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Anotace 

Předložená práce je zaměřena na problematiku spokojenosti a motivace 

zaměstnanců společnosti BONATRANS GROUP a.s. Práce je rozdělena na teoretickou 

a praktickou část. V teoretické části je stručně popsána charakteristika vybrané společnosti. 

Dále jsou zde vymezeny základní pojmy z oblasti spokojenosti a motivace zaměstnanců. 

Praktická část je zaměřena na tvorbu vhodných otázek pro komunikační nástroj, který je 

určen pro sběr odpovědí a jejich statistické předzpracování. V praktické části práce 

je provedena analýza současného stavu společnosti, zaměstnaneckých výhod, které firma 

nabízí a také analýza možností nasazení komunikačního nástroje a testovaných otázek. 

Závěrem práce jsou vypracovány návrhy ke zlepšení současného stavu. 
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Summary 

Submitted thesis is focused on issue of satisfaction and motivation employees 

in company BONATRANS GROUP ltd. This thesis is divided to theoretical and practical 

section. In theoretical part there are described characteristics of the chosen company. 

Afterwards are defined general terms of satisfaction and motivation area. Practical section 

is focused on preparing appropriate questions for communication device which is 

determined to collect answers and their statistical processing. In practical part of thesis is 

done analysis of current company condition, fringe benefits offered by company and also 

analysis of communication device deployment and questions asked. In closing of the thesis 

are made suggestions to improve current conditions. 

 

Keywords: analysis, benefits, motivation, satisfaction, employee 

  



OBSAH 

1 ÚVOD ............................................................................................................................ 1 

2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU ................... 2 

2.1 Historie společnosti ................................................................................................. 2 

2.2 Základní údaje společnosti BONATRANS GROUP a.s. ........................................ 3 

2.3 Personální a ekonomické údaje společnosti ............................................................ 4 

2.4 Výrobní sortiment ................................................................................................... 5 

2.4.1 Dvojkolí ........................................................................................................... 5 

2.4.2 Kola .................................................................................................................. 7 

2.4.3 Nápravy ............................................................................................................ 8 

2.4.4 Komponenty a náhradní díly ............................................................................ 9 

2.4.5 Tlumiče hluku ................................................................................................ 10 

2.4.6 Nabídka služeb ............................................................................................... 11 

3 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ....................................................................... 12 

3.1 Pracovní spokojenost ............................................................................................ 13 

3.2 Motivační teorie .................................................................................................... 14 

3.2.1 Maslowova teorie potřeb ............................................................................... 14 

3.2.2 Herzbergova teorie ......................................................................................... 16 

3.2.3 McGregorova teorie X a teorie Y .................................................................. 16 

3.3 Motivace ................................................................................................................ 17 

3.4 Vnitřní motivace .................................................................................................... 18 

3.5 Vnější motivace ..................................................................................................... 18 

3.5.1 Hmotné faktory .............................................................................................. 18 

3.5.2 Nehmotné faktory .......................................................................................... 23 

4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ........................................................................ 25 

4.1 Oblast motivace a péče o zaměstnance ................................................................. 26 



4.2 Zavedení nového způsobu měření spokojenosti a motivace ................................. 28 

5 VÝSLEDKY VÝZKUMU .......................................................................................... 30 

5.1 Metodika měření spokojenosti a motivace ............................................................ 30 

5.2 Analýza odpovědí na testované otázky ................................................................. 34 

5.3 Vyhodnocení odpovědí v závislosti na dni v týdnu .............................................. 45 

6 NÁVRH OPATŘENÍ .................................................................................................. 50 

6.1 Posouzení výhod a nevýhod nasazeného komunikačního nástroje ....................... 50 

6.2 Návrhy vyplývající z vyhodnocených odpovědí ................................................... 51 

6.3 Návrhy pro využívání zvoleného systému dotazování .......................................... 52 

7 ZÁVĚR ........................................................................................................................ 54 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

SEZNAM TABULEK 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

 



 Bc. Kateřina Hegerová: Spokojenost a motivace zaměstnanců ve společnosti BONATRANS GROUP a.s.  

  

2018  1 

1 ÚVOD 

Prosperita průmyslové firmy při správné volbě sortimentu výrobků závisí na dvou 

základních faktorech. Jedním je kvalita technického zařízení určeného na výrobu, kde 

rozhoduje stupeň automatizace a robotizace a druhým je kvalita pracovníků v celém 

spektru od dělnických profesí až po manažerské funkce. Každá profese vyžaduje jiné 

vlastnosti a schopnosti pracovníků. Významnou úlohu hraje také jejich vzdělání. Obecně 

platí, že s postupným zaváděním „Průmyslu 4.0“, budou na pracovníky kladeny náročnější 

technické úkoly spojené s uplatněním znalostí získaných kvalitním vzděláním. Je zřejmé, 

že při stávajícím technickém vybavení, právě lidský faktor bude tím rozhodujícím prvkem, 

který může významným způsobem ovlivnit kvalitu výroby i finanční ukazatele firmy. 

Kvalita práce je závislá na znalostech a schopnostech pracovníků, ale závisí také 

na jejich spokojenosti a motivaci. Z tohoto důvodu byla vybrána pro řešení diplomové 

práce tématika spokojenosti a motivace zaměstnanců ve výrobní průmyslové společnosti. 

Vhodným objektem pro aplikaci řešení se jevila výrobní průmyslová společnost 

BONATRANS GROUP a.s., která je významným celosvětovým výrobcem železničních 

dvojkolí a která zároveň projevila o řešení dané problematiky zájem. 

Stručná charakteristika vybrané společnosti je uvedena v první částí diplomové 

práce, a to z důvodu získání základního přehledu o struktuře, výrobním programu 

a o ekonomických ukazatelích společnosti. 

V teoretické části je vysvětlen pojem „spokojenost“ a jsou zde uvedeny faktory 

ovlivňující spokojenost zaměstnanců. Dále je vysvětlen pojem „motivace“, je zde uveden 

způsob jejího členění, a co zahrnuje. Jsou zde rovněž uvedeny vybrané motivační teorie, 

které slouží jako teoretický základ pro řešení praktické částí práce. 

Praktická část je zaměřena na analýzu současného stavu společnosti, kde jsou 

popsány zaměstnanecké výhody, které firma nabízí. Práce obsahuje návrh série otázek 

pro analýzu spokojenosti zaměstnanců. Je zde také popsán komunikační nástroj, přes který 

dotazování probíhá pomocí tzv. smajlíkového terminálu. V další kapitole jsou 

zaznamenány výsledky ve formě odpovědí na položené otázky a jejich následné 

vyhodnocení. Závěrem práce bude posouzení nově zavedeného komunikačního nástroje 

a případný návrh opatření na zlepšení situace, která z výsledků vyplynula.  
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO PRŮMYSLOVÉHO 

PODNIKU 

Společnost BONATRANS GROUP a. s. patří mezi významné výrobce železničních 

dvojkolí a jejich komponent. Své výrobky expeduje nejen na trhy v česku, ale velká část 

produkce směřuje do mnohých zemí světa. Společnost si během svého dlouhodobého 

působení vybudovala významné místo mezi ostatními konkurenčními firmami. Aby si toto 

místo udržela, respektive dále upevnila, musí vynaložit velké úsilí do činností, které 

zvyšující konkurence schopnost firmy na trhu. Jednou z oblastí zvyšování konkurence 

schopností je uplatnění poznatků z analýzy spokojenosti zaměstnanců. Tyto analýzy bývá 

vhodné spojit se strukturou výroby, technologií a pracovníků společnosti. Z tohoto důvodu 

je v této kapitole uvedena charakteristika jmenované společnosti. 

2.1 Historie společnosti  

Historie společnosti sahá až do roku 1885, kdy Albert Hahn a Heinrich Eisner 

založili v Bohumíně rourovnu, která postupem času zahájila provoz slévárny na výrobu 

litinových radiátorů. V roce 1958 se spojila s drátovnou společnosti Moravskoslezská a.s. 

a vznikl podnik s názvem Železárny a drátovny Bohumín. Důležitým zlomem společnosti 

BONATRANS byl rok 1965, kdy Železárny a drátovny Bohumín uvedly do provozu závod 

železničních dvojkolí. V roce 1970 vznikaly první dodávky dvojkolí pro osobní vlaky. 

Postupem času se dodávky rozšiřovaly do západní Evropy, Asie a do Severní a Jižní 

Ameriky. [10], [12] 

V roce 1999 začala firma působit jako samostatná společnost pod názvem 

BONTRANS a.s. Roku 2014 došlo ke spojení se společnosti GHH-Radsatz, která již přes 

200 let vyrábí dvojkolí pro těžební a železniční vozidla, a tím k vytvoření společnosti 

GHH-BONATRANS, která má příležitost růstu obou uznávaných značek v jedné silné 

skupině. [10], [11] 
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Obrázek 1: Logo společnosti 

Zdroj: [http://www.ghh-bonatrans.com/cs/o-nas/ke-stazeni/] 

2.2 Základní údaje společnosti BONATRANS GROUP a.s. 

Společnost BONATRANS GROUP a.s. sídlí v Bohumíně. Vlastní ji společnost 

Bonatrans Enterprises B.V., která sídlí v Nizozemsku ve městě Amsterdam. [23] 

Společnost vyrábí železniční dvojkolí a jejich díly, kterými jsou železniční kola 

a nápravy, kotouče a obruče. Výrobní sortiment je podrobněji popsán v kapitole 2.4.  

Uplatnění výrobků je velmi různorodé, začínající od lokomotiv a hnacích vozů, 

přes osobní jednopodlažní a patrové vozy, také metra, až po nákladní a speciální 

vagóny. [23] 

Více než 70 zemí světa, rozprostřených na pěti kontinentech, používá výrobky pro 

kolejové vozy, které tato společnost vyrábí. BONATRANS GROUP a.s. se svými výrobky 

podílí na provozu nejvýše položené železnice světa v Tibetu, vysokorychlostní ICE 

v Německu, TGV ve Francii, dokonce i v tunelech pod kanálem La Manche, kde je nejníže 

položená trať pod mořem. Také pro stavbu tratí v Evropě i v USA používají speciální 

stroje kola a nápravy této společnosti. [23] 

Společnost BONATRANS GROUP a.s. má tři dceřiné zahraniční společnosti, 

kterými jsou Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH, Bonatrans India Private Limited 

a Bonatrans Asia Limited. 

Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH se nachází v Německu, ve středu 

německého regiónu těžby uhlí a má dlouholetou tradicí, již od roku 1808. V současnosti je 

společnost hlavním dodavatelem koleček s gumovým odpružením, sady kol a také 

nízkopodlažních podvozkových systémů. [11] 

Bonatrans India Private Limited byla založena v roce 2013 se sídlem v indickém 

Aurangabádu. S rozjezdem společnosti a plnohodnotným náběhem výrobních kapacit 

se počítá v roce 2017/2018. [23] 
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Bonatrans Asia Limited sídlící v Hongkongu, byla založena v roce 2016 

za účelem přiblížením se zákazníkům a zvyšováním konkurenceschopnosti především 

v oblasti Číny a Korejského poloostrova. [23] 

2.3 Personální a ekonomické údaje společnosti 

Ke dni 31. prosince 2016 ve společnosti pracovalo 1 354 zaměstnanců. Z toho 

1 027 pracovníků (tj. 75,8 %) pracovalo na dělnických pozicích. Společnost dále 

zaměstnávala 215 agenturních pracovníků. Vývoj počtu zaměstnanců je zobrazen v níže 

uvedeném grafu, ve kterém je v roce 2013 patrný pokles pracovníků, způsoben úsporným 

opatřením v rámci zvyšování efektivity. [23] 

 

Obrázek 2: Vývoj zaměstnanců ve společnosti 

Zdroj: [vlastní zpracování podle výročních zpráv společnosti BONATRANS GROUP a.s.] 

Časová řada významných ekonomických údajů společnosti BONATRANS 

GROUP, a.s. je uvedena v tabulce č. 1. 

Tabulka 1: Významné údaje o společnosti [v mil. Kč] 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Tržby 5 276 5 142 5 518 5 891 5 451 

Čistý zisk 708 667 1 099 1 009 800 

Dlouhodobý majetek  1 887 4 216 4 420 4 843 4 948 

Závazky k zaměstnancům  40 36 34 37 42 

Zdroj: [vlastní zpracování podle výročních zpráv společnosti BONATRANS GROUP a.s.] 

Tržby do roku 2013 poklesly z důvodu snížené poptávky v západní Evropě. Roku 

2014 tržby stoupaly, díky vysoké poptávce v osobní přepravě a lokomotivním segmentu. 

Tržby roku 2015 představovaly nejlepší výsledek v historii společnosti, ale roku 2016 

došlo k poklesu tržeb oproti roku 2015 o 8,7 %, který byl způsoben poklesem poptávky 
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a rostoucím tlakem východní konkurence. Tržby se také ve sledovaném období odvíjely 

na celkovém výsledku hospodaření firmy. Čistý zisk se v roce 2014 zvýšil oproti roku 

2013 o 64,8 %. Avšak roku 2016 došlo k poklesu čistého zisku na hodnotu 

800,3 miliónů Kč, což je o 20,6 % více vůči roku 2015. Zisk umožnil financovat rozvojové 

aktivity soustřeďující se na vývoj, výzkum a inovace ve výrobě. Hodnota dlouhodobého 

majetku má rostoucí trend, který se během sledovaného období zvýšil o 162 %. Největší 

nárůst dlouhodobého majetku byl zaznamenán v roce 2013, kdy se hodnota zvýšila 

o 2 328 157 tis. Kč, důsledkem investic směřovaných do oblastí zvyšování kapacit 

a produktivity výroby, ověřování jakosti výrobků, bezpečnosti práce, apod. Investice 

do oblasti dlouhodobého majetku v roce 2016 byly nasměrovány na obnovu a nákup 

nových strojů na výrobních linkách a vybudování nové automatické rozměrové stanice. 

Závazky vůči zaměstnancům roku 2013 klesly o 11 % oproti roku 2012, z důvodu poklesu 

zaměstnanců, způsobeným úsporným opatřením v rámci zvyšování efektivity. Úsporné 

opatření pokračovalo i v roce 2014. V roce 2016 se závazky k zaměstnancům, v rámci 

nabírání nových zaměstnanců, zvýšily na hodnotu 42 266 tis. Kč. [23] 

Na vzdělání a rozvoj zaměstnanců je kladen velký důraz. Společnost každým rokem 

vynaloží na vzdělávání svých zaměstnanců přes 5 miliónů Kč, což je zhruba 12 % 

z celkové částky závazků vůči zaměstnancům. Náklady na vzdělání dosahují v průměru 

3 700 Kč na zaměstnance za rok. [23] 

2.4 Výrobní sortiment 

BONATRANS GROUP a.s. je významným výrobcem širokého sortimentu prvotřídních 

železničních dvojkolí, která dodává předním výrobcům kolejových vozidel a železničním 

společnostem, kterými jsou například Bombardier Transportation, Siemens Mobility, 

Alstom Transport nebo Škoda Transportation. 

2.4.1 Dvojkolí 

Dvojkolí je jeden z nejdůležitějších prvků podvozků železničních vozidel, který 

zajišťuje kontakt vozidla s kolejemi, tedy pohyb vozidla. Obecně se skládá z nápravy 

a dvou železničních kol, která jsou nalisována na obou koncích nápravy tak, aby svým 

rozchodem odpovídala vzdálenosti mezi kolejemi a aby hřídel nápravy na obou stranách 

kola přesahovala tak, aby mohla být uložena do ložisek a bezpečně uchycena. Podle 
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požadavků zákazníků může být dvojkolí vybaveno dalšími prvky, jako jsou brzdy nebo 

moduly pohonů. Konstruktéři dvojkolí jsou schopni pružně reagovat na měnící se 

konkrétní požadavky zákazníků, například rozchodu, prostorovým dispozicím, 

konstrukčním rozměrům, výkonům pohonů i brzd a náročnosti podmínek provozování 

zařízení. To vše při dodržení maximální spolehlivosti řešení a zajištění komplexního 

prodejního servisu a nabídce vysoce organizovanému systému údržby. [9] 

 

 

Obrázek 3: Ilustrační obrázek dvojkolí 

Zdroj: [http://www.ghh-bonatrans.com/cs/vyrobky-a-sluzby/dvojkoli/] 

Dvojkolí je jeden z nejdůležitějších prvků podvozků železničních vozidel, který 

zajišťuje kontakt vozidla s kolejemi, tedy pohyb vozidla. Obecně se skládá z nápravy 

a dvou železničních kol, která jsou nalisována na obou koncích nápravy tak, aby svým 

rozchodem odpovídala vzdálenosti mezi kolejemi a aby hřídel nápravy na obou stranách 

kola přesahovala tak, aby mohla být uložena do ložisek a bezpečně uchycena. Podle 

požadavků zákazníků může být dvojkolí vybaveno dalšími prvky, jako jsou brzdy nebo 

moduly pohonů. Konstruktéři dvojkolí jsou schopni pružně reagovat na měnící se 

konkrétní požadavky zákazníků, například rozchodu, prostorovým dispozicím, 

konstrukčním rozměrům, výkonům pohonů i brzd a náročnosti podmínek provozování 

zařízení. To vše při dodržení maximální spolehlivosti řešení a zajištění komplexního 

prodejního servisu a nabídce vysoce organizovanému systému údržby. [9] 

Sortiment vyráběných železničních dvojkolí [9]: 

 dvojkolí pro běžná a vysokorychlostní kolejová vozidla, 

 dvojkolí nízkopodlažní se samostatnou nápravnicí a odpruženými koly s využitím 

pryže, 

 dvojkolí hnací i nehnané, která se využívají pro osobní vozidla, 
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 dvojkolí s tlumením hluku pomocí tlumiči montovaných na kolech, 

 dvojkolí pro lokomotivy – jako komplet,  

 dvojkolí, která jsou pevnostně i tepelně optimalizovaná, 

 dvojkolí s využitím pro těžkou nákladní dopravu. 

 

Oblasti použití železničních dvojkolí vyráběných v BONATRANS GROUP a. s. [9]: 

 pro lokomotivy, 

 pro nákladní železniční vozy, 

 pro osobní železniční vozy,  

 pro vysokorychlostní vlaky, 

 pro tramvaje s nápravnicí se samostatnými koly, 

 pro vozidla metra. 

2.4.2 Kola 

Železniční kola jsou nutnou součástí každého kolejového vozidla. Musí být 

nalisována na železniční nápravy. Jde o komponentu, která zajišťuje bezprostřední styk 

vozidla s kolejemi. Proto se vyrábějí v mnoha různých profilech dle požadavků zákazníků. 

Jsou rovněž primárním prvkem, kde se uplatňují technologie odpružení a odhlučnění tak, 

aby byly splněny požadavky norem a maximalizováno pohodlí cestujících.  Proto se zde 

při výrobě nejvíce uplatní výsledky špičkových středisek výzkumu a vývoje. [13] 

 

Obrázek 4: Ilustrační obrázek kol 

Zdroj: [http://www.ghh-bonatrans.com/cs/vyrobky-a-sluzby/kola/] 

Sortiment vyráběných železničních kol [13]: 

 kola pro lokomotivy, 

 kola velkého průměru pro lokomotivy,  
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 kola pevnostně a teplotně optimalizována, 

 kola odpružená pryží, 

 kola vysoce odpružená, 

 kola s účinným systémem tlumení hluku, 

 kola speciální pro vysokorychlostní vlaky, 

 speciální kola pro doly nebo pomocná kola, 

 kola zpevněná kuličkováním. 

2.4.3 Nápravy 

Nápravy jsou nosnou součástí dvojkolí. Mohou být dodávány i samostatně jednak 

pro montáž přímo u zákazníka nebo pro výměnu. Nápravy se mohou dodávat s podélným 

vývrtem. Ten umožňuje diagnostikovat stav nápravy za provozu a vývrt současně sníží 

hmotnost výsledného dvojkolí, při dodržení velmi náročných mezinárodních norem. 

Přidanou hodnotou může být účinná povrchová ochrana nápravy, která zvyšuje její 

životnost. Důkazem využití moderních technologií může být úprava mechanických 

vlastností nápravy s využitím indukčního kalení. [16] 

 

Obrázek 5: Ilustrační obrázek náprav 

Zdroj: [http://www.ghh-bonatrans.com/cs/vyrobky-a-sluzby/napravy/] 

Sortiment vyráběných železničních náprav [16]: 

 nápravy hnací a nehnací, 

 nápravy jednoduchá pro nákladní dopravu, 

 nápravy s větším počtem sedel (až se 6 sedly), 

o pro převodovku, 

o pro brzdové kotouče. 
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 nápravy celistvé, 

 nápravy s úplným nebo částečným podélným vývrtem, 

 nápravy se závitem, 

 nápravy Indukčně kalené - náprava BONAXLE®, 

 nápravy s molybdenovým povlakem,  

 nápravy válečkované,  

 nápravy se speciálními nátěry. 

2.4.4 Komponenty a náhradní díly 

BONATRANS GROUP a.s. vyrábí a dodává další komponenty pro maximální 

využití celého dvojkolí a kompletní sortiment náhradních dílů, které jsou potřebné 

pro zajištění údržby. [15] 

Obrázek 6: Ilustrační obrázek náhradních dílů 

Zdroj: [http://www.ghh-bonatrans.com/cs/vyrobky-a-sluzby/nahradni-dily/] 

Sortiment komponent a náhradních dílů vedle celistvých kol a náprav [15]: 

 kolové obruče, 

 pryží odpružená kola a komponenty kol (obruče, kotouče, přítlačné kruhy), 

 nápravnice kol a portálové náprsnice, 

 pryžové segmenty pro odpružení kol, 

 upevňovací a montážní materiál, 

 zemnící kontakty, 

 zemnící bočníky, 

 ložiskové skříně a ložiska, 

 kovové prvky, které jsou spojené pryží, 

 koncové desky, 

 brzdové čelisti s brzdovými destičkami, 

 brzdové kotouče. 
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2.4.5 Tlumiče hluku 

Železniční doprava má stále nepříznivé dopady na životní prostředí. Proto je nutno 

tyto dopady minimalizovat. Ztížení životního prostředí vzniká především účinkem hluku 

během železničního provozu. Snížení vibrací a hluku železničních kol zajišťují tlumiče 

hluku. Ty se instalují na jednotlivá kola vozidel. [22] 

 

 

Obrázek 7: Ilustrační obrázek tlumiče 

Zdroj: [http://www.ghh-bonatrans.com/cs/vyrobky-a-sluzby/tlumice-hluku/] 

 

Sortiment tlumičů hluku [22]: 

 tlumicí kroužky, 

 tlumiče deskové,  

 tlumiče deskové s tlumicími kroužky, 

 tlumiče listové, 

 tlumiče vícesegmentové. 

 

Výhody vyráběných tlumičů hluku [22]: 

 vysoká účinnost tlumení,  

 možnost použití ve všech druzích železničních vozidel, 

 životnost kol neomezuje životnost tlumičů, 

 nízká hmotnost tlumičů, 

 konstrukce tlumičů umožňuje snadnou údržbu, 

 konstrukce tlumičů jsou maximálně přizpůsobené požadavkům zákazníků. 
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2.4.6 Nabídka služeb 

BONATRANS GROUP a.s. nabízí specializovaný komplexní servis dvojkolí, jehož 

kvalita je zajištěna využitím špičkových zařízení a přístrojů. Tyto služby jsou poskytovány 

během celého životního cyklu výrobků. [20] 

 

Obrázek 8: Ilustrační obrázek související se službami 

Zdroj: [http://www.ghh-bonatrans.com/cs/vyrobky-a-sluzby/servis/] 

Výčet nabízených služeb [20]:  

 záruční a pozáruční opravy dvojkolí, kol a náprav,  

 preventivní údržba dvojkolí, převodovek i ložiskových jednotek, 

 generální opravy komponent a sestav, 

 výměna kolových obručí, 

 nedestruktivní zkoušky, 

 kontroly rozměrů komponent, 

 pokovování náprav včetně sedel, 

 modernizace výrobků, 

 poradenství, 

 školení zákazníků, 

 technická spolupráce při uvádění produktů do provozu, 

 homologační zkoušky prováděné ve vlastních akreditovaných laboratořích, 

 poskytnutí Online dokumentace k výrobkům, 

 LCC a RAMS. 
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3 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

V této kapitole jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti pracovní spokojenosti 

a motivace. Pro získání definicí a zpracování motivačních teorií byly použity odborné 

literární prameny. Získané poznatky jsou výchozím materiálem pro konkrétní řešení 

praktické částí práce. 

Na jednu stranu je zřejmé, že spokojený zaměstnanec je významným faktorem, 

který ve svém důsledku může vést ke zvýšení zisku firmy. Proto je spokojený zaměstnanec 

cílem firmy. Na druhou stranu je to jen jeden z cílů, které tvoří logický provázaný celek. 

Pouze optimalizace všech cílů jako celku přináší růst prosperity celé firmy. [7]  

Strategie řízení firmy představuje způsob, jak této optimalizace cílů dosáhnout. 

Pokud budeme pohlížet na firmu jako na systém, pak jeden z možných pohledů je 

znázorněn na obrázku č. 9. 

 

 

 

 

a pod. 

 

 

 

 

Obrázek 9: Firma jako systém 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Každý systém ve zjednodušené podobě představuje souhrn prvků a vazeb mezi 

nimi. Z obrázku č. 9 je patrno, že prvky jsou tvořeny čtyřmi základními zdroji, kterými 

musí každá firma disponovat. Jde o zdroje materiální, finanční, lidské a informační. Bez 

kteréhokoli prvku nemůže tento systém pracovat a tedy ani existovat. 
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Prosperita firmy závisí na kvalitě těchto prvků a kvalitě jejich vzájemných vazeb. 

Z obrázku č. 9 je dále patrno, že jen komplexní propojení všech prvků tohoto systému 

navzájem může zajistit efektivní práci systému jako celku. 

Materiální zdroje jsou nutné k tomu, aby bylo co, kde a na čem vyrábět. Materiální 

zdroje mohou být v současné době využity pouze za podpory lidských zdrojů, i když stále 

se rozvíjející obor robotizace je logicky podnětem pro snahy firem o změnu poměru mezi 

materiálními zdroji a lidskými ve prospěch těch prvních. 

Informační zdroje zde lze chápat jako jakékoli dovednosti a znalosti hlavně 

lidských zdrojů, které byly nabyty během studia, odborné praxe, školení a podobně. 

S tím vším jsou nutně provázány i zdroje finanční, které se v ne malé míře podílejí 

na chodu firmy. 

Z uvedeného je patrno, že nejdůležitějším zdrojem jsou zdroje lidské, které jsou 

hybnou sílou výroby a které významným dílem ovlivňují zisk, konkurenceschopnost a tím 

i prosperitu firmy. 

Z tohoto důvodu vyvstává nutnost optimalizace řízení lidských zdrojů ve firmách, 

s čímž úzce souvisí organizace systematického zkoumání spokojenosti zaměstnanců 

s následnou aplikací opatření vedoucích k jejich maximální a efektivní motivaci. [1], [2] 

3.1 Pracovní spokojenost 

Spokojenost obecně je značně složitý pojem, protože jde vždy o subjektivní pocit 

každého jedince. Pracovní spokojenost lze chápat jako příjemný, pozitivní stav 

zaměstnanců, který je spojený s prací, pracovním kolektivem a pracovními podmínkami. 

Pracovní spokojenost úzce souvisí s pracovní motivací. Spokojenost zaměstnance s práci je 

podnětem k jeho aktivnímu přístupu a pracovnímu výkonu, naopak nespokojenost s prací 

může vést k frustraci zaměstnance, snížení jeho pracovních výkonů a kvality práce. Úroveň 

pracovní spokojenosti je ovlivněna působením vnitřních podnětů zaměstnance a vnějších 

pobídek k činnosti. Jestliže zaměstnanec na sobě zaznamenává v práci stres, vysokou 

pracovní zátěž, nedostatek času na osobní a rodinný život, a jsou-li na něho kladeny 

nereálné pracovní nároky, případně vnímá nespravedlivé jednání nadřízených, jeho 

spokojenost s prací bude prudce klesat. Pracovní spokojenost může být také podstatně 
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ovlivněna fyzickým či psychickým stavem zaměstnance nebo také jeho rodinnými 

vztahy. [19] 

 

Mezi hlavní faktory pracovní spokojenost patří: 

 hmotná odměna, 

 jistota práce, 

 vztahy mezi pracovníky na pracovišti, 

 pracovní zařazení (obsah a charakter práce, pracovní zátěž), 

 pracovní prostředí, 

 pracovní podmínky, 

 možnost seberealizace. 

Pořadí zde uvedené nemusí odpovídat prioritám každého zaměstnance. Ty mohou být 

ovlivněny povahovými rysy, výchovou, vzděláním a roli v pracovním procesu. 

3.2 Motivační teorie 

Existuje celá řada teorií pracovní motivace, která představuje soubor poznatků 

a hypotéz o faktorech, které ovlivňují chování člověka v pracovním procesu. Teorie mívají 

často v určitých situacích odlišné specifikace příčin lidského jednání, ze kterých vyplývají 

různé východiska. Motivační teorie se používají jako návod pro praktické uplatnění jejich 

závěrů při vedení lidí, avšak je nutné, aby byly použitelné v běžné řídicí činnosti v takové 

formě, která je realizovatelná vedoucími zaměstnanci na všech úrovních hierarchické 

struktury řízení. Pro řešení problematiky motivace k práci byly následně vybrány nejčastěji 

používané koncepce, vycházející z teoretických principů prací A. Maslowova, 

F. Herzberga a D. McGregora. [4] 

3.2.1 Maslowova teorie potřeb 

Abraham Maslow utřídil lidské potřeby do tzv. Pyramidy potřeb. Hlavním cílem 

každého člověka je uspokojování svých potřeb. Tato teorie vymezuje potřeby do skupin 

podle hierarchického uspořádání od základních potřeb člověka, které mají největší váhu 

v celé struktuře potřeb (zajišťují jeho přežití a reprodukci), až po nejvyšší potřebu 

seberealizace. 
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Uspokojením té které potřeby klesá její význam a nastupuje potřeba vyšší. Aby 

se vyskytla požadovaná potřeba, musí být plně uspokojeny všechny hierarchicky 

předcházející potřeby, které tak ztrácí svojí naléhavost. Motivace tedy trvá, dokud není 

dosaženo cíle, avšak dlouhodobě neuspokojenou potřebou mohou vznikat potřeby 

náhradní, které také mohou u zaměstnance odvádět pozornost a úsilí nežádoucím směrem. 

Struktura potřeb každého člověka může být různorodá s různou váhou jednotlivých skupin 

potřeb. [3], [4] 

 

 

Obrázek 10: Maslowova pyramida potřeb 

Zdroj: [vlastní zpracování podle [4]] 

Potřeby lidí jsou uspořádány v určitých stupních podle váhy potřeby v celé 

struktuře potřeb a dělí se na: 

Existenční potřeby (1. stupeň) – jsou základní potřeby, které jsou pro člověka nutné 

k udržení svého života. Patří zde potřeby potravy, vody, spánku, vzduchu, ochrany 

zdraví apod. 

Potřeby bezpečnosti (2. stupeň) – jsou především potřeby ekonomického charakteru. 

Patří zde potřeba zajištění jedince a jeho rodiny, jistota zaměstnání i do budoucna. Tato 

potřeba má významnou roli v individuální struktuře potřeb téměř každého zaměstnance. 

Sociální potřeby (3. stupeň) – jsou potřeby přátelství a lásky. Potřeba začlenit se 

do skupiny, společnosti a také dobrých mezilidských vztahů a kontaktu s okolím. 

Psychologické potřeby (4. stupeň) – jsou významnou potřebou zaměstnanců s vysokými 

ambicemi a schopností prosadit se. Patří zde potřeba uznání, sebeúcty, prestiže a respektu. 



 Bc. Kateřina Hegerová: Spokojenost a motivace zaměstnanců ve společnosti BONATRANS GROUP a.s.  

  

2018  16 

Potřeby seberealizace (5. stupeň) – jsou na vrcholu potřeb člověka, které nemusí být 

nikdy naplněny. Patří zde potřeba osobního rozvoje, možnost ovlivnit utváření vlastního 

života a rozvoj uvědomění si vlastní hodnoty. 

3.2.2 Herzbergova teorie 

Herzberg rozdělil motivační faktory do dvou skupin, které ovlivňují pracovní 

spokojenost zcela odlišně. Jde o faktory hygieny a motivátory vnitřních pracovních potřeb. 

Mezi faktory hygieny se řadí politika organizace a vedení, mzda, pracovní 

podmínky, mezilidské vztahy a jistota pracovního místa. Tyto faktory v dobrém stavu 

nevyvolávají pracovní nespokojenost a nemají vliv přímého podnětu na aktivitu 

zaměstnanců. Faktory hygieny tvoří nezbytnou základnu, na kterou lze stavět nadstavbu 

působením motivátorů, která by vedla k vyššímu a kvalitnějšímu pracovnímu výkonu 

zaměstnance. Avšak špatný stav těchto faktorů vede k nespokojenosti zaměstnanců. 

Motivátory vnitřních pracovních potřeb zahrnují pracovní úspěch, obsah práce, 

odpovědnost, ocenění pracovního výkonu a možnost osobního rozvoje. Působí-li tyto 

faktory pozitivně, jsou podnětem k aktivitě a pracovnímu výkonu zaměstnance. Tyto 

pozitivně laděny faktory představují nejúčinnější složku motivace k práci. [4] 

3.2.3 McGregorova teorie X a teorie Y 

Tato teorie nebývá v odborné literatuře jednoznačně řazena mezi motivační teorie, 

ale její aplikace má závažné důsledky i pro oblast motivace. Je založena na lidském 

chování a motivaci v organizaci. Rozděluje pracovníky do dvou typických skupin, na 

jejichž řízení se aplikují dvě diametrálně rozdílné teorie, které se označují jako teorie X 

a teorie Y. [4] 

Typ zaměstnance, ke kterému je vhodné přistupovat podle teorie X se vyhýbá práci, 

odpovědnosti, má nechuť ke změnám a nedá se mu plně důvěřovat. Takové zaměstnance je 

třeba vést autoritativním jednáním pomocí návodů, příkazů a musí se důsledně kontrolovat 

jejich práce. Zaměstnanci jsou donucování k práci pomocí vnějších stimulů a to buď 

trestem, nebo odměnou. Typ zaměstnance, ke kterému je vhodné přistupovat podle teorie 

Y, je ctižádostivý, motivovaný a odpovědný ke své práci. Směřuje svá úsilí vlastní 

iniciativou a provádí vlastní kontrolu úkolů tak, aby bylo dosaženo stanoveného cíle. 

Vedení by mělo vytvářet prostor pro kreativitu a využití všech schopností svých 
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zaměstnanců. Lze je motivovat i jinak než hmotnými vnějšími stimuly, například 

pochvalou nebo projevením důvěry ze strany zaměstnavatele. [4] 

3.3 Motivace 

V odborné literatuře existuje celá řada definicí pojmu motivace. Výstižně je tento pojem 

v obecné rovině uveden v díle M. Homoly: Jde o souhrn lidských pohnutek vedoucích 

k určitému jednání či chování člověka. [6] Tyto cíle si může člověk vytýčit sám, nebo mu 

jsou importovány vnějším subjektem. Podobně je tomu i při motivaci k práci.  

Z uvedeného by se dalo zjednodušeně motivaci k práci zaměstnanců chápat jako získání 

zájmu pracovníku o optimální plnění pracovních úkolů. 

Aktivní přístup zaměstnance k pracovnímu výkonu vzniká buď vlivem vnitřních 

pohnutek – motivů, nebo vlivem vnějších podnětů - stimulů.  

Stimulace je poměrně jednoduchým způsobem, jak motivovat zaměstnance k práci 

pomocí vnějších stimulů. Dokud je kompenzováno nepohodlí spojené s výkonem práce 

atraktivními hodnotami a vyplácena odměna, můžeme očekávat, že zaměstnanci budou 

svou práci plnit. Avšak tato práce bude probíhat jen po dobu působení stimulů. 

Motivace probíhá pomocí vnitřních motivů zaměstnance, kdy práce může být 

za příznivých podmínek vykonávaná i bez působení vnějších stimulů. Zaměstnanec 

vykonává práci, protože ho baví a považuje ji za významnou a důležitou. Vykonání práce 

mu přináší radost a sebeúctu. Ovšem aby motivace zaměstnance byla účinná, je třeba dobře 

znát člověka, kterého chceme motivovat a vědět o jeho motivech samotných. 

Výkon práce a motivaci zaměstnance může značně ovlivnit i výše kladených 

požadavků. Při kladení nízkých požadavků na zaměstnance motiv není ovlivněn. Zato 

kladení vysokých požadavků ovlivňuje jednání zaměstnance a tím stoupá motiv 

pracovního výkonu, viz tabulka č. 2. Pokud zaměstnanec správně splní očekávaný úkol, 

vnitřní motiv roste, v opačném případě dochází k jeho oslabení. 
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Tabulka 2: Vliv motivu na pracovní výkon 

Vliv motivu na pracovní výkon 

Malý Velký 

Rutinní práce   Specifické úkoly 

Obsah práce nevýznamný, Obsah práce významný 

Žádné termíny Důležité termíny 

Zdroj: [zpracováno podle [4]] 

3.4 Vnitřní motivace 

Vnitřní motivace vychází z vnitřních pohnutek člověka, kdy člověk chce pracovat, 

aby uspokojil své potřeby a zároveň, aby měl z práce radost. K práci ho motivuje celá řada 

vnitřních faktorů: 

 Úspěch (dosažení cíle) 

 Práce sama 

 Odpovědnost 

 Povýšení 

 Možnost osobního růstu 

3.5 Vnější motivace 

Vnější motivace je aktivovaná pomocí stimulů, které člověka mají motivovat 

k práci a zajistit celkovou spokojenost s vykonávanou prací a s firmou, ve které pracuje. 

Stimuly, které se používají při hodnocení a motivaci zaměstnanců, jsou rozděleny na 

hmotné a nehmotné faktory.  

3.5.1 Hmotné faktory 

Hmotné stimulační faktory přinášejí zaměstnancům určitou hodnotu, vyjádřenou 

v peněžité či nepeněžité formě. Hmotné faktory je možno rozdělit do dvou základních 

skupin. Odměňování za vykonanou práci a zaměstnanecké výhody. 

A. Odměňování za vykonanou práci 

V podnikatelském sektoru je základním prvkem mzdového systému mzda. Mzdou 

se rozumí podle zákona č. 262/2006 sb., zákoník práce, §109 Mzda, plat a odměna 

z dohody, odst. 2 a odst. 4 „(2) Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty 
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(naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, není-li v tomto 

zákoně dále stanoveno jinak. (4) Mzda a plat se poskytují podle složitosti, odpovědnosti 

a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti 

a dosahovaných pracovních výsledků.“ [25] 

Velké organizace mají mzdový systém nastaven na základě tzv. mzdotvorných 

faktorů, podle kterých se systematicky odměňuje pracovníky. Mzdotvorné faktory jsou 

jednotlivě vypsány v následující tabulce č. 3, ke kterým jsou přiděleny jednotlivé složky 

mzdy, které ve výsledku tvoří strukturovanou mzdu. Mzdový systém může být složen 

z tarifní soustavy a mzdových forem. Tyto formy odměňování stimulují ke zvýšení 

a zlepšení pracovních výkonů zaměstnanců. [4] 

Tabulka 3: Struktura mzdy za vykonanou práci 

Mzdotvorný faktor Složka mzdy 

Hodnota práce Mzdový tarif  

Mimořádné pracovní podmínky Příplatky 

Pracovní výkon jednání Mzdové formy 

Cena práce 
Výše mzdového tarifu 

Doplňková mzdová forma 

Zdroj: [zpracováno podle [4]] 

Tarifní soustava se skládá ze mzdového tarifu, tedy zaručené mzdy a příplatků, 

které zaměstnanci náleží za nestandardní pracovní podmínky. Mzdový tarif se odvíjí podle 

hodnoty práce zaměstnance, která se vyhodnocuje podle míry složitosti, namáhavosti 

a odpovědnosti. Podle těchto předpokladů se práce zařazuje do tarifních stupňů, které jsou 

vyjádřeny buď pevnými tarify, tarify s rozpětím od – do, nebo určením tarifního 

maxima. [4], [8]  

Druhou možností je, že organizace k odměňování zaměstnanců využívá mzdové 

formy, které se používají pro mzdové ocenění výsledků práce, pracovního jednání 

a hospodaření s finančními a věcnými prostředky. Mzdové formy jsou rozděleny 

na základní, kde patří především úkolová a časová mzda a na doplňkové, které zahrnují 

osobní ohodnocení, provize, prémie, bonus, odměny apod. 

Úkolová mzda je používána při odměňování dělníků, kteří značný podíl činností 

vykonávají ručně. Odvozena je od množství odvedeného výkonu v normohodinách nebo 

kusech. Výkon se hodnotí podle plnění stanovených norem. Při této práci musí být 
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dodržovány pracovní a technologické postupy, které jsou zaměstnancům předem 

oznámeny. Úkolová mzda se jeví jako vysoce motivační, díky přímému výdělku 

za skutečně odpracovaný výkon. Avšak vidina vysoké mzdy, může zaměstnance vést 

k nadměrnému fyzickému vypětí a vyvolat celou řadu negativních jevů. Může docházet 

k nehospodárnému zacházení se zařízením, nedodržování technologického postupu 

a bezpečnostních předpisů a v neposlední řadě i k zhoršení kvality práce a přetěžování 

samotného zaměstnance. [4] 

Časová mzda je poměrně jednoduchá a srozumitelná. Je dána buď hodinovým 

mzdovým tarifem, který se používá u dělnických profesí, nebo měsíčním tarifem, 

používaném u nemanuálních činností, kdy je částka lineárně závislá na počtu 

odpracovaných dnů v daném měsíci. V některých případech pracovník dostává za svou 

práci týdenní výplatu. Časová mzda má proti úkolové mzdě nízký stimulační podnět, který 

by vedl ke zvyšování pracovního výkonu, a proto je potřeba probouzet motivaci 

zaměstnanců například doplňkovými formami. [4], [8] 

Osobní ohodnocení je individuální ohodnocení pracovníka za dlouhodobě 

dosahované výsledky nebo provádění náročné práce. Osobní hodnocení je určeno 

procentem základní mzdy, kdy je předem dáno, jakého procentního maxima může 

dosáhnout. [8] 

Prémie jsou individuálními či kolektivními pobídkovými formami mzdy, které 

doplňují úkolovou nebo časovou mzdu. Dělí se na jednorázové prémie a prémie 

pravidelné. Jednorázové prémie bývají mimořádné, například za přítomnost, kdy 

se odměňuje nulová pracovní neschopnost nebo za věrnost, přičemž vyjadřují poděkování 

za určitý počet odpracovaných let ve firmě. Pravidelné prémie odměňují pracovníky 

za plnění úkolu v určitém termínu, za kvalitu práce a úspory a také za množství odvedené 

práce. [4], [8] 

Bonus představuje odměnu za splnění specifických a mimořádných cílů 

jednotlivcem nebo skupinou. Skupinový bonus má za úkol vázat tým k vynaložení 

společného úsilí. Avšak může dojít ke zhoršení sociálního klimatu nebo ke snížení 

motivace v důsledku menší zainteresovanosti některých členů na skupinovém úkolu. 

Bonusem mohou být kompenzovány prémie, osobní ohodnocení nebo účast 

na výsledku. [4] 
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V současnosti je také velmi oblíbená odměna za zlepšovací návrh, při které musí 

být prokázáno, že došlo k poklesu nákladů nebo přírůstku zisku. Odměna se může lišit, 

neboť každá firma si ji může určit dle svého uvážení. [8] 

 

B. Zaměstnanecké výhody 

Organizace využívají zaměstnanecké výhody v boji o získání nových pracovních sil 

a udržení svých současných zaměstnanců. Zaměstnanecké výhody, zvané také jako 

benefity, organizace poskytuje s cílem dlouhodobě motivovat pracovníky k pracovním 

výkonům. Benefity jsou poskytovány nezávisle na pracovním výkonu, avšak rozsah může 

být odlišný v závislosti na délce zaměstnání a postavení zaměstnance v organizaci. Výběr 

benefitů, které organizace bude svým zaměstnancům nabízet je poměrně složitý proces, 

jelikož každý zaměstnanec může preferovat jiné výhody, které jsou ovlivněny například 

pohlavím, věkem zaměstnance, životními podmínkami, osobními zájmy a řadou dalších 

faktorů. Některé benefity jsou zaměstnancům poskytovány bezplatně, na jiné zaměstnanci 

přispívají určitou částkou. Zaměstnanecké výhody umožňují zaměstnancům zvýšit svůj 

příjem bez povinnosti zdanění a zároveň některé z těchto výhod jsou pro organizaci, jako 

náklad, daňově uznatelné. Od daně jsou osvobozeny pouze ty příjmy a poskytování 

zaměstnaneckých výhod, které uvádí zákon č. 586/1992 sb., zákon České národní rady 

o daních z příjmů. Zaměstnanecké výhody lze rozdělit na peněžité a nepeněžité formy. [4], 

[8], [17], [24]  

Peněžité formy 

Jedná se o formu odměny, kdy je zaměstnanci poskytnut určitý finanční obnos. 

Organizace používají dodatečných zvýhodnění pro zaměstnance, kterými přispívají 

k Vánocům nebo na dovolenou, tzv. 13. a 14. mzda. Dalším benefitem, který organizace 

může nabídnout, jsou příspěvky nebo dárky, které zaměstnanec dostává ke svému 

životnímu jubileu. Organizace také poskytují zvýhodněné firemní půjčky, kterými mohou 

pomoci zaměstnancům v nouzi. [8] 

Organizace se snaží posílit spokojenost svých zaměstnanců tím, že nabízí celou 

řadu různých příspěvků, kterými mohou být například příspěvky: 

 na kulturu, 
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 na rekreaci a sport, 

 na penzijní spoření 

 životní pojištění, 

 na dopravu, 

 na ubytování, 

 na ošacení, 

 na vzdělávací kurzy, 

 na školné dětí, 

 příplatky k nemocenské. [5] 

V současné době je trendem v poskytování benefitů využívání tzv. kafetéria 

systému, který umožňuje zaměstnancům v rozsahu předem zvoleného rozpočtu 

si individuálně zvolit požitky dle svého přání. To umožňuje zaměstnance motivovat podle 

svých potřeb a organizace tak ušetří náklady za nevhodně zvolené benefity. [4] 

Nepeněžité formy 

Tato forma odměňování nepředstavuje finanční obnos, je vázána k přesně určeným 

odměnám, například ve formě dárkových poukázek. Nejpoužívanější nepeněžní formou, 

kterou lze navýšit příjem zaměstnance osvobozený od daně z příjmu, jsou stravenky, 

určené k nákupu potravin a stravování. Pro zaměstnavatele jsou taktéž výhodné, neboť 

podle zákona č. 586/1992 Sb., Zákon České národní rady o daních z příjmů § 24, odst. 2, 

písmeno j), bod 4. může uplatnit 55 % z ceny každé stravenky jako daňový 

náklad. [17], [24] 

Organizace mohou zaměstnancům poskytovat automobily pro služební i soukromé 

účely, které se vážou zákonem č. 586/1992 Sb., Zákon České národní rady o daních 

z příjmů § 6, odst. 6.  

Často jsou také ve firmě přiděleny služební telefony s výhodnými firemními tarify. 

Oblíbenými benefity pro zaměstnance se stávají různé formy nadstandardních dnů 

dovolené, tedy nad rámec daným zákonem. Patří zde například týden dovolené navíc nebo 

tzv. sick days, které umožňují využít 2 - 5 dnů volna k vyléčení příznaků nemoci bez 

nutnosti návštěvy lékaře. Zaměstnavatel tyto dny platí určitým procentem ze mzdy, které 
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se pohybuje v rozmezí od 60 - 100 %. Dalším známým volnem, určeným k zařizování 

osobních záležitostí na úřadech nebo u lékaře, jsou tzv. free days. [21] 

Zaměstnance v organizacích také často láká pružná pracovní doba nebo možnost 

práce z domova, známá pod názvem home office. Tyto výhody ovšem nebývají 

realizovatelné pro všechny pracovní pozice. [5] 

3.5.2 Nehmotné faktory 

Faktory nehmotného charakteru jsou zakotveny v osobním pocitu spokojenosti 

zaměstnance a jsou ovlivněny sociálním prostředím v organizaci. Prosperita 

zaměstnavatele je ve velké míře závislá na pracovním chování zaměstnanců. Zaměstnanci 

jsou zdrojem nových nápadů a poznatků, které organizaci přináší zlepšení výkonnosti nebo 

kvality výrobků a služeb. Proto je třeba o zaměstnance pečovat, a to zejména v oblasti 

pracovních vztahů, pracovních podmínek, pracovního prostředí, personálního rozvoje, 

apod. [4] 

Pracovní a mezilidské vztahy v organizaci se významně podílejí na spokojenosti 

zaměstnanců. Příznivé vztahy se odrážejí na pracovních výkonech, minimalizují výskyt 

konfliktů, stávek a stížností. Dosahuje se větší důvěry mezi zaměstnanci a vedením. 

Především by měl být kladen velký důraz na vztahy mezi nadřízenými a podřízenými, 

neboť zejména negativní postoj k nadřízenému by vedl ke snižování vnitřního stimulu 

zaměstnance při výkonu práce.  

Pracovní prostředí ovlivňuje kladně či záporně zaměstnance při výkonu práce. 

Pro vytvoření vhodných pracovních podmínek, je třeba řešit mnoho faktorů (sociálně 

psychologické, biologické, fyzikální, chemické, apod.), které se odrážejí na kvalitě 

pracovního výkonu, psychické vyrovnanosti i na zdravotním stavu zaměstnance. 

Zaměstnavatel musí dodržovat celou řadu podmínek, uvedených nařízením vlády 

č. 361/2007 Sb., pro ochranu a zdraví zaměstnanců při práci. Organizace se soustřeďují 

především na fyzikální podmínky při práci, prostorové řešení pracoviště a sociálně 

psychologické podmínky. [8] 

Fyzikální podmínky jsou upravovány hygienickými předpisy, tak aby chránily 

zdraví zaměstnanců při práci. Zaměstnavatel by měl tedy dbát na kvalitu pracovního 
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ovzduší, kontrolovat překročení zdravotních limitů hluku, vhodně zvolit typ a intenzitu 

osvětlení a barevnou úpravu pracoviště. [8] 

Zaměstnavatel se musí zaměřit také na prostorové řešení pracoviště, aby 

zaměstnanci pracovali ve vhodné pracovní poloze, měli na míru nastavenou pracovní 

plochu a sedadla. Zaměstnavatel jim musí dopřát dostatečně velký prostor pro pohyb, 

pracovní úkony a pohodlný přístup na pracoviště. [8] 

V neposlední řadě musí zaměstnavatel řešit sociálně psychologické podmínky 

práce, kdy volí, zda bude zaměstnanec pracovat izolovaně, nebo v neustálém kontaktu 

s dalšími pracovníky. Zpravidla platí, že při duševní práci by zaměstnanec neměl být rušen 

přítomností jiných pracovníků. U fyzické práce přítomnost jiných pracovníků při práci 

tolik neruší. Avšak je nutno brát na vědomí, že přílišná izolace může u zaměstnance 

vyvolat psychickou nepohodu. [8] 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců hraje důležitou roli v oblasti péče 

o zaměstnance, kdy se organizace snaží o odborné/profesní vzdělávání zaměstnanců a také 

se jim snaží umožnit jejich osobní rozvoj. Vzhledem k rychlému vývoji technologií 

a objevených nových poznatků je důležité, aby zaměstnanci neustále rozšiřovali 

a prohlubovali své znalosti a dovednosti, díky kterým se stávají flexibilnějšími 

a připravenými čelit změnám. Prohloubení nebo zvýšení kvalifikace zaměstnance vede 

k lepšímu pracovnímu výkonu, který se odráží na vyšší produktivitě organizace. I pro 

samotného zaměstnance to má výhody v možnosti profesního růstu, což zvyšuje šanci 

na povýšení nebo dosažení lepšího uplatnění na trhu práce. Organizace se pro zvýšení 

spokojenosti zaměstnanců snaží umožnit jim aktivity vhodné pro jejich osobní rozvoj, 

na které zcela nebo částečně přispívá. Nejčastěji to bývají kurzy cizích jazyků, kurzy 

v oblasti práce na počítači či kurzy správného vedení lidí. [4], [8]  

Služby poskytované zaměstnancům, nabízené nad rámec svých povinností, mají 

zpříjemnit čas strávený v práci a osobní život. Patří zde například firemní jídelna, která 

se stará o kvalitu stravování zaměstnanců, odpočinkové místnosti, kde mohou zaměstnanci 

relaxovat nebo si zahrát nějakou hru s kolegy. Také mohou být zřizovány firemní školky 

pro děti zaměstnanců, což rodičům ušetří hlavně čas na dopravu do a z práce.  
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Společnost BONATRANS GROUP a.s. v současné době zaměstnává 

1 344 zaměstnanců, z toho 1 127 zaměstnanců je mužů (což je 84 % z celkového počtu) 

a 217 žen. Vysoké procento mužů v pracovním procesu je zapříčiněno tím, že většina 

technologických procesů probíhá v náročných podmínkách, práce je namáhavá 

a v mnohých případech vyžaduje použití značné síly. Jde tedy o takové pracovní pozice, 

které přísluší dle zákoníku práce právě mužům. 

Tabulka č. 4 zobrazuje počet zaměstnanců, spadajících do příslušné kategorie podle 

vzdělání, která je rozdělená na muže a ženy. Z tabulky je patrno, že ve společnosti pracuje 

nejvíce zaměstnanců, kteří ukončili středoškolské studium výučním listem, tedy 47 % 

zaměstnanců, což je způsobeno důležitostí odborné profese řemeslníků a opravářů 

ve firmě. Druhou nejpočetnější skupinou jsou zaměstnanci se středoškolským vzděláním 

zakončeným maturitní zkouškou. Vysokoškolských zaměstnanců je ve firmě 181, což je 

13,5 %. Tito zaměstnanci jsou pro společnost velmi důležití, patří zde především techničtí 

a odborní pracovníci. Ti mají největší podíl na optimalizaci jednotlivých technologií, 

na zvyšování výrobnosti výrobních agregátů, na zvyšování kvality výsledných výrobků, 

čímž zvyšují konkurenceschopnost společnosti. Zajišťují zakázky, plánování výroby, 

kontrolu a řídí celkový chod společnosti. Nejmenší zastoupení ve firmě mají zaměstnanci 

s vyšším odborným vzděláním, kteří tvoří 1,3 % z celkového počtu zaměstnanců a těsně 

za nimi se řadí zaměstnanci se základním vzděláním (1,6 %), kteří ve firmě často pracují 

již několik desítek let, kdy nebylo vyšší vzdělání požadováno a vzhledem k jejich věku je 

jejich nižší vzdělání tolerováno, zvláště tehdy, když se svou odbornou praxí vykazují 

srovnatelné výsledky jako zaměstnanci s vyšším vzděláním. 

Tabulka 4: Přehled zaměstnanců podle nejvýše dosaženého vzdělání 

Kategorie vzdělání Muži Ženy Celkem 

Základní a bez vzdělání 14 8 22 

Vyučení bez maturity 551 82 633 

Vyučení s maturitou 207 26 233 

Střední s maturitou (odborné a všeobecné) 203 54 257 

Vyšší odborné 17 1 18 

Vysokoškolské 135 46 181 

Celkem 1 127 217 1 344 

Zdroj: [interní informace + vlastní zpracování] 
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Následující tabulka zobrazuje rozdělení zaměstnanců podle pracovních kategorií. 

Z uvedeného lze vyčíst, že nejvíce zaměstnanců pracuje v kategorii řemeslníků a opravářů. 

Na druhé místo se řadí techničtí a odborní pracovníci a na třetím místě jsou montéři 

a pracovníci obsluhující stroje a zařízení. 

Tabulka 5: Přehled zaměstnanců podle kategorie zaměstnání 

Kategorie zaměstnání Muži Ženy Celkem 

Zákonodárci a řídicí pracovníci 16 1 17 

Specialisté (vědečtí a odborní duševní pracovníci) 50 8 58 

Techničtí a odborní pracovníci (a nižší zdravotničtí) 216 77 293 

Úředníci (a administrativní pracovníci) 3 19 22 

Řemeslníci a opraváři 637 35 672 

Obsluha strojů a zařízení, montéři  189 40 229 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 16 37 53 

Celkem 1 127 217 1 344 

Zdroj: [interní informace + vlastní zpracování] 

Společnost klade velký důraz na společenskou odpovědnost především v oblastech 

životního prostředí, etického kodexu, péče o zaměstnance a také péče o komunitu.  

4.1 Oblast motivace a péče o zaměstnance 

Některé benefity, zaměstnanecké výhody a péče o zaměstnance jsou vymezeny 

v kolektivní smlouvě společnosti, která je dostupná každému zaměstnanci. Na tyto pak má 

zaměstnanec právní nárok. 

Pro společnost je důležité, aby její zaměstnanci byli maximálně spokojeni. A proto 

se jim snaží i mimo kolektivní smlouvu vytvářet co nejlepší podmínky pro výkon práce 

a odměňovat je tak, aby docházelo k co možná nejkvalitnějšímu uspokojování jejich 

potřeb. Společnost si je vědoma, že vedle mzdy hrají významnou motivační roli i jiné 

formy odměny a proto nabízí svým zaměstnancům celou řadu zaměstnaneckých výhod 

a benefitů. 

Jako hlavní benefit společnosti, který je poskytován každému zaměstnanci je týden 

dovolené nad rámec vymezený zákoníkem práce. Zaměstnanci tedy čerpají 5 týdnů 

dovolené. 

Společnost poskytuje pro zlepšení fyzického a duševního zdraví zaměstnanců deseti 

denní rekondiční ozdravné pobyty, kdy zaměstnanec dostává po dobu pěti dnů pracovní 
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volno s náhradou mzdy. Dále nabízí zaměstnancům a jejich rodinám určité slevy 

na rekreační ubytování a slevu na cestovní pojištění. Pro děti zaměstnanců se organizují 

letní a zimní tábory. Společnost umožňuje ve svých prostorách využití závodní jídelny 

s 55% příspěvkem z ceny hlavního jídla, kde si zaměstnanci mohou vybrat až z devíti 

nabízených jídel, které obsahují slanou, sladkou nebo vegetariánskou variantu, které si 

mohou obohatit salátem nebo zákuskem. Zaměstnancům je na pracovištích zajištěn pitný 

režim nad zákonný rámec v podobě pitné vody. Prodejní automaty s kávou a dalšími 

teplými nápoji pak navyšují nabídku nápojů. 

Pro větší osobní komfort zaměstnanců při dojíždění do práce nebo i v osobním 

životě společnost nabízí slevy na vlaky a autobusy společnosti LEO Express. Pro zajištění 

přijatelné úrovně dopravy do a z práce jsou využívány spoje veřejných dopravních 

prostředků, které přijíždí až před bránu společnosti. Vybraným pracovníkům, dle pracovní 

pozice, je poskytnuto služební vozidlo nebo také využití služebního mobilního telefonu. 

Všem zaměstnancům společnost poskytuje zvýhodněné telefonní a internetové tarify pro 

soukromé účely. 

Společnost také odměňuje zaměstnance za věrnost firmě tzv. odměnami 

za pracovní jubilea, kterých zaměstnanci dosáhnou, mají-li odpracováno nepřetržitě 

10 a více let. Dále zaměstnanci dostávají odměny při dovršení životního jubilea 50-ti 

a 60-ti let věku a odměny při odchodu do důchodu, kdy je částka určena podle počtu 

nepřetržitě odpracovaných let ve firmě s minimálním počtem 5-ti odpracovaných let. 

Zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytuje příspěvek na soukromé životní 

pojištění nebo penzijní připojištění, kdy zaměstnanec má možnost vlastní volby 

příspěvku, který pro něho bude výhodnější. 

Společnost poskytuje zaměstnancům příplatky za zaškolování, zastupování jiného 

zaměstnance nebo za interní školení. Tyto příplatky jsou podrobně stanoveny v kolektivní 

smlouvě. 

Na vzdělání a rozvoj zaměstnanců je rovněž kladen velký důraz, protože společnost 

si uvědomuje, že hlavní konkurenční výhodou jsou právě kvalifikovaní, motivovaní 

a profesionální zaměstnanci. Proto se věnuje pečlivému školení zaměstnanců, povinným 

vzdělávacím programům v oblasti bezpečnosti, kvality a životního prostředí, zajišťuje 

zaměstnancům možnost profesionálních certifikací, oprávnění a povolení, které jsou 
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nezbytné pro provádění jednotlivých prací. Pro osobní rozvoj svým zaměstnanců nabízí 

vzdělávací kurzy technických znalostí, sociálních nebo počítačových dovedností nebo 

také výuku cizích jazyků. [18] 

Pro vytváření a upevnění dobrých mezilidských vztahů ve společnosti se pořádá 

několik firemních akcí, jako například ples pro zaměstnance a obchodní partnery, dětský 

den, mikulášské setkání pro děti zaměstnanců nebo velký den BONATRANS, který bývá 

každoročním svátkem pro zaměstnance. 

4.2 Zavedení nového způsobu měření spokojenosti a motivace 

Společnost BONATRANS GROUP a.s. zavedla od října roku 2017 nový způsob 

získávání zpětné vazby od zaměstnanců v oblasti spokojenosti a motivace s cílem 

pravidelně dostávat výsledky v co nejjednodušší podobě.  

 

Obrázek 11: Komunikační nástroj 

Zdroj: [vlastní fotografie] 

Tabule 

Odpovědní stojan 

 

Kladená otázka 

 

Klávesnice smajlíků 
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Byl využit komunikační nástroj, jehož design je patrný z obrázku č. 11, který byl 

umístěn tak, aby k němu měli všichni zaměstnanci společnosti snadný přístup. 

Komunikační nástroj je vlastně automatickým elektronickým systémem dotazování 

zaměstnanců na předem připravené otázky.  

Systém je sestaven ze dvou částí. Jedná část je představována tabulí s jednou 

otázkou, která je předložena v papírové formě. To umožňuje snadnou a operativní výměnu 

otázek, aniž by bylo zasahováno do druhé, elektronické částí. Ta je realizována jako 

elektronický stojan s ergonomicky přívětivou a jednoduchou klávesnicí smajlíků 

pro odpovědi respondentů. Tento systém zaručuje naprostou neidentifikovatelnost 

respondentů a tedy anonymitu odpovědí. 
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5 VÝSLEDKY VÝZKUMU 

Pro získání výsledků výzkumu bylo nutno vytvořit metodiku měření spokojenosti 

a motivace zaměstnanců, navrhnout vhodné otázky pro aplikaci v elektronickém 

komunikačním nástroji, tyto statisticky vyhodnotit a provést analýzu odpovědí 

na testované otázky. Při vypracování této kapitoly byly zpracovány a využity postupy 

uvedené v publikaci „Manuál pro měření a vyhodnocení úrovně spokojenosti 

zaměstnanců“. [14] 

5.1 Metodika měření spokojenosti a motivace 

Měření spokojenosti a motivace zaměstnanců ve společnosti BONATRANS 

GROUP a.s. pro mou diplomovou práci probíhalo v období říjen 2017 až únor 2018. 

Výsledky byly zjišťovány formou elektronického dotazování, kdy zaměstnanci odpovídali 

na otázky stiskem jednoho ze čtyř tlačítek, které prostřednictvím „smajlíků“ vyjadřují čtyři 

typy odpovědi ano - spíše ano - spíše ne - ne. Tyto odpovědi byly automaticky 

shromažďovány pomocí počítačového programu, následně byly statisticky vyhodnoceny 

a z takto získaných dat program vygeneroval časové závislosti potřebných výsledků, které 

interpretoval pomocí přehledných grafů. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, zda nový 

systém dotazování by se mohl v praxi osvědčit a zda by se dalo se získanou formou dat 

pracovat na zlepšování spokojenosti zaměstnanců. 

Na otázky mohli odpovídat všichni zaměstnanci společnosti BONATRANS 

GROUP a.s. Místem, kde probíhalo dotazování, byla vybrána hlavní vrátnice firmy, kterou 

procházejí téměř všichni zaměstnanci při příchodu do práce a při jejich odchodu. 

Firmě bylo mnou navrženo 42 testovacích otázek, rozdělených do čtyř oblastí. 

Jelikož ve firmě probíhají i dvanácti hodinové směny a pracovníci se na směnách střídají 

v třídenních cyklech, musela být každá položena otázka přístupná po dobu 14-ti dnů. 

Z tohoto důvodu bylo během celého testovacího období otestováno pouze 8 otázek. Zbylé 

otázky jim mohou v budoucnu sloužit jako podklad pro další zjišťování spokojenosti 

a motivace svých zaměstnanců. Otázky jsem formulovala a rozdělila tak, aby zahrnovaly 

oblasti odměňování, pracovních a mezilidských vztahů, osobního charakteru a pracovních 

podmínek ve společnosti. 
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Oblast odměňování zaměstnanců 

Tato oblast otázek je zaměřena na zjišťování spokojenosti a motivace zaměstnanců 

z hlediska výše své mzdy, bonusů poskytovaných ke mzdě a benefitů, které firma nabízí. 

Otázky: 

 Jste spokojen/a s výši své mzdy? 

 Je pro Vás mzda nejdůležitějším faktorem motivujícím k výkonu práce?  

 Jsou pro Vás bonusy ke mzdě motivující k výkonu práce? 

 Je časový interval zvyšování mezd optimální? 

 Jsou Vaše pracovní aktivity nad rámec povinností oceněny? 

 Vyhovují Vám benefity, které firma nabízí? 

Oblast pracovních a mezilidských vztahů 

Příznivé pracovní a mezilidské vztahy se významně podílejí na spokojenosti 

zaměstnanců a na pracovních výkonech. Proto by společnost měla kontrolovat kvalitu 

těchto vztahů a snažit se ji neustále zlepšovat. Tato oblast otázek se zaměřuje na chování 

a vztahy nadřízených a podřízených osob, vztahy mezi spolupracovníky a kvalitu 

spolupráce mezi zaměstnanci na pracovišti. 

Otázky: 

 Je přístup Vašeho nadřízeného spravedlivý? 

 Je k Vám přístup Vašich nadřízených citlivý? 

 Je Váš nadřízený připraven Vás vyslechnout, když to potřebujete? 

 Je týmová spolupráce na Vašem pracovišti kvalitní? 

 Máte důvěru ke svému nadřízenému? 

 Jsou informace, které se k Vám dostávají, srozumitelné? 

 Dostává se Vám pochvaly od nadřízeného za dobře provedenou práci? 

 Je zájem o Vaše nápady, které jsou uplatitelné ve výrobě nebo řízení? 

 Jsou vztahy mezi spolupracovníky na Vašem pracovišti dobré? 

 Máte dobrý vztah s Vaším nadřízeným? 

 Je povyšování pracovníků Vašeho pracoviště spravedlivé? 

 Preferuje nadřízený své oblíbené zaměstnance? 
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 Je spravedlivě posuzován Váš pracovní výkon? 

Oblast osobního charakteru 

Další důležitou součástí v celkové spokojenosti hraje roli i možnost sebevzdělávání 

zaměstnanců a jejich angažovanost. Proto je důležité zaměstnancům poskytnout dostatečné 

možnosti pro svůj osobní a profesní rozvoj, který účinně motivuje k práci a zaměstnanci 

se tak stávají produktivnějšími. Motivovanost zaměstnance také silně ovlivňuje pocit 

jistoty práce. Proto zde byla začleněna oblast otázek, která se zaměřuje na osobní 

a profesní růst zaměstnanců, na zvládání na ně kladených požadavků a na celkovou 

spokojenost s firmou, ve které zaměstnanci pracují. 

Otázky: 

 Máte dostatečné možnosti osobního růstu? 

 Máte možnost dlouhodobě profesně růst a rozvíjet se? 

 Jsou pro Vás vaše pracovní povinnosti výzvou? 

 Máte plán Vašeho kariérního růstu? 

 Máte při výkonu práce velkou zodpovědnost? 

 Je Vaše stresové zatížení při práci vysoké? 

 Jste spokojen/a s možnostmi vzdělávání ve Vaší firmě? 

 Jsou Vaše schopnosti dostatečné pro zvládání pracovních požadavků? 

 Jsou ve Vašem pracovním zařazení plně využity Vaše schopnosti? 

 Jste spokojen/a se svou současnou práci? 

 Máte ve firmě pocit jistoty práce? 

 Jeví se Vám firma, ve které pracujete stabilní? 

 Jste hrdý/á, že můžete být součásti této firmy? 

 Doporučil/a byste Vaši firmu Vašim známým? 

Oblast pracovních podmínek ve společnosti 

Pracovní podmínky jsou důležitým faktorem, kterým by se měla společnost 

podrobněji zabývat, protože ovlivňují kladně či záporně zaměstnance při výkonu práce. 

Oblast otázek se tedy zabývá kvalitou pracovního prostředí, bezpečnosti při práci 

a podmínkami, které firma svým zaměstnancům nabízí. 
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Otázky: 

 Vyberete si ve firemní jídelně vždy jídlo, které Vám vyhovuje? 

 Je vzhled Vašeho pracoviště příjemný? 

 Je Vaše pracovní prostředí kvalitní (osvětlení, teplota, prašnost, hluk, apod.)? 

 Je dostatečně zajištěna bezpečnost práce na Vašem pracovišti? 

 Jste spokojen/a s organizaci dovolených na Vašem pracovišti? 

 Je Vaše pracoviště dostatečně vybavené pro efektivní výkon práce? 

 Máte možnost kreativního řešení zadaných pracovních úkolů? 

 Jste spokojen/a s kvalitou zaškolení BOZP? 

 Jsou školení ve Vaši firmě srozumitelná a dostačující pro výkon Vaši práce? 

Testovací otázky byly položeny formou uzavřených otázek tak, aby se na ně dalo 

odpovědět pomocí „smajlíků“. Zaměstnanci byli poučeni, že nejvíce usměvavý „smajlík“ 

bude znázorňovat odpověď „ano“, mírně usměvavý „spíše ano“, mírně zamračený „spíše 

ne“ a zamračený znamená odpověď „ne“. Pro jednoznačné určení, zda otázky jdou 

kladným či záporným směrem byl vypočítán vážený aritmetický průměr za předpokladu 

stanovených důležitostí odpovědí takto: 

 1 – ano, 

 2 – spíše ano, 

 3 – spíše ne, 

 4 – ne. 

Hodnota váženého aritmetického průměru, která byla menší než 2,5, znamená 

kladnou odpověď a hodnota větší než 2,5 poukazuje na zápornou odpověď. Hodnotu 2,5 

bychom tak chápali jako neutrální odpověď, byť její výskyt je jen málo pravděpodobný. 

Výpočet průměrného hodnocení (váženého aritmetického průměru) je proveden podle 

vztahu: 

       
   

 
   

 
      (1) 

kde:  H – průměrné hodnocení, 

 Hi – hodnocení jednotlivých respondentů, 
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n – počet jednotlivých respondentů  

5.2 Analýza odpovědí na testované otázky 

V následující tabulce je zobrazen harmonogram položených otázek za období 

říjen 2017 - únor 2018. 

 

Tabulka 6: Harmonogram položených otázek 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Tabulka 7: Byli jste dnes v práci spokojeni? 
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Byli jste dnes v práci spokojeni? 170 199 150 406 2,9 925 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Otázka „Byli jste dnes v práci spokojeni?“ byla zařazena jako úvodní otázka, která 

měla u zaměstnanců vyvolat zájem o nový systém dotazování. Na otázku odpovědělo 369 

zaměstnanců kladně a 556 zaměstnanců záporně. Z otázky nebylo možné zjistit, zda 

zaměstnanci v práci nebyli spokojeni z důvodu spojeného s vykonáváním práce, nebo to 

bylo způsobeno osobními důvody jednotlivých zaměstnanců, které nemají s práci nic 

společného. Nespokojenost mohla být spojena se zahájením kolektivního vyjednávání o 

mzdách, kdy požadavky převyšovaly možnosti zaměstnavatele. Negativní atmosféru mohla 

Kalendářní období Položené otázky

02. 10. 2017 - 15. 10. 2017 Byli jste dnes v práci spokojeni?

16. 10. 2017 - 29. 10. 2017 Je Váš nadřízený připraven Vás vyslechnout, když to potřebujete?

30. 10. 2017 - 12. 11. 2017 Moje práce mě baví

13. 11. 2017 - 26. 11. 2017 Informace, které se ke mně dostávají, jsou pro mne srozumitelné

27. 11. 2017 - 10. 12. 2017 Mám možnost dlouhodobě profesně růst a rozvíjet se?

11. 12. 2017 - 01. 01. 2018 Je dostatečně zajištěna bezpečnost práce na Vašem pracovišti?

02. 01. 2018 - 14. 01. 2018 Vyberete si ve firemní jídelně vždy jídlo, které Vám vyhovuje?

22. 01. 2018 - 04. 02. 2018 Vyhovuje Vám tento komunikační nástroj?
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podporovat i činnost odborových důvěrníků. Dle hodnoty váženého aritmetického průměru 

(2,9) se dá usuzovat, že zaměstnanci byli celkově nespokojeni ve sledovaném období. 

 

Obrázek 12: Graf otázky č. 1 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Tabulka 8: Je Váš nadřízený připraven Vás vyslechnout, když to potřebujete? 
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146 117 98 265 2,8 626 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

U otázky „Je Váš nadřízený připraven Vás vyslechnout, když to potřebujete?“ 

odpovědělo 146 zaměstnanců že „ano“ a 117 zaměstnanců „spíše ano“, což dohromady 

tvoří 42 % pozitivních odpovědí. 98 respondentů na otázku odpovědělo „spíše ne“ 

a 265 respondentů odpovědělo „ne“, tedy 58 % respondentů zvolilo negativní odpověď. 

Lze předpokládat, že účelná komunikace nadřízeného se zaměstnancem, ochota 

vyslechnout podřízeného a pomoc podřízenému je významným stavebním kamenem dobře 

fungujícího pracovního kolektivu. Zvyšuje se tak důvěra podřízeného k nadřízenému 

a následně ochota podřízeného plnit co nejlépe svěřené úkoly. Za předpokladu 

objektivního přístupu respondentů k volbě odpovědí, by při dosažených výsledcích 

představovalo podnět k přehodnocení přístupu nadřízených k podřízeným. Muselo by však 
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být zjištěno, na kterých pracovištích k tomuto jevu dochází. Hodnota váženého 

aritmetického průměru přesahuje hodnotu 2,5, což značí negativní hodnotu. 

 

Obrázek 13: Graf otázky č. 2 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Tabulka 9: Moje práce mě baví 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z otázky č. 3 je patrné, že převládá negativní počet odpovědí na otázku, zda 

zaměstnance jejich práce baví. Tedy 11 % respondentů odpovědělo „spíše ne“ a 52 % 

respondentů odpovědělo „ne“. Naopak pozitivní odpověď „ano“ nebo „spíše ano“ zvolilo 

jen 37 % respondentů. Z odborných studií je známo, že pracovní spokojenost zaměstnanců 

je úměrná stupni dosaženého vzdělání a profesní kvalifikace. Může to být zapříčiněno 

obvykle vyšším finančním ohodnocením práce, která je navíc většinou práci s vyšším 

stupněm kreativnosti. Naopak zaměstnanci v dělnických profesích bývají zpravidla méně 

spokojeni, což bývá zapříčiněno nižším finančním ohodnocením a prací, která bývá 

fyzicky náročnější a stereotypní. Vysoký počet nespokojených zaměstnanců se svou prací 

by mohl v budoucnu vyústit k jejich odchodu z firmy. To by mohlo způsobit i nežádoucí 

zvýšení fluktuace ve společnosti. Hodnota váženého aritmetického průměru je 2,9. 
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Obrázek 14: Graf otázky č. 3 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Tabulka 10: Informace, které se ke mně dostávají, jsou pro mne srozumitelné 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Na čtvrtou otázku „Informace, které se ke mně dostávají, jsou pro mne 

srozumitelné“ odpovědělo 30 % respondentů kladně a 70 % záporně. Tato otázka může mít 

mnoho důvodů, proč tak vysoký počet respondentů zvolilo negativní odpověď. Jednou 

z možností je, že se k zaměstnanci skutečně nedostává dostatek informací, a proto není 

spokojen. Další možnosti je, že zaměstnanec dostává informace v dostatečné míře, 

ale nerozumí jim, nebo mu nevyhovují. Nedostatek informací nebo jejich nepochopení 

či nesouhlas s nimi vede k tomu, že nejsou aplikovány ve výrobním procesu nebo jsou 

špatně interpretovány a následně aplikovány. To může vest i závažnému ovlivnění výroby. 

Je proto velmi důležité, věnovat této otázce náležitou pozornost. Na základě vypočtené 

hodnoty váženého aritmetického průměru (3,1) lze konstatovat, že informace, které se 

k zaměstnancům dostávají, jsou pro ně málo srozumitelné. 
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Obrázek 15: Graf otázky č. 4 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Tabulka 11: Máte možnost dlouhodobě profesně růst a rozvíjet se? 
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53 38 23 175 3,1 289 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

U otázky „Máte možnost dlouhodobě profesně růst a rozvíjet se?“ je 

z obrázku č. 16 patrné, že převládá počet negativních odpovědí, které tvoří 69 % 

z celkového počtu odpovědí na tuto otázku. Zbylých 31 % respondentů souhlasí s tím, 

že mají možnost dlouhodobě profesně růst a rozvíjet se. I z hodnoty váženého 

aritmetického průměru (3,1) vyplývá negativní hodnocení této otázky. Profesní růst 

a rozvíjení se, mohli zaměstnanci chápat různě. Mohlo to být chápáno jednak jako postup 

na vyšší pozici, nebo rozvoj v určité odbornosti a vzdělání či zvýšení pravomocí ve výrobě 

nebo v pracovních kolektivech. V současnosti s podporou zaměstnavatele studuje 

9 zaměstnanců. V různých školících akcích se v průměru v roce proškolí 

cca 5 000 zaměstnanců. 
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Obrázek 16: Graf otázky č. 5 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Tabulka 12: Je dostatečně zajištěna bezpečnost práce na Vašem pracovišti? 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Na otázku „Je dostatečně zajištěna bezpečnost práce na Vašem pracovišti“ 

odpovědělo 74 respondentů „ano“, což je 31 %. 34 respondentů odpovědělo „spíše ano“, 

tedy 15 %. „Spíše ne“ odpovědělo 12 % respondentů a 42 % respondentů zvolilo možnost 

„ne“. Převládá tedy větší procento negativních odpovědí, na které poukazuje i vážený 

aritmetický průměr, který má hodnotu 2,6. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je 

společností věnována maximální pozornost tak, aby byly splněny všechny bezpečnostní 

předpisy dané zákonem a vyhláškami. Je pochopitelné, že zaměstnanci na jednotlivých 

pracovištích, kteří denně přicházejí do kontaktu s výrobními, přepravními a jinými 

zařízeními, mohou snadněji vyhledat kritická místa ve výrobě, která nezapadají 

do obecných pravidel bezpečnosti práce a mohou tak být zdrojem mnoha podnětných 

námětů či návrhu vedoucích ke zvýšení bezpečnosti na pracovištích. Tabulka č. 13 

znázorňuje počet absenčních – vážnějších úrazů a počet neabsenčních – méně vážných 

18% 13% 
8% 

61% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

P
o
če

t 
o
d

p
o
v
ěd

í 
[%

] 

Vybraná odpověď [-] 

Máte možnost dlouhodobě profesně růst a 

rozvíjet se? 



 Bc. Kateřina Hegerová: Spokojenost a motivace zaměstnanců ve společnosti BONATRANS GROUP a.s.  

  

2018  40 

úrazů za období 2015 – 2017. Počet neabsenčních úrazů ve sledovaném období klesl 

o 12 úrazů, což je o 20,6 % méně. Úrazy spojené s absencí klesly od roku 2015 o 4 úrazy 

ročně, což je o 13,7 % méně. 

Tabulka 13: Počet pracovních úrazů ve sledovaném období 

Počet pracovních úrazů 2015 2016 2017 

Neabsenční 58 53 46 

Absenční 29 25 25 
Zdroj: [interní informace + vlastní zpracování] 

 

 

Obrázek 17: Graf otázky č. 6 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Tabulka 14: Vyberete si ve firemní jídelně vždy jídlo, které Vám vyhovuje? 
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37 32 42 124 3,1 235 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Na otázku „Vyberete si ve firemní jídelně vždy jídlo, které Vám vyhovuje?“ 

odpovědělo 71 % respondentů negativní odpovědí. Pouze 15 % respondentů odpovědělo 

„ano“ a dalších 14 % zvolilo možnost „spíše ano“. Tato otázka patřila do oblasti 

spokojenosti zaměstnanců se službami ve stravování. Z vysoké hodnoty váženého 
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aritmetického průměru (3,1) se dá usuzovat, že zaměstnanci jsou s firemním stravováním 

celkově nespokojeni. Jak už bylo zmíněno v kapitole č. 4, zaměstnanci mají na výběr až 

z devíti druhů jídel s respektováním určitých stravovacích návyků. Negativní odpovědi 

respondentů by mohly být ovlivněny jednak skutečnou kvalitou nabízeného jídla, 

ale zároveň může mít svůj podíl na spokojenosti také přirozený růst cen surovin, který se 

i při nadstandardním příspěvku společnosti na stravování projevuje v růstu ceny obědů při 

zachované kvalitě stravy.  

 

Obrázek 18: Graf otázky č. 7 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Tabulka 15: Vyhovuje Vám tento komunikační nástroj? 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Vzhledem k tomu, že u testovacích otázek převládaly záporné odpovědi, byla 

na závěr položena otázka „Vyhovuje Vám tento komunikační nástroj?“. 55 respondentů 

odpovědělo, že ano. 35 respondentům spíše vyhovuje tento komunikační nástroj 

a 20 respondentům spíše nevyhovuje. 65 respondentů zvolilo možnost „ne“. Z toho 

vyplývá, že 52 % respondentům aplikovaný komunikační nástroj vyhovuje, zbylých 48 % 

respondentů není spokojeno s využitím tohoto komunikačního nástroje. Hodnota váženého 

aritmetického průměru se blíží neutrální hodnotě 2,5. 
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Obrázek 19: Graf otázky č. 8 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Následující graf zobrazuje vývoj počtu odpovědí na položené otázky v čase, 

přičemž otázka č. 1 byla položena jako první a otázka č. 8 jako poslední. Z grafu je patrný 

klesající trend celkového počtu odpovědí. Na první otázku odpovědělo 925 zaměstnanců 

z celkových 1 344 zaměstnanců společnosti, což odpovídá 69 %. Poslední položená otázka 

měla pouze 175 odpovědí, tedy na otázku odpovědělo 13 % zaměstnanců. Výše 

odpovídajících respondentů poklesla o 56 %. Z toho vyplývá, že nově zavedený systém byl 

pro zaměstnance něčím novým a vzbudil poměrně vysoký zájem se do hodnocení zapojit. 

Postupně však zevšedněl, a protože byl provozován takřka čtyři měsíce, z pochopitelných 

psychologických důvodů o něj zájem opadl. Systém zjišťování spokojenosti a motivace 

zaměstnanců v dlouhém časovém horizontu dostatečně nezaujal pozornost zaměstnanců, 

kteří ve společnosti pracují, což mohlo byt z části ovlivněno i tím, že se výsledky jen 

vyhodnocovaly a zaměstnancům se tak mohlo zdát, že nejsou v dostatečně krátké době 

promítnuty do praxe. 
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Obrázek 20: Trend aktivity respondentů na otázky v čase 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

V tabulce č. 16 jsou porovnávány vážené aritmetické průměry z odpovědí 

na jednotlivé otázky. Otázky „Informace, které se ke mně dostávají, jsou pro mne 

srozumitelné“, „Máte možnost dlouhodobě profesně růst a rozvíjet se?“ a „Vyberete si 

ve firemní jídelně vždy jídlo, které Vám vyhovuje?“ byly hodnoceny nejhůře, kdy 

aritmetický průměr dosahoval hodnoty 3,1. Naopak nejlépe hodnocena otázka „Je 

dostatečně zajištěna bezpečnost práce na Vašem pracovišti?“ dosahovala hodnoty 

váženého aritmetického průměru 2,6. Avšak tato hodnota je stále větší než hraniční 

hodnota spokojenosti, která byla určena na hodnotu 2,5. Otázka č. 8, která zjišťovala, zda 

zaměstnancům vyhovuje tento komunikační nástroj, má hodnotu váženého aritmetického 

průměru 2,54, čímž se ze všech testovacích otázek dostala nejblíže k hodnotě 2,5 

a znamená neutrální odpověď. 

Tabulka 16: Celkový vážený aritmetický průměr 
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Spokojenost zaměstnanců můžeme také vyjádřit indexem spokojenosti, kterou 

vyjádříme pomocí následujícího vztahu: 

        
      

  
      (2) 

kde:  IS – index spokojenosti 

 A – hodnocení ano 

 SA – spíše ano 

 PR – počet respondentů  

Index spokojenosti procentuální zastoupení obou stupňů kladných odpovědí 

vzhledem k počtu respondentů. Při tomto hodnocení závisí výsledek jen na počtu kladných 

odpovědí vzhledem k počtu respondentů. Oproti výpočtu pomocí váženého aritmetického 

průměru je snížena citlivost rozlišení. Tím, že nerozlišuje rozdíl mezi stupni ano a spíše 

ano, tak jako ne a spíše ne, degraduje rozlišení vstupních dat jen na kladné a záporné. 

V následujícím grafu na obrázku č. 21 jsou vyneseny indexy spokojenosti pro jednotlivé 

otázky. 

 

 

Obrázek 21: Graf indexů spokojenosti 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Rovněž srovnáním indexů spokojenosti zaměstnanců byly nejhůře hodnoceny 
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ve firemní jídelně vždy jídlo, které Vám vyhovuje?“ (otázka č. 7), kde se index 

spokojenosti pohyboval kolem 30 %. Nejlépe byla hodnocena otázka „Vyhovuje Vám 

tento komunikační nástroj?“ (otázka č. 8). Zde index spokojenosti dosáhl hodnoty 51 %. 

Srovnáním výsledků při použití výpočtu indexů spokojenosti s výsledky získanými pomocí 

výpočtu vážených aritmetických průměru jsou v tomto případě srovnatelné. Rozdílné 

výsledky lze očekávat při jiných poměrech mezi odpověďmi ano - spíše ano, a ne - spíše 

ne. Jako příklad lze uvést případ, kdy na otázku č. 4 náhodou zaměstnanci odpověděli 

v úterý a středu procentuálně shodně v odpovědích ano a spíše ano. Výsledky byly 

přepočteny vždy na 100 respondentů a jsou prezentovány v tabulce č. 17. Jak je z tabulky 

zřejmé vyšel index spokojenosti v obou případech shodný s hodnotou 35 %, ale vážený 

aritmetický průměr vykazuje rozdíl ve výši 0,56.   

Tabulka 17: Porovnání hodnocení 

POROVNÁNÍ HODNOCENÍ DLE VÁŽENÉHO ARITMETICKÉHO PRŮMĚRU A 

INDEXU SPOKOJENOSTI 

  

Ohodnocení 

otázky č. 4 
Počet 

respondentů 

Vážený 

aritmetický 

průměr 
Index spokojenosti 

váha 1 2 3 4       

Počet odpovědí - Út 22 13 10 55 100 2,20 35% 

Počet odpovědí - St 22 13 24 41 100 1,64 35% 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

5.3 Vyhodnocení odpovědí v závislosti na dni v týdnu 

Zajímavé výsledky lze vysledovat z vyhodnocení odpovědí v závislosti na dni 

v týdnu. Dostupná data byla zpracována do komplexní tabulky, která je zařazena 

do přílohy č. 2. V tabulce byly vypočteny statistické parametry vybraných skupin údajů. 

Šlo hlavně o výpočet minimálních a maximálních hodnot, středních hodnot a standardních 

odchylek. Pro přehlednost byla minima označena zelenou barvou a maxima červenou 

barvou. Z takto označených buněk tabulky pak lze snadněji vysledovat určité závislosti 

na dni v týdnu, ale také závislosti globální. 

Pro prezentaci určitých skutečnosti v praktické části diplomové práce se jevily jako 

vypovídající spojnicové grafy závislostí procentuálního zastoupení jednotlivých stupňů 

odpovědí na dni v týdnu. Z těchto byly vybrány tři nejzajímavější. Jeden vychází 
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z hodnocení všech osmi otázek současně, další dva názorně prezentují výsledky odpovědí 

na otázky č. 1 a 8. 

 

 

Obrázek 22: Graf rozložení odpovědí v týdnu 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Obrázek 23: Graf rozložení odpovědí na otázku č. 1 v týdnu 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

Obrázek 24: Graf rozložení odpovědí na otázku č. 8 v týdnu 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Aby bylo možno posoudit vliv uskutečněných odpovědí v závislosti na dni v týdnu, 

nebyly použity hodnoty, které odpovídají množství respondentu, ale vycházelo se jen 

z procentuálního zastoupení jednotlivých stupňů odpovědí vždy v daném dni týdne. 

Vzhledem k tomu, že data většiny odpovědí na zadané otázky měla obdobný 

charakter, byla nejprve vypočtena sumární charakteristika, zahrnující součty 

procentuálních hodnot odpovědí všech otázek současně pro jednotlivé stupně odpovědí. 

Z takto získaných dat, byl vytvořen graf, který je uveden na obrázku č. 22. Zde 

můžeme vypozorovat zajímavý trend změn odpovědí v průběhu týdne. Procenta odpovědí 

spíše ano a spíše ne jsou v celém týdnu vyrovnány a takřka na konstantní hodnotě znatelně 

nižší než procenta odpovědí ano nebo ne. Dalo by se říci, že v tomto výzkumu by se dalo 

pro hodnocení použít pouze vyhraněné odpovědi ano a ne. Jiná situace nastává právě 

v trendu odpovědí ano a ne. První tři dny je procento jak pozitivních, tak negativních 

odpovědí prakticky konstantní, ale s převažující složkou ne. Avšak směrem ke konci týdne 

začíná procento odpovědí ne s rostoucí strmostí růst až do neděle, kde nabývá maximální 

hodnoty a to na úkor procenta odpovědí ano, které naopak dosahuje v neděli významného 

minima.  

Důvodem může být to, že na začátku týdne se mohou vyjádřit zaměstnanci všech 

pracovních zařazení, kdežto v závěru týdne se již nevyjadřují například pracovníci, kteří 

nepracují na směny. Nelze však vyloučit úmyslné ovlivnění výsledků například 

vícenásobným vyjádřením jednoho zaměstnance nebo úmyslně falešnými odpověďmi 

při zcela anonymním vyjádření.  

Extremní závislost výsledků odpovědí, kterou bylo možno obecně vysledovat, 

můžeme pozorovat na grafu z obrázku č. 23. Šlo o otázku „Byli jste dnes v práci 

spokojeni?“. Ta byla použita jako první v novém nasazení komunikačního nástroje a není 

proto divu, že se rozhodlo odpovídat nejvíce respondentů. O víkendu zde došlo 

k extremnímu rozdílu mezi odpověďmi ano a ne. V neděli počet odpovědí ne vzrostl 

o více než 40 % oproti minimu ze čtvrtka a počet odpovědí ano klesl na vůbec nejnižší 

úroveň v celém výzkumu, a to na pouhé 2 %. V tomto případě došlo rovněž v posledních 

dnech týdne k poklesu procent výskytu i zbývajících složek odpovědí spíše ano a spíše ne. 

Poslední ukázka grafu je prezentována na obrázku č. 24. Zde šlo naopak o odpovědi 

na poslední, osmou otázku, kde již počet respondentů poklesl na minimum v rámci celého 
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výzkumu. Poslední otázka zněla: „Vyhovuje Vám tento komunikační nástroj?“. Oproti 

zbývajícím otázkám je poněkud neutrální. Z grafu je patrno, že se v tomto případě 

odpovědi značně vzdalují od typického týdenního trendu. Zdá se, že jednotlivé křivky 

nevykazují nějakou logicky prokazatelnou závislost na dni v týdnu. Jedinou zvláštností je 

to, že jde o jediný záznam, kdy byl zaznamenán vyšší výskyt odpovědí ano oproti 

odpovědím ne.  
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6 NÁVRH OPATŘENÍ 

Návrhy a opatření jsou rozděleny do dvou oblastí. První oblast se týká zhodnocení 

výhod a nevýhod nasazeného komunikačního nástroje. A druhá oblast je zaměřena 

na návrhy vyplývající z vyhodnocených otázek.  

6.1 Posouzení výhod a nevýhod nasazeného komunikačního nástroje 

Cílem nasazení komunikačního nástroje bylo v první fázi zjistit, zda je možné jeho 

využití pro objektivní zjišťování spokojenosti a motivace zaměstnanců formou odpovědí, 

které se pořizují v jediném místě, takže je zjišťována globální spokojenost všech 

zaměstnanců současně. Výsledky analýzy nasazení komunikačního nástroje v tomto 

režimu jsou zdrojem informací o opodstatnění takového řešení, případně podnětem 

k návrhu řešení účinnějšího způsobu jeho uplatnění ve společnosti. 

Výhody komunikačního nástroje 

 Výhodou se může jevit využití jediného komunikačního nástroje pro odpovědi 

všech zaměstnanců společnosti v jednom strategicky výhodném místě. 

 Vyžaduje se vždy odpověď pouze na jednu otázku, která je delší dobu umístěna 

na tabuli při příchodu nebo odchodu zaměstnanců, takže nezatěžuje respondenty 

dlouhým studiem otázek a zdlouhavým vypisováním odpovědí. 

 Odpověď je do systému vkládána jednoduchým, časově nenáročným způsobem. 

 Významným faktorem je i flexibilita volby otázek v souvislosti se záměrem 

společnosti. 

 Elektronický systém komunikačního nástroje umožňuje realizaci rychlé zpětné 

vazby reakcí respondentů na položenou otázku. 

 To dává možnost rychlé analýzy odpovědí a řešení daného problému, pokud se 

potvrdí, že výsledky analýzy odpovědí objektivně ukazují na vzniklý problém 

ve společnosti. 

 Komunikační nástroj provádí statistické předzpracování výsledků a generuje 

přehledné grafické výstupy. 

 Tento způsob dotazování je při tom, že zahrnuje snadné zapojení všech 

zaměstnanců do hodnocení, finančně nenáročný. 
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Nevýhody komunikačního nástroje 

 Komunikační nástroj neumožňuje identifikovat, kteří zaměstnanci již odpovídali 

na danou otázku. 

 Tím pádem nelze zabránit ani případu, že některý respondent mohl odpovědět 

vícekrát než jednou na stejnou otázku. 

 Není možné zařadit respondenta do konkrétní skupiny. Například podle provozu, 

pracovního zařazení, vzdělání nebo jiných ukazatelů. 

 Neexistuje žádná vazba mezi jednotlivými odpověďmi u téhož respondenta.  

 Respondent se nemůže podrobněji vyjádřit k otázce, projevit svůj názor. 

 Zaměstnanec se může vyjádřit až na popud nějaké příznivé, ale pravděpodobněji 

nepříznivé události, kterou právě prožil na pracovišti. Zaměstnanci mohou systém 

zneužít z recese volenými odpověďmi. 

 

6.2 Návrhy vyplývající z vyhodnocených odpovědí 

Návrhy opatření vycházející z vyhodnocení jednotlivých otázek není snadné 

objektivně vytvořit. Návrhy byly proto vytvořeny jak pro oblast přípravy, organizace, 

zpracování a vyhodnocení otázek, tak pro oblast zpětné vazby při realizaci opatření. 

Použitá doba dvou týdnu pro možnost realizovat odpověď se jeví jako příliš dlouhá. 

Navrhuji zkrácení doby nasazení jedné otázky na jeden týden a vzhledem k výsledkům 

uvedeným dle obrázku č. 22 pouze na běžný pracovní týden od pondělí do pátku. Je to 

dostatečná doba na to, aby se ti, kteří se chtějí vyjádřit, do hodnocení zapojili.  

Zároveň se sníží pravděpodobnost zneužití komunikačního nástroje opakováním 

odpovědí.  

Zkrácení doby nasazení jedné otázky umožní zvýšit frekvenci výměny otázek, 

čímž je možné získat větší množství odpovědí během doby sledování. 

Dále navrhuji, aby byl v předstihu využitý primární okruh otázek, jejichž 

množství a struktura proporcionálně odráží jejich důležitost. Ve fázi nasazení systému je 

však nutno rychle výsledky jednotlivých otázek vyhodnotit a bezprostředně reagovat. 

Reakce by měla spočívat v okamžité adaptaci a nasazení doplňujících otázek, aby přesněji 
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zmapovaly skutečnou situaci, případně by mohly být organizovány tematické diskuse 

se zaměstnanci pracovišť, kterých se týkají. Návrh doplňujících otázek je zobrazen v níže 

uvedené tabulce č. 18. 

Tabulka 18: Doplňující otázky k položeným otázkám 

Položené otázky Navržené doplňující otázky 

Byli jste dnes v práci spokojeni? Jste spokojen/a se svou současnou práci? 

Je Váš nadřízený připraven Vás 

vyslechnout, když to potřebujete? 
Máte dobrý vztah s Vašimi nadřízenými? 

Moje práce mě baví 
Jste hrdý/á, že můžete být součásti této firmy? 
Uvažujete v současnosti o odchodu z firmy? 

Informace, které se ke mně dostávají, 

jsou pro mne srozumitelné 
Považujete obsahově informace od nadřízených 

za dostačující? 

Mám možnost dlouhodobě profesně 

růst a rozvíjet se? 
Jste spokojen/a s možnostmi vzdělávání ve 

Vaší firmě? 

Je dostatečně zajištěna bezpečnost 

práce na Vašem pracovišti? 
Jste spokojen/a s kvalitou zaškolení BOZP? 

Vyberete si ve firemní jídelně vždy 

jídlo, které Vám vyhovuje? 
Je kvalita jídla ve firemní jídelně dostačující? 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

6.3 Návrhy pro využívání zvoleného systému dotazování  

Z obrázku č. 20 je patrný klesající trend zapojení se zaměstnanců do účasti 

při odpovědích na kladené otázky od okamžiku zavedení komunikačního nástroje. Trend 

odpovídá známým reakcím člověka na novou věc, která nevyžaduje změnu v jeho chování, 

povinnostech a podobně. Nová věc vyvolala poměrně velký zájem, kdy na první otázku 

odpovědělo 69 % respondentů, nebo alespoň bylo zaznamenáno tolik reakcí, které 

odpovídají zapojení 69 % respondentů. Postupně zájem o využití zařízení klesal, až dosáhl 

konečných 17,5 %. Ze statistiky by se dalo usoudit, že komunikační nástroj zaměstnance 

dostatečně nezaujal. 

Aby nedocházelo ke zklamání z využití komunikačního nástroje, musí být výsledky 

odpovědí vyhodnocovány okamžitě a musí následovat bezprostřední řešení daných 

problému. Takto si zaměstnanci uvědomí, že tento systém je vytvořen k zlepšení jejich 

podmínek do budoucna. Pokud zaměstnanci uvidí okamžitou reakci na jejich připomínky, 

budou k systému přistupovat zodpovědněji. Mohlo by se zvýšit i procento pravdivých 

odpovědí a zároveň množství respondentů, kteří budou mít zájem o možnost zúčastnit se 

rozhodování o důležitých otázkách spojených s jejich zaměstnáním. S výsledky řešení 
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problémů souvisejících s akceptaci výsledků odpovědí musí být všichni zaměstnanci 

vhodným způsobem seznámeni. Jako další vhodná možnost zapojení pracovníků 

do rozhodování o způsobu řešení daných problémů se jeví organizace pravidelných 

schůzek vedení úseku s pracovníky ve vhodném časovém intervalu, nebo bezprostředně 

po vyhodnocení vzniku problému. Výsledkem takových setkání by bylo získání 

konkrétních informací souvisejících s daným problémem a možnost zaměstnanců podat 

návrhy nebo prokonzultovat návrhy na řešení daného problému. 

Doporučuji aplikaci komunikačního nástroje, který v současné době poskytoval 

pouze informace globálního charakteru, na jednotlivé úseky, jakožto lokální jednotky, 

aby bylo při zachování výhod tohoto systému možné vyhodnotit odpovědi v závislosti 

na dalších sledovaných faktorech, jako jsou konkrétní technologické úseky, administrativní 

pracoviště a podobně. To hlavně proto, aby bylo možné snadněji vysledovat problémy 

jednotlivých pracovišť, které se v globálním režimu využití komunikačního nástroje 

rozmělní a nemusí být vůbec zaregistrovány při použití statistického zpracování výsledků 

odpovědí respondentů. Druhým důvodem lokalizace komunikačního nástroje na jednotlivá 

pracoviště je okolnost, že při umístění na vrátnici společnosti měli zaměstnanci možnost 

zvolit odpověď na otázku pouze při příchodu do práce nebo odchodu z práce, kdy většinou 

spěchají. Toto řešení by umožnilo při vhodném umístění komunikačního nástroje vyšší 

zapojení jednotlivých pracovníků. 

Komunikační nástroj může být ve zkušebním provozu přemísťován dle 

harmonogramu na jednotlivá pracoviště, a pokud se v lokálním provozu osvědčí, mohou 

být pořízeny další, aby se mohla urychlit zpětná vazba z jednotlivých pracovišť. Měsíční 

vynaložený náklad na jeden přístroj je vyčíslen na 3 000 Kč, což pro společnost s ročním 

čistým ziskem ve výši cca 800 milionů Kč představuje zanedbatelnou částku investovanou 

do této oblasti. Přitom zavedení této formy dotazování s kvalitní analýzou odpovědí 

a operativní aplikací výsledků sledování do praxe může vést k nárůstu spokojenosti 

zaměstnanců, což v konečném důsledku vede ke zvyšování efektivnosti práce, a tím 

i ke zvýšení zisku společnosti. 
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7 ZÁVĚR 

Vedle úrovně technického vybavení firmy závisí kvalita výroby na kvalitě práce 

zaměstnanců, která je závislá jak na znalostech a schopnostech jednotlivých pracovníků, 

tak na jejich spokojenosti a motivaci. Z tohoto důvodu byla vybrána pro řešení diplomové 

práce tématika spokojenosti a motivace zaměstnanců ve výrobní průmyslové společnosti.  

Cílem práce bylo vybrat vhodný průmyslový podnik pro realizaci výzkumu 

spokojenosti a motivace zaměstnanců, vypracovat jeho charakteristiku, vymezit základní 

pojmy a popsat metody řešení, provést analýzu současného stavu, navrhnout systém 

kladených otázek pro elektronický komunikační nástroj podniku, vyhodnotit výsledky 

výzkumu a navrhnout opatření, která by měla vést ke zlepšení využití komunikačního 

nástroje a zpětných vazeb na pracoviště. 

Pro praktickou aplikaci řešení byla vybrána výrobní průmyslová společnost 

BONATRANS GROUP a.s., která je významným celosvětovým výrobcem železničních 

dvojkolí. Po konzultaci s jejími zástupci jsme se dohodli na řešení dané problematiky 

v rámci diplomové práce. 

Aby bylo možné vytvořit optimální soubor otázek pro elektronický komunikační 

nástroj, je nutné se podrobně seznámit se strukturou vybrané společnosti, s jejím výrobním 

programem, prostředím a ekonomickými a jinými ukazateli. Na základě těchto znalostí pak 

byla v první částí diplomové práce z dostupných materiálů a návštěv společnosti  

vypracována její stručná charakteristika. 

V teoretické části diplomové práce byly vysvětleny pojmy „spokojenost“ s faktory 

ovlivňujícími spokojenost zaměstnanců a „motivace“, se způsobem jejího členění. Byly 

zde rovněž popsány vybrané motivační teorie, které posloužily jako teoretický základ 

pro řešení praktické částí práce. 

Praktická část byla zaměřena na analýzu současného stavu ve zkoumané 

společnosti. Jsou zde rovněž podrobně popsány zaměstnanecké výhody, které firma nabízí.  

Součástí praktické částí byl návrh otázek pro analýzu spokojenosti zaměstnanců.  

Firmě byla navržena série 42 testovacích otázek, které byly rozděleny do čtyř 

skupin tak, aby zahrnovaly oblasti odměňování, pracovních a mezilidských vztahů, 

osobního charakteru a pracovních podmínek ve společnosti. Jelikož musela být dle 
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požadavků společnosti každá položena otázka přístupná po dobu 14-ti dnů, bylo během 

celého testovacího období použito pouze 8 testovacích otázek. Ty byly formulovány tak, 

aby mohly být použity interním elektronickým komunikačním nástrojem, přes který 

probíhá vlastní dotazování pomocí smajlíkového terminálu, který je popsán v kapitole 4.2. 

V následující kapitole jsou prezentovány odpovědi na kladené otázky a jejich 

následné vyhodnocení. Byla k dispozici předzpracovaná data z komunikačního nástroje, 

a to ve formě různých typů grafů s vyznačenými číselnými hodnotami pro jednotlivé 

otázky. Z těchto údajů byly vytvořeny tabulky v Excelu, aby je bylo možno podrobněji 

statisticky zpracovat. Jako kriteria pro porovnání výsledků výzkumu byl využitý vážený 

aritmetický průměr a index spokojenosti.  

Z analýz vyplynulo, že přes počáteční vysoký zájem o nový způsob zjišťování 

spokojenosti zaměstnanců došlo během testovacího období k exponenciálnímu poklesu 

zájmu z 69 % na 17 %. Systém v dlouhém časovém horizontu dostatečně nezaujal 

pozornost zaměstnanců, což mohlo byt z části ovlivněno i tím, že se výsledky jen 

vyhodnocovaly a zaměstnancům se tak mohlo zdát, že nejsou v dostatečně krátké době 

promítnuty do praxe.  

Z vyhodnocení vyplynuly nezvykle nízké úrovně spokojenosti zaměstnanců 

v odpovědích prakticky ve všech otázkách. Zajímavý je i trend změn odpovědí v průběhu 

týdne. První tři dny je procento negativních odpovědí nejnižší a prakticky konstantní, 

ke konci týdne začíná růst až do neděle, kde nabývá maximální hodnoty. To může být 

způsobeno úmyslným ovlivněním výsledků například vícenásobným vyjádření, ale také 

tím, že v závěru týdne se již nevyjadřují například pracovníci, kteří nepracují na směny.   

V závěru práce bylo provedeno posouzení nově zavedeného komunikačního 

nástroje, určeny jeho výhody a nevýhody a navržená opatření na zlepšení situace, která 

z výsledků výzkumu vyplynula. Mezi hlavní navržená opatřeni patří zkrácení doby 

přístupnosti jednotlivých otázek na jeden běžný pětidenní pracovní týden, rychlá adaptace 

při volbě otázek dle závěru z vyhodnocení předešlých odpovědí, lokální rozmístění 

komunikačních nástrojů na jednotlivých pracovištích, schůzky s kolektivy, kde byl 

vyhodnocen nějaký problém a včasné řešení opatření spolu s neprodleným zveřejněním 

výsledků řešení, aby byla podpořena snaha zaměstnanců poukazovat na problémy 

a navrhovat účinná řešení. Pokud zaměstnanci uvidí okamžitou reakci na jejich 
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připomínky, budou k systému přistupovat zodpovědněji. Mohlo by se zvýšit i procento 

pravdivých odpovědí a zároveň množství respondentů, kteří budou mít zájem o možnost 

zúčastnit se rozhodování o důležitých otázkách spojených s jejich zaměstnáním.   
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A  Ano 

a.s.  Akciová společnost 

B.V.   Právní forma společnosti (z nizozemského Besloten vennootschap) 

Celk  Celkem 

Čt  Čtvrtek 

GHH  Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH 

GmbH  Společnost s ručením omezeným 

ICE  InterCity-Express 

LCC  Zátěžová zkouška 

Max  Maximum 

Min  Minimum 

N  Ne 

Ne  Neděle 

Odch  Směrodatná odchylka 

Pá  Pátek 

Po  Pondělí 
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RAMS  Zátěžová zkouška 

SA  Spíše ano 

SN  Spíše ne 

So  Sobota 

St  Středa 

TGV  Vysokorychlostní vlak francouzských státních drah 
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