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Úvod 

 
 

Jak napovídá téma mé bakalářské práce, budu se zabývat pracovní spokojeností 

respektive uspokojením z práce. 

 

Práce je pro nás důležitá z mnoha důvodů. Přináší nám výdělek, ale kromě toho také 

přispívá k našemu dobrému duševnímu a citovému rozpoložení. Člověk přirozeně touží být 

platným členem lidské společnosti a přeje si, aby jeho život měl určitou náplň. Práce tyto 

lidské potřeby uspokojuje. Dodává nám také určitou míru sebeúcty. Proto i lidé, kteří mají na 

krytí svých životních nákladů peněz nadbytek nebo mají právo odejít do důchodu, někdy 

raději pracují dál. Ano, práce je tak důležitá, že její nedostatek obvykle vede k závažným 

sociálním problémům. Bez ohledu na tyto rostoucí problémy je práce i nadále základní 

potřebou člověka. Ovšem měli bychom pamatovat na to, že práce by nás měla především 

bavit, přinášet určité uspokojení. Nesmíme se na ni dívat pouze jako na zdroj příjmu, i když 

velmi důležitý.  

 

Hlavním cílem pro každou firmu je maximalizace tržní hodnoty firmy. To by ale nešlo 

bez dobré a kvalitní práce zaměstnanců. Vedení firmy by si to mělo uvědomit a také si to 

v poslední době více a více uvědomuje. Zaměstnanci jsou pro firmu, dalo by se říci 

„pokladem“. Proto by mezi cíle firmy mělo patřit i to, aby se jejich zaměstnanci cítili v práci 

dobře, měli dobré pracovní podmínky. Manažeři by se měli naučit svým zaměstnancům 

naslouchat a dát jim možnost vlastní iniciativy.  

 

 První část své bakalářské práce, část teoretickou, jsem věnovala objasnění pojmu 

pracovní spokojenost, uspokojení z práce, co to vlastně je pracovní spokojenost, jaké faktory 

ji ovlivňují. Dále jsem se zde zabývala měřením uspokojení z práce, příčinami a následky. 

 

 Cílem druhé části práce – části praktické, bylo zjistit jak je tomu se spokojeností 

s prací u zaměstnanců Technického úseku firmy TVD – Technická výroba, a. s. K řešení této 

problematiky jsem provedla analýzu stávajícího stavu s použitím firemních materiálů, 

rozhovorů a dotazníkového šetření. V poslední části jsem se potom pokusila dané firmě 

navrhnout vhodná opatření k tomu, jak spokojenost jejich zaměstnanců zvýšit.  
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Teoretická část 

1. Teorie pracovní spokojenosti, uspokojení z práce 
 

 Jako první, bychom si měli položit otázku co je to uspokojení z práce? Locke (1976) 

definoval uspokojení z práce jako „příjemný nebo pozitivní emocionální stav plynoucí 

z hodnocení své práce nebo pracovních zkušeností“. Tento pojem se obecně týká různých 

aspektů práce, které ovlivňují úroveň uspokojení. Obvykle sem patří postoj k výši mzdy, 

pracovním podmínkám, kolegům a nadřízeným, kariérním možnostem a vnitřním aspektům 

práce či pracovní pozice samotné. [1] 

 

Pro pocity úspěšnosti, uspokojení, radosti a optimistický náhled na život je důležité 

naplňování našich cílů, potřeb a očekávání – jinak řečeno, vyjadřují úroveň subjektivního 

vyrovnávání se s různými stránkami a podmínkami života. Pocit uspokojení nebo 

neuspokojení vystupuje jak v životě osobním, tak i  v pracovní sféře, která zaujímá značnou 

část života dospělého člověka. K pracovní činnosti, k výkonu profese či funkce se úzce 

vztahují mnohé potřeby, cíle a ambice. Pracovník vnímá, prožívá a vyhodnocuje průběh 

vykonávané činnosti, podmínky v nichž se odehrává a výsledky své práce. Má tedy možnosti 

v průběhu profesionálních aktivit dosahovat úspěchy a určitou míru spokojenosti. Úroveň 

pracovní spokojenosti respektive nespokojenosti výrazně určuje obecnou kvalitu života, 

projevuje se ve významném vztahu k fyzickému a duševnímu zdraví jedince. [3] 

 

  Uspokojení z práce je důležité z dvou hlavních důvodů. Za prvé, je to jeden 

z indikátorů psychologické pohody jednotlivce nebo jeho duševního zdraví. Je 

nepravděpodobné (i když nikoli nemožné), že osoba, jež je nešťastná v práci, bude obecně 

šťastná. Proto psychologové a další profese zabývající se kvalitou života usilují o zajištění 

toho, aby bylo uspokojení z práce běžnou součástí života. Za druhé, často se předpokládá, že 

uspokojení z práce povede k motivaci a dobrým pracovním výkonům. Vazba mezi 

uspokojením z práce a pracovním výkonem je dobrým příkladem toho, jak často se 

předpokládá, že postoje ovlivňují chování, ale není snadné demonstrovat, že tomu doopravdy 

je. [1] 
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  Z psychologického pohledu má pracovní činnost dvě vzájemně spjaté stránky. 

Objektivní stránka je vyjádřena takovými projevy pracovního chování, jako jsou výkonnost, 

efektivita, kvalita výsledků pracovní činnosti. Subjektivní stránku představuje spokojenost 

jakožto odraz práce a jejích podmínek procházející individuálním „filtrem“ norem, hodnotové 

orientace, aspirací a očekávání vztahujících se k vykonávané činnosti. Obě stránky jsou úzce 

propojeny, ale například příznivá kvalita jedné stránky neznamená vždy automaticky výskyt 

stejné kvality stránky druhé. Nemusí tedy platit, že spokojení pracovníci budou vždy výkonní 

nebo naopak. [1] 

 

  Judge a Hulin (1993) přišli s názorem, že v oblasti uspokojení z práce existují tři různé 

přístupy. Podle prvního jsou postoje k práci jako je uspokojení z práce svou povahou 

dispoziční, tj. jsou „stabilní pozitivní nebo negativní dispozicí získanou prostřednictvím 

zkušeností“ nebo jsou založeny na geneticky zděděných dispozicích. Pokud by tomu tak bylo, 

uspokojení z práce bychom mohli považovat za osobní charakteristiku a pokusy zvýšit 

uspokojení z práce změnou pracovního zařazení, by byly předem odsouzeny k neúspěchu. 

Druhým přístupem je model „zpracování společenských informací“, podle něhož se 

uspokojení z práce a další postoje v práci vytvářejí ze zkušeností a informací poskytnutých 

jinými lidmi na pracovišti. Jinými slovy, uspokojení z práce je přinejmenším částečně funkcí 

toho, jak jiní lidé na pracovišti interpretují a hodnotí to, co se tam děje. Třetím přístupem je 

model zpracování informací, jenž je založen na akumulaci kognitivních informací o pracovišti 

a samotné pracovní pozici. V určitém smyslu je to nejvíce samozřejmý přístup – tvrdí totiž, že 

uspokojení z práce je přímo ovlivňováno charakteristikou této práce a rozsahem, v němž tato 

charakteristika odpovídá tomu, co příslušná osoba od své práce očekává. [1] 

 

Pracovní spokojenost jakožto jev je psychology systematicky studován od 30. let 

našeho století. Pracovní spokojenost jako psychologickou kategorii je vhodné akceptovat ve 

dvou sémantických odlišnostech, na které upozorňuje Kollárik (1986): 

- spokojenost v práci; obsahově širší význam zahrnuje komponenty vztahující se 

k osobnosti pracovníka, k bezprostředním (například fyzikálním) a k obecnějším 

(vyplývajícím například z fungování organizace) podmínkám; toto pojetí pracovní 

spokojenosti převažuje, 

- spokojenost s prací; obsahově užší význam spojený s výkonem konkrétní činnosti, 

s jejími psychickými a fyzickými nároky, specifickým pracovním režimem, 

společenským ohodnocením apod. 
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Pracovní spokojenost (uspokojení z práce) je složitý a bohatě strukturovaný jev, který 

vytváří ucelenou soustavu. Mnozí odborníci pokládají pracovní spokojenost za velmi blízkou 

nebo dokonce identickou s postojem a uspokojení z práce chápou jako synonymum pro 

pracovní postoje. Campbell (podle Organ, Bateman 1991) vidí spokojenost spolu s postojem 

jako souhrn názorů, prožitků a tendencí k jednání. Existuje však výrazné specifikum odlišující 

oba jevy: spokojenost je více proměnlivá, než silněji zakotvený postoj. [3] 

 

U pracovní spokojenosti jsou mnohdy vymezovány její dimenze nebo znak. Luthans 

(1992) vyčlenil 3 dimenze, v nichž se pracovní spokojenost projevuje:  

1. jako emocionální odpověď na pracovní situaci, 

2. jako reakce na splnění nebo nesplnění očekávání ve vztahu k práci a k pracovním 

podmínkám,  

3. jako jev, který vyjadřuje některé vzájemně spjaté postoje. 

  

Kollárik (1986) uvádí charakteristiky a znaky pracovní spokojenosti, které jsou 

důležité jak z hlediska obecně poznatkového, tak pro výzkum a řešení praktických úkolů. 

Podle něj je důležité rozlišovat: 

a) celkovou pracovní spokojenost, která odráží obecnou míru  vztahu k vykonávané 

práci, a dílčí spokojenost s jednotlivými faktory, vztahujícími se k pracovní situaci 

(jako je např. kvalita fyzikálních podmínek, úroveň mezilidských vztahů na 

pracovišti). Oba pohledy, globální i dílčí, jsou spolu v těsné závislosti. Soubor dílčích, 

individuálně diferencovaných spokojeností/nespokojeností ovlivňuje 

spokojenost/nespokojenost celkovou a naopak. 

b) Znaky spokojenosti jako je stálost a intenzita. Stálost vyjadřuje vývoj spokojenosti, 

která může být vlivem různých proměnných značně proměnlivá, nebo udržovat 

relativní stabilitu. Intenzitou rozumíme míru prožitku, jež se může vyskytovat od 

maximální spokojenosti ke krajní nespokojenosti.  

c) Pracovní spokojenost jako psychologický obsah vztahující se k jednotlivci, a jako 

sociální jev. Pracovní činnost znamená pro jedince určitou hodnotu, prostřednictvím 

práce uspokojuje široké spektrum svých potřeb, tato činnost určuje postavení 

pracovníka v organizaci i ve společnosti. Odraz uvedených skutečností v psychice 

člověka je výrazný a zásadně ovlivňuje jeho chování. Jako sociální jev odráží pracovní 
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spokojenost složitý vztah pracovních týmů nebo zaměstnanců k četným aspektům 

jejich působení v organizaci (např. ekonomickým, organizačním a zdravotním).  

 

V přímé návaznosti na uvedené vnitřní diference pracovní spokojenosti lze připojit 

některé další znaky doplňující bohatost tohoto psychického jevu. Jsou to: 

d) Pracovní spokojenost jako aktuální stav, který vyjadřuje úroveň spokojenosti-

nespokojenosti s danou pracovní situací, nebo jako proces. V jistém časovém intervalu 

je možno sledovat jak postupně se vyvíjející celkovou spokojenost (například 

výzkumy blízkými zjišťování veřejného mínění), tak proměnlivost dílčích 

spokojeností (tento postup a získané informace jsou důležité pro úpravu pracovní 

situace). 

e) Pracovní spokojenost jako situační reakce na měnící se pracovní podmínky (jak bylo 

uvedeno, proměnlivost spokojenosti je značná) a spokojenost-nespokojenost jako 

určitá osobnostní dispozice. Řada výzkumů poukazuje na skutečnost, že jistý počet 

respondentů prokazuje dlouhodobě stabilitu pracovní spokojenosti, i když se pracovní 

situace radikálně mění. Landy (1989) upozorňuje na tendenci vysvětlit tento fakt 

existencí dispozic, v jejichž interpretaci není shoda (hovoří se o významu minulých 

zkušeností, o stavu mysli, o vlivu genetických faktorů apod.) 

 

Přesto, že v tématu pracovní spokojenosti převládá v odborných publikacích 

koncepční, pojmová a metodologická nejednotnost, lze dosavadní přístupy zahrnou do dvou 

širších teoretických přístupů. Jejichž diferencujícím kritériem je to, zda chápou pracovní 

spokojenost jako jednodimenzionální nebo dvou dimenzionální jev. 

 

Preference jednodimenzionality vedla ke vzniku jednofaktorové teorie, která chápe 

spokojenost a nespokojenost jako krajní stavy jedné dimenze. Míra 

spokojenosit/nespokojenosti se může kontinuálně pohybovat od úplné spokojenosti po úplnou 

nespokojenost.  Jinak řečeno, dostatek spokojenosti plyne z nedostatku nespokojenosti a 

naopak. Lze to vyjádřit následovně: 

 

spokojenost    nespokojenost 
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Uvedený teoretický přístup předpokládá přímo úměrný vztah dvou veličin: vytvářením 

příznivějších pracovních podmínek se bude zvyšovat spokojenost (Kollárik, 1986). 

Mezi jednofaktorové teorie jsou zařazovány motivačně založené přístupy Maslowa, Vrooma a 

Stogdilla. 

 

Dvojdimenzionální pohled na pracovní spokojenost je základem dvoufaktorové teorie. 

Její autoři (Herzberg, Mausner a Snyderman) vyšli ze zjištění, že spokojenost a nespokojenost 

je ovlivňovaná odlišnými skupinami faktorů. Jako nejmarkantnější příklad je uváděn plat, 

který výrazně přispívá k nespokojenosti, ale ovlivňuje spokojenost. Herzberg se svými 

spolupracovníky rozlišuje dvě skupiny faktorů. První skupinu tvoří faktory, jež se dotýkají 

obsahu práce a nazývají se motivačními. Jejich existence či naplnění ovlivňuje spokojenost. 

Druhá skupina se skládá z faktorů vztahujících se k vnějším podmínkám práce – jde o 

hygienické faktory. Jejich nepříznivá konstelace vyvolává nespokojnost. Přehled obou skupin 

faktorů a jejich dimenzionalitu lze znázornit takto (Moorhead, Griffin, 1986): [2] 

 

 

Obr. 1.1 

 

   motivační faktory   hygienické faktory 

   úspěch     dozor 

   uznání     pracovní podmínky 

   samostatná práce   mezilidské vztahy 

   zodpovědnost    plat a bezpečí 

   růst a povýšení   firemní politika 

    neexistence      neexistence 
 spokojenost spokojenosti  nespokojenost nespokojenosti 
 

  

 

 

Zdroj: Sociální potenciál organizace, Zdeňka Kaňáková, Jiří Bláha, Andrea Čopíková, Jana 
Jarolímová, Aleš Mateiciuc 
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1.1. Faktory pracovní spokojenosti 
 

Spokojenost v práci je ovlivňována značným počtem faktorů, které v jisté 

komplementární podobě přispívají k celkové úrovni spokojenosti. Význam faktorů a pořadí 

jejich důležitosti na utváření spokojenosti/nespokojenosti je ovlivňován takovými faktory, 

jako jsou: 

• specifika práce v určitých oblastech společenské praxe (např. odlišnosti v hutnictví, 

zdravotnictví nebo školství), 

• specifika jednotlivých profesí a prostředí, v němž jsou vykonávány (např. chemik ve 

výrobním provozu nebo ve výzkumu), 

• specifika individuální v závislosti na osobních preferencích (např. větším důrazem na 

kvalitu mezilidských vztahů, než na platové hodnocení práce). [2] 

 

Významnou skupinu faktorů, které ovlivňují pracovní spokojenost a jsou na pracovníkovi 

nezávislé, tvoří faktory vnější. Mezi ně patří: finanční ohodnocení, samotná práce, pracovní 

postup, způsob vedení, pracovní skupina a pracovní podmínky. 

 

Mzda nebo plat (v podnikatelé sféře platí zákon o mzdě, v nepodnikatelské sféře platí 

zákon o platu) je důležitým faktorem, který, je-li nepříznivý, silně ovlivňuje nespokojenost 

v práci. Finanční ohodnocení práce má značný motivační vliv. Pro určitý okruh zaměstnanců 

je dominantní veličinou, která způsobuje pracovní spokojenost (např. u zaměstnanců 

v dělnických profesích). Není tomu však u všech a za jakýchkoliv okolností. Výzkumy 

ukazují, že v podmínkách ohrožujících zdraví je pracovní nespokojenost primárně ovlivněna 

faktory vztahujícími se k riziku, nebezpečí a ochraně zdraví. 

 

 Vysoký plat nebo zvýšení platu nemá dlouhodobější motivační účinek. Pracovník jej 

rychle akceptuje jako standard náležící k dané profesi nebo funkci a do popředí vystoupí jiné 

faktory. Spokojenost/nespokojenost s platem vystupuje především v kontextech, kdy 

zaměstnanec: 

 

• srovnává svůj plat/mzdu s platy/mzdou ostatních zaměstnanců z hlediska vynaloženého 

úsilí a pracovních výsledků, 
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• chápe finanční ocenění jako reflexi přínosu pro organizaci vyjádřenou jeho nadřízenými, 

vnímá finanční ohodnocení z hlediska významu, prestiže a společenského ocenění své 

profese. 

 

Druhu a charakteru vykonávané práce v souvislosti s pracovní spokojeností je 

přikládán značný význam. Ovšem vztah samotné práce a jejich podmínek ke spokojenosti je 

složitý. Je to dáno zejména velkou variabilitou profesí a pracovních podmínek, subjektivním 

hodnocením profese a identifikace s ní, společenským oceněním a prestiží jednotlivých 

profesí. Přes uvedenou rozmanitost lze uvést některé nálezy obecnější povahy, jež vyjadřují 

vztah pracovní činnosti a spokojenosti. Spokojenost v práci ovlivňují tyto okolnosti: 

a) povolání vyžaduje vyšší kvalifikaci, což umožňuje vykonávat zajímavější práci s vyšší 

prestiží a s větší možností seberealizace, 

b) pracovník zastává řídící funkci se všemi výhodami tohoto postavení (více 

zaměstnaneckých výhod, více informací, pravomocí, samostatné práce, rozhodování 

apod.), 

c) pracovník je zařazen na organizačně výše postaveném pracovišti (např. bankovní centrála, 

odkud jsou metodicky vedeny pobočky). 

Obecně se má za to, že pracovní spokojenost pozitivně ovlivňuje taková práce, která je pro 

člověka zajímavá, skýtá mu žádoucí sociální statut, rozmanitá, relativně autonomní a 

pracovník má potřebnou zpětnou vazbu o jejím průběhu a výsledcích. 

  

  Pracovní postup, povýšení, se vztahuje k pracovní kariéře. Je známo, že znalost 

kariérového růstu, respektive předpokladů pro jeho dosažení, má značný motivační vliv. 

Povýšení má různorodý vliv na pracovní spokojenost. To proto, že existuje v různých formách 

a nese s sebou odlišné výhody. Tak například povýšení pracovníka na základě principu 

seniority přinese jiné uspokojení, než povýšení vyplývající z výkonu a dosažených výsledků. 

Povýšení s 5 % zvýšením platu nebude zřejmě tak uspokojivé, jako povýšení spojení s platem 

určeným výhodnou manažerskou smlouvou. Z některých výzkumů vyplývá, že na postupu do 

řídících funkcí si respondenti více cenili zaujetí dané mocenské pozice v podnikové hierarchii, 

než se stanovenou výší platu. 

 

 Způsob vedení pracovních skupin, jakožto faktor ovlivňující pracovní spokojenost, 

je úzce spjat s osobností manažera a stylem řízení, který preferuje nebo situačně využívá. 

Existují dvě dimenze způsobu vedení, které příznivě ovlivňují pracovní spokojenost: 
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a) zaměření manažera na své podřízené (zájem o jejich práci, podpora odborného růstu, 

akceptování názoru na způsob vykonávání práce, neformální komunikace s podřízenými 

apod.), 

b) participativní řízení (podřízení více ovlivňují vlastní práci, podílí se na rozhodnutích, 

vyjadřují se k záměrům a cílům pracovní skupiny apod.). Je prokázáno, že vytváření 

participativního klimatu v pracovním týmu má větší vliv na spokojenost, než účast na dílčích 

a specifických rozhodnutích. 

 

  Pracovní skupina zaujímá důležité místo mezi faktory podílejícími se na pracovní 

spokojenosti. Sociální prostředí pracovní skupiny je velmi různorodé a bohaté. Obsahuje síť 

formálních a neformálních vztahů, zahrnuje různé formy kooperace, má svou atmosféru 

pohody nebo napětí, může vytvářet příznivé emocionální „zázemí“ svým členům, projevuje se 

funkcemi poradními, facilitačními a korektivními, v neposlední řadě umožňuje svým členům 

získat prestiž, postavení a ocenění jejich aktivity. Dílčí spokojenost s pracovní skupinou silně 

ovlivňuje globální pracovní spokojenost. Nespokojenost vyvolanou tímto faktorem lze 

obtížně kompenzovat. 

Je důležité uvědomit si, že spokojenost příznivě ovlivňuje nejen možnost čerpat z příznivého 

zázemí pracovní skupiny, ale také podílet se na vytváření a udržování všech pozitivních 

znaků. 

  

  Fyzikální podmínky práce jsou dalším faktorem působícím na spokojenost v práci. 

Jejich význam vzrůstá tehdy, jestliže jsou nepříznivé, vytvářejí nepohodu a vyvolávají 

nespokojenost. Klasický soubor   fyzikálních  podmínek  tvoří: hluk,  osvětleni,  barevné   

řešení pracoviště, vibrace a mikroklima (teplota a vlhkost vzduchu, prašnost, proudění 

vzduchu apod.). Pracovní podmínky ve svém souhrnu typickém pro dané pracoviště ovlivňují 

pohodu na pracovišti, spoluvytváří jeho standard. 

 

Dalším druhem faktorů, které více či méně prokazatelné ovlivňují pracovní 

spokojenost, jsou osobnostní faktory. Pro náš účel připomeneme pouze jejich výčet. Jedná se 

o tyto faktory: věk, pohlaví, vzdělání, rodinný stav, pracovní zkušenost, profesionální úroveň, 

intelekt a soubor schopností. [3] 
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1.2. Měření uspokojení z práce 
 
  Existuje mnoho měřítek uspokojení z práce, například široce používaný index popisu 

práce (Job Description Index – JDI; Smith a kol., 1969), také existuje stupnice uspokojení 

z práce (Job Satisfaction Scales, Warr a kol., 1979) a stupnice uspokojení z práce v rámci 

indikátoru stresu z povolání (Occupation Stress Indicator – OSI; Cooper a kol., 1987).  Jako 

příklad jsem uvedla měření uspokojení z práce z indikátoru stresu z provolání (OSI), jenž 

obsahuje všechny prvky obvykle používané pro takováto měření, viz tabulka 1.1. 

 

  Všechna tato měřítka zahrnují otázky či výroky, díky nimž lze u respondentů 

indikovat, co si myslí a jak se cítí ve vztahu ke své práce celkově (tzv. globální uspokojení) 

nebo o jejich specifických aspektech – výše mzdy, pracovní aktivity, pracovní podmínky, 

kariérní možnosti, vztahy s nadřízenými a kolegy (tzv. uspokojení z jednotlivých aspektů). 

Obvykle se k tomu používá Likertova škálování (propracovanější typ součtového škálování, 

jednotlivé výroky jsou formulovány jako jednoznačná tvrzení a jsou doplněny o stupnici 

souhlasu 1→2→3→4→5).  

 

  Obecně se předpokládá, že je lepší klást mnoho otázek než pouze jednu. Tento 

předpoklad je hájen argumentem, že to zvyšuje přesnost, například zahrnutím mnoha různých 

aspektů měřeného postoje a vyhnutím se možnosti, že nedbalá odpověď na jedinou otázku vše 

znejasní.Avšak Nagy (2002) ukázal, že jedná otázka k měření globálního uspokojení z práce 

nebo jediná otázka k měření každého aspektu uspokojení z práce může být stejně dobrá. 

Nagyho názor spočívá v tom, že lidé obecně ví, jak moc jsou spokojeni a nepotřebují celou 

sadu otázek, aby to dokázali vyjádřit. 

 

  Taber a Alliger (1995) zkoumali rozsah, v němž lze o celkovém uspokojení z práce 

přemýšlet jako o součtu nebo průměru názorů na každý jednotlivý pracovní úkol. Požádali 

500 zaměstnanců jedné americké lékařské fakulty, aby popsali své pracovní úkoly a 

ohodnotili je podle jejich důležitosti, složitosti, míry dohledu, úrovně potřebné koncentrace, 

toho, jak se jim úkol líbí a množství času, které úkolu věnují týdně. Taber a Alliger zjistil, že 

procento času stráveného oblíbenými úkoly korelovalo 0,40 s uspokojením z práce samotné a 

0,28 s globálním uspokojením z práce. Důležitost úkolu , míra dohledu a potřebná 

koncentrace neměly na uspokojení z práce velký dopad. Zjištěné korelace ukazují,  
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že akumulace potěšení napříč různými pracovními úkoly něco říká o celkovém uspokojení 

z práce. Nicméně zjištěné korelace byly rovněž dostatečně nízké k tomu, aby naznačovaly, že 

záleží i na dalších faktorech.  

 

  Naším klíčovým poznatkem tedy je, že uspokojení z práce je něco víc než pouze to, 

jak moc má daná osoba ráda své pracovní úkoly. Uspokojení z práce závisí rovněž na tom, jak 

důležitá práce pro danou osobu je a jak dobře tato práce zapadá mezi dlouhodobé cíle dané 

osoby. [1] 
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Tab. 1.1  
Měření uspokojení z práce 

 
 
Jaký máte procit ze své práce 
Velmi velké uspokojení z práce…6   Velké uspokojení z práce……………5 
Určité uspokojení z práce …...4   Určité neuspokojení z práce………..3 
Velké neuspokojení z práce   …...2   Velmi velké neuspokojení z práce…1 
 
1.   Komunikace a způsob šíření informací v organizaci    654321 
2.   Vztahy s ostatními lidmi v práci       654321 
3.   Pocit z toto, jak je hodnoceno vaše úsilí i vy sami    654321 
4.   Samostatná práce         654321 
5.   Do jaké  míry vás práce „motivuje“      654321 
6.   Současné kariérní možnosti       654321 
7.   Jistota vašeho stávající pracovního místa     654321 
8.   Míra, v níž se můžete identifikovat s veřejnou image,cíli vaší organizace 654321 
9.   Styl vedení, používaný vašimi nadřízenými     654321 
10. Způsob, jakým jsou zaváděny změny a inovace     654321 
11. Typ práce a úkolů, jež musíte provádět      654321 
12. Do jaké míry cítíte, že můžete ve své práci profesionálně růst   654321 
13. Způsob, jakým jsou ve vaší organizace řešeny konflikty   654321 
14. Míra, v níž vám vaše práce umožňuje realizovat vaše ambice   654321 
15. Míra vaší účasti na důležitých rozhodnutích     654321 
16. Míra, v níž v práci využíváte svých dovedností     654321 
17. Míra flexibility a svobody ve vaší práci      654321 
18. Psychologický „pocit“ či klima, jež převládá v práci    654321 
19. Úroveň vaší mzdy ve vztahu k vašim pracovním zkušenostem   654321 
20. Podoba vaší organizační struktury      654321 
21. Množství práce, kterou musíte vykonávat, ať už příliš mnoho nebo málo 654321 
22. Míra, v níž vás vaše práce obohacuje      654321 
  
 
Zdroj:  Copyright © 1988 Cooper, Sloan and Williams. Reprodukováno se svolením 
vydavatele ASE, The Chiswick Centre, 414 Chiswick High Road, London, W4 5TF, UK 
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Pracovní spokojenost 

Pracovní nespokojenost 

Nízká fluktuace 

Nízké absentérství 

Vysoká fluktuace 

Vysoké absentérství 

1.3. Spokojenost a pracovní chování 
 

Bylo by logické očekávat, že vysoká pracovní spokojenost je v přímo úměrném vztahu 

s takovým pozitivním pracovním chováním, jehož důsledkem je vysoká produktivita, nízké 

absentérství a nízká fluktuace. Manažeři se domnívali, že ovlivňování faktorů, které příznivě 

utvářejí spokojenost a dosahování vyšší spokojenosti se příznivě promítne v pracovním 

chování. Ukázalo se však, že tento vztah není vždy ani přímý, ani jednoduchý. Interakce 

spokojenosti a pracovního chování je komplikovaná a vstupují do ní četné proměnné. 

V jednoduché podobě lze tento vztah vyjádřit takto: 

 

Obr. 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Základy psychologie práce a organizace, Štika, Rymeš, Riegel, Voskovec,1996. 

 
 
  Ve vztahu spokojenosti v práci a absentérství se doposud prokázala nejsilnější 

závislost. Přítomnost nebo neodůvodněná nepřítomnost na pracovišti se ukázala jako dobrý 

indikátor pro dostatečnou nebo nízkou adaptaci na práci, zájem či nezájem o práci, splnění 

nebo nesplnění očekávání a s tím spojenou mírou spokojenosti/nespokojenosti v práci. Vyšší 

pracovní spokojenost je tedy předpokladem pro nižší absentérství pracovníků. Opakující se 

absentérství je signálem potenciální fluktuace. [3] 

 

   

 

 

 
 
 

 
Působící 
faktory 
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 Dosavadní výzkumy poukazují na pozitivní vztahy mezi spokojeností a stabilitou 

pracovníků v organizaci, a nespokojeností ve vazbě na fluktuaci. Nespokojenost odráží ztrátu 

zájmu o vykonávanou činnost, kterou pracovník řeší odchodem z organizace. Příčiny proč 

dochází k fluktuaci jsou zpravidla kumulované a mají v individuálních případech odlišnou 

závažnost. Vztah nespokojenost – fluktuace ovlivňují některé osobnostní (např. nedostatečná 

identifikace s organizací) a situační faktory (např. situace na trhu pracovních sil). 

 

Vztah pracovní spokojenosti a produktivity je velmi nevýrazný. Luthans (1992) uvádí 

výsledky srovnávací metaanalýzy výzkumů zaměřených na tento vztah; zjištěna byla 

průměrná korelace 0,17 mezi spokojeností a produktivitou. Spokojený pracovník tedy nemusí 

být nezbytně vysoce výkonný. Předpokládá se, že existují zprostředkující proměnné, které 

vstupují do vztahu spokojenost – výkonnost a ovlivňují dosažené výsledky. Dosavadní 

výzkumy poukazují na poměrnou složitost tohoto vztahu, širokou podmíněnost a značnou 

proměnlivost. [3] 
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1.4. Příčiny a následky uspokojení z práce 
 
 

Jak už jsem výše napsala, na uspokojení z práce se v zásadě lez dívat třemi způsoby:  

jako na funkci celkové osobnosti či dispozice daného jednotlivce, jako na funkci názorů 

jiných lidí na pracovišti daného jednotlivce, nebo konkrétních rysů práce daného jednotlivce. 

Proto co se týká práce samotné jsou u většiny lidí determinanty globálního uspokojení z práce 

odvozené od vnitřních rysů práce samotné. Tyto rysy jsou nejčastěji založeny na základních 

konceptech různorodosti dovedností, identity úkolů, významu úkolů, autonomie a zpětné 

vazby. Hackman a Oldham (1976) definovali své koncepty takto:  

 

• Různorodost dovedností: rozsah, v jakém úkoly vyžadují různé dovednosti. 

• Identita úkolů: rozsah, v jakém může pracovník dokončit „ucelený“ díl práce, na 

rozdíl od malého dílu práce. 

• Význam úkolů: rozsah, v jakém je práce vnímána jako něco, co ovlivňuje životy 

jiných. 

• Autonomie: rozsah, v jakém má pracovník v rámci své práce možnost svobodně se 

rozhodnout, jak bude postupovat. 

• Zpětná vazba: rozsah, v jakém existují správné a přesné informace o tom, jak 

efektivně pracovník pracuje. 

 

Kromě toho, jak zjistili Griffin a Bateman (1986), „obecně většina studií nachází 

významné a pozitivní korelace mezi chováním lídrů, jako je iniciace určité struktury práce 

a uznání vůči podřízeným, a uspokojením z práce u těchto podřízených“. Proto je pro 

uspokojení z práce důležité rovněž chování nadřízených. Samozřejmě je rovněž možné, že 

právě uspokojení z práce je příčinou toho, jak jednotlivec svou práci vnímá. Lidé, kteří 

jsou spokojeni, mohou dostávat od svých nadřízených zajímavější úkoly nebo mohou 

svou práci hodnotit více optimisticky a příznivě než lidé s prací nespokojení. Wong a kol. 

(1998) shromáždili data za období dvou let a zjistili, že vnímaná charakteristika práce 

vedla k uspokojení z práce a naopak. [1] 
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 Další společenské faktory mají na uspokojení z práce subtilnější vliv, jak předpovídá 

přístup zaměřený na zpracování společenských informací. Například Agho a kol. (1993) 

zjistili, že vnímání distribuční spravedlnosti (tedy spravedlnosti rozdělování odměn 

v organizaci) predikuje uspokojení z práce. O´Reilly a Caldwell (1985) demonstrovali, že 

vnímání úkolů i uspokojení z práce je ovlivněno názory jiných v rámci stejné skupiny 

pracovníků. 

 

Pro odborníky je obzvláště zajímavé, zda skutečně platí rčení „šťastný pracovník je 

produktivní pracovník“. Pracovní a organizační psychologové to obvykle zkoumají formou 

zjišťování, zda uspokojení z práce (štěstí) koreluje s pracovním výkonem (produktivita). Po 

několik let panoval obecný souhlas v tom, že mezi štěstím zaměstnanců a jejich produktivitou 

existuje pouze velice slabé spojení. Iaffaldano a Muchinsky (1985) provedli metaanalýzu a 

zjistili střední hodnotu korelace 0,17, což je velmi málo. Nicméně Judge a kol. (2001) 

zdůraznili několik věcí, v nichž bylo v analýze Iaffaldana a Muchinskyho postupováno 

nesprávně. Judgeův tým provedl aktuální reanalýzu a zjistil, že střední opravená korelace pro 

měření nespolehlivosti mezi uspokojením z práce a pracovním výkonem je 0,30. Jak Judge a 

kolektiv zdůraznili, nadále se nejedná o vysokou hodnotu, nicméně se jedná o hodnotu 

srovnatelnou s korelacemi mezi některými validními technikami výběru zaměstnanců a 

pracovními výkony. Korelace byly nejvyšší u složitých zaměstnání, vyžadujících širokou 

škálu dovedností. 

 

Samozřejmě demonstrovat, že mezi dvěma proměnnými existuje korelace, není totéž 

jako demonstrovat, že jedna z proměnných je příčinou té druhé. Judge a kol. (2001) 

identifikovali šest možných důvodů, proč může existovat vztah mezi uspokojením z práce a 

pracovním výkonem. Tyto důvody jsou shrnuty a stručně vysvětleny na obr. 1.2 .viz níže. 

Poslední z nich upouští od obvyklého vzorce, kdy uspokojení z práce je bráno jako měřítko 

štěstí a spokojenosti, a místo toho odráží myšlenku, kterou jsme již prozkoumali, že 

uspokojení z práce může být částečně odrazem osobní dispozice daného jednotlivce. To má 

výhodu i nevýhodu. Výhodou je, že uspokojení z práce je pouze jedním aspektem štěstí. 

Nevýhodou je riziko opakování starého problému ve výzkumu postoje – chování, kdy jedno 

měřítko (štěstí) je obecnější než druhé (pracovní výkon). Wright a Staw (1999) zaznamenali 

dvě studie z prostředí sociálních služeb, jež silně naznačují, že charakteristická lidská 

tendence prožívat pozitivní emoce (tj. štěstí) skutečně předikuje jejich následný pracovní 

výkon, hodnocený nadřízenými. Navíc tato charakteristická tendence je lepším predikátorem 
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výkonu než nálada. Takže souhrnně vzato to začíná vypadat, jako by šťastní pracovníci měli 

skutečně být i produktivními pracovníky, a to možná právě proto, že jsou šťastní. [1] 

 

Ze sumarizováno by se dalo říci, že štěstí a pracovní produktivita byly často studovány 

pomocí měřítek uspokojení z práce a pracovní výkonnosti. Na rozdíl od prvotních důkazů se 

nyní skutečně ukazuje, že šťastní – spokojení lidé mají vyšší pracovní výkonnost – 

produktivitu než nešťastní – nespokojení lidé!  
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Obr. 1.3 
 

Některé možné vztahy mezi uspokojením z práce (UP) a pracovním výkonem (PV) 
 

Zdroj: Převzato z Judge a kol., 2001 
 
 
1.                     Uspokojení z práce způsobuje pracovní výkon, 
      tj. lidé mají tendenci pracovat lépe nebo více, 
      protože mají rádi svou práci. 
 
 
2      Pracovní výkon způsobuje uspokojení z práce
      tj. lidé mají tendenci mít rádi svou práci,  
      protože jsou v ní úspěšní.  
 
 
3.      Uspokojení z práce a pracovní výkon se  
      Způsobují navzájem, tj. platí 1 i 2. 
 
 
 
 
  
4.      Mezi uspokojením z práce a pracovním 
      Výkonem je korelace ale pouze z důvodu 
      jiné proměnné ( C ), která je oba ovlivňuje. 
      Například jasnost pracovních požadavků 
      může pomoci uspokojení z práce  
      i pracovnímu výkonu 
 
 
 
5.       Uspokojení z práce a pracovní výkon mohou 
      být náhodně spojeny, ale síla tohoto spojení 
      závisí na nějaké jiné proměnné C, např. 
      na rozsahu, v jakém je odměňován úspěšný 
      pracovní výkon. 
 
 
6.       Uspokojení z práce a pracovní výkon jsou  
      specifickými případy obecnějších konceptů 
      pozitivních pocitů a osobní efektivity a mají 
      na sebe navzájem náhodný dopad. 
     
 
 
 
 
 

JS JP 

JS JP 

JS JP 

JS 

C 

JP 

JS JP 

C 

JP JS 

JS JP 

JS JP 

JS JP 

JS JP 

JS 
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Dispozičnímu přístupu k uspokojení z práce se rovněž dostalo určité podpory. Existují 

důkazy o tom, že někteří lidé jsou jednoduše svou povahou spokojenější než jiní. V rámci 

revize výsledků průzkumu přišli Arey a kol. (1991) s názorem, že 10-30 % variace 

v uspokojení z práce závisí na genetických faktorech a že „existuje méně variability 

v uspokojení z práce mezi geneticky identickými jedinci (tj. identickými dvojčaty), kteří mají 

různá zaměstnání než mezi geneticky nepříbuznými lidmi, kteří mají stejné zaměstnání“. 

Nicméně je obtížné být si jistý v tom, jaký podíl uspokojení z práce je funkcí osobní dispozice 

daného jednotlivce. Většina výzkumníků to interpretuje tak, že se jedná o zbytek, jenž zůstane 

poté, co byly zváženy situační faktory. To ale předpokládá, že všechny důležité situační 

faktory byly vzaty  úvahu – což je jistě optimistický předpoklad. Podle Judgeho a Hulina 

(1993) mají výzkumní pracovníci rovněž tendenci používat malé vzorky nebo data původně 

sesbíraná pro jiné účely nemají příliš jasno v tom, u kterých aspektů dispozice daného jedince 

lze očekávat, že ovlivní jeho uspokojení z práce. [1] 

 

Judge a Hulin (1993) získali data od 255 lidí pracujících na klinikách od 160 z nich 

rovněž získali názory jiných lidí, kteří je dobře znali. Cílem výzkumu bylo podívat se na 

vazby mezi afektivní dispozicí (tj. tendencí jednotlivce dívat se na život pozitivně či 

negativně), subjektivním pocitem pohody (jaký mají jednotlivci právě teď ze svého života 

pocit), uspokojením z práce a charakteristikou práce. Jejich data velice odpovídala 

kauzálnímu modelu, viz níže obr. 1.2. Nepřekvapí, že afektivní dispozice měla podstatný 

efekt na subjektivní pocit pohody, tj. tendence jednotlivce zaujmout optimistický a šťastný 

přístup k životu ovlivnila, jak optimisticky a šťastně se tento jednotlivec cítil každý den. 

Subjektivní pocit pohody, tudíž nepřímo i afektivní dispozice, měli podstatný dopad na 

uspokojení z práce a uspokojení z práce mělo téměř stejný efekt na subjektivní pocit pohody. 

Vnitřní charakteristika práce ovlivnila uspokojení z práce, jak bylo možné očekávat, ale pouze 

o málo silněji než subjektivní pocit pohody. Výzkum Judge a Hulina naznačuje toto: 

uspokojení z práce opravdu záleží na povaze práce, stejně jako nepřímo na osobní dispozici a 

uspokojení z práce má dopad na obecný pocit pohody – práce se prostě psychologicky přelívá 

i do dalších oblastí života. [1] 
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Dormann a Zapf (2001) zaznamenali zjištění, jež zdůrazňuje, že dopad osobní 

dispozice na uspokojení z práce je z velké části nepřímý. Tito autoři provedli přehled studií 

publikovaných do září 1997 a zjistili, že v průměru bylo uspokojení z práce zaznamenané při 

jedné příležitosti ve vysoké korelaci (asi 0,5) s uspokojením z práce zaznamenaným při jiné 

příležitosti (v průměru po třech letech). Ve své vlastní studii lidí z oblasti Drážďan Dormann 

a Zapf nalezli korelaci 0,26 pro uspokojení z práce po dobu pěti let u lidí, kteří během této 

doby změnili zaměstnání. Nicméně po statistické úpravě změn v charakteristice práce těchto 

lidí spadla stabilita skóre popisujícího uspokojení z práce doslova na nulu. Podle Dormanna a 

Zpfa to znamená, že individuální dispozice vede k tomu, aby lidé hledali a nacházeli práci 

určité povahy a že povaha této práce ovlivňuje jejich uspokojení z práce. 

 

 Další úhel pohledu na myšlenku, že uspokojení z práce je spíše osobním rysem než 

rysem dané práce, je vyjádřen ve výzkumu rozdílů mezi pohlavími v oblasti uspokojení 

z práce. Několik studií například odhalilo, že uspokojení z práce u žen je v průměru nižší než 

u mužů. To byla voda na mlýn pro stereotypní názory, že ženy mají menší zájem o práci než 

muži. Podle častých názorů je to proto, že příjem žen v mnoha domácnostech je vedlejší, 

zatímco hlavními živiteli rodin jsou muži. Na druhé straně méně často zvažovanou možností 

je, že ženy jsou v práci méně spokojené pouze proto, že mají většinou horší práci než muži. 

To alespoň zjistil ve své práci Lefkowitz (1994). Získal různorodý vzorek 371 můžu a 361 

žen z devíti organizací. Jak se předpokládalo, v oblasti uspokojení z práce a spokojeností 

s platem skórovali v průměru muži významně než ženy. Avšak tyto rozdíly zmizely, pokud 

byly proměnné jako je aktuální příjem, postavení v zaměstnání, úroveň vzdělání a věk vedeny 

jako konstanty. [1] 
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Subjektivní 
pocit pohody 

Afektivní 
dispozice 

Vnitřní 
charakteristika 

práce 

Uspokojení  
z práce 

Obr. 1.4  

Kauzální model uspokojení z práce 
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            0,50 

   

  

 

 

Pozn.: Šipky naznačují kauzální účinky, 

 čísla označují sílu těchto účinků 

 

 

 

Zdroj: převzato z Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 56, Judge, T.A. 

and Hulin, C.L., „Job satisfaction as a reflection of disposition: a multiple source casnal 

analysis“, pp. 388-421, 1993 
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Praktická část 

2.  Charakteristika firmy TVD – Technická výroba, a. s.  
 

V této části bakalářské práce jsem se zaměřila na konkrétní firmu a na to, jak jsou její 

zaměstnanci spokojení se svojí prací. Zda je jejich práce uspokojuje. Cílem tedy je zjistit 

spokojenost s prací/uspokojení z práce, interpretace zjištěných výsledků a případné návrhy na 

zvýšení spokojenosti zaměstnanců. Průzkum spokojenosti proběhl ve firmě, kterou jsem si 

zvolila, a to  ve firmě TVD – Technická výroba, a. s.  

 

  TVD - Technická výroba, a.s. byla založena 4.12.1989. Společnost sídlí ve vlastním 

areálu v Rokytnici u Slavičína. Firma zaměstnává více než 250 kvalifikovaných pracovníků. 

Vnitřní organizační strukturu společnosti tvoří několik samostatných výrobních středisek dle 

oborů podnikání:  

 

• CNC zpracování plechů - výroba plechových skříní pro elektrické rozvaděče, datové 

skříně, nástěnné hydranty, skříně HUP 

• kovovýroba 

• lisování technické pryže 

• lisování termoplastů 

• lakování práškovými barvami 

Organizační schéma je možné vidět v příloze. 

 

Produkty: 

 

 Firma svým zákazníkům nabízí široký sortiment produktů v prvotřídní kvalitě. Mezi 

produkty, které nabízí patří: skříně pro elektrické rozvaděče, lisování plastických hmot, 

kompletní zpracování CNC plechů, lisování  technické pryže, lakování práškovými barvami, 

strojírenská výroba, jiné výrobky z plechů, železniční program. Podrobnější popis produktů 

jsem uvedla do přílohy. (.TVD - Technická výroba, a.s. [online]. neuvedeno [cit. 2009-03-12]. 

Dostupný z WWW: <http://www.webdesign.strojar.cz/tvd/produkty.php>.). 
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Projekty realizované firmou: 

 

• PHARE 2003 TECHNOLOGIE  
• SROP-GRANTOVÉ SCHÉMA PODPORUJÍCÍ MSP V EKONOMICKY SLABÝCH 

REGIONECH ZLÍNSKÉHO KRAJE  
• ESF - GS PROFESE 
• EFEKT 2007  

 

Zajištění a kontrola kvality je nejdůležitějším cílem TVD. K dosažení zvyšujících se 

požadavků na kvalitu výrobků byl zaveden systém kvality odpovídající požadavkům normy 

ISO 9001:2000. Všichni zaměstnanci jsou odpovědni za dodržování systému kvality, dle 

vypracované Příručky jakosti, organizačních směrnic a technických postupů. Hlavní prioritou 

je vysoká kvalita a pozitivní vnímání vnější společností, což firmě zajišťuje stanovená politika 

jakosti a životního prostředí.  Pro rozvíjení a udržování těchto priorit mají vybudované 

systémy QM a EMS, splňující mezinárodní požadavky. Sledování a trvalé zlepšování 

environmentálního profilu se také řadí mezi hlavní cíle společnosti. Pro zajištění těchto 

požadavků byl zaveden a certifikován systém environmentálního managementu podle normy 

EN ISO 14001 : 2004.  

(Profil firmy [online]. neuvedeno [cit. 2009-03-26]. Dostupný z WWW: 

<http://www.tvd.cz/czech/profil.asp>.). 

 

Hospodářské výsledky: 

 

 Hospodářské výsledky firmy jsem vyčetla z výkazu, který je dostupný v obchodím 

rejstříku na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Bohužel zveřejněny zatím jsou 

jen hospodářské výsledky za rok 2006 a 2007, které můžete vidět v tabulce 2.1. (Obchodní 

rejstřík a Sbírka listin [online]. neuvedeno [cit. 2009-04-18]. Dostupný z WWW: 

<http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=sbirka&sysinf.@strana=documen

tList&vypisListin.@cEkSub=462976>.). 

 

Tab. 2.1 

 
Hospodářské výsledky: 

Rok 2006 6 001 000 Kč 

Rok 2007 5 395 000 Kč 
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2.1. Charakteristika zaměstnanců 
 

Firma v současné době zaměstnává více jak 250 zaměstnanců.  Podívejme se, na to jak 

se počty zaměstnanců vyvíjely v letech 2006 – 2009. 

 

V roce 2006 firma zaměstnávala 287 kvalifikovaných zaměstnanců. Další rok byl pro 

firmu úspěšný a tak v roce 2007 došlo ke zvýšení fyzického stavu zaměstnanců o 60 osob a 

firma zaměstnávala již 347 kvalifikovaných zaměstnanců. Avšak v následujícím roce firmu 

opustilo 10 zaměstnanců. To znamená, že v roce 2008 bylo ve firmě zaměstnáno 337 lidí. 

Stávající stav k 13.3. 2009 byl takový, že ve firmě pracovalo 273 zaměstnanců. Jak již jsem 

zmínila důvodem tohoto snížení fyzického stavu zaměstnanců je i současná ekonomická 

krize, která sebou kromě jiného přinesla i propouštění zaměstnanců. Přehled fyzického stavu 

můžete vidět níže v tabulce 2.2. 

 

Tab. 2.2 

 

 

Fyzické stavy zaměstnanců: 

k 31.12. 2006 287 zaměstnanců 

k 31.12. 2007 347 zaměstnanců 

k 31.12. 2008 337 zaměstnanců 

Stávající stav k 13.3. 2009: 273 zaměstnanců 
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2.2. Vzdělanostní struktura 
 

Další částí charakteristiky zaměstnanců je vzdělanostní struktura. Z personálních 

materiálů jsme se dozvěděla, že v současné době je zaměstnáno ve firmě 12 zaměstnanců, 

kteří mají vysokoškolské vzdělání, 101 zaměstnanců vystudovalo střední odbornou školu 

zakončenou maturitní zkouškou. Dále 130 zaměstnanců vystudovalo střední odborné učiliště a 

21 zaměstnanců má základní vzdělání. Viz tabulka 2.3 

 

 

Tab. 2.3 

 

Vzdělanostní struktura 
firmy: 

VŠ 12 zaměstnanců 
SOŠ 101 zaměstnanců 
SOU 139 zaměstnanců 
ZK 21 zaměstnanců 

 
 
 
 

2.3. Profesní struktura 
 

Ve firmě je zaměstnáno 22 lidí na vedoucích pozicích, z toho jsou 3 ženy. Dále je 

zaměstnáno 5 obchodních referentů, 32 referentů, 1 asistent a přibližně 203 dělníků. Viz 

tab.2.4 

 

Tab. 2.4 

Profese Počet   
Vedoucí pozice 22 z toho 3 ženy 

Referent 32   
Obchodní referent 5   

Asistent 1   
dělník 213   

 
 
Podrobnější seznam profesí můžeme vidět v příloze tab. 2.5. 
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3. Analýza současného stavu 
 

Aktuální situaci ve firmě, jsem se nažila zjistit pomocí firemních materiálů, 

rozhovorem s personální referentkou a pomocí dotazníkového šetření (viz. příloha). 

 

Co si budeme povídat, asi nikde není situace ideální. Většina firem je zasažena 

globální finanční krizí a musí dělat úsporná opatření. To se také týká zaměstnanců, protože 

chtě - nechtě firmy musí propouštět. Výroba je omezena a firmy nedisponují tolika penězi, 

jako tomu bylo dříve. Atmosféra na pracovišti je většinou vypjatá, zaměstnanci, ale i 

zaměstnavatelé mají strach. Právě pro jsem se zajímala o to, jaká je aktuální situace ve firmě 

TVD – Technická výroba, a. s 

 

 Nejdříve jsem se zajímala o to, jak se firma stará o své zaměstnance. Po rozhovoru 

s personální referentkou jsem se dozvěděla, že firma si dává velmi záležet na tom, aby jejich 

zaměstnanci byli spokojení, měli možnost dalšího vzdělávání se a  individuálního profesního 

růstu. Svým zaměstnancům zajišťují pravidelné proškolování. Např.:  řidičům 

vysokozdvižným vozíkům, jeřábníkům, technikům, atd. Zaměstnanci mají také možnost 

jazykového školení podle své dosavadní jazykové úrovně. Pro nového zaměstnance je vždy 

přidělen tzv. patron, který je za něho zodpovědný a snaží se ho zaučit na své nové pracovní 

místo.   

 

Firma poskytuje svým zaměstnancům také řadu zaměstnaneckých výhod. Pro 

zabezpečení sociálního rozvoje zaměstnanců, podpoře jejich výchovné, kulturní, vzdělávací a 

sportovní činnosti vytváří společnost sociální fond. Fond je tvořen příspěvkem ze zisku 

společnosti, jehož výše je každoročně schvalována valnou hromadou.  Avšak kvůli 

ekonomické krizi jsou veškeré zaměstnanecké benetity dočasně pozastaveny. Za standardní 

situace jsou z prostředků fondu poskytovány: 

 

- bezúročné půjčky k překlenutí tíživé finanční situace až do výše 20 000 Kč, 

- bezúročné půjčky na bytové účely až do výše 100 000Kč, 
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- nenávratná sociální výpomoc při úmrtí zaměstnance nebo rodinného příslušníka 

(manžela nebo dítěte zaměstnance) nebo při řešení složitých neočekávaných 

mimořádných sociálních situací, až do výše 10 000 Kč. 

- věcné dary do výše 2 000 Kč při významných životních a pracovních výročí (50 

nebo 60 let věku, odchod do starobního nebo plného invalidního důchodu, 10 let 

práce ve společnosti), 

- věcný dar při narození dítěte do výše 1000 Kč, 

- věcné dary do výše 2 000 Kč za aktivity humanitárního a sociálního charakteru, 

bezpříspěvkové dárcovství krve, 

- příspěvky na rekreaci a dětské tábory do výše 1 500 Kč, 

- bezplatná přeprava v hodnotě 1 000 Kč při svatbě nebo úmrtí zaměstnance nebo 

rodinného příslušníka (jedná se o manžela nebo příbuzné v řadě přímé), 

- permanentky na hokej HC Hamé, 

- vstupenky na kulturní, sportovní a jiné akce, 

- příspěvky na rehabilitace zaměstnanců, masáže, apod., 

- dárkové poukázky 

- poukázky na služby R&D kubu ve Slavičíně (squash, sauna, whirlpool, fitness, 

masáže – dle volby zaměstnance), 

- příspěvky na mezifiremní soutěže v kuželkách,  

- bezplatná právní pomoc. 

 

Firma TVD – Technická výroba dále svým zaměstnancům poskytuje: 

- 13. plat, 

- cenově zvýhodněnou dopravu, 

- cenově zvýhodněné služby a práce na strojích, 

- půjčování nářadí, 

- vánoční kolekce a balíčky, 

- zvýhodněnou rekreaci v Patincích, 

- příspěvky na penzijní připojištění, 

- pracovní oděvy a obuv, 

- možnost prázdninových brigád přednostně pro děti zaměstnanců, 

- bezplatné vzdělávání nad rámec povinných kurzů, 

- bezplatné očkování proti chřipce, 

- bezplatné poskytnutí přípravku proti ptačí chřipce, 
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- odprodej nepotřebného materiálu za zvýhodněné ceny. 

 

Vedení podniku považuje příjemný pracovní prostor za jednu z nejdůležitějších 

podmínek pro podávání dobrých pracovních výkonů. Všechny kanceláře jsou proto vybaveny 

potřebnou technikou, která má zaměstnancům usnadnit plnění pracovních úkolů (kopírky, 

faxy, tiskárny, scannery, výkonné počítače, telefony). Kanceláře jsou taktéž vybaveny 

moderním nábytkem. 

  

Mimo jiné jsem se zajímala i o to, jaký je součastný stav, co se týká fluktuace 

zaměstnanců. Dověděla jsem se, že odchod zaměstnanců se oproti předchozím měsícům 

(prosinec 08, leden a únor 09) mírně zvýšil. Důvodem je i současná ekonomická krize. 

Zaměstnanci, kteří z firmy odešli, měli smlouvu na dobu určitou a ta jim nebyla dále 

prodloužena. Avšak můžeme říci, že tato fluktuace se dá považovat stále za fluktuaci 

přirozenou. Jak se měnil počet zaměstnanců můžete vidět výše viz. kapitola Charakteristika 

zaměstnanců. 

  

S již zmiňovanou ekonomickou krizí je spojováno i další slovo – absentérství. Jedná se 

o kontraproduktivní chování zaměstnanců, kteří úmyslně nedochází do zaměstnání. Avšak 

s tím to problém firma nemá žádné problémy.  Absence zaměstnanců byla nejčastěji z důvodu 

nemoci – 13,79 %, dále z důvodu ošetřování člena rodiny - 0,59 % a pracovního úrazu – 0,33 

%. Neomluvená absence je nulová. V případě absentérství zaměstnanců, by se firma 

odkazovala na platný zákoník práce, kdy se takové jednání zaměstnanců nejprve řeší výtkou. 

V krajním případě, kdy se zaměstnanec opakovaně dopouští úmyslného absentérství, je s ním 

rozvázán pracovní poměr. 
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4. Průzkum spokojenosti, metodika výzkumu 
 

Průzkum spokojenosti  se týkal technického oddělení firmy. Zaměstnancům byl 

s pomocí JUDr. Aleny Štefaníkové rozeslán dotazník, který se skládal z 22 otázek (viz 

příloha). Z toho byla 1 otázka otevřená, 3 byly uzavřené (Ano x Ne) a ve zbytku otázek měli 

respondenti na výběr z možností. Dotazník byl elektronicky rozeslán poté, co proběhla 

pilotáž, kdy jsem na malém počtu respondentů ověřila zda jsou otázky srozumitelné a 

respondenti všemu rozumí. Návratnost dotazníků byla 100 %, kdy všech 30 zaměstnanců 

technického oddělení vyplnilo a vrátilo dotazník. 

 

Předpokládaným cílem bylo zjistit jak jsou zaměstnanci technického úseku firmy TVD 

– Technická výroba, a. s. spokojeni na svém pracovišti, zvýšit informovanost vedení firmy o 

postojích, názorech zaměstnanců a snaha o odstranění aspektů, které zaměstnanci vnímají 

jako problémové. Toto oddělení jsem si vybrala proto, že je pro firmu stěžejní, jelikož je 

firma technického zaměření.  

 

Respondenti: 

 

Vzorek respondentů se skládal z 5 žen a 25 mužů, celkem tedy 30 zaměstnanců. 

Respondenti jsou ve věku 18-50 let věku. Vysokoškolské vzdělání má 6 respondentů, zbytek 

vystudovalo SOŠ. Pouze 3 respondenti pracují ve firmě déle než 10 let, 7 respondentů je ve 

firmě zaměstnáno 5-10 let, 13 zaměstnanců zde pracuje 1-5 let a méně než 1 rok zde pracuje 5 

respondentů. Dále jsem respondenty rozdělila na muže a ženy. 3 ženy pracují ve firmě déle 

než 10 let, 1 žena pracuje ve firmě 5-10 let a taktéž jedna žena pracuje ve společnosti asi 1 rok 

nebo méně. Největší počet mužů a to je 13 mužů pracuje ve firmě 1-5 let. 4 muži pracují pro 

firmu asi 1 rok nebo méně, 6 mužů ve firmě pracuje 5-10 let a 2 muži jsou ve firmě 

zaměstnaní 10 let a více.  
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Počet žen a mužů  v technickém úseku

17%

83%

žena
muž

Počet let odpracovaných muži ve firmě

16%

52%

24%

8%
asi rok nebo méně

1-5 let

5-10 let

10 let a více

Počet let odpracovaných ženami ve firmě

20%

20%60%

asi rok nebo méně

5-10 let

10 let a více

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Definice problému 
 

 V dnešní světové krizi, kdy se finanční trhy bortí jako domečky z karet a firmy 

vykazují minimální zisk nebo rovnou krachují je důležité mít zaměstnance, kteří jsou firmě 

oddáni. Jsou sžití s cílem firmy a za každou cenu se snaží udržet ji nad vodou. Právě takoví 

zaměstnanci jsou pro firmu „pokladem“, bez nadsázky. Jak ale docílit toho, abychom takové 

zaměstnance měli?  

Spokojenost zaměstnanců firmy je jedním ze základních pilířů, na kterém stojí 

existence každé firmy. Spokojený zaměstnanec si váží svého místa a funkce ve firmě a snaží 

se udržet si ho. Podává tedy pracovní výkon v dostatečné nebo nadprůměrné kvalitě, je 

iniciativní a aktivně se zajímá o dění ve firmě a zapojuje se do něj. Šetření spokojenosti 

zaměstnanců je metodou kvantitativního výzkumu zaměřenou na poznání vnitřního prostředí 

firmy, na poznání  postojů a názorů zaměstnanců a měření jejich spokojenosti. 
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Jak jsou zaměsnanci celkově spokojeni se svým zaměstnáním?

17%

66%

17%

velmi spokojen

spíše spokojen

spíše nespokojen

Ženy

0%

80%

20%

velmi spokojen

spíše spokojen

spíše nespokojen

Muži

20%

68%

12%

velmi spokojen

spíše spokojen

spíše nespokojen

4.2. Vyhodnocení dotazníkového šetření 
 
 
Otázka č. 1 

 Jak jste celkově spokojen/a se svým zaměstnáním v této společnosti? 

 

Na tuto otázku dopovědělo 66 % respondentů, že jsou spíše spokojeni. Stejná procenta 

dosáhly odpovědi velmi spokojen a spíše nespokojen, dosáhly 17 %. Celkově je 83 % 

respondentů velmi nebo spíše spokojeno. Co se týká žen, tak celkově je se svou prací spíše 

spokojeno 80 % a 20 % je spíše nespokojeno. Muži jsou na tom tak, že velmi spokojeno je 20 

%, spíše spokojeno je 68 % mužů a 12 % je spíše nespokojeno. Muži jsou celkově spokojeni 

na 88 %. 
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Vybral by si zaměstnane opět tuto společnost?

50%

40%

10%

určitě ano

spíše ano

spíše ne

Ženy

40%

40%

20%

urč itě ano

spíše ano

spíše ne

Muži

52%
40%

8%

určitě ano
spíše ano
spíše ne

Otázka č. 2 

Kdybyste znovu stál/a před rozhodnutím o výběru zaměstnání, vybral/a byste si 

opět tuto společnost? 

 

Přesných 50 % zaměstnanců by si určitě tuto společnost vybralo, kdyby se měli opět 

rozhodovat o výběru zaměstnání. Spíše by si ji vybralo 40 % zaměstnanců. Znamená to, že 

celých 90 % respondentů by si firmu určitě vybralo nebo spíše vybralo. Spíše by si tuto 

společnost znovu nevybralo 10 %.  80 % žen by si tuto společnost spíše nebo určitě vybralo. 

Spíše by si ji tuto společnost nevybralo 20 % žen. 92 % mužů by si tuto firmu určitě opět 

vybralo nebo by si ji spíše vybralo a 8 % mužů by si ji spíše nevybralo. 
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Doporučili by zaměstnanci svým přátelům tuto společnost?

33%

38%

13%

13%
3%

určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne

nejsem si jist

Ženy

20%

40%

20%

20%

určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne

Muži

36%

36%

12%

12%
4%

určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne

nejsem si jist

Otázka č. 3 

Doporučil/a byste zaměstnání v této společnosti některému ze svých přátel? 

 

Nejvíce respondentů, 38 %, na otázku odpovědělo, že by tuto společnost spíše doporučilo 

svým přátelům. Určitě by ji doporučilo 33 % respondentů. Tedy 71 % respondentů by firmu 

určitě nebo spíše doporučilo. 26 % zaměstnanců by tuto společnost spíše nedoporučilo nebo 

určitě nedoporučilo. 3 % zaměstnanců si není jisto. 72 % mužů odpovědělo, že by tuto 

společnost svým přátelům určitě doporučili nebo spíše doporučili. Stejného procenta dosáhly 

odpovědi spíše ne, určitě ne. Obě otázky zaškrtlo 12 % mužů. 4 % mužů jsi není jisto. 60 % 

žen by společnost svému příteli spíše doporučilo nebo určitě doporučilo, spíše nedoporučilo 

nebo určitě nedoporučilo by tuto společnost 40 % žen. 
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Ví zaměstnanci jakou práci a v jaké kvalitě od nich ostatní 
očekávají?

53%

27%

13%

7%

určitě ano

spíše ano

spíše ne

nejsem si jist

Ženy

80%

20%

spíše ano

spíše ne

Muži

60%20%

12%
8%

určitě ano

spíše ano

spíše ne

nejsem si jist

Otázka č. 4 

Víte jakou práci a v jaké kvalitě od Vás ostatní očekávají? 

 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 53 % zaměstnanců určitě ví jakou práci a v jaké kvalitě 

od nich ostatní očekávají. Spíše to ví 27 % zaměstnanců, tedy rovných 80 % respondentů 

určitě nebo spíše ví jakou práci a v jaké kvalitě od nich ostatní očekávají 13 % zaměstnanců 

na tuto otázku odpovědělo spíše ne a 7 % zaměstnanců si není jisto. 80 % žen spíše ví jakou 

práci v jaké kvalitě od nich ostatní očekávají. 20 % to spíše neví. Na tuto otázku odpovědělo 

80 % mužů, že určitě ví jakou práci a v jaké kvalitě od nich ostatní očekávají nebo to spíše ví. 

13 % můžu odpovědělo, že spíše neví a 7 % si není jisto. 
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Jak zaměstnanci hodnotíte své technické pracovní prostředí?

60%

37%

3%

vyhovující

částečně vyhovující

nevyhovující

Ženy

0%

80%

20%

vyhovující

částečně vyhovující

nevyhovující

Muži

72%

28%

0%

vyhovující

částečně vyhovující

nevyhovující

Otázka č. 5 

Jak hodnotíte své technické pracovní prostředí? (pracovní pomůcky, stroje, zařízení, 

mikroklimatické podmínky atd.) 

 

60 % zaměstnanců hodnotí své technické pracovní prostředí jako vyhovující. Jako částečně 

vyhovující ho hodnotí 37 %, tedy 97 % respondentů hodnotilo technické prostředí jako 

vyhovující nebo částečně vyhovující a 3 % zaměstnanců považuje své technické prostředí za 

nevyhovující. Pro 72 % mužů je jejich technické pracovní prostředí vyhovující a pro 28 % je 

toto prostředí částečně vyhovující. To znamená, že 100 % mužů technické prostředí hodnotí 

buď jako vyhovující či částečně vyhovující. Ani jeden muž neodpověděl, že je pro ně jejich 

technické pracovní prostředí nevyhovující. 80 % žen odpovědělo na tuto otázku částečně 

vyhovující a pro rovných 20 % žen je jejich pracovní technické prostřední nevyhovující.  
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Jaká je atmosféra na pracovišti podle názoru zaměstnanců:

21%

45%

31%

3%

velmi dobrá

spíše dobrá

ani dobrá/ani špatná

velmi špatná

Ženy

20%

40%

20%

20%
velmi dobrá

spíše dobrá

ani dobrá/ani špatná

velmi špatná

Muži

20%

44%

32%

4%

velmi dobrá

spíše dobrá

ani dobrá/ani špatná

spíše špatná

Otázka č. 6 

Jaká je atmosféra (klima) na Vašem pracovišti? 
 

45 % zaměstnanců označilo atmosféru na svém pracovišti za spíše dobrou. Pro 21 % 

respondentů je atmosféra na pracovišti velmi dobrá. Tedy 66 % respondentů označilo 

atmosféru za velmi nebo spíše dobrou. Ani dobrá ani špatná je atmosféra na pracovišti pro 31 

% a 3 % respondentů na tuto otázku odpovědělo, že atmosféra na jejich pracovišti je velmi 

špatná. 60 % žen označilo atmosféru na pracovišti za spíše dobrou nebo velmi dobrou. 40 % 

žen ji označilo jako ani dobrou ani špatnou nebo velmi špatnou. 20 % mužů atmosféru na 

pracovišti označilo za velmi dobrou, 44 % za spíše dobrou. Atmosféra je pro 66 % mužů buď 

velmi nebo spíše dobrá. 36 % mužů odpovědělo, že atmosféra je pro ně spíše špatná nebo ani 

dobrá ani špatná. 
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Jak jsou zaměstnanci spokojeni s komunikací a šířením 
informací?

30%

40%

30%

spíše ano
spíše ne

určitě ne

Ženy

40%

60%

spíše ne

určitě ne

Muži

36%

40%

24%

spíše ano

spíše ne

určitě ne

Otázka č. 7 

Jste spokojeni s komunikací a způsobem šíření informací ve Vaší organizaci? 

 

40 % zaměstnanců je s komunikací a způsobem šíření informací spíše nespokojeno. 30 % 

zaměstnanců je určitě nespokojeno. Celkem je tedy nespokojeno 70 % respondentů a 30 % 

zaměstnanců je spíše nespokojeno. 60 % žen je určitě nespokojeno s komunikací a způsobem 

šíření informací v organizaci a 40 % je spíše nespokojeno. To znamená, že 100 % žen je buď 

spíše nebo určitě nespokojeno. Co se týká mužů, tak 40% je spíše nespokojeno a 36 % je spíše 

spokojeno. 24 % mužů je určitě nespokojeno s komunikací a šířením informací. Celkově je 64 

% mužů nespokojeno s komunikací a způsobem šíření informací. 
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Domnívájí se zaměstnanci , že jsou na jejich pracovišti řešeny 
konflikty dobře a efektivně?

47%

40%

13%

spíše ano

spíše ne

určitě ne

Ženy

40%

40%

20%

spíše ano

spíše ne

určitě ne

Muži

48%

40%

12%

spíše ano

spíše ne

určitě ne

Otázka č. 8 

Domníváte se, že jsou na Vašem pracovišti řešeny konflikty dobře a efektivně? 

 

47 % zaměstnanců si myslí, že konflikty na pracovišti jsou řešeny spíše dobře a efektivně. 40 

% zaměstnanců na tuto otázkou odpovědělo, že konflikty spíše nejsou řešeny dobře a 13 % 

zaměstnanců si myslí že určitě nejsou dobře a efektivně řešeny. Znamená to, že 53 % 

respondentů je určitě nebo spíše nespokojeno s řešením konfliktů. 40 % žen si myslí, že 

konflikty jsou spíše řešeny dobře a efektivně. 60 % žen se domnívá, že spíše nebo určitě 

nejsou řešeny dobře a efektivně. 48 % mužů odpovědělo, že konflikty jsou spíše řešeny dobře, 

40 % si myslí, že spíše nejsou řešeny dobře a efektivně a 12 % mužů je přesvědčeno o tom, že 

konflikty určitě nejsou řešeny dobře a efektivně. Tedy nespokojeno s řešením konfliktů je 52 

% mužů. 
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Charakteristika vztahů s ostatními lidmi na pracovišti, podle 
názoru zaměstnanců:

37%

43%

20%

velmi dobré

spíše dobré

ani dobré/ani špatné

Muži

40%

36%

24%

velmi dobré
spíše dobré
ani dobré/ani špatné

Ženy

20%

80%

velmi dobré
spíše dobré

Otázka č. 9 

Jak byste charakterizoval/a své vztahy s ostatními lidmi na Vašem pracovišti? 
 
 
43 % zaměstnanců označilo vztahy s ostatními lidmi na pracovišti za spíše dobré. 37 % si 

myslí, že vztahy na pracovišti jsou velmi dobré a 20 % označilo vztahy za ani dobré ani 

špatné. Celkově je 80 % respondentů spokojeno se vztahy na pracovišti s ostatními lidmi. 80 

% žen označilo vztahy na pracovišti za spíše dobré a 20 % za velmi dobré. 100 % žen si tedy 

myslí, že vztahy s ostatními jsou velmi nebo spíše dobré. 40 % mužů si myslí, že vztahy na 

pracovišti jsou velmi dobré, 36 % si myslí, že jsou spíše dobré, to znamená, že celkově 76 % 

mužů považuje vztahy na pracovišti za velmi nebo spíše dobré a 24 % mužů vztahy na 

pracovišti označili za ani dobré ani špatné.  
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Jsou zaměstnanci při výkonu své práce ve stresu?

40%

57%

3%

ano, více než si přeji

příměřeně k pracovní pozici

ne, nejsem ve stresu

Muži

32%

64%

4%

ano, více než si přeji

příměřeně k pracovní
pozici

ne, nejsem ve stresu

Ženy

80%

20%

ano, více než si přeji

příměřeně k pracovní
pozici

Otázka č. 10 

Řekl/a byste, že jste při výkonu své práce ve stresu? 

 

Převážná část zaměstnanců, 57 % je při výkonu své práce ve stresu přiměřeně k pracovní 

pozici, 40 % je více ve stresu než by si přálo a 3 % zaměstnanců nejsou při výkonu své práce 

ve stresu vůbec. Více než si přeje je ve stresu 80 % žen. 20 % žen je ve stresu přiměřeně ke 

své pozici. Mužů je více než si přeje ve stresu 32 % a 64 % je ve stresu přiměřeně ke své 

pozici. 4 % mužů nejsou ve stresu při výkonu práce. 
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Pochválil zaměstnance v posledním měsíci někdo za dobře 
provedenou práci?

73%

27%

ANO

NE

Ženy

20%

80%

Ano
Ne

Muži

84%

16%

Ano
Ne

Otázka č. 11 

Pochválil Vás v posledním měsíci někdo za dobře provedenou práci? 
 

Na tuto otázku odpovědělo 73 % kladně, zaměstnanci byli v posledním měsíci pochváleni za 

dobře vykonanou práci. 27 % zaměstnanců pochváleno nebylo. 80 % žen nebylo v posledním 

měsíci pochváleno a 20 % bylo. Právě naopak jsou s pochválením muži. 84 % mužů bylo za 

dobře vykonanou práci pochváleno, 16 % pochváleno nebylo. 
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Možnost rozvíjení profesních schopností při práci podle názoru 
zaměstnanců:

47%

33%

13%

7%

určitě ano
spíše ano
spíše ne
určitě ne

Muži

52%

32%

12%
4%

určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne

Ženy

20%

40%

20%

20%

určitě ano
spíše ano
spíše ne
určitě ne

Otázka č. 12 

Máte možnost při práci v této společnosti rozvíjet svoje profesní schopnosti? 

 

47 % dotázaných na tuto otázku odpovědělo určitě ano a 33 % zaměstnanců označilo 

odpověď spíše ano, tedy 80 % respondentů má určitě nebo spíše možnost rozvíjet své profesní 

schopnosti. 13 % respondentů si myslí, že spíše nemají možnost rozvíjet své profesní 

schopnosti a 7 % zaměstnanců zaškrtlo odpověď určitě ne. Celkem si 20 % respondentů 

myslí, že spíše nebo určitě nemají možnost rozvíjet své profesní schopnosti. Co se žen týče, 

tak 60 % si myslí, že spíše nebo určitě mají možnost rozvíjet své profesní schopnosti a 40 % 

žen si myslí, že spíše nebo určitě nemají možnost rozvoje svých profesních schopností. 

Převážná část mužů, 52 %, označilo odpověď určitě ano. 32 % mužů zaškrtlo odpověď spíše 

ano. Celkem 84 % mužů odpovědělo, že spíše nebo určitě mají možnost rozvíjet své profesní 

schopnosti. 12 % mužů na tuto otázku odpovědělo spíše ne a 4 % mužů si myslí, že určitě 

nemají možnost při práci rozvíjet své profesní schopnosti. Celkem tedy 16 % mužů si myslí, 

že spíše či určitě nemají možnost rozvoje profesních schopností. 
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Hodnocení možnosti kariérního postupu v rámci této společnosti 
podle názoru zaměstnanců:

13%

50%

27%

10%

velmi dobrá
dobrá
špatná
ani dobrá/ani špatná

Źeny

0%
20%

40%

40% velmi dobrá
dobrá
špatná
ani dobrá/ani špatná

Muži

16%

56%

20%

8%

velmi dobrá
dobrá
špatná
ani dobrá/ani špatná

Otázka č. 13 

Jak hodnotíte možnost kariérního postupu v rámci této společnosti? 

 

Největší počet respondentů a to 50 %, považuje možnost kariérního postupu za dobrou, 13 % 

zaměstnanců označilo možnost kariérního postupu za velmi dobrou. Celkově 63 % 

respondentů hodnotí možnost kariérního postupu za velmi dobrou nebo dobrou. 27 % 

zaměstnanců označilo odpověď špatná, 10 % respondentů si myslí, že možnost kariérního 

postupu není ani dobrá ani špatná. 20 % žen považuje možnost kariérního postupu za dobou, 

sejné procento žen, 40 %, označilo možnost postupu za špatnou nebo označilo možnost ani 

dobrá ani špatná. Nejvíce mužů a to 56 % označili možnost kariérního postupu za dobrou, 

druhý největší počet mužů, 20 %, odpovědělo, že možnost kariérního postupu je špatná. 16 % 

mužů označilo možnost kariérního postupu za velmi dobrou a 8 % mužů má neutrální názor. 

Označili odpověď ani dobrá ani špatná. 
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Styl vední používaný nadříezným podle názoru zaměstnanců:

76%

17%
7%

spíše vhodný
spíše nevhodný
nevím

Ženy

40%

40%

20%

spíše vhodný

spíše nevhodný

nevím

Muži

84%

12%
4%

spíše vhodný

spíše nevhodný

nevím

Otázka č. 14 

Myslíte si, že styl (způsob) vedení používaný Vašimi nadřízenými je: 

 

Drtivá většina respondentů, 76 %, označila styl (způsob) vedení používaný nadřízenými za 

spíše vhodný. 17 % zaměstnanců považuje styl vedení za spíše nevhodný a 7 % respondentů 

neví. 40 % žen označilo styl (způsob) vedení nadřízených za spíše vhodný a 40 % za spíše 

nevhodný. 20 % žen označilo odpověď nevím. Muži nejvíce označili odpověď spíše vhodný. 

Označilo ji 84 % mužů. 12 % mužů považuje styl vedení nadřízených za spíše nevhodný a 4 

% mužů neví.  
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Ženy

0%

100%

0%

často

občas

nikdy

Muži

0%

60%

40%
často
občas
nikdy

Je zaměstnancům někdy přidělena práce, která je pro ně 
vysloveně nevhodná?

67%

33%

občas
nikdy

Otázka č. 15  

Je Vám někdy přidělena práce, která je pro Vás vysloveně nevhodná? 

 

67 % respondentů na tuto otázku odpovědělo, že občas je jim přidělena práce pro ně 

vysloveně nevhodná. Zbytek 33 % zaměstnanců odpovědělo, že jim nikdy nebyla přidělena 

práce pro ně nevhodná. Všechny ženy, tedy 100 % žen si myslí, že jim je občas přidělena 

nevhodná práce. 60 % mužů na tuto otázku odpovědělo, že jim je občas přidělena nevhodná 

práce. 40 % mužů naopak tvrdí, že jim nevhodná práce nebyla nikdy přidělena.  
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Jsou zaměstnanci spokojeni s platovým ohodnocením práce, 
kterou vykonávají?

7%

56%

20%

7%
10%

velmi spokojen
spíše spokojen
spíše nespokojen
velmi nespokojen
ani spokojen/ani nespokojen

Ženy

40%

20%

40% spíše spokojen

spíše nespokojen

ani spokojen/ani nespokojen

Muži

9%

54%

23%

9% 5%

velmi spokojen

spíše spokojen

spíše nespokojen

velmi nespokojen

ani spokojen/ani
nespokojen

Otázka č. 16 

Jak jste spokojen/a s platovým ohodnocením práce, kterou vykonáváte? 

 

Větší polovina zaměstnanců, 56 %, na tuto otázku odpověděla, že jsou spíše spokojeni 

s platovým ohodnocením a 7 % zaměstnanců je velmi spokojeno. Celkově je tedy spíše nebo 

velmi spokojeno 63 % respondentů. Spíše nespokojeno s platovým ohodnocením je 20 % 

respondentů a 7 % je velmi nespokojeno. Celkem tedy 27 % respondentů je spíše nebo velmi 

nespokojeno. 10 % respondentů zaškrtlo odpověď ani spokojen ani nespokojen. 40 % žen je 

spíše spokojeno se svým platovým ohodnocením a stejné procento zaškrtlo odpověď ani 

spokojen ani nespokojen. Spíše nespokojeno je 20 % žen. Spíše spokojeno s platovým 

ohodnocením je 54 % mužů a velmi spokojeno je 9 %. 63 % mužů je tedy velmi nebo spíše 

spokojeno. Spíše nespokojeno je 23 % mužů, 9 % je velmi nespokojeno, tedy 32 % mužů je 

buď velmi nebo spíše nespokojeno a 5 % mužů zaškrtlo odpověď ani spokojen ani 

nespokojen. 

 

 

 



 47

Jsou dodržována ustanovení zákoníku práce?

97%

3%

ANO

NE

Ženy

80%

20%

ano

ne

Muži

100%

0%

ano

ne

 

Otázka č. 17 

Jsou dodržována ustanovení zákoníku práce? (smlouvy, přesčasy…atd.) 

 

Podle převážné části zaměstnanců a to podle 97 %, jsou ustanovení zákoníku práce 

dodržována. 5 % zaměstnanců na tuto otázku odpovědělo záporně. 80 % žen se shodlo na 

tom, že ustanovení zákoníku práce jsou dodržována a 20 % na tuto otázku odpovědělo ne. 

Všichni muži na tuto otázku odpověděli kladně. 
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Setkali se zaměstnanci na pracovišti s šikanou či diskriminací?

10%

90%

ano s diskriminací

ne ani s jednou z variant jsem
se nesetkal

Ženy

20%

80%

ano s
diskriminací

ne ani s jednou
z variant jsem

tk l

Muži

4%

96%

ano s
diskriminací

ne ani s jednou
z variant jsem se
nesetkal

Otázka č. 18 

Setkal/a jste se někdy na Vašem pracovišti s šikanou či diskriminací? 

 

Drtivá většina respondentů, 90 %, na tuto otázku odpověděla, že se na pracovišti nesetkali ani 

s diskriminací ani s šikanou. 10 % dotázaných se na svém pracovišti setkalo s diskriminací. 

Ani s jednou z variant se nesetkalo 80 % žen, 20 % žen se setkalo s diskriminací na svém 

pracovišti. Většina mužů, 96 % se s šikanou ani diskriminací na svém pracovišti nesetkalo a 4 

% mužů se setkalo na svém pracovišti s diskriminací. 
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Co by se mělo změnit, aby zaměstnance práce těšila, co by zvýšilo 
jejich spokojenost a výkon?

48%

28%

10%

7% 7%

bez připomínek

lepší plat a flexibilita

vstřícnost kolegů a
nadřízených,
možnost kariérního
postupu
předávání informací a
jazykové vybavení

dlouhodobé projekty

Ženy

26%

9%

9%

56%

lepší plat a flexibilita

vstřícnost kolegů a
nadřízených, možnost
kariérního postupu
předávání informací a jazykové
vybavení

bez připomínek

Muži

24%

8%

8%

8%

52%

lepší plat a flexibilita

vstřícnost kolegů a
nadřízených, možnost
kariérního postupu
předávání informací a jazykové
vybavení

dlouhodobé projekty

bez připomínek

Otázka č. 19 

Co by se mělo změnit, aby Vás práce těšila? Co by zvýšilo Vaši spokojenost a výkon? 

Máte nějaké další připomínky? 

 

Převážná většina zaměstnanců k této otázce neměla připomínky, avšak 28 % zaměstnanců by 

přijalo lepší plat a větší flexibilitu, 10 % respondentů by ocenilo větší vstřícnost kolegů , 

nadřízených a lepší možnost kariérního postupu. 7 % zaměstnanců není plně spokojeno 

s předáváním informací a jazykovým vybavením, stejné procento by ocenilo dlouhodobé 

projekty ve firmě. 56 % žen nemá žádné připomínky k tomu co by jejich spokojenost a výkon 

zlepšilo. 29 % žen by chtělo lepší plat a vyšší flexibilitu. 9 % žen by ocenilo větší vstřícnost 

kolegů a nadřízených a 9 % žen by chtělo lepší předávání informací a jazykové vybavení. 

Větší polovina mužů, 52 %, nemá k této otázce žádné připomínky. 24 % mužů  by uvítalo 

vyšší plat a větší flexibilitu. 8 % mužů by chtělo dlouhodobé projekty ve firmě, stejné 

procento mužů by ocenilo větší vstřícnost kolegů, nadřízených, lepší předávání informací a 

jazykové vybavení firmy. 

 

 



 50

 Výsledky otázek 20 až 22 jsem uvedla do přílohy číslo 5. 

 

4.3. Interpretace výsledků 

 

V této části, bych se ráda pokusila interpretovat dosažené výsledky z dotazníkového 

šetření zpracované v předchozí podkapitole. 

 

1. Příznivým výsledkem pro firmu je to, že většina respondentů, 83 %, je celkově 

spokojeno se svým zaměstnáním. Avšak můžeme zde vidět veliké názorové rozdíly 

mezi muži a ženami, které se objevují i v celé řadě otázek. Ženy jsou častěji méně 

spokojené než muži. Pro firmu jsou zaměstnanci něco jako základním stavebním 

prvkem, bez kterého by firma nemohla vůbec stát. Proto je důležité, aby zaměstnanci 

byli spokojení se svým zaměstnáním. Obecně můžeme říci, že spokojený zaměstnanec 

je tak mnohem iniciativnější a angažovanější, než zaměstnanec nespokojený. 

 

2.  I ve výsledcích této otázky můžeme vidět pozitivum pro firmu. Celých 90 % 

respondentů na otázku, kdyby stáli před rozhodnutím o výběru zaměstnání, 

odpovědělo, že by si tuto společnost určitě nebo spíše opět vybralo. Podle mého 

názoru to svědčí o tom, že respondenti jsou ve svém zaměstnání opravdu celkově 

spokojeni, o čemž vypovídá i výsledek první otázky. 

 

3. V této otázce měli respondenti odpovídat na to, zda by doporučili tuto společnost 

svým přátelům. 33 % respondentů by ji určitě doporučilo a 38 % by tuto společnost 

svým přátelům spíše doporučilo. Celkově 71 % respondentů odpovědělo, že by ji buď 

určitě či spíše doporučilo. Ale 29 % by tuto firmu nedoporučilo nebo si není jisto. 

Dalo by se říci, že i tento výsledek je kladný, i když je  zde určitý rozpor mezi 

výsledkem předchozí otázky, kde 90 % respondentů odpovědělo, že by si tuto firmu 

opět vybralo, ale jen 71 % respondentů by ji doporučilo svým přátelům. 

 

4. Proto, aby zaměstnanci mohli odvést dobrou a kvalitní práci, ke spokojenosti 

nadřízených a vlastní spokojenosti zaměstnanců je zapotřebí mít přesné informace, aby 

věděli co se od nich očekává. Právě na toto se zaměřila čtvrtá otázka. Výsledkem tedy 

je, že 80 % respondentů určitě nebo spíše ví, jaká práce a v jaké kvalitě se od nich 
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očekává. Mohou tedy vykonávat svoji práci podle představy vedení firmy a podle 

jejich cílů. Menší procento respondentů, 20 %, spíše neví  nebo si není jisto co se od 

nich očekává. Může to být následkem špatné informovanosti, která je problémem. Ale 

k tomu se ještě dostanu. 

 

5. Uspokojivým výsledkem této otázky je, že 97 % respondentů označilo své technické 

pracovní prostředí za vyhovující. Což můžeme považovat za kladný výsledek, protože 

k tomu, aby zaměstnanci mohli pracovat dobře, efektivně a kvalitně je důležité mít 

veškeré pomůcky ihned k dispozici. Zde ale můžeme vidět rozpor mezi ženami a muži. 

80 % žen označilo své technické prostředí za částečně vyhovující, kdežto 72 % mužů 

ho značilo jednoznačně za vyhovující. 

 

6. Atmosféru na pracovišti označilo 66 % respondentů za velmi nebo spíše dobrou. To 

znamená, že většina respondentů atmosféru ohodnotila kladně. Příjemná atmosféra na 

pracovišti patří mezi důležité faktory, které ovlivňují výkon zaměstnanců. Pokud je 

pracovní prostředí nevyhovující mohou být zaměstnanci mrzutí, práce v takovém 

prostředí je nemusí bavit a odráží se to i na jejich výkonu. 

 

7. První negativní hodnocení ze strany respondentů si vysloužila otázka, která se týká 

komunikace a šíření informací na pracovišti. 70 % respondentů je spíše či určitě 

nespokojeno, přičemž i zde se ukazuje, že ženy jsou i v této otázce více nespokojeny 

než muži. Je důležité aby se informace, ať už se týkají fungování podniku, provozu či 

náplně práce, dostaly ke všem pracovníkům. Protože jen tak mohou zaměstnanci 

odvádět dobrou práci, kterou vedení firmy požaduje, aby společnost plnila své cíle. 

 

8. Konflikty na pracovišti, zvláště ty dlouhodobé, jsou velmi neproduktivní a mohou vést 

ke zhoršení mezilidských vztahů. V této otázce 53 % respondentů označilo řešení 

konfliktů za spíše nebo určitě nevhodné a neefektivní. Vedení firmy by mělo řešit 

konflikty ihned, ne je obcházet a najít způsob, jak tyto konflikty řešit. 

 

9. Respondenti spíše kladně hodnotili své vztahy s ostatními lidmi na pracovišti. 37 % je 

označilo za velmi dobré a 43 % za spíše dobré. Celkem je tedy 80 % respondentů spíše 

nebo určitě spokojeno s tím, jaké vztahy panují na pracovišti. Je to pozitivní výsledek 

a tento fakt úzce souvisí i s výsledkem otázky číslo 6, ve které se respondenti  celkem 
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pozitivně vyjádřili k atmosféře na pracovišti. Když se na tyto výsledky podíváme 

podrobněji tak zjistíme, že výsledek v 6 otázce není tak pozitivní jako výsledek této 

otázky. Může to souviset s otázkami 7 a 8, ke kterým se respondenti vyjádřili spíše 

negativně. Tyto dva faktory, dobré vztahy a příjemná atmosféra na pracovišti, jsou 

nezbytné pro spokojenost zaměstnanců, jejich dobrý a efektivní výkon. 

 

10. Stres je součástí našeho každodenního života. Zvláště v dnešní hektické době a době 

globální ekonomické krize se stresu snad nikdo nemůže vyhnout. Avšak stres na 

pracovišti působí kontraproduktivně a jeho eliminace je velmi důležitá, neboť se od 

toho odvíjí pracovní výkon zaměstnance. 40 % respondentů odpovědělo, že jsou ve 

stresu více než si přejí a 57 % je ve stresu přiměřeně ke své pracovní pozici. Zarážející 

zde je, že celých 80 % žen na tuto otázku odpovědělo, že je ve stresu více než si přejí. 

 

11. K této otázce se respondenti vyjádřili velice kladně. Celých 73 % dotázaných 

odpovědělo ano, na otázku, zda byli v posledním měsíci pochváleni za dobře 

vykonanou práci. Pochvala je všeobecně  důležitým motivačním faktorem, o čemž 

svědčí i Maslowova pyramida potřeb, kde je potřeba uznání a pochvaly na 4. místě z 5. 

Ale i v této otázce se ukazuje rozpor mezi muži a ženami. 80 % žen pochváleno vůbec 

nebylo a naopak 84 % můžu pochváleno bylo. 

 

12. Na tuto otázku 47 % respondentů odpovědělo, že mají určitě možnost rozvíjet své 

profesní schopnosti. 33 % respondentů odpovědělo, že spíše tuto možnost mají. 

Celkově tedy 80 % respondentů označilo možnost rozvoje svých profesních 

schopností za určitě nebo spíše dobrou. Považuji to za dobrý výsledek. Respondenti 

tak mají možnost vlastní seberealizace, která vede k pracovní spokojenosti a právě 

seberealizace je jednou z nejdůležitějších potřeb zaměstnance. Proto by každá firma 

měla mít zájem na tom, aby se jejich zaměstnanci mohli dále pracovně rozvíjet. U žen 

byl výsledek opět horší než u mužů. 40 % žen se negativně vyjádřilo k možnosti 

rozvoje svých profesních schopností, kdežto k této otázce se negativně vyjádřilo jen 16 

% mužů.  

 

13. V otázce na možnost kariérního postupu se respondenti vyjádřili dobře. 63 % 

dotázaných hodnotí možnost kariérního postupu jako velmi dobrou nebo dobrou. 

Avšak 27 % tuto možnost hodnotí jako špatnou. Zarážející může být to, že jen 20 % 
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žen označilo možnost kariérního postupu za dobrou a 40 % ji označilo za špatnou. Jak 

jsem už napsala výše, seberealizace zaměstnanců je velmi důležitá, zaměstnanci by 

měli mít možnost se dále rozvíjet a naplnit tak své potřeby. 

 

14. Ke stylu vedení používaného nadřízeními se 76 % vyjádřilo jako ke spíše vhodnému. 

17 % respondentů ho hodnotí jako spíše nevhodný. Dalo by se říci, že tento výsledek 

mluví ve prospěch vedení firmy. Nicméně neměli bychom zanedbávat i to malé 

procento respondentů, kteří se stylem vedení nejsou spokojeni a vedení firmy, by se 

mělo informovat co respondentům vadí, s čím nejsou spokojeni. Opět se zde objevuje 

rozdíl mezi ženami a muži, kdy 40 % žen a jen 12 % mužů považuje styl vedení 

nadřízených za spíše nevhodný. 

 

15. 33 % respondentům nebyla nikdy přidělena práce, která by pro ně byla vysloveně 

nevhodná. Naopak 67 % respondentů na tuto otázku odpovědělo, že jim je občas 

taková práce přidělena. Zaměstnanci by měli vykonávat takovou práci, která je pro ně 

určena, která je baví a mohou tak dále rozvíjet své pracovní schopnosti. To může 

zvýšit jejich celkovou spokojenost.  

 

16. Plat/mzda je jedním z nejsilnějších motivačních nástrojů, které firmy používají ke 

zvýšení spokojenosti svých zaměstnanců. Plat či mzda je důležitá proto, aby 

zaměstnanci mohli uspokojit své potřeby, potřeby rodiny a poskytuje jim určitou 

sociální jistotu. Výsledek této otázky je takový, že nadpoloviční většina respondentů, 

63 %, je s platových ohodnocením spíše nebo velmi spokojena. 20 % je spíše 

nespokojeno. O něco méně jsou spokojeny ženy. 40 % žen odpovědělo, že nejsou ani 

spokojeny ani nespokojeny s platovým ohodnocením. 

 

17. V této otázce se drtivá většina, 97 % respondentů, shodla na tom, že ustanovení 

zákoníku práce jsou dodržována. Ovšem objevil se zde i nesouhlas s dodržováním 

zákoníku práce a to v případu přesčasů. Práci přes čas se nelze někdy vyhnout. 

Musíme si však uvědomit, že dlouhodobě přetěžovaný zaměstnanec se stává 

unaveným, vyčerpaným a to se odráží i na jeho pracovním výkonu, což je velmi 

neefektivní.  
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18. I v této otázce se většina zaměstnanců vyjádřila kladně. 90 % respondentů se na svém 

pracovišti nesetkalo s diskriminací či s šikanou. 10 % respondentů odpovědělo, že se 

setkalo s diskriminací. Vedení firmy by si na toto téma mělo dát pozor, i když firma 

podle výsledku s šikanou či diskriminací nemá zásadní problém. Diskriminace je 

nezákonná a také vysoce neetická. Každý bychom měli mít rovné příležitosti, 

abychom mohli ukázat jaké dovednosti, znalosti se v nás skrývají. 

 

19. V této otázce jsem ponechala prostor pro respondenty, aby se vyjádřili k tomu, co by 

změnili a co by mohlo zvýšit jejich pracovní spokojenost. Připomínky, které se zde 

objevily byly zaměřeny na plat, flexibilitu, zlepšení předávání informací, také si týkaly 

vstřícnosti nadřízených a kolegů. 48 % respondentů nemělo připomínky žádné. 

 

 

4.4. Doporučení  

 

Otázky číslo 1 až 3 ukázaly, že zaměstnanci jsou opravdu celkově spokojeni a nejen 

to, dokonce 90 % respondentů by si opět vybralo tuto firmu. Ve výsledku 3 otázky můžeme 

vidět malý rozpor mezi výsledkem předchozí otázky, kde 90 % respondentů odpovědělo, že 

by si tuto firmu opět vybralo, ale jen 71 % respondentů by ji doporučilo svým přátelům. 

 

 Jako stěžejní považuji zaměřit se na zlepšení informovanosti zaměstnanců a na 

zlepšení komunikace. Vedení firmy by mělo mít zájem na tom, podávat svým zaměstnancům 

veškeré potřebné informace vztahující se k náplni práce, ale i k cílům organizace. Informace 

by se taktéž měly dostat ke všem zaměstnancům. Možným vhodným řešením mohou být 

pravidelné krátké meetingové schůzky, častější využívaní firemního e-mailu či distribuce 

firemních věstníků, brožur. Pro zlepšení komunikace a zpětné vazby by vedoucí pracovníci 

měli ke každému ze svých zaměstnanců zujímat individuální přístup. 

 

 Je také vhodné zamyslet se nad způsobem řešení konfliktů. Dlouhodobé konflikty 

působí destruktivně jak na výkon zaměstnanců tak i na jejich psychickou stránku. Jednotlivé 

konflikty by měly být řešeny s oběmi „znepřátelenými stranami“ současně. Dát každému 

zaměstnanci prostor pro vyjádření svého názoru. Vyslechnout si je a poté stanovit nejlepší 

možné řešení. 
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 Součástí strategie každé firmy by mělo být formování lidských zdrojů. Toto formování 

v sobě zahrnuje i vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Proto, aby zaměstnanec byl se svým 

zaměstnáním spokojený, měl pocit seberealizace, je nutný jeho další rozvoj a možnost 

kariérního postupu, aby tak mohl naplnit své potřeby. Je také nutné přesně a podrobně popsat 

pracovní náplň zaměstnance, aby si mohl udělat přesný obrázek o tom, co se od něj bude 

vyžadovat a jaká práce mu bude přidělena. 

 

 V zájmu společnosti by mělo být vyhýbat se jakékoli podobě diskriminace. 

Diskriminace je ve všech zemích Evropské Unie nezákonná. Zaměstnanci by měli mít rovné 

příležitosti bez ohledu na jejich pohlaví či rasu. Rovněž by měli mít prostor pro vyjádření se a 

zapojeni se do aktivit rozhodování. Firma tak může získat angažované, loajální pracovníky. 

 

 Proto, aby vedení společnosti mohlo porovnávat výsledky a mělo přehled o tom jak 

jejich zaměstnanci jsou či nejsou spokojeni, je dobré dělat pravidelná šetření spokojenosti.  

  

5. Závěr 
 
 Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení pracovní spokojenosti firmy TVD – 

Technická výroba, a.s., konkrétně jsem se zaměřila na technické oddělení této firmy. 

 

 Při zpracovaní tohoto tématu jsem vycházela z nastudování odborné literatury, která se 

zabývala řízením lidských zdrojů, managementem a psychologií práce.  

 

 V teoretické části jsem se snažila vytvořit podrobný náhled do pracovní spokojenosti. 

Snažila jsem se objasnit pojem pracovní spokojenost, uspokojení z práce. Popisuji zde 

faktory, které ovlivňují pracovní spokojenost, dále se zabývám měřením uspokojení z práce, 

příčinami a následky. 

 

 V praktické části bakalářské práce jsem pomocí dotazníkového šetření zjišťovala jak 

jsou zaměstnanci technického úseku firmy spokojeni se svou prací, na svém pracovišti a jejich 

celkovou pracovní spokojenost v této firmě. Získané poznatky jsem zpracovala do tabulek, 

výsledky vyjádřila pomocí grafů a interpretovala. Poté, jsem se snažila nastínit možná 
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doporučení pro vedení firmy v otázkách, ke kterým zaměstnanci zaujímali spíše záporný 

postoj. 

 

 Chtěla bych říct, že i přes nepříznivou dobu, dobu již zmiňované ekonomické krize, 

kdy mnohé firmy mají nejistou budoucnost, dochází k propouštění zaměstnanců a všeobecně 

se zvyšuje nespokojenost jak ve vedení firmy, tak jejich zaměstnanců, výsledky tohoto šetření 

byly ve většině otázek kladné. Což můžeme považovat za fakt, že ve vedení firmy jsou 

odborníci, kteří si uvědomují jak cenný je jejich zaměstnanec a také tak k němu přistupují.  

 

 Domnívám se, že cíl, který jsem si na začátku stanovila byl splněn a tato práce 

dosahuje požadované úrovně. 
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