s jinými společnostmi na slevy na produkty nebo služby (např. sleva na vitamíny) 

b) cafeteria (systém odměňování zaměstnanců pomocí poukázek, které může daný 

zaměstnanec směnit za bonus, který si přesně přeje) 



 

 

c) příspěvek na dopravu (příspěvek na jiný způsob dopravy do zaměstnání než je vlak) 

d) nadstandartní zdravotní péče (příspěvek na zubaře, brýle atd.) 

e) příspěvek na zdravotní pojištění (např. při nemoci) 

f) finanční jednorázovou odměnu za získání nového zaměstnance 

g) motivační příspěvek za navštěvování lékařského zařízení mimo pracovní dobu 

h) jeden den neplaceného volna pro osobní potřeby (např. návštěva lékaře, úřadů) 

i) 13 nebo 14 plat 

j) jiný návrh (vypište prosím)……………………………………………………. 

 

16) Přemýšlíte o odchodu z firmy? 

a) ANO (vypište prosím důvody)………………………………………………… 

b) NE 


