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Anotace 

V bakalá ské práci se zabývám marketingovým výzkumem spokojenosti 

zam stnanc  dané společnosti. Celý výzkum jsem získal pomocí papírové a elektronické 

verze dotazníkového šet ení. 

Celá bakalá ská práce se skládá ze čty  hlavních částí. První část je teoretická  

a vysv tluje pojem marketingový výzkum Druhá část pak pat í charakteristice firmy 

Lesotechnika a údržba komunikací s.r.o., jsou zde p esn  popsány základní informace. 

T etí hlavní část se zabývá samotným výzkumem pomocí dotazníku. Celý dotazník 

obsahuje 22 otázek. Ve čtvrté poslední části výsledky zhodnocuji a navrhuji určitá opat ení 

ke zlepšení spokojenosti zam stnanc  firmy. 
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Summary 

This bachelor thesis is focused on marketing research of employee satisfaction in the 

company. The research was obtained through a paper and electronic version of the 

questionnaire survey. 

The bachelor thesis is divided into four main parts. The first part is theoretical and 

describes the concept of marketing research. The second part characterizes the company 

Lesotechnika and maintenance of roads s.r.o. and describes the basic informations about it. 

The third main part is focused on the survey itself. The entire questionnaire survey 

contains of 22 questions. In the last part I evaluate the results and suggest some steps to 

improve the employee satisfaction of the company. 
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1 ÚVOD 

V dnešní dob  je marketing jedním z hlavních faktor  firmy. Její d ležitou součástí 

jsou zam stnanci, bez nichž by nemohla fungovat. Pot ebuje proto mít zam stnance 

spokojené a tím zlepšit jejích výkonost i chod firmy. 

Téma bakalá ské práce „Marketingový výzkum spokojenosti zam stnanc  dané 

společnosti“ jsem si vybral z d vodu, že m  marketing zajímá a rád se toho dozvím víc 

 i z pohledu firmy. Firmu znám již delší dobu a mám tam pár známých, kte í tam jsou 

zam stnáni. Od nich jsem se dozv d l, jak to ve firm  funguje a na co se p i sestavování 

dotazník  zam it. 

Cílem bakalá ské práce je vytvo it analýzu a zhodnotit výsledky. Po zhodnocení 

navrhnu a doporučím, jak vy ešit p ípadné problémy a zlepšit spokojenost zam stnanc   

ve firm , a to jak problémy ve vztazích, s vybavením pracovišt , zda jsou spokojeni 

s benefity, které jsou jim nabízeny, nebo nap íklad jestli by doporučili firmu ostatním 

lidem apod. Celou analýzu budu provád t jak elektronickým, tak papírovým zp sobem 

dotazníkového šet ení. 

Celá práce je rozd lena na čty i hlavní části. První část je teoretická a zabývá se čist  

otázkou „co je to marketingový výzkum“, kam pat í základy marketingu, jeho prost edí, 

historie, typy. Dále pak vysv tluje, co je to dotazník a jak ho sestavit, jak probíhá proces 

marketingového výzkumu a popisuje jeho základní druhy a metody. 

Druhá část se zabývá charakteristikou firmy Lesotechnika a údržba komunikací s.r.o. 

Zde jsou p esn  popsány základní informace firmy. Popisuje její profil a jaké služby firma 

nabízí, nap . údržbu zelen  či komunikací, lesní práce, zahradní architekturu, terénní 

úpravy, údržbu m stského mobiliá e nebo zpracování d eva atd.  

T etí hlavní část bakalá ské práce je praktická a zabývá se již samotným výzkumem 

pomocí dotazníku. Celý dotazník obsahuje 22 otázek. První část z nich je demografická  

a pat í zde dotaz na pohlaví zam stnanc , jejich v k, nebo jejich nejvyšší dosažené 

vzd lání. Další část se zam uje na spokojenost zam stnanc , zde jsou otázky týkající se 

vybavení pracovišt , vztah  mezi kolegy, pracovních úkol  a jejich spravedlivého 

rozd lování, p ístupu nad ízených a taky toho, které benefity využívají anebo o které by 

m li ješt  navíc zájem. Mezi poslední otázky pak pat í, zda by zam stnanci doporučili 
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firmu jiným lidem nebo p emýšlí o zm n  svého současného zam stnání. Po vypln ní jsem 

dotazníky zpracoval jak graficky pomocí graf  a tabulek, tak písemn . 

Ve čtvrté poslední části výsledky zhodnocuji a navrhuji opat ení ke zlepšení 

spokojenosti zam stnanc  firmy.  
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2 TEORIE MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 

Následující kapitola obsahuje teorii pro marketingový výzkum. Zabývá se jeho 

základy, marketingovým prost edím, historií, typy, procesem, dotazníkem, zpracováním  

a analýzou apod. 

2.1 Základní definice a pojmy 

Co je marketing? 

Mnoho lidí si pod tímto pojmem p edstaví reklamu a prodej, ale v současné dob  jde 

hlavn  o vyhov ní pot eb určitého zákazníka. Marketing nastává ješt  d íve, než n jaký 

výrobek v bec začneme prodávat. Celý marketing probíhá od začátku až do konce života 

produktu. Nové zákazníky se snaží získávat nap . svým vylepšením. [5]  

Definice marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum je systematický sb r, který provádí, upravuje, zpracovává, 

analyzuje, vkládá a prezentuje informace. Ty se pak využívají k zjišťování a ešení 

rozličných marketingových situací firem nebo organizací. [6] 

Lidská pot eba 

Je chápána jako pociťovaný nedostatek. Pat í mezi součást člov ka, kam spadá jídlo, 

fyzické požadavky, oblečení a další. A pokud to člov k nemá, snaží se najít východisko.  

To znamená, že buď určitou v c vyhledá anebo ji omezí. [3]  

Lidská p ání 

Jsou pot eby, na které p sobí jak kultura, tak charakter člov ka. [3] 

Poptávka 

Lidstvo má své základní požadavky, ale jejich touha je nekonečná. Ne všichni si své 

touhy m žou splnit, záleží také jaké mají zdroje. Proto si každý vybírá co nejlepší produkt 

za určité peníze. A vzniká z toho poptávka. [3] 

Marketingová nabídka 

Podnik se snaží vyhov t tím, že vytvo í souhrn pot ebných vlastností, které slíbí 

kupujícím. Tohle je tzv. hodnotová propozice a uskuteční se díky marketingové nabídce. 

Tu definoval Kotler (2007, s. 41) následujícím zp sobem: „Marketingová nabídka je určitá 
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kombinace produktů, služeb, informací nebo prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb 

nebo přání.“ Nejsou to jen hmotné produkty, ale i nehmotné. Pat í zde nap íklad bankovní  

a hotelové služby apod.  

Hodnota pro zákazníka a uspokojení 

V hodnot  klient rozlišuje, jakou cenu má pro n ho určitý produkt a zda pro n j má 

vlastnictví další výhody. Vybírá si produkt nap . podle značky, kdy u lepší získá v tší 

touhu produkt koupit, než v p ípad  jiných podobných a slabších značek.  

V uspokojení je t eba klást d raz na to, co klient očekává. Ten pak klidn  zaplatí víc, 

aby uspokojil své pot eby. Každá dobrá marketingová společnost se snaží učinit všechno 

pro to, aby své kupující uspokojila. [3] 

2.2 Marketingové prost edí 

V dnešním sv t , kde se vše sjednocuje, tvo í podniky marketingové aktivity, které 

se rozr stají. Veškerý marketing se musí propojovat s klienty, partnery firem. To vše 

vyvolala tíha podstatných faktor  okolního prost edí. Vn jší faktory marketingového 

prost edí podniku mají vliv na uskutečn ní jakýchkoliv marketingových aktivit 

orientovaných na cílové zákazníky, tvo í se nové možnosti nebo nebezpečí podniku.  

Je pot eba po ád kontrolovat vn jší prost edí a odpovídat na rozvoj. [1] 

Mikroprost edí 

Zám rem podniku je produkovat a p stovat vztah s klienty. Dosáhnout toho lze 

pomocí p ání a pot eb, které vyhovují zákazník m. I když výsledek není v moci 

marketingu, je d ležitá komunikace i s ostatnímu faktory jako jsou zam stnanci, odd lení 

podniku, dodavatelé, zákazníci, poskytovatelé služeb, konkurence a ve ejnost. [1] 

Makroprost edí 

Vn jší prost edí, ve kterém se podnik hýbe, nazýváme makroprost edí.  

Staví se ze dvou stran, a to ze strany nových možností a strany ohrožení. Pat í zde šest 

hlavních faktor , demografické, ekonomické, p írodní, technologické, politické a kulturní 

prost edí. [2] 
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2.3 Historické ko eny marketingového výzkumu 

Historie marketingového výzkumu je velice obsáhlá. První zmínka o ní je  

z 19. století, konkrétn  z roku 1824. Využil se p i empirickém výzkumu chování, a také 

k rozhodování volič  ve volbách na post prezidenta, prvn  v USA.  Za dalších sto let se 

rozší il o statisticky propracované postupy výb ru využívaného reprezentativního vzorku 

od respondent ; podílel se na tom G. Gallup a E. Roper. Pánové P. F. Lazarsfeld  

a B. R. Berelson se ve 40. letech 20. století rozhodli zve ejnit první explanační modely 

chování. Šlo o to zjistit, jak a do jaké míry n jaký názorový p edstavitel zap sobí a ovlivní 

rozhodnutí volič . Brzy se tyto v domosti p enesly do marketingu. A to hlavn  do model  

o chování či rozhodování zákazník . [1] 

Marketingový výzkum pokračuje tradicí sociologického výzkumu a také výzkumu 

ve ejného mín ní. Uplatňují se statistické postupy zpracování, kdy jsou zjišt né údaje 

ukázány jako t i p ípady empirických sociáln  ekonomických výzkum , které jsou stejné. 

Jde o metodologická východiska výzkumu a používání statistických postup  

vyzkoumaných údaj . Z jejich p edm t  pramení diference. Marketingový výzkum se stará 

o poznávání trhu, kde jde hlavn  o zákazníky, dodavatele a odb ratele. O sociální 

problémy se stará zase sociologický výzkum, ve kterém se eší životní styl, 

nezam stnanost či rodina. O společenské a politické otázky se stará výzkum ve ejného 

mín ní. 

Jednorázovou záležitostí, kde se využívá pr zkum trhu, je najít techniku týkající se 

současnosti na trhu a dávat zadavatel m základní popis situace. Proto, pokud chceme 

obsáhlejší práci, využíváme marketingový výzkum. Sloučí se pár výzkumných postup , 

náročn jší statistické zpracování, porovnávají se a zhodnocují výsledky, které čerpáme 

z r zných zdroj . Tím prozkoumáme více informací. [1] 

2.4 Typy marketingového výzkumu 

Rozd luje se podle účelu výzkumu a toho, jakým prost edkem jsou shán ny 

informace. Proto se vybírá z následujících typ  marketingového výzkumu. 
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2.4.1 Monitorovací výzkum 

Poskytuje informace o činnosti podniku a informace o externím marketingovém 

prost edí. Neustále sleduje a zaznamenává vlastní údaje jako jsou objednávky, prodej, tržní 

podíly, zásoby, reklamy, jejich ceny atd. Dále monitoruje ekonomický a technický vývoj, 

zm ny legislativy, konkurence, trendy či poptávky atd. Hlavním úkolem je zjistit 

eventuální problémy firmy a taky jakékoliv odchylky od skutečnosti nebo zm ny  

v plánech. Tento výzkum je základním kontrolním prvkem p i realizaci marketingových 

plán . [5] 

2.4.2 Explorativní výzkum 

Taky znán jako p edvýzkum určený k začínajícímu stádiu rozhodovacího procesu. 

V tšinou se využívá pro p ípravné zkoumání situace s nízkým objemem pen žních 

prost edk  nebo náklad  na čas. Účelem je plné pochopení a korektní definování problému 

výzkumu, pochopení prost edí, zjišt ní velikosti problému nebo jiných sm r  pro vy ešení 

n jakého problému. Ve zmiňovaném typu marketingového výzkumu se shání informace 

z dostupných zdroj , mezi které pat í písemné materiály, pozorování či rozhovory. [5] 

2.4.3 Deskriptivní výzkum 

Jeho úkolem je p inést obraz o daných aspektech obchodního prost edí ve vybraném 

období, popisovat veškerý jev či proces podstatný p i rozhodování. Stanovit frekvence jeho 

náhlé p ítomnosti nebo odhadnout budoucí p ítomnost. Deskriptivní výzkum se stará 

nap íklad o tržní potenciál, jeho podíl nebo určení charakteru spot ebitele. Typ jasn  

formuluje problém a vytvá í se ze strukturovaného projektu. Veškeré informace 

v deskriptivním výzkumu sháníme pomocí sekundárních údaj , dotazováním nebo 

pozorováním. [5] 

2.4.4 Kauzální výzkum 

Kauzální výzkum je kupení d kaz  o kauzálních pom rech vyskytujících se 

v marketingovém systému. Jeho úkolem je objevovat d vod sledovaných realit  

a prozkoumávat pom r mezi kauzálními faktory či účinkem, p edm tem pro odhad 

budoucích hodnot. U procesu tohoto typu jsou všechny zprávy d ležité. Dostali jsme je 

díky metodám šet ení a experimentálním metodám. [5] 
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2.5 Dotazník 

Dotazník m že mít podobu elektronického nebo papírového formulá e, jehož obsahem 

jsou otázky, na které dotazovaní odpovídají. Využívá ho tazatel nebo respondent.  

Je to takzvaný psaný ízený rozhovor. 

Jeho význam se zakládá na čty ech principech. Zaprvé slouží jako prost edek ke zjišt ní 

informací od dotazovaného. Dále udává určitou strukturu a zp sob ízení procesu 

rozhovoru. T etím principem je zvolení b žné jednotné šablony, do které se budou 

zaznamenávat odpov di. V neposlední ad  slouží k usnadn ní zpracování dat. 

Dále je zapot ebí vybrat, dle jakého problému, cíle pr zkumu a stylu dotazování se bude 

dotazník t ídit. Proto se dotazník d lí na typy dotazování: [4] 

• Osobní dotazování, 

• telefonické dotazování, 

• online dotazování, 

• písemné dotazování. 

2.6 Konstrukce dotazníku 

Délka dotazníku záleží na nám tu, cíli a na postoji dotazovaného k určitému tématu. 

Dotazník by nem l mít víc než dvacet otázek. Víc otázek odpovídajícího v tšinou odradí. 

Čas vyplňování dotazníku by nem l p esáhnout 20 minut. Dotazník by m l ihned upoutat 

pozornost. Každý musí mít n jakou logickou strukturu. [4] 

Úvodní otázky 

Tyto otázky se tvo í snadné, snaží se navázat kontakt s odpovídajícím, mají být 

zajímavé pro upoutání d v ry a ochoty a dávají se na začátek. [8] 

Filtrační otázky 

Jsou otázky situované často v úvodu dotazníku. Filtrační otázky se používají  

pro filtraci, to znamená, že se respondenti rozd lí p inejmenším na dv  skupiny. Dále se 

pak otázky člení na další dílčí skupiny. Často se stává, že si filtrační otázky jen vytipují 

správné respondenty, kte í jim p edají požadované informace. Jako p íklad se dá uvést 

otázka „Jste studentem vysoké školy?“ Tato otázka rozd lí odpovídající na dv  skupiny. 

Do první spadají studenti vysoké školy, kte í jsou schopni poskytnout pot ebné informace. 
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Do druhé skupiny pak ostatní, kte í nestudují vysokou školu. Pro ty jsou p ichystané jiné 

otázky, nebo jsou tito dotazující vy azeni. [8] 

Otázky o subjektu 

Pat í sem všechny otázky, které vytvá í jádro dotazníku a zkoumají podstatu  

v ci. [12] 

Specifické otázky 

Tento druh otázek m že být pro odpovídajícího nep íjemný. V tšinou jsou 

orientovány na d ležité informace. Nap íklad otázky na společenské postoje a názory, 

osobní návyky, p íjmy, zisky a další podobné otázky. Mohlo by se stát, že zp sobí 

negativní postoj odpovídajícího k dotazníku. Z tohoto d vodu by se tyto otázky m ly 

umísťovat na záv r dotazníku. [8] 

Klasifikační otázky  

Zam ují se na charakteristiku odpovídajícího a týkají se jeho v ku, vzd lání, p íjmu 

nebo bydlišt  atd. Zpravidla se umísťují na konec dotazníku. Pouze v situaci,  

kdy klasifikační otázky plní i filtrační funkci, nebo také, když jde o základní údaje 

popisující firmu, je pak lze uvést na začátek dotazníku. Odpov di se pak využívají  

ke klasifikaci odpovídajících a dále pak k porovnání výsledku výzkumu. Snaží se zjistit 

rozdíly v chování, postoje apod. Tento druh otázek se m že i nemusí vyskytovat 

v dotaznících. [8] 

Identifikační otázky 

Umožňují zjistit údaje o míst  nebo okolnostech dotazování. Nejčast ji poskytují 

identifikační údaje o dotazovaném. To znamená jméno, telefonní číslo a jeho adresu. 

V situaci op tovného kontaktování také jméno tazatele, místo, datum a čas, kdy rozhovor 

vznikl. Používají se ke kontrole. Často se umísťují na konec dotazníku. [8] 

 Nakonec by se m lo pod kovat odpovídajícímu za úsilí a čas, který poskytnul  

pro náš dotazník.  
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2.7 Typologie otázek 

Otázky se d lí na dv  základní skupiny, a to otev ené a uzav ené. 

Otázky otev ené 

Je pln  na v li odpovídajícího, jakou formulaci zvolí. U respondenta lze 

p edpokládat v tší rozmanitost odpov dí, ty jsou tíživ jší pro zpracování. Proto pot ebují 

více času a práce pro vyhodnocení. Tento druh otázek by m l být omezen. 

K otev eným otázkám pak pat í ješt  volné otázky, asociační otázky a otázky 

s dokončením v ty, povídky, tématického nám tu nebo obrázku. 

Výhodou otev ených otázek je, že jsou lehce formulovatelné a dávají p íležitost 

zeptat se na úpln  vše. Umožňují volnost odpov dí, neovlivňování, získání odpov dí, které 

by nás samotné nenapadly a také m žou být podn tem k zamyšlení, k identifikaci r zných 

faktor , charakteristik a znak . 

Nevýhody pak mají ve zdlouhavém zp sobu záznamu, odpovídající nemá motivaci, 

když se má vyslovit písemn  a jejich zpracování je náročn jší na čas. [8] 

Otázky uzav ené 

Tyto otázky nabízejí odpovídajícímu p edem vybraný počet odpov dí, ze kterých 

respondent musí zvolit jednu nebo více možností dle zadání. Otázky mají r zné podoby. 

Uzav ené otázky se pak d lí na dichotomické otázky, otázky vícenásobného výb ru, 

stupnice a pom rové škály. 

Výhody uzav ených otázek spočívají v tom, že pro respondenta je jednoduché na n  

odpovídat, líp se formulují a lehce se dají zpracovat a analyzovat. 

Nevýhodou uzav ených otázek je pak to, že se zde musí uvád t všechny odpov di, 

které jsou možné. Další nevýhodou je, že se vzájemn  vylučují varianty z odpov dí, m žou 

mít pro odpovídající rozdílný význam. Respondenti musí vybírat z p edem daných 

odpov dí. Tyto otázky jim podsouvají možné odpov di, a tím ovlivňují jejich odpov ď. [8] 



Aleš T íska: Marketingový výzkum spokojenosti zam stnanc  dané společnosti 

2019  10 

2.8 Proces marketingového výzkumu 

Popis procesu p ti fází marketingového výzkumu od definování problému  

po záv rečnou zprávu. 

1. Definování problému a určení cíle je v tšinou hlavní fáze v celém výzkumu. 

Když se objasní téma a informace, které má poskytnout, pak se ud lá plán 

nebo projekt výzkumu. V n m jsou všechny d ležité údaje, které jsou pot eba 

ke zkoumání. Máme cíl, metody i jasno o tom, jaké techniky výzkumu 

využije, jaká má být jeho velikost, zp sob zpracování atd. Taky je pot eba 

určit cenu a termíny, jak co bude provedeno.  

2. Analýza situací a určení zdroj , kdy se určí základní problém, jenž budeme 

ešit. Musíme prvn  stanovit, které informace budeme pot ebovat, které jsou 

již p ístupné a které teprve musíme získat. 

3. Sb r informací, zde si určíme, jak dostaneme primární informace a co za typ 

výzkumu využijeme. Taky záleží na povaze problému, času a financích. 

4. Analýza a interpretace informací, kdy si všechna data dáme dohromady, 

provádí se jejich analýza a interpretace. U kvantitativního výzkumu se jedná  

o statistické veličiny, nap  četnost výskytu, míry závislosti nebo st ední 

hodnoty. Používají se programy na počítači, které tuto část ulehčí. Určuje se 

správnost údaj  a reprezentativnost, zda hodnotí to, co mají. Všechny p ípady 

jsou zhodnocovány vedlejšími psychologickými postupy, kde se hledají 

p íčiny, a to vše u kvalitativního výzkumu. Vše záleží na daném cíli výzkumu 

a jaký typ výzkumu jsme si vybrali. U zvolení obou typ  je t eba kombinovat 

vyhodnocovací techniky. 

5. Záv rečná zpráva se má skládat ze stanovení p edm tu s jeho cílem, p ehledu 

metod jeho postupu, popisu souboru, který jsme zkoumali, shrnutí základních 

poznatk  a dalších doporučení. Výsledkem je podklad využívající se pro adu 

marketingových rozhodnutí. Jde o plánování marketingové strategie, 

odpov ď na otázky jako t eba dopad na prodej n jakého výrobku, vzhled 

značky apod. [5] 
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2.9 Základní druhy marketingového výzkumu 

P i vytvá ení výzkumu v marketingu se využívají r zné typy dat. Vychází se 

z r zných zdroj , využívajících se k odlišným účel m. N která data už existovala, další se 

získávají. Data m žou být obsahem firemních databází, n která data je nezbytné sehnat 

mimo společnost. Data se vytvo í t eba registrací n jakého zákazníka nebo jakoukoliv 

objednávkou zboží a také odpov dí respondenta na uvedené otázky. [10] 

2.9.1 Data a informace 

Data a informace bývají mnohdy zam ňovány nebo špatn  užívány. Z tohoto d vodu 

následující odstavce dané pojmy vysv tlují. 

Radek et al. (2017) definuje pojem data jako zvuky, slova, čísla a obrazy uložené 

v záznamech. Jako záznamová média na papí e či elektronicky. V našem p ípad   

ve vypln ných dotaznících. Po ízení data znamená jakákoliv označená hodnota či vybraná 

varianta odpov di nebo odpov ď na otev enou otázku. M žou mít i podobu obrázku, 

zvuku a videa. 

Informace vyhází z dat, která se dále analyzují a získávají se z nich uživatelsky 

relevantní výstupy. Výsledkem rozboru kvantitativní povahy, tedy číselných dat,  

je pr m rná hodnota udané veličiny, množství p ítomnosti n jakého jevu v populaci atd. 

Z rozboru kvalitativní povahy naopak lze dosáhnout informace z obsahové analýzy 

zápisem slov, videí nebo obrázkem. [10] 

Tvrdá a m kká data 

Tato část popisuje, jakým zp sobem zasahuje prozkoumaná skutečnost do dat. 

Skutečnost m že zasahovat p ímo podle vzniku a nep ímo na základ  nep esnosti. 

Tvrdá data získáme zápisem firemních transakcí, které se obstarávají automaticky. 

Jedná se o veškerý pohyb zboží, nákup nebo prodej. Zaznamenává se v informačním 

systému společnosti. Zde se získávají informace jako nap íklad počet, objem produkt   

či jejich skupin, frekvence zákaznických návšt v atd. Tvrdá data pat í mezi vysoce p esná  

a taky spolehlivá, a to díky tomu, že nejsou nijak ovlivn na zaujatostí osoby. Pat í zde  

i definované hodnoty z vyčerpávajícího šet ení ze základního souboru, nap íklad data 

Českého statistického ú adu, která obsahují informace o v ku, množství žen  

a muž  či počtu obyvatel atd. 
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M kká data se vytvá í z dotazování nebo pozorování n jakého vzorku jednotek. 

Dosáhnou se výsledkem údaje slovního vyjád ení dotazovaného. Tyto data sd lují osobní 

názor, postoj, kdy záleží na situaci. 

Interní a externí data 

Tyto data mají velice blízko k firemnímu prost edí. Záleží na zam stnancích, kte í 

ídí podnik, jaká data se budou ukládat a jaký rozbor bude podnik pot ebovat. Toto 

rozd lení se používá často. V n kterých p ípadech se stává, že jednoznačné t íd ní m že 

být obtížné. 

Interní data jsou popisována jako data obsahující existující podnikový, vnit n  

organizovaný soubor informací, údaj  či dat. Podnik je získává vlastními silami, p edevším 

jde o velké objemy dat získané pomocí účetních nebo obchodních systém . Jako ukázku 

t chto dat je možno zvolit návšt vnost webových stránek, jako je nap íklad firemní e-shop 

atd. Další ukázkou m že být zákaznická spokojenost, na kterou je každý zákazník pomocí 

automatických otázek dotázán. [10] 

Externí data se vytvá ejí pomocí prohlížení jednotek nebo údaj  o jevech v podniku. 

Jsou to d ležité informace z rozboru vlastních aktivit. Pro kladný výsledek je klíčové 

sledovat i vývoj okolního trhu. Je t eba se zam it na spokojenost, vývoj 

makroekonomických ukazatel  či p edstavy cílové skupiny stávajících a potencionálních 

zákazník . 

V marketingovém výzkumu se používají jak interní data, tak externí data. V praxi je 

totiž lepší používat u výzkumných plán  souhrnné informace složené z dat interních  

a externích zdroj . [10] 

Primární a sekundární data 

Podle zp sobu získávání a p vodu informací se data rozd lují na primární  

a sekundární. 

Sekundární data jsou jednodušší, rychlejší a levn jší cesta k p ehledu o problému  

a p edm tu výzkumu. Data jsou nejvíc získávána nap íklad z databáze, z výročních zpráv, 

statistických ročenek atd. Často se k tomuto účelu používá stránka Českého statistického 

ú adu, která obsahuje data o struktu e obyvatel či jejich výdajích atd. Tyto data jsou 

získána již provedeným marketingovým výzkumem, proto pokud je proveden již n jaký 
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výzkum a jsou použita tato data znovu, už to nejsou primární data ale data sekundární. 

Každý, kdo chce d lat n jaký výzkum, by se m l nejd íve podívat na sekundární zdroje,  

to znamená na data, která jsou již p ístupná. Pom že to p i skládání dotazníku pro sbírání 

primárních dat i v p ípad , že nemáte stejný cíl projektu. Je to z d vodu účinnosti  

a ušet ení pen z p i sbírání primárních dat. Sekundární výzkumy vykonávají podniky 

vlastní silou, moc často se nestává, že to nechají na n jaké vn jší agentury. Nejčast ji se 

tak d lá u v tších projekt . 

Primární data, jsou data, která p edtím neexistovala. Za n  jsou považována všechna 

data, která jsou obstarávána pro náš marketingový výzkum. Jde o data získaná teď.  

To znamená, že vznikla jak z dotazování, pozorování, tak z rozhovoru či n jakého 

experimentu. Všechna tyto data, která n kdo znova použije, jsou již sekundární.  

Když n kdo použije slova „primární výzkum“, myslí tím primární data. Správn  se má 

v tomto ohledu používat „výzkum založený na primárních datech“. [11] 

2.10 Deklarativní a nedeklarativní metody 

Nedeklarativní metody se d lají s daty, která p ekrucují osobní pohled respondenta  

a odrážejí sousedící realitu. Tyto informace nevychází z písemného nebo verbálního 

formulování respondent . Když není informace deklarace, je vysvobozena od osobního 

hodnocení či pohledu klienta. 

Deklarativní metody využívají data vycházející z osobního názoru či pocitu 

dotazovaného. Pokud výzkum využívá data m kká, jsou to data založená na deklaraci 

odpovídajícího. [10] 

Nejprve je si t eba uv domit, kdy je vhodné použít výzkumné metody spočívající  

na deklaraci. íct si jaká metoda se bude využívat. Zadavatelé výzkumu v tšinou dávají 

p ednost dotazování. Je to tím, že zákazník má vliv v marketingovém prost edí  

a zodpovídá všechny otázky kolem vývoje výrobku a sm ování podniku. 

Deklarace je vhodná a p ináší prosp ch, když si odpovídající pamatuje a vybavuje 

zkoumanou oblast. Lidé v sob  nesou dobrou či špatnou zkušenost s produktem dlouho. 

eknou vám i na co produkt využívají a jak často. Samoz ejm  se nesmí otázky týkat 

intimních či d v rných v cí života. 
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Dále je pot eba si íct, kdy deklarace není žádoucí a nehodí se. Ne všichni vám 

odpoví na otázky z oblasti života, m žou se za n které lidské okruhy styd t. Pat í zde 

otázky o zdravotním stavu, sexuální orientací, náboženství, financích, a dokonce i otázky 

okolo politiky. U takových otázek je nutno počítat s lživými odpov ďmi, a to i když by 

byly otázky správn  podány a dob e k porozum ní. [10] 

2.11 Kvalitativní a kvantitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum je orientovaný na hledání motiv , postoj  či p íčin. V tšinou se 

zam uje na odpov ď otázky PROČ. K odpov dím se využívá jen malá skupina  

či jedinec. Jeho metodou je skupinová diskuze, jednotlivé velice obsáhlé rozhovory či 

znalecké rozhovory. Dále podstupuje obsahové analýzy, které ídí zkušený výzkumník 

ovládající sociologii. Účelem tohoto výzkumu je vylíčit témata, která jsou d ležitá pro tuto 

část. 

Kvantitativní výzkum se zase zam uje na odpov ď otázky KOLIK. To znamená,  

že se snaží najít jednoho či více lidí nebo domácností s n jakým stanoviskem, 

vystupováním. Týká se vždy okolo stovek odpovídajících. Hlavním nástrojem je zde 

dotazník (primární data). Použít se m žou i data, která jíž existují, což jsou nap íklad 

podnikové databáze (sekundární data). V tšinou je výstupem tabulka nebo graf. [11] 

2.12 Pozorování, dotazování, experiment 

Konečné rozd lení popisuje pozorování, dotazování, experiment. Podle zhodnocení 

určuje, která metoda je nejvíc vhodná. Jednou m že být dobré dotazování, n kdy je zase 

lepší chování lidí pozorovat. Jestliže to povaha dovoluje, je lepší experimentovat. 

U pozorování je klíčové podstupovat sledování v reálné či p irozené atmosfé e.  

Ten, který je objektem pozorování, nesmí být nijak rušen. V tšinou se pozoruje podle 

daného scéná e, ve kterém je nap íklad určeno, na co si má pozorovatel dávat pozor  

a odkud má sledovat. Taky se používají čipy, které jsou nap . na vozících v obchod  a díky 

nim se pozoruje jejich pohyb se zákazníky. Dále se tady adí etnografické výzkumy. Tyto 

sledují skupiny v jejích prost edí. Pro chování současných nebo p ípadných zákazník  se 

také pozoruje internet a sociální sít . [10] 
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Experiment je forma, která testuje vliv n jaké zm ny. Nap íklad, když se zm ní 

cena, provozní doba, interiér provozovny atd. I když se bude ptát na budoucí chování, 

imaginární záležitost, nemusí to poskytnou p esné výsledky. Vždy by m la existovat 

n jaká kontrolní skupina, která m že n jakou zm nu otestovat. Pokud se provede, m že 

být dosaženo lepšího výsledku, protože tím p ípadné problémy vy eší rovnou. Nap íklad, 

když banka chce snížit otevírací dobu, je dobré prvn  ji vyzkoušet na jedné ze svých 

poboček, kde ji vyhodnocuje t eba m síc. Tím se zjistí, zda to bude mít velký vliv  

na zákazníky nebo ne. Taky záleží t eba na počasí, kdy lidé m žou navšt vovat pobočky 

mén , proto je d ležité mít i pobočky se starou a delší otevírací dobou, aby bylo možné 

porovnávat. Kdybychom je nem li, nižší návšt vnost by mohla mít dopad na pobočku 

s kratší otevírací dobou. [10] 

2.13 Zpracování a analýza dat 

Každý marketingový výzkum by m l po získání dat z dotazník  uskutečnit jeho 

zpracování a vyhodnocení, jelikož bez toho mají menší vypovídající schopnost. 

Zpracování dat 

Nejprve je pot eba zjistit, zda získaná data jsou v po ádku a použitelná  

pro vyhodnocení. Proto je nutné provést kontrolu všech údaj  z dotazníku a eventuáln  

uskutečnit korekci. Následn  se data mohou p esunout do formy, která je pro analýzu 

pot ebná. [8] 

Úprava údaj  p ezkoumává celkovost výstižnost dat. Snaží se zjistit, zda jsou údaje 

správné. Nachází p ípadné chyby, kterých se mohl dopustit respondent. P i nalezení 

velkých chyb se doporučuje tyto údaje odstranit. Pro analýzu je také nezbytné rozvrhnout 

informace do t íd a také do kategorií. 

Klasifikace dat prezentuje p esnou formulaci t ídících znak  a t íd, které se 

navzájem vy azují a k tomu obsahují veškeré prvky ze zkoumaného souboru. Je pot eba 

korektn  definovat pojmy a intervaly t íd, aby t íd ní kvalitativních znak  prob hlo 

správn . Nesmí se zapomenout na označení a za azení, kde chybí odpov di nebo hodnoty 

„nula“. [8] 

Kódování je d ležitým postupem ve vyhodnocení dat. To znamená, že je pot eba 

p idat číselné hodnoty slov m a kategoriím. Je to z d vodu, aby počítač mohl získané 
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údaje vyhodnotit. U otev ených otázek m že být problém, jelikož jsou víc rozmanité.  

A proto je pot eba využít nep ekrývající skupiny a tematicky do nich odpov di rozd lit. 

Všechny skupiny dostanou odpovídající číselnou hodnotu. V počítači se k vyhodnocení  

a analýze využívají i odpov di, které jsou v číselné podob . P ed realizací je ale pot eba  

i tyto data zkontrolovat. 

Analýza dat 

Popis postupu vhodného na vyhodnocení a analýzu dat jedné, dvou nebo n kolika 

prom nných. 

1. Vyhodnocování jedné prom nné 

K tomu se používají p edevším metody popisných statistik, úkolem je získat pojetí  

o rozmíst ní dat, která jsou v základním souboru. V číselné kopii sumarizovaných údaj  se 

hledá rozd lení četností nalezených hodnot znak , úrovní a prom nlivých znak , které 

jsme nalezli.  Spadají zde pr m ry, medián, četnosti, procenta, modus, sm rodatné 

odchylky, rozptyly a variační koeficienty. [8] 

2. Vyhodnocování dvou prom nných 

V této situaci se eší vztah dvou prom nných, který se snažíme zjistit. Zkoumají se 

zde závislosti dvou prom nných, tj. v jakém zvolenému vztahu jsou a eventuáln  zda se 

navzájem ovlivňují. Realizují se pomocí regresní nebo korelační analýzy. Taky se n kdy 

m že stát, že je pot eba zjistit pravdivost výsledk , které se získaly nebo zkontrolovat 

statistickou podstatnost odchylky dvou hodnot, které p edstavují opravdovou zm nu nebo 

jejich zjišt ní. A proto se používají testy hypotéz. 

3. Vyhodnocování n kolika prom nných 

 U tohoto typu vyhodnocení dat se jedná o zkoumání vztahu a jeho vzájemného 

p sobení pomocí pár prom nných. Používají se metody mnohočetné regrese, 

multidiskriminační, korelace, multidimenzionální analýzy, shlukové analýzy, faktorové  

a analýza časových ad. Veškeré tyto metody jsou zdlouhavé, je pot eba mít dobrou znalost 

statistiky a jsou velice náročné. 

Dost často se stává, že analýza je komplikovan jší, jelikož je nezbytností p ejít  

od prostého vysv tlování ke shán ní p íčin pátraných jev . Analýza je pak objektem 

uvažování a také logického myšlení. [8]  
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3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Popis společnosti Lesotechnika a údržba komunikací s.r.o., základní údaje, profil a služby. 

Základní údaje společnosti 

Obchodní firma:  Lesotechnika a údržba komunikací s.r.o. 

Sídlo:    Na P íčnici 835/73, 739 32 Vratimov 

IČ:    28625145 

DIČ:    CZ28625145 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

P edm t podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 

1 až 3 živnostenského zákona 

Jednatel:   1 

Základní kapitál: 200 000 Kč [12] 

 

Obrázek 1 Logo společnosti Lesotechnika 

Zdroj: [5] 

3.1 Profil 

Lesotechnika je firma, která byla založena roku 1922. Společnost začínala údržbou 

zelen  a pozd ji rozší ila nabídku dalšími činnostmi. V současné dob  zeleň udržuje  

pro m sta Vratimov, Ostravu, Frýdek-Místek, Haví ov, Šenov a také pro menší podniky  

a organizace, do kterých pat í nap . Nová Huť a.s. momentáln  s názvem ArcelorMittal 

Ostrava a.s., MG Odra Gas, spol. s r.o., OKD, a.s. a mnoho dalších. Časem se firma 

rozrostla o další činnosti jako kompostování, výroba kompostu z vlastní kompostárny, 

zemní práce, chemické práce, údržba komunikací speciálními stroji a n kolik dalších 

činností. [7] 
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3.2 Údržba zelen  

Jednou z hlavních služeb je sečení travnatých ploch ve m stech a podnicích a dalších 

organizacích. Používají se na to samosb rné sekačky značky Ferarri, Piago, Honda, 

Amazone Etesia, Brill a další. Luční porost se seče pomocí bubnových sekaček, nap . ŽTR 

165, Honda, Vari, na horší terén se používá sekačka Etesia. S pomocí výkonných sekaček 

Sthill se obsekávají stromy nebo budovy, od stejné značky je i k ovino ez k odstran ní 

ruderálního porostu. Cepaky se používají na vysekávání p íkop , značky Honda a Vari  

na vyhrabávání listí a trávník  hrabačkami. Firma také nabízí provzdušn ní a pro ezávání 

trávník , hnojení a vápn ní trávy výkonným post ikovačem Sthill. Likvidují plevel i celé 

travnaté plochy pomocí chemie, k tomu používají také post ikovače Sthill. Umí zakládat 

nové travnaté plochy, druh trávního semene si určí zákazník. Odvážejí zhrabky a biomasy 

velkokapacitními vozy s drapákem nebo také kontejnerovými vozy. Mají vlastní 

ekologickou velkokapacitní kompostárnu, kde zpracovávají zhrabky a biomasy. 

3.3 Údržba a čišt ní komunikací 

Komunikace se udržují novými speciálními zametacími stroji značky Scarab 

s vakuovým vysáváním, které splňují normu EURO 4. Jsou vybaveny vakuovými filtry 

proti polétavému prachu se systémem tlakového smývání Wap. Liaz SA8 čistí tlakem, 

kropením, zkráp ním komunikací kropičkami. Také vysává, zametá nečistoty 

z komunikací i chodník , a to i po stavebních pracích, po zimní údržb  nejčast ji posypový 

materiál. Jako samosb rné stroje se používají velice výkonné NK 23 01, které jsou 

n mecké výroby. Dále vysávají a zametají vyfrézované recykláty po odfrézování živičných 

sm sí. Na vysekávání p íkop  od nežádoucího plevelu a rostlin se používají traktorové 

cepáky. [9] 

3.4 Zimní údržba komunikací 

Na odklízení sn hu používají traktor se zadní radlicí, dále Liaz čelní radlice a Tara 

čelní radlice. Na odvoz sn hu Volvo BL 71, UNC 320, UNC 61. Na posyp zimních 

komunikací a chodník  potom Tatra 815 čelní radlice se sypačem. Na menší komunikace, 

hlavn  chodníky, používají malotraktor MT8-050 čelní radlice s frézou a sypačem. 
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Jednou ze služeb firmy Lesotechnika a údržba komunikací s.r.o. je odstraňování 

sn hu z komunikací a chodník , takzvané pluhování, dále odstraňování sn hu 

z nep ípustných míst sn žnou frézou nebo taky manuáln . Odvážejí nap íklad  

i nahromad ný sníh po pluhování. Provád jí posypy komunikací a chodník  nejužitečn ji 

pomocí soli kamenné, ale jen na vyžádání a v místech bez zákazu chemického posypu. 

Dále uklízí posypový materiál, odstraňují sníh ze st ech, také led z okap , svod   

a podobn . Jednou z dalších užitečných služeb je odstraňování odpadk , papír   

ve m stech, sídlištích a dalších plochách po zimním období. 

3.5 Veškeré lesní práce 

Další nabízenou službou je kácení strom  v lesních porostech, podél komunikací, 

tratí i ve m stech. Dokážou kácet stromy i ve ztížených podmínkách za pomocí 

vysokozdvižných plošin MP-27. Kácejí stromy pomocí velkých je áb  nebo lezc . Pokud 

jsou n kde suché a nebezpečné stromy, skácejí je a taky zlikvidují polomy. Zrealizují 

odborné o ezy strom  ve výškách, včetn  opravných ez  chrán ných strom . Nabízejí 

plošné vý ezy k ovin i pod elektrickým vedením a taky podél železničních tratí. Ud lají 

odborné probírky, pro ezávky, a to dokonce i chemické. K založení celé travnaté plochy  

či likvidaci plevele využívají chemii, k tomu používají výkonné post ikovače Sthill. Umí 

zlikvidovat pa ezy všech pr m r  pomocí odfrézování traktorovou frézou či ruční frézou, 

taky t eba odbagrováním nebo chemicky. Nabízejí p ibližování d eva lesními traktory  

i lanovkami. K p eprav  d eva jako jsou kulatiny, kratiny nebo palivové d evo používají  

T-815+HR drapák, MAN+HR drapák a taky PV 3S+HR drapák. Nabízejí pila skou 

výrobu, stavební d evo, veškeré ezivo či výrobu palet.  

3.6 Kompostování 

Firma Lesotechnika dokáže kompostovat trávu, listí i ostatní kompostovatelné 

materiály ve vlastní schválené ekologické kompostárn . Také vám odeberou biomasu, 

kterou dále zpracovávají, nejčast ji ji odebírají od mnoha firem provád jících údržbu 

zelen . Zrealizují prodej pr myslového a voln  loženého kompostu i št pky. Používají 

stroje PK 1144, čelní nakladače a UDS 114 na p ekopávání kompostu. [9] 
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3.7 Doprava 

V oblasti dopravy firma nabízí p evoz sypkých materiál  nákladním automobilem 

MAN s hydraulickým ramenem; dále jen HR, MAN 3S, Tatra 8015 a MAN NK + HR. 

Dále nabízí možnost odvozu trávy, zhrabk , listí, d eva, v tví. Vše realizují vlastními 

prost edky. [9] 

3.8 Terénní úpravy 

Pro terénní úpravy, mezi které pat í výkopové a bourací práce, se využívají stroje 

VOLVO BL71 lžíce 90, 60 a 40 a k tomu bourací kladivo. Umí uhrnovat veškeré materiály 

pomocí Dozeru T 130 nebo T 170, také uhrnou komunální skládky, uhlí, haldy a další. 

Dále vám srovnají terén pro vaše stavby. Nabízejí vyhrnování rybník . Na výkopové nebo 

dokončovací práce používají Tatru UDS. Dokážou vám upravit vodní toky a vodotečí  

od nánosu bláta nebo jiných nečistot.  

Další součástí nabízených služeb je doprava, která nabízí k využití pro p epravu 

sypkých materiál  Liaz skláp č, Tatra 815 skláp č, také liaz nosič NK hákový, Liaz NK 

et zový a Avia N 31 NK horní hák. Postarají se o p epravu či náklad nebezpečného  

a ostatního materiálu. Odvezou veškerou trávu, zhrabky, listí nebo jiné biomasy. Nabízejí 

p epravu kráceného i dlouhého d eva a taky zlikvidují v tve. Veškerou p epravu provádí 

vlastními prost edky, mezi které pat í nákladní automobil vybavený hydraulickou rukou 

s drapákem, veškeré vozy MAN HR s drapákem, Tatra 815 s drapákem, PV 3S HR 

s drapákem, také traktor Zetor 73 20 turbo a traktor 72 11 atd. [9] 

3.9 Zahradní architektura 

V zahradní architektu e nabízejí navrhování a realizaci okrasných zahrad, kterou 

vždy konzultují s jejich spolupracujícím zahradním architektem. P i každé této práci je 

k dispozici alespoň jeden pracovník v zahradnickém sm ru se st edoškolským vzd láním. 

Také nabízejí obnovu a zakládání nových trávník . Provádí výsadby okrasných d evin, kde 

si zákazník sám vybere druh a rozmíst ní. Vykonají realizaci skalek či zahradních jezírek. 

Provádí b žnou údržbu zahrad, kosí trávu, hrabou listí, ežou a st íhají stromy či zajistí 

jejich odvoz. M žou vám založit a následn  st íhat živý plot. [9] 



Aleš T íska: Marketingový výzkum spokojenosti zam stnanc  dané společnosti 

2019  21 

3.10 Údržba m stského mobiliá e 

V této oblasti nabízejí údržbu m stského mobiliá e, kde konají veškerou realizaci 

drobných zahradních staveb, opravují a staví pískovišt , které pozd ji m žou i vym nit. 

Provád jí opravy či údržbu d tských za ízení nebo postaví nové za ízení tohoto typu. 

Opraví i chodníky, zpevn né plochy, odpočívadla, zídky, zábradlí, schodišt , dvory, 

současn  i kanálové vpusti a další podobné v cí. Zrekonstruují lavičky, pergoly,  

a to včetn  z ízení nových za ízení t chto druh . Vystaví vám fontánu, kterou následn   

i provozují. Nabízejí další speciální a specifické práce, které provád jí podle požadavku 

zadavatele. [9] 

3.11 Výškové práce 

P edposlední oblastí služeb je možnost pronajmutí vysokozdvižných plošin  

s obsluhou značky MP13, MP17, MP27. Nabízí možnost kácení strom , o ezy, čist ní 

fasád, okap , oplášt ní budov, likvidaci ledu, opravu ve ejného osv tlení. Dále instalaci 

optických p ev s , antén, kamerových systém , m stských informačních systém , vánoční 

výzdoby či provád ní nát rových prací. [9] 

3.12 Zpracování d eva a d evovýroba 

Mezi poslední činnosti firmy pat í nakupování a prodej kulatiny pro výrobu a prodej 

stavebního eziva, palet, podkladového materiálu, palivového d íví. Probíhá zde sušení 

d eva. V neposlední ad  se firma stará o št pkování d eva a jeho prodej, a to hlavn   

pro energetické účely. [9]  
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4 MARKETINGOVÝ VÝZKUM A ANALÝZA ZÍSKANÝCH DAT 

Praktická část bakalá ské práce, která pat í k samotnému výzkumu a analýze dat, 

získaných z dotazníkové šet ení. 

Cílem bylo zjistit, jak jsou zam stnanci společnosti Lesotechnika a údržba 

komunikací s.r.o. spokojeni. A to jak s finančním ohodnocením, vybavením svého 

pracovišt , tak s p ístupem nad ízených k zam stnanc m. Dále zda jsou pracovní úkoly 

rozd lovány spravedliv  nebo o které benefity by m li zájem atd. Díky tomu se získají 

údaje pot ebné pro návrh a doporučení. 

Celý marketingový pr zkum jsem provád l díky dotazníkovému šet ení, ve kterém 

jsem pomocí online formulá e získal 21 odpov dí a zbylých 10 pomocí papírového 

tišt ného dotazníku. To znamená, že z celkového počtu 33 zam stnanc  dotazník vyplnilo 

31. Výzkum probíhal týden, p esn ji od 17. ledna 2019 do 24. ledna 2019. Zam stnanci 

byli dotazování na 22 jednoduchých otázek. U n kterých otázek byla možnost uvést vlastní 

d vod, a to nap íklad u otázek tykajících se zlepšení ve firm  či spokojeností se svým 

zam stnáním apod. Celý dotazník se nachází v p íloze č.1. 

Získaná primární data jsem zpracoval díky Microsoft Office Excel, díky kterému 

jsem vytvo il tabulky a grafy, které jsem následn  p enesl do Microsoft Office Word. 
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Otázka č.1: Jste? 

U první otázky se zajímám o pohlaví zam stnanc . U této otázky se dalo 

p edpokládat, že ve firm  bude víc muž  než žen, jelikož pracovní pozice jsou vhodné více 

pro muže.  

Z 31 odpovídajících odpov d lo 29 muž  (94 %) a dv  ženy (6 %). Jedna z nich je účetní  

a druhá uklízečka. 

Otázka č.2: Do které v kové kategorie pat íte? 

Ve druhé otázce se zajímám o v k respondent . M li možnost výb ru ze šesti 

kategorií. 18-21 let vybral pouze jeden zam stnanec (3 %), 22-30 let vybralo p t (16 %), 

31-40 let zaškrtlo 11 zam stnanc  (36 %), 41-50 let šest (19 %), 51-60 let vybralo sedm 

zam stnanc  (23 %). Do poslední kategorie 61 let a více pat í pouze jeden (3 %). 

 

Obrázek 2 Graf v kové kategorie 

P i pohledu na graf lze vid t, že p evládá v k ve firm  31–40 let, pak 51-60 let,  

o n co mén  vychází 41-50 let a 22-30 let. Nejmén  mají kategorie 61 let a víc a 18-21 let.  

Nad 51 let a víc je 26 % zam stnanc  a m že to znamenat, že bude pot eba shán t mladší,  

a to z d vodu, že p jdou brzy do d chodu nebo nebudou tuto náročnou práci zvládat. 
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Otázka č. 3: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzd lání? 

T etí otázka se zam ovala na vzd lání zam stnanc  a nabízela čty i možnosti. První 

bylo základní vzd lání, tu vybralo 6 (19 %), druhou st ední škola s výučním listem, kterou 

označilo nejvíce ze všech a to 15 respondent  (94 %), t etí možností byla st ední škola 

s maturitou, kterou vybralo 9 zam stnanc  (29 %). P edposlední možností k výb ru bylo 

vyšší odborné vzd lání, které nedosahuje žádný z respondent  a poslední vysokoškolské 

vzd lání, které má 1 (3 %). 

 

Obrázek 3 Graf dosaženého vzd lání 

 Z grafu lze vyčíst, že pouze jeden zam stnanec má dosažené vysokoškolské 

vzd lání. Tento fakt nám napovídá, že pracovní činnost (dispečer) vykonávaná tímto 

zam stnancem vyžaduje určitou kvalifikaci. St ední školu s maturitou má pak  

9 zam stnanc , kde v tšina z nich pracuje v administrativ  nebo jako idič. 
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Otázka č.4: Jak dlouho už v této firm  pracujete? 

Ve čtvrté otázce jsem se snažil zjistit, jak dlouho už v této firm  zam stnanci pracují. 

Nejvíc odpov dí se objevilo u 3-10 let a to 11 (36 %), 9 zam stnanc  pracuje ve firm  víc 

než 10 let (29 %). Možnost 1-3 roky vybralo 6 (19 %), mén  než rok 5 respondent   

(16 %). 

 

Obrázek 4 Graf délky zam stnání 

Z pohledu na graf zjistíme, že se firm  da í své zam stnance udržet, kde 29 % je  

ve firm  zam stnána víc jak 10 let a dalších 36 % pak 3–10 let. 

Otázka č.5: Jaké je Vaše současné pracovní za azení? 

V páté otázce jsem se ptal na jejich pracovní za azení. První možností bylo vedení, 

kterou vybrali 2 lidé (7 %), dále administrativa také 2 (7 %), dispeče i, kde se adí  

2 zam stnanci (6 %). Druhou nejv tší pracovní skupinou jsou idiči, kterou vybralo 9 lidí  

(29 %) a nejobsáhlejší za azení ve firm  pat í d lník m, to vybralo 14 zam stnanc   

(45 %). Pokud si respondent nevybral ani z jednoho za azení, m l možnost uvést vlastní. 

Stalo se tak u dvou odpovídajících (6 %), kde jeden z nich napsal, že se stará o úklid  

a druhý se adí mezi zahradníky. 
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Obrázek 5 Graf pracovního za azení 

Firma má nejvíc zam stnanc  v pozici d lník 45 %, kte í jsou pro firmu nejvíc 

pot ební spolu s idiči 29 %, bez kterých by firma nemohla fungovat. Je p íznivé, že jich  

na t chto pozicích má firma hodn . 

Otázka č.6: Jste spokojen/a s Vaším finančním ohodnocením? 

V další otázce, která se týká financí, jsem p edpokládal, že 99 % bude se svým 

finančním ohodnocením nespokojeno. Ale hypotéza se nesplnila a zjistil jsem, že  

19 zam stnanc  (61 %) je se svým platem spokojeno a 12 (39 %) by cht lo své finanční 

ohodnocení vylepšit. Z toho vyplývá, že více jak polovina je spokojena se svým platem. 

V tomto sm ru m že být firma pot šena, protože v mnoha společnostech p evažuje 

procento nespokojených zam stnanc  s finančním ohodnocením.  

Otázka č.7: Která sm na Vám nejvíce vyhovuje? 

Ve firm  je takzvaný t ísm nný pracovní režim. P i pohledu na Obrázek 6 Sm ny 

ihned zjistíme, že nejvíc zam stnanc  22 (71 %) up ednostňuje ranní sm ny. H  pak je  

na tom odpolední sm na, kterou up ednostňuje 5 lidí (16 %) a nejmén  vyhovující je 

noční, kterou označili 4 zam stnanci (13 %). Je to hlavn  z d vodu práce venku, kdy se 

nap . p i velmi studených zimních nocích musí solit chodníky či cesty. 
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Obrázek 6 Graf sm n 

Otázka č.8: Jak se do práce dopravujete? 

U osmé otázky jsem se ptal, jak se do práce dopravujete? Firma se nachází  

ve Vratimov  a je velmi dob e dostupná. V blízkosti se nachází autobusová zastávka, která 

je umíst na p ibližn  5 minut ch ze od podniku. Tento zp sob p epravy využívá  

7 zam stnanc  (23 %). Další možnost byla p šky, tu praktikuje také 7 zam stnanc   

(23 %). Nejvíce využívanou dopravou je automobil, kterou využívá 15 lidí (48 %). M že 

to být také z d vodu, že firma nabízí velké dostupné parkovišt . P edposlední možností 

byla doprava na kole, kterou volí pouze 1 zam stnanec (3 %). U poslední možnosti mohli 

respondenti uvést vlastní dopravu. Tu zvolil pouze 1 odpovídající, který napsal, že se 

dopravuje motorkou (3 %). 

71 %
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13 %

Ranní

Odpolední
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Obrázek 7 Graf dopravy 

Otázka č.9: Jste spokojen/a s vybavením svého pracovišt ? (Pracovní a ochranné 
pom cky) pokud "NE" napište d vod 

V další otázce se ptám na spokojenost s vybavením na svém pracovišti. Podle 

odpov dí je 28 zam stnanc  (90 %) spokojeno a nijak by ho neupravovali. Zbylí 3 (10 %) 

to vidí jinak a k odpov di „Ne“ p idali i vlastní d vod. Navrhují zam it se na sociální 

za ízení, které není podle nich na dostatečné úrovni, dále by cht li lepší obuv či modern jší 

vybavení. 

Otázka č.10: Jak hodnotíte fyzickou náročnost Vaší práce? (Ohodnoťte známkou 

jako ve škole) 

V otázce č.10 jsem se ptal zam stnanc , jak hodnotí fyzickou náročnost své práce. 

Tuto otázku jsem položil z d vodu, že mají v tší fyzickou zát ž a m  zajímalo, jak to 

opravdu zam stnanci vidí a zda se v tomto ohledu nedá n co d lat. Formu otázky jsem 

zvolil co nejjednodušší, a to známkováním jako ve škole, kde 1 je nejlepší a 5 nejhorší. 
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3 %3 %
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Tabulka 1 Náročnost práce 

Známka Relativní četnost Absolutní četnost 

1 6 % 2 

2 29 % 9 

3 39 % 12 

4 13 % 4 

5 13 % 4 

Nejvíce zam stnanc , p esn ji 12 (39 %), vybralo možnost za t i. To znamená, 

že fyzickou náročnost vidí tak na p l. To si myslím, že je pro práci, kterou d lají lidé v této 

firm , pro podnik uspokojující. Dalších 9 lidí (29 %), hodnotí svou práci známkou dva a 2 

(6 %) zam stnanci za jedna. Nejnáročn ji vidí svou práci zbylých 8 zam stnanc . Z nich 4 

(13 %) volili známku čty i a další 4 (13 %) známku p t. 

Otázka č.11: Jak hodnotíte vztahy mezi kolegy na pracovišti? (Ohodnoťte známkou 

jako ve škole) 

U jedenácté otázky jsem zvolil stejnou formu jako u p edchozí. Morálka a vztahy  

na pracovišti mohou mít za následek výrazné zm ny v produktivit  práce. Proto se ptám   

na otázku hodnotící vztahy mezi kolegy na pracovišti. 

Tabulka 2 Vztahy mezi kolegy 

Známka Relativní četnost Absolutní četnost 

1 26 % 8 

2 48 % 15 

3 16 % 5 

4 10 % 3 

5 0 % 0 

Nejvíce vybíranou známkou je dvojka, kterou označilo 15 zam stnanc  (48 %)  

a známkou jedna hodnotilo 8 (26 %), což hodnotím jako velice pozitivní a odvíjí se to pak  

na dob e odvedené práci. Dalších 16 %, tedy 5 respondent  odpov d lo známkou t i, tedy 

tak pr m rn , ale pro firmu to nevidím jako problém. Známkou čty i hodnotili pouze 

2 zam stnanci (10 %) a dobré pro firmu je, že žádný ze zam stnanc  nehodnotil vztahy 
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známkou p t. Z pohledu na tabulku, kde až 90 % zam stnanc  hodnotí první t emi 

známkami, m žeme íct, že jsou zam stnanci se vztahy mezi kolegy spokojeni. 

Otázka č.12: Myslíte si, že jsou pracovní úkoly rozd lovány spravedliv ? (Pokud 
"NE" uveďte p íklad) 

Zde m  zajímalo, jestli jsou pracovní úkoly rozd lovány spravedliv . Hlavním 

úkolem je zjistit, zda jsou pracovníci se stejným za azením i stejn  úkolováni. Odpov ď 

„Ano“ označilo 29 zam stnanc  (94 %).  „Ne“ označili jen 2 (6 %), kte í nejsou spokojeni 

a uvedli p íklad, že dostávají víc práce než ostatní. Z toho jasn  vyplývá, že p evládá 

pozitivní výsledek. Další ukazatel, se kterým m že být firma velmi spokojena. 

Otázka č.13: Jsou Vám úkoly, které Vám zadává nad ízený jasné a srozumitelné? 

(Pokud "NE" uveďte d vod) 

V této otázce odpovídali respondenti celkem jasn , 30 lidí (97 %) odpov d lo Ano. 

To znamená že nad ízení zadávají své úkoly jasn  a srozumiteln . Až na 1 zam stnance  

(3 %), který vybral „NE“ a uvedl jako d vod, že to nad ízení špatn  vysv tlují. Jelikož 

tento respondent zde pracuje mén  než rok, je možné, že nemá ješt  v tomhle dostatečnou 

praxi. Z celkového pohledu zde p evládá spokojenost. Ani v této oblasti nemá firma žádný 

viditelný problém. 

Otázka č.14: Jak hodnotíte p ístup nad ízených k zam stnanc m? 

Ve čtrnácté otázce jsem cht l, aby zam stnanci formou hodnocení jako ve škole 

vyjád ili, jakým zp sobem by ohodnotili p ístup svých zam stnanc . 

Tabulka 3 P ístup nad ízených 

Známka Relativní četnost Absolutní četnost 

1 32 % 10 

2 45 % 14 

3 16 % 5 

4 7 % 2 

5 0 % 0 

Nejvíce, p esn ji 14 zam stnanc  (45 %), hodnotilo známkou 2 a hned za tím je známka 1, 

kterou volilo 10 respondent  (32 %). To znamená, že 24 zam stnanc  je velice spokojeno 



Aleš T íska: Marketingový výzkum spokojenosti zam stnanc  dané společnosti 

2019  31 

s p ístupem nad ízených. Dále 5 (16 %) hodnotí známkou 3, tudíž je to pro firmu taky 

dobré. Nep ízniv  hodnotí 2 zam stnanci (7 %), kte í vybrali známku 4. Známkou 5 

p ístup nehodnotil žádný z respondent . Z tabulky č.3 m žeme íct, že až 93 % 

zam stnanc  hodnotících prvními t emi známkami hodnotí p ístup nad ízených velmi 

pozitivn  a ani v tomto ohledu nevidím problém. 

Otázka č.15: Dokáže Váš p ímý nad ízený zohlednit Vaši práci a ocenit ji? 

Podle 19 zam stnanc  (61 %) umí nad ízení zohlednit jejich práci. Problém je, že 

podle 12 respondent  (39 %), nad ízení jejich práci zohlednit a ani ocenit neumí. Určit  by 

se s tím m lo v tomto sm ru n co ud lat. Každému zam stnanci se bude pracovat lépe, 

pokud bude jeho práce zohledn na a ocen na. 

Otázka č.16: Které z t chto nabízených benefit  uplat ujete? (M žete vybrat více než 
jeden) 

U každého budoucího zam stnance jsou p i výb ru práce d ležité i nabízené 

benefity. Proto m  u šestnácté otázky zajímalo, které benefity firma nabízí a které  

kdo využívá. 

Tabulka 4 Nabízené benefity 

Nabízené benefity Relativní četnost Absolutní četnost 

P ísp vek na penzijní pojišt ní 32 % 17 

P ísp vek na životní pojišt ní 23 % 12 

Služební telefon 21 % 11 

P ísp vek na dopravu 15 % 8 

Žádné 9 % 5 

Celkový počet vybraných odpov dí u 31 zam stnanc  byl 53. Z čehož nejvíc 

využívaným benefitem byl p ísp vek na penzijní pojišt ní, který využívá 17 zam stnanc . 

Dalším nejvíce využívaným benefitem je p ísp vek na životní pojišt ní, který volí 12 lidí. 

Hned za tím je služební telefon, který má 11 zam stnanc . Posledním benefitem je potom 

p ísp vek na dopravu, kterou využívá 8 zam stnanc . Žádný z nabízených benefit  

nevyužívá 5 zam stnanc . Všechny benefity, které firma nabízí využívají jenom ti, kte í 

jsou pracovn  za azení ve vedení 2 (7 %).  
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Otázka č.17: O které z t chto dalších benefit  byste m l/a nejv tší zájem? (Vyberte 
maximáln  t i) 

V minulé otázce jsem se ptal na benefity, které zam stnanci využívají. Pro širší 

poznání problému jsem se v následující otázce zeptal, o které další benefity by ješt  m li 

zájem. 

Tabulka 5 O které další benefity by byl zájem 

Nabízené benefity Relativní četnost Absolutní četnost 

P ísp vek na jídlo 32 % 22 

Dovolená navíc 38 % 26 

Odm na za roky 13 % 9 

P ísp vek na volnočasové aktivity 14 % 10 

Jiné, uveďte 3 % 2 

V této otázce 31 zam stnanc  označilo 69 možností. Nejv tší zájem byl o dovolenou 

navíc, která byla vybrána 26krát. O n co menší zájem byl o p ísp vek na jídlo, který byl 

zvolen 22krát.  Další benefit, tedy odm nu za roky, by uvítalo 9 zam stnanc  a p ísp vek 

na volnočasové aktivity by p ivítalo 10. Dále byla možnost napsat i jiný benefit.  

Tuto možnost využili pouze 2 zam stnanci a navrhli p ísp vek na zdraví a rekondice. 

Z pohledu na tabulku, vidíme jasnou p evahu v benefitu v podob  p ísp vku na jídlo  

a dovolenou navíc. 

Otázka č.18: Jaký máte d vod, že pracujete zrovna v této firm ? (Vyberte maximáln  
t i) 

Zajímalo m , jaký mají d vod zam stnanci pracovat zrovna v této firm . Mohli 

vybrat maximáln  t i odpov di. V nabídce bylo 6 možností, z toho jedna otev ená otázka 

k napsání vlastního d vodu.   
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Tabulka 6 D vod práce v této firm  

Nabízené možnosti Relativní četnost Absolutní četnost 

Finanční ohodnocení 16 % 9 

Dostupnost z bydlišt  39 % 22 

Pracovní kolektiv 13 % 7 

Vyhovující pracovní podmínky 22 % 12 

Pracovní prost edí 5 % 3 

Jiný, uveďte 5 % 3 

V osmnácté otázce 31 respondent  označilo 56 možností. U 22 zam stnanc  je 

d vodem to, že je firma dostupná z bydlišt . Vyhovující pracovní podmínky označilo 12 

respondent . Dalším d vodem práce v tomto podniku je finanční ohodnocení, které volilo 

9 lidí. Pracovní kolektiv vybralo 7 zam stnanc  a pracovní prost edí 3. Jediní 3 

zam stnanci napsali své vlastní d vody, kterými jsou, že je práce baví, že je to práce 

v oboru nebo že m li málo jiných pracovních možností. 

Otázka č.19: Je n co, co byste cht l/a v této firm  zlepšit? (Pokud "ANO" uveďte co) 

Touto otázkou jsme se cht l zeptat, zda by cht li zam stnanci ve firm  n co zlepšit. 

Na výb r byly dv  možnosti, „Ne“ a „Ano“. Pokud vybrali odpov ď Ano, museli napsat, 

co p esn  by cht li zlepšit. Odpov ď NE označilo 27 respondent  (87 %), ti necht jí 

zlepšit ve firm  nic. Možnost Ano označili 4 zam stnanci (13 %) a k tomu uvedli, že by se 

hodilo zlepšit vztahy v kolektivu, zmodernizovat n která vybavení, hlavn  sanitární 

za ízení. 

Tabulka 7 Co zlepšit 

Nabízené možnosti Relativní četnost Absolutní četnost 

Ano (uveďte co) 13 % 4 

Ne 87 % 27 

Otázka č.20 Jste celkov  spokojen/a se svým zam stnáním? (Pokud "NE" uveďte 

d vod) 

Dvacátá otázka se týkala celkové spokojenosti se svým zam stnáním. Stejn  jako  

u p edešlé otázky byly k výb ru dv  možnosti „Ano“ a „Ne“. U odpov di „Ne“ museli 
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uvést d vod. 94 % zam stnanc  (29 respondent ) označilo „Ano“ a jsou celkov  spokojeni 

se svou prací. Pouze 2 (6 %) označili odpov ď „Ne“ a uvedli d vod nespokojenosti, 

kterým je platové ohodnocení. Lze tedy íci, že celková spokojenost ve firm   

je na vynikající úrovni. 

Tabulka 8 Spokojenost se zam stnáním 

Nabízené možnosti Relativní četnost Absolutní četnost 

Ano 94 % 29 

Ne (uveďte d vod) 6 % 2 

Otázka č.21: Doporučil/a byste svému známému/známé zam stnání v této firm ? 

(Pokud "NE" uveďte d vod) 

U p edposlední otázky, p esn ji 21. otázky, m  zajímalo, zda by zam stnanci 

doporučili firmu svému známému nebo známé. Také zde byli pouze dv  možnosti 

odpov di, „Ano“ a „Ne“, kde museli uvést d vod. Z odpov dí, které mi zam stnanci dali, 

jsem zjistil, že 30 respondent  (97 %) by ihned firmu doporučilo. To nám vypovídá o tom, 

že se zam stnanc m v této firm  líbí. Pouze 1 by ji nedoporučil, a to z d vodu práce 

venku. Z tohoto hlediska m žeme ihned napsat, že v tomto sm ru je na tom firma také 

skv le. 

Otázka č.22: P emýšlel/a jste o zm n  Vašeho současného zam stnání? (Pokud 
"ANO" uveďte d vod) 

V poslední otázce, jsem zjišťoval, zda n kdo uvažuje o zm n  svého zam stnání  

u této firmy. I zde byla forma dvou možností „Ano“ a „Ne“. U druhé jmenované zase  

s uvedením d vodu. I u této otázky je velké procento odpov dí kladn jších pro firmu.  

Až 27 zam stnanc  (87 %) o zm n  zam stnání neuvažuje. Zbylí 4 zam stnanci  

(13 %) o zm n  uvažují a d vodem je finanční ohodnocení nebo možnost práce n kde 

blíže k domovu. Jedná se p esn ji o 2 idiče, jednoho zahradníka a d lníka. 

Tabulka 9 Zm na zam stnání 

Nabízené možnosti Relativní četnost Absolutní četnost 

Ano 13 %   4 

Ne (uveďte d vod) 87 % 27 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Pro spokojenost zam stnanc  v dané společnosti, která je pro podnik velmi d ležitá, 

jsem pomocí dotazníkového šet ení zjistil, kde dané problémy jsou. Podle toho jsem navrhl 

a doporučil určitá opat ení, která by mohla zlepšit spokojenost zam stnanc  ve firm . 

Pokud jsou zam stnanci spokojení, nep emýšlejí o odchodu z firmy a jsou naopak pln  

soust ed ní na svou práci. 

Jako první bych doporučil zam it se na v kovou strukturu zam stnanc . V současné 

dob  je v podniku pouze jeden zam stnanec nad 61 a víc let. M že se stát, že již nebude 

takovou náročnou práci brzy zvládat, stejn  jako zam stnanci ve v ku 51–60 let, kte í  

na tom budou za pár let stejn  a kterých je sedm. Dalším problémem m že být, že starší 

zam stnanci nemají zájem učit se novým v cem a technologiím, jelikož se už spíše 

soust edí na blížící se odchod do starobního d chodu, nebo také to, že pot ebují ke všemu 

více času. Protože se jedná o firmu, která vyžaduje v tší fyzickou náročnost, m že  

to ohrozit její chod a celkovou produktivitu.  Proto by bylo vhodné začlenit do kolektivu 

více mladších zam stnanc  a vhodn  práci rozd lit a doplnit. 

Druhé doporučení se týká financí. Jak vyplývá z odpov dí u otázky č. 6, nejsou 

všichni zam stnanci se svým platovým ohodnocením spokojeni. Vhodným ešením m že 

být nap íklad každé t i roky navýšit m síční ohodnocení a po 10 letech vždy vyplácet 

odm nu za v rnost (nap . 5 tisíc). Zam stnanci budou více motivováni a p isp je to  

i k jejich udržení ve firm . 

Také m  zajímalo, zda jsou zam stnanci spokojení s vybavením svého pracovišt ,  

a to jak s pracovními a ochrannými pom ckami, tak s pracovním prost edím. P estože  

je v tšina spokojená, dovoluji si pro zlepšení kvality pracovišt  i zlepšení spokojenosti 

zam stnanc  navrhnout provedení modernizace prostor pro sociální za ízení a nahrazení 

nedostačujícího vybavení za nové. Na všechny zam stnance to má vždy dobrý vliv  

a vedení firmy by m lo dokazovat, že má zájem o pravidelné zvyšování spokojenosti svých 

zam stnanc . 

K celkovému zlepšení vztah  na pracovišti bych doporučil po ádání r zných 

firemních večírk  nebo sportovních akcí (nap . bowling, kuželky). Pravidelné po ádání  

tzv. teambuildingových akcí m že velkým významem vylepšit vztahy jak na pracovišti,  

tak i mimo n j. 
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Pokud jde o spravedlivé rozd lování pracovních úkol , vidím problém ve špatné 

komunikaci mezi vedením a zam stnanci. Navrhuji proto pravidelné pracovní porady, kde 

by m li všichni možnost vyjád it svou nespokojenost nebo naopak spokojenost. 

Zam stnanci by tak m li možnost b hem okamžiku dostat pravdivou a up ímnou zp tnou 

vazbu. Další možností jsou také pravidelné osobní pohovory. Zam stnanci by nem li mít 

strach vyjád it se k jakémukoliv problému na pracovišti a m li by cítit, že je jejich názor 

respektovaný. 

Dále jsem zjišťoval, jak je hodnocen p ístup nad ízených k zam stnanc m i to, zda 

dokáže nad ízený zohlednit práci svých pod ízených a ocenit ji. Zde doporučuji 

nad ízeným dávat více najevo svou spokojenost a pochválit dob e odvedenou práci, ať už 

ústn  na pracovních poradách či firemních akcích, nebo formou finančního p ísp vku. 

V tšina zam stnanc  ocení hmotnou odm nu a odrazí se to na jejich pracovním výkonu. 

Také existuje i ada nehmotných odm n (nap . masáže nebo vstupenky na koncert nebo 

divadlo) a záleží na firm , co je pro ni p ijateln jší.  

U otázek č. 16 a č. 17 se zam uji na oblast benefit . První otázkou jsem zjišťoval, 

které nabízené benefity zam stnanci uplatňují. Druhou, o které další by m li zájem. 

Nejvíce zam stnanci využívají p ísp vek na penzijní pojišt ní. Hodn  m  p ekvapilo,  

že jsou zam stnanci, kte í nevyužívají žádný benefit. Nejspíš to bude z d vodu financí 

nebo je žádný z nabízených benefit  nezaujal. Proto se ptám, o které jiné by m li zájem. 

Zde vyhrála dovolená navíc a p ísp vek na jídlo. Tady vidím jako vhodné ešení pro firmu 

najít finance a zam it se na možnost rozší ení nabídky nabízených benefit . Vedlo by  

to zase k lepší spokojenosti a zlepšení celkového výkonu firmy. 

Poslední doporučení se týká otázky č. 22, zda zam stnanci n kdy p emýšleli o zm n  

zam stnání. V tšina neuvažuje o zm n . Pouze čty i zam stnanci uvažují o zm n ,  

a to z jasných d vod . Buď by cht li práci blíže k domovu nebo lepší finanční ohodnocení. 

Každodenní dojížd ní do práce na delší vzdálenosti m že ovlivňovat psychiku.  

Zároveň je to pro zam stnance finančn  náročn jší, což m že zap íčinit výrazný 

pokles nespokojenosti. V tomto p ípad  vidím jako ešení umožn ní t mto zam stnanc m 

alespoň n které dny pracovat blíže k domovu. Navrhuji nap íklad, že by si zam stnanci 

mohli nechávat ná adí nebo pracovní stroje doma. V takovém p ípad  by pro n  

zam stnanci nemuseli cestovat na firmu. Zm na by zap íčinila zkrácení dojezdové doby  
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na pracovišt . Tohle je samoz ejm  možné, ale jen u n kterých profesí. Dalším návrhem je 

možnost pracovat z domova, tzv. homeoffice. Ale i to je jen pro určité zam stnance, kte í 

pracují na vyšších pozicích a využívají k práci mobilní telefon a počítač.   
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6 ZÁV R 

Bakalá ská práce byla zam ená na marketingový výzkum spokojenosti zam stnanc  

dané společnosti, a to p esn ji firmy Lesotechnika a údržba komunikací s.r.o. Díky 

zam stnanc m, kte í vyplnili dotazník (vzor m žete najít v p íloze č.1), jsem získal data, 

která jsem poté použil k analýze. Z ní jsem navrhl a doporučil, jak vy ešit problémy firmy, 

které by mohly vést k lepším výsledk m a chodu a zvýšit spokojenost zam stnanc . Celá 

práce byla rozd lena na čty i hlavní části. První byla teorie marketingového výzkumu, 

druhá charakteristika dané společnosti, t etí samotný marketingový výzkum a poslední 

analýza získaných dat. 

 Záv r bakalá ské práce náleží návrh m a doporučením. Spokojenost zam stnanc  je 

jeden z nejd ležit jších faktor  firmy. Po vyhodnocení dotazníkového šet ení dávám 

k úvaze nap íklad možnost zam stnat více mladých lidí, protože zam stnanc  starších  

nad 51 let je 8 z 33, a to by brzy mohlo mít vliv na produktivitu firmy. Také je 

pravd podobné, že se starší lidé už necht jí v tšinou učit novým v cem. Proto vidím jako 

vhodné ešení začlenit do kolektivu více mladých. Dalším návrhem doporučuji každé t i 

roky navýšit finanční ohodnocení a po deseti letech vyplácet odm nu za v rnost. Tím se 

vy eší problém s nespokojeností zam stnanc  se svým finančním ohodnocením, díky tomu 

budou i více motivováni a udrží je to ve firm . Dále dávám k úvaze firm  p emýšlet  

o rekonstrukci sociálního za ízení, p estože jen 3 zam stnanci nejsou spokojeni s jejich 

kvalitou. Stejn  tak 3 hodnotící nemají dobré vztahy mezi kolegy, zde jsem pro zlepšení 

vztah  navrhl konat firemní večírky nebo sportovní akce. Také by m l dávat nad ízený 

více najevo svou spokojenost, kde 12 dotázaných uvedlo „ne“. Tady si myslím, že je pro 

zam stnance určit  motivující nejen pochvala, ale hlavn  vidina možného finančního 

ohodnocení. V oblasti nenabízených benefit  je nejvíce vybíraným benefitem dovolená 

navíc, kterou zvolilo 26 zam stnanc  a p ísp vek na jídlo, kterou vybralo 22 zam stnanc . 

Proto dávám k úvaze vedení rozší it stávající nabídku alespoň o jeden nejvíce žádaný 

benefit. Dále jsem navrhl pro zam stnance, kte í dojížd jí z v tší dálky, možnost ušet it 

čas. Zlepšení dojížd ní na pracovišt  by bylo zajišt no tím, že by si nechávali nap íklad 

ná adí nebo pracovní stroje doma a mohli by jet rovnou na určené pracovní místo. Ušet ili 

by dojezdovou dobu na firmu. Další návrh byl pro zam stnance, kte í pracují s telefonem 

nebo s počítačem, kdy by jim bylo umožn no pracovat doma.  
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Když to shrnu, doporučuji firm  nabídnout více žádoucí benefity, zrekonstruovat  

a zmodernizovat sanitární za ízení. Zam stnat více mladých lidí, pro zlepšení vztah  konat 

sportovní nebo firemní večírky. Hodnotit dob e odvedenou práci nap íklad finančním 

p ísp vkem nebo jiným benefitem. Dát možnost zanechat pracovní stroj doma a jet rovnou 

na určené pracovní místo. Pro lepší spokojenost v oblasti financí p idat k m síčnímu 

ohodnocení peníze navíc za v rnost. 

Z tohohle výzkumu vyplývá, že pokud by se vedení drželo navržených možností, 

m lo by to firm  pomoci ve zlepšení. Když budou zam stnanci více spokojeni, budou 

odvád t lepší práci a celkový chod firmy bude jenom r st. Pro blaho firmy by bylo dobré 

provád t podobné marketingové výzkumy čast ji, a tím získávat neustálý p ehled. Firm  

byla tato analýza p edána a je jen na ní, zda n který z doporučených návrh  bude 

aplikovat.  
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P íloha 1 Dotazník 

Do rý de , 
jse  stude te  3. roč íku Hor i ko-geologi ké fakult  V soké škol  Báňské – Te h i ké u iverzit  Ostrava. V rá i 
průzku u h Vás htěl požádat o v pl ě í dotaz íku, který je za ěře  a spokoje ost za ěst a ů vaší fir . 
V plňová í dotaz íku je a o í a je urče  pouze pro potře  é akalářské prá e. 
 

Děkuji Vá , Aleš Tříska 

 

Pok  pro v pra ová í dotaz íku: 
V ra ou odpověď oz ačte X. U otázek oz ače ý h „○“ je ož á jed a odpověď, u otázek oz ače ý h „☐“ ůžete 
v rat ví e ož ostí.  

Dotazník 

1. Jste? 

○ Muž 

○ Že a 

2. Do které věkové kategorie patříte? 

○ 18–21 let 

○ 22–30 let 

○ 31–40 let 

○ 41–50 let 

○ 51–60 let 

○ 6  let a ví e 

3. Jaké je Vaše ejv šší dosaže é vzdělá í? 

○ Základ í vzdělá í 

○ Střed í s výuč í  liste  

○ Střed í s maturitou 

○ V šší od or é vzdělá í 

○ V sokoškolské vzdělá í 

4. Jak dlouho už v této fir ě pra ujete?  

○ Mé ě ež  rok 

○ 1-3 roky 

○ 3–10 let 

○ Ví e ež  let 
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5. Jaké je Vaše součas é pra ov í zařaze í? 

○ Vede í 

○ Administrativa 

○ Dispečer 

○ Řidič 

○ Děl ík 

○ Ji é, uveďte 

 

_____________________________________ 

6. Jste spokojen/a s Vaší  fi a č í  ohod o e í ? 

○ Ano 

○ Ne 

7. Která s ě a Vá  ejví e v hovuje? 

○ Ra í 

○ Odpoled í 

○ Noč í 

8. Jak se do prá e dopravujete? 

○ Pěšk  

○ Autem 

○ Veřej ou dopravou 

○ Na kole 

○ Ji ak, apište jak 

 

______________________________________ 

9. Jste spokojen/a s v ave í  svého pra oviště? Pra ov í a o hra é po ů k  

○ Ano 

○ Ne, uveďte důvod 

 

 

_____________________________________ 

10. Jak hod otíte f zi kou ároč ost Vaší prá e? 

 Ohod oťte z á kou jako ve škole  

○ 1 

○ 2 

○ 3 

○ 4 

○ 5 
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11. Jak hod otíte vztah  ezi koleg  a pra ovišti? 

 Ohod oťte z á kou jako ve škole  

○ 1 

○ 2 

○ 3 

○ 4 

○ 5 

12. M slíte si, že jsou pra ov í úkol  rozdělová  spravedlivě? 

○ Ano 

○ Ne, uveďte příklad 

 

 

_____________________________________ 

13. Jsou Vá  úkol , které Vá  zadává adříze ý jas é a srozu itel é? 

○ Ano 

○ Ne, uveďte příklad 

14. Jak hod otíte přístup adříze ý h k za ěst a ů ? 

Ohod oťte z á kou jako ve škole  

○ 1 

○ 2 

○ 3 

○ 4 

○ 5 

15. Dokáže Váš pří ý adříze ý zohled it Vaši prá i a o e it ji? 

○ Ano 

○ Ne 

16. Které z tě hto a íze ý h e efitů uplatňujete? 

Můžete v rat ví e ež jede  

☐ Příspěvek a pe zij í pojiště í 
☐ Příspěvek a život í pojiště í 
☐ Služe í telefo  

☐ Příspěvek na dopravu 

☐ Žád é 

17. O které z tě hto další h e efitů ste ěl/a ejvětší záje ?  

V erte a i ál ě tři  

☐ Příspěvek a jídlo 

☐ Dovole á aví  

☐ Od ě a za rok  

☐ Příspěvek a vol očasové aktivit  

☐ Ji é, uveďte 

 

 

_____________________________________ 
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18. Jaký áte důvod, že pra ujete zrov a v této fir ě?  

V erte a i ál ě tři  

☐ Fi a č í ohod o e í 
☐ Dostup ost z dliště 

☐ Pra ov í kolektiv 

☐ V hovují í pra ov í pod í k  

☐ Pra ov í prostředí 
☐ Ji ý, uveďte 

 

 

_____________________________________ 

19. Je ě o, o ste htěl/a v této fir ě zlepšit? 

○ Ne 

○ A o, uveďte 

 

 

_____________________________________ 

20. Jste elkově spokoje /a se svý  za ěst á í ? 

○ A o 

○ Ne, uveďte důvod 

 

_____________________________________ 

21. Doporučil/a ste své u z á é u/z á é za ěst á í v této fir ě? 

○ Ano 

○ Ne, uveďte důvod 

 

_____________________________________ 

22. Pře ýšlel/a jste o z ě ě Vašeho součas ého za ěst á í? 

○ Ne 

○ A o, uveďte důvod 

 

_____________________________________ 

 


