
  

 
   
 
 

VYSOKÁ  ŠKOLA  BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ  UNIVERZITA  OSTRAVA 
EKONOMICKÁ  FAKULTA 

 
 

 
KATEDRA MANAGEMENTU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analýza pracovnej spokojnosti zamestnancov 

               
Analysis of Job Satisfaction of Employees 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Študent:  Bc. Michal Šolony 
 
Vedúci diplomovej práce: prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostrava 2010 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P r e h l á s e n i e  
 
 
Prehlasujem, že som diplomovú prácu na tému „Analýza pracovnej spokojnosti 

zamestnancov“ vrátane všetkých príloh vypracoval samostatne. Použitú literatúru 

a podkladové materiály uvádzam v priloženom zozname literatúry. 

 

V Ostrave dňa 30. 4. 2010 ….............................................. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P oďa k o v a n i e  
 

 
Ďakujem vedúcemu diplomovej práce prof. PhDr. Jiřímu Bláhovi, Csc. za jeho ústretový 

prístup a odborné vedenie pri spracovávaní diplomovej práce. 

 



  

Obsah 
 
1. ÚVOD.............................................................................................................................................. 1 

2. PROBLEMATIKA PRACOVNEJ SPOKOJNOSTI V ODBORNEJ LITERATÚRE ....................... 2 

2.1 PRACOVNÁ SPOKOJNOSŤ A JEJ VPLYV NA CHOVANIE A VÝKONY PRACOVNÍKA ............................... 4 
2.2 TEÓRIE PRACOVNEJ SPOKOJNOSTI ............................................................................................ 6 
2.3 FAKTORY PRACOVNEJ SPOKOJNOSTI ......................................................................................... 9 

2.3.1 Vonkajšie faktory ............................................................................................................. 10 
2.3.2 Vnútorné faktory............................................................................................................... 19 

2.4 MERANIE PRACOVNEJ SPOKOJNOSTI........................................................................................ 22 
2.5 DÔSLEDKY NESPOKOJNOSTI Z PRÁCE ...................................................................................... 25 
2.6 ZHRNUTIE TEORETICKEJ ČASTI ................................................................................................ 27 

3. PRIESKUM PRACOVNEJ SPOKOJNOSTI ZAMESTNANCOV V ORGANIZÁCII .................... 28 

3.1 ANALÝZA PRACOVNEJ SPOKOJNOSTI V ORGANIZÁCII ................................................................. 29 
Metóda výskumu........................................................................................................................... 29 
Skúmaný súbor – respondenti ...................................................................................................... 30 

3.2 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU.................................................................................. 31 
Pracovná a životná spokojnosť..................................................................................................... 31 
Vzťah k organizácii ....................................................................................................................... 34 
Pracovné podmienky .................................................................................................................... 36 
Medziľudské vzťahy na pracovisku............................................................................................... 40 
Vzťahy s nadriadeným a štýl riadenia........................................................................................... 44 
Profesijný rozvoj a kariérny rast.................................................................................................... 47 
Odmeňovanie a benefity............................................................................................................... 49 
Atribúty práce a faktory spokojnosti.............................................................................................. 52 

4. VYHODNOTENIE A NÁVRHY RIEŠENÍ PRE VEDENIE FIRMY ................................................ 58 

4.1 VYHODNOTENIE PRIESKUMU.................................................................................................... 58 
4.2 NÁVRHY A ODPORÚČANIA........................................................................................................ 63 

5. ZÁVER.......................................................................................................................................... 67 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY..................................................................................................... 68 

 



 1 
 

1. Úvod 

V súčasnosti je jednou z hlavných zásad moderne zmýšľajúcich spoločností 

vo vyspelých aj rozvíjajúcich sa ekonomikách snaha predstihnúť svoju konkurenciu 

po kvalitatívnej, technologickej i inovatívnej stránke a uspieť tak na globálnom trhu. 

Tento trend sa dá charakterizovať ako úporná snaha spoločností udržať si 

v dynamicky sa meniacom prostredí vysokú konkurencieschopnosť a zachovať tak 

existenciu firmy do budúcna. Táto potreba vyvstala najmä v niektorých odvetviach po 

vstupe lacných ázijských konkurentov na trh, no dnes sa uplatňuje v širokej škále 

oblastí. A práve v súvislosti so snahou firiem o zvyšovanie konkurencieschopnosti sa 

zvýrazňuje strategická povaha ľudských zdrojov v organizácii, teda pozícia ľudí ako 

najdôležitejšej podoby kapitálu a vstupného zdroja spoločnosti. 

Táto strategická povaha vyplýva z faktu, že ľudia sú činiteľmi uvedených 

predností firmy – inovácií, kvality a obchodného i technologického rastu. Trefné je tak 

ponímanie ľudí ako intelektuálneho kapitálu spoločnosti. Tá musí vo svojom záujme 

výnimočných a špičkových ľudí nielen získať (či si ich v tomto smere „vychovať“), ale 

si ich aj ako kľúčových pracovníkov udržať – a kľúčom k tomu sú spokojní pracovníci. 

Pracovnou spokojnosťou sa ako komplexnou oblasťou zaoberá množstvo 

odborníkov, nielen z dôvodu fluktuácie zamestnancov, ale aj kvôli jej súvislosti 

s pracovnými výkonmi a obecne jej úlohe v moderných štýloch riadenia a fungovania 

organizácií. Aj to je jedným z dôvodov, prečo som sa téme spokojnosti 

zamestnancov rozhodol venovať vo svojej diplomovej práci. 

Cieľom mojej diplomovej práce je analýza pracovnej spokojnosti 

zamestnancov v spoločnosti Böhler-Uddeholm. Práca pozostáva z teoretickej 

a praktickej časti. V teórii bude venovaný priestor pre detailnejší rozbor pracovnej 

spokojnosti za pomoci odbornej literatúry, získané poznatky budú následne využité 

v praktickej časti v rámci dotazníkového prieskumu pracovnej spokojnosti 

zamestnancov a následnej analýze získaných údajov. Zistené skutočnosti budú 

písomne aj graficky interpretované, k zisteným problémom v danej oblasti budú 

podané návrhy na riešenie v závere praktickej časti práce. 
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2. Problematika pracovnej spokojnosti v odbornej 

literatúre 

Skôr než pristúpime k teoretickému rozboru pracovnej spokojnosti 

zamestnancov v celej jej šírke, je potrebné si najprv objasniť niekoľko základných 

pojmov z v rámci tejto problematiky. 

Prvým  z nich je ľudská činnosť, ktorú jednotlivci vykonávajú v rámci rôznych 

organizácií – teda práca. Podľa Armstronga (2007, str. 185), práca je „účelové 

vynakladanie úsilia a aplikácia znalostí a zručností“. Ako bolo spomenuté už v úvode, 

ľudia nevykonávajú prácu iba za účelom živobytia a získavania peňazí, ale aj pre 

svoje vlastné vnútorné uspokojenie, poprípade pre splnenie iných než hmotných 

potrieb. 

Práca pre spoločnosť, jej povaha a postoje jedincov sú, ako ďalej uvádza 

Armstrong (2007), riešené v rámci zamestnaneckého vzťahu. Ten vyjadruje 

vzájomné spojenie, a to ako medzi zamestnávateľom a pracovníkmi, tak aj medzi 

pracovníkmi navzájom. Tieto vzťahy môžu byť formálne v podobe pracovnej či inej 

zmluvy, alebo taktiež neformálne v podobe nepísanej/nevyslovenej psychologickej 

zmluvy, vyjadrujúcej vzájomné očakávania a postoje, na strane zamestnávateľa i na 

strane pracovníka. Zvlášť psychologická zmluva je dôležitá pre vyvážené vzťahy 

medzi pracovníkom a organizáciou a výraznom mierou môže pozitívne či negatívne 

ovplyvniť spokojnosť zamestnanca a ich oddanosť organizácii. 

Teraz by bolo namieste ozrejmiť pojem pracovná spokojnosť zamestnanca. 

Armstrong (2007) definoval spokojnosť z práce ako príjemný či pozitívny 

emocionálny stav plynúci z hodnotenia svojej práce alebo pracovných skúseností. 

Tento termín sa obecne  týka postojov a pocitov ľudí, ktoré chovajú vo vzťahu ku 

svojej práci – pozitívne postoje tak naznačujú spokojnosť s prácou, naopak 

negatívne postoje a pocity signalizujú nespokojnosť s prácou. Zároveň uspokojenie 

z práce ukazuje, ako veľmi je práca dôležitá pre danú osobu a nakoľko patrí medzi jej 

dlhodobé ciele. 
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Ak jedinec vníma uspokojenie z práce, má to pozitívny vplyv na jeho 

psychickú pohodu a duševné zdravie. Tým sa prekračuje dimenzia pracovného 

života človeka, pracovná spokojnosť totiž úzko vplýva aj na životnú spokojnosť, 

vzájomne sa ovplyvňujú a spolu vplývajú na celkovú kvalitu života jednotlivca. Ľudia 

preto pochopiteľne vyhľadávajú zmysluplnú prácu vyhovujúcu ich schopnostiam 

a uspokojenie z práce chápu ako potrebnú súčasť svojho života – ostatne, je 

pravdepodobné, že osoba, ktorá je nešťastná v práci, nebude ani obecne šťastná 

(Arnold a kol., 2007). 

Ako uvádzajú Arnold a kol. (2007), v oblasti uspokojenia z práce existujú tri 

rôzne prístupy. Líšia sa v nazeraní na dôvody, z ktorých plynie spokojnosť 

zamestnanca a jeho postoje k práci: 

1. Uspokojenie z práce závisí najmä na dispozícii daného jednotlivca, tj. 

jeho postoje k práci sú založené na geneticky zdedených dispozíciách 

a vyplývajú skôr z celkovej osobnosti jedinca (spokojnosť možno 

považovať viac za osobnú charakteristiku než za postoj). Z tohto pohľadu 

by tak akékoľvek pokusy zvýšiť uspokojenie z práce u zamestnanca boli 

neúspešné. 

2. Postoje jednotlivca sa odvíjajú od názorov iných ľudí na pracovisku – 

uspokojenie z práce sa tak vytvára zo skúseností, informácií 

a interpretácii diania poskytnutých inými ľuďmi na pracovisku daného 

jedinca. 

3. Uspokojenie z práce je závislé na konkrétnych rysoch práce daného 

jednotlivca – priamo naň vplýva charakteristika danej práce a rozsah, 

v rámci ktorého táto charakteristika odpovedá tomu, čo jedinec od svojej 

práce očakáva. Je tu vidieť aj spojitosť s problematikou psychologickej 

zmluvy. 

Veľmi dôležitou oblasťou v rámci pracovnej psychológie, súvisiacou 

s pracovnou spokojnosťou, je oddanosť a angažovanosť zamestnanca. Oba tieto 

pojmy sú síce úzko previazané, je však nutné ich rozlišovať. Oddanosť odráža vzťah 
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pracovníka k organizácii, ktorá ho zamestnáva – jeho lojalitu, mieru jeho identifikácie 

s organizáciou a zapojenie sa do nej. Angažovaný pracovník má pozitívny postoj 

k organizácii a spolupracuje na zlepšovaní jej výkonu, viac než organizácii je však 

oddaný svojej práci a kariére, z čoho vyplýva menšia lojalita ku konkrétnej 

spoločnosti (Armstrong, 2007). Oddanosť aj angažovanosť sú vo vzájomnom 

prepojení s pracovnou spokojnosťou a spolu s motiváciou zamestnancov môžu 

významne ovplyvňovať výkon organizácie. 

Motivácia je posledným základným pojmom, ktorému sa budeme venovať. 

Motivácia obecne sa týka určitých pohnútok a faktorov, ktoré ovplyvňujú ľudí, aby sa 

určitým spôsobom chovali. Motivovať, podľa Armstronga (2007, str. 219), tak 

znamená „venovať zvýšenú pozornosť  najvhodnejším spôsobom motivovania ľudí 

pomocou takých nástrojov, ako sú rôzne stimuly, odmeny, vedenie ľudí a – čo je 

najdôležitejšie – práci, ktorú vykonávajú, a podmienkam v organizácii, pri ktorých túto 

prácu vykonávajú“. To napomáha tomu, aby pracovníci dosahovali také výkony, ktoré 

odpovedajú očakávaniam vedenia. 

2.1 Pracovná spokojnosť a jej vplyv na chovanie a výkony 
pracovníka 

Ako už bolo spomenuté, pracovná spokojnosť pozitívne vplýva na 

vyrovnanosť a duševné zdravie jednotlivca. Podstatnou pre organizáciu je ale najmä 

výkonnosť a efektivita pracovníka. A práve uspokojenie z práce býva všeobecne 

spojované  s jeho motivovaním a dobrými pracovnými výkonmi. Aj keď toto spojenie 

nemusí byť nutne opodstatnené, úvaha o pozitívnych dopadoch pracovnej 

spokojnosti na výkon pracovníka nie je vôbec scestná. 

Teória o priamej úmernosti medzi rastom spokojnosti a zlepšovaním výkonu 

bola v minulosti podrobená viacerým výskumom. Z výsledkov týchto výskumov však 

väčšinovo vyplýva nízka úroveň korelácie medzi ukazovateľmi spokojnosti a výkonu 

– konkrétne Iaffaldano a Muchinsky uvádzajú hodnotu korelácie 0,14, Judge a kol. 

potom o niečo vyššiu úroveň 0,30, navyše pozorujú zvýšenú mieru korelácie 

u zložitejších zamestnaní (Arnold a kol. 2007). Možno teda povedať, že spokojný 

pracovník nemusí nutne byť aj pracovníkom produktívnym, a naopak.  Ľudia sú 

motivovaní k tomu, aby dosahovali určité ciele a nadobudnú spokojnosť, keď tieto 
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ciele dosiahnu zlepšeným výkonom a následne za to budú odmeňovaní či už 

hmotnou (odmeny), alebo nehmotnou (uznanie) formou (Armstrong, 2007). 

Arnold a kol. (2007) ďalej prezentujú šesť dôvodov, prečo by mohol existovať 

vzťah medzi uspokojením z práce a pracovným výkonom – tie sú znázornené 

a vysvetlené v obrázku 2.1 : 

Obr. 2.1: Možné vzťahy medi uspokojením z práce (UP) a pracovným výkonom (PV) 

 

Zdroj: Psychologie práce (Arnold a kol; 2007) 

 

UP PV 

UP PV 

UP PV 

UP PV 

UP PV 

C 

PV UP 

UP PV 
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Uspokojenie z práce spôsobuje pracovný výkon, tj. ľudia 
majú tendenciu pracovať lepšie alebo viacej, pretože 
majú radi svoju prácu. 

Pracovný výkon spôsobuje uspokojenie z práce, tj. ľudia 
majú tendenciu mať radi svoju prácu, pretože sú v nej 
úspešní. 

Uspokojenie z práce a pracovný výkon sa spôsobujú 
navzájom, tj. platí 1 i 2. 

Medzi uspokojením z práce a pracovným výkonom je 
korelácia, ale iba z dôvodu inej premennej (C), ktorá ich 
ovplyvňuje. Napríklad jasnosť pracovných požiadaviek 
môže napomôcť k uspokojeniu z práce i pracovnému 
výkonu. 

Uspokojenie z práce a pracovný výkon môžu byť 
náhodne spojené, ale sila tohto spojenia závisí na nejakej 
inej premennej (C), napríklad na rozsahu, v akom je 
odmeňovaný úspešný pracovný výkon. 

Uspokojenie z práce a pracovný výkon sú špecifickými 
prípadmi obecnejších konceptov pozitívnych pocitov 
a osobnej efektivity a majú na seba navzájom náhodný 
dopad. 
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Posledný z dôvodov upúšťa od obvyklej situácie, keď uspokojenie práce 

vnímame ako indikátor spokojnosti a šťastia a namiesto toho poukazuje na už 

spomenutú myšlienku, že uspokojenie z práce je čiastočne odrazom osobnej 

dispozície daného jedinca. Situáciu zhrňuje vo svojej práci Arnold a kol. (2007) – na 

rozdiel od prvotných dôkazov sa v súčasnosti naozaj ukazuje, že šťastní a spokojní 

pracovníci majú vyššiu výkonnosť než tí nespokojní – možno práve preto, že sú 

šťastní. 

2.2 Teórie pracovnej spokojnosti 

V odbornej psychologickej obci prevláda k téme pracovnej spokojnosti 

nejednotnosť v oblasti metodológie, pojmov či koncepcií. Napriek tomu je možné 

všetky súčasné prístupy zhrnúť do dvoch väčších teoretických prístupov. Ich deliacim 

kritériom je spôsob vnímania pracovnej spokojnosti, ktorá ako veličina má buď jednu, 

alebo dve dimenzie (Kollárik, 1986). 

Jednofaktorové teórie teda vnímajú pracovnú spokojnosť ako jednu dimenziu, 

takže hodnoty spokojnosti sa môžu pohybovať od úplnej nespokojnosti k úplnej 

spokojnosti, čo sú dva krajné stavy. Spokojnosť a nespokojnosť sú vo vzájomnom 

pomere, logicky sa teda zvyšovaním jedného znižuje hodnota druhého. Najlepšie by 

danú situáciu bolo možno znázorniť ako úsečku s dvoma krajnými hodnotami: 

K jednofaktorovým teóriám patria motivačne založené teórie Maslowa, 

Vrooma a Stogdilla. 

Maslowova teória 

Táto teória pracovnej spokojnosti vychádza zo známej Maslowovej hierarchie 

potrieb, v ktorej Maslow formuloval päť hlavných kategórií potrieb, spoločných pre 

všetkých ľudí. Začína základnými fyziologickými potrebami, nasledujú potreby istoty 

a bezpečia, sociálne potreby a potreby uznania až po potrebu sebarealizácie. 

nespokojnosť spokojnosť 
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Ako uvažuje Kollárik (1986), práve práca, ktorá uspokojuje väčšinu 

uvedených potrieb, by mohla byť zdrojom väčšej spokojnosti pracovníka (pričom 

zásadnú úlohu by mala zohrávať práve potreba sebarealizácie). S touto teóriou sú 

ale spojené aj určité výhrady – najmä voči jej nepružnosti a nekompromisnosti. 

S existenciou mnohých typov ľudí je spojená aj existencia rôznych priorít a je ťažké 

akceptovať, žeby sa potreby ľudí vyvíjali dôsledne hierarchicky (Armstrong, 2007). 

Vroomova teória 

Vo Vroomovej teórii zohrávajú kľúčovú úlohy pojmy valencia (subjektívna 

príťažlivosť pracovného cieľa) a expektancia (subjektívna pravdepodobnosť jeho 

dosiahnutia). Podľa prístupu Lewina odráža pracovnú spokojnosť väzba medzi 

prácou a jej príťažlivosťou a nevyhnutnosťou jej vykonania. Vzniká tak tlak na 

pracovníka, aby zotrval vo svojej práci, čo automaticky znižuje absenciu i fluktuáciu 

a malo by viesť k vyššej produktivite. 

Stogdillova teória 

V rámci tejto teórie nemožno nazerať na pracovnú spokojnosť ako zdroj 

pracovného úsilia, ale treba vnímať pracovníka v súvislosti celej organizácie. Stogdill 

tak nepovažuje vzťah medzi spokojnosťou pracovníka a jeho produktivitou za 

nevyhnutne platný (Kollárik, 1986). 

Herzbergova dvojfaktorová teória 

Tento model vychádza z predpokladu Herzberga, že spokojnosť 

a nespokojnosť sú dve odlišné dimenzie, nie sú teda protikladné, ale nezávislé a sú 

ovplyvňované odlišnými skupinami faktorov. Niektoré faktory vedú k spokojnosti, iné 

naopak k nespokojnosti. Možno tak rozlíšiť dve základné skupiny faktorov – tie, ktoré 

možno považovať za faktory spokojnosti pracovníkov, sú motivačné faktory 

(satisfaktory). Naopak, charakteristiky práce považované za faktory nespokojnosti sú 

označované ako hygienické faktory (dissatisfaktory). Prítomnosť motivačných 

faktorov vedie ku spokojnosti, ale ich neprítomnosť nevedie nutne k nespokojnosti. 

Zároveň tak prítomnosť hygienických faktorov nevedie automaticky k spokojnosti, ale 

ich neprítomnosť má za následok pracovnú nespokojnosť (Koubek, 2007). 
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Tab. 2.1: Faktory Herzbergovej dvojfaktorovej teórie 

 

Zdroj: Řízení lidských zdrojů (Koubek, 2007) 

Prehľad celej schémy Herzbergovho modelu je znázornený v tabuľke 2.1. Je 

zrejmé, že protikladom maximálnej spokojnosti nie je úplná nespokojnosť, ale 

minimum spokojnosti – neutrálna (žiadna) spokojnosť. Platí to aj naopak. Ak sa 

motivačné faktory zahrnú do práce, motivuje to jedinca k vyšším výkonom 

a navodzujú sa kladné postoje k práci. Prítomnosť hygienických faktorov síce 

nemôže zvýšiť motiváciu pracovníka (môžu ju max. udržať), ale majú pozitívny vplyv 

na vývoj pracovnej spokojnosti. 

Ani Herzbergova teória sa však nevyhla kritike. Napádaná je najmä metóda 

výskumu, na ktorom je teória založená, pretože presvedčivo neurčuje vzťah medzi 

pracovnou spokojnosťou a výkonom. Rovnako je kritizovaná vzorka respondentov, 

ktorá je za príliš malú a špecifickú. Napriek tomu je táto teória, považovaná za 

zrozumiteľnú a postavenú na pracovnej realite, stále veľmi úspešná (Armstrong, 

2007). 

MOTIVAČNÉ FAKTORY HYGIENICKÉ FAKTORY 

Prítomnosť Prítomnosť 

Úspech (dosiahnutie cieľa) 
Uznanie 
Práca samotná 
Zodpovednosť (právomoci) 
Povýšenie 
Možnosť osobného rastu 

Podniková politika a správa 
Dozor (odborný dozor) 
Vzťahy s nadriadeným 
Vzťahy s kolegami 
Vzťahy s podriadenými 
Mzda/plat 
Pracovné podmienky 
Istota práce 
Osobný život 

Spokojnosť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neutrálny stav 
(žiadna 

spokojnosť) 
Neprítomnosť Neprítomnosť 

Neutrálny stav 
(žiadna 

nespokojnosť) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nespokojnosť 
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2.3 Faktory pracovnej spokojnosti 

Pracovnú spokojnosť ovplyvňuje široká škála faktorov, ktoré v rôznej miere 

pôsobia na jej celkovú úroveň v organizácii. Možno uviesť názor Arnolda a kol. 

(2007), že hlavné determinanty pracovnej spokojnosti sú odvodené od všetkých troch 

teoretických prístupov k uspokojeniu z práce, ktoré už boli naznačené skoršie. 

Faktory spokojnosti sú odvodené z vnútorných rysov práce samotnej, konkrétne z: 

� rôznorodosti zručností, potrebných pre plnenie pracovných úloh, 

� identity pracovných úloh, ktorá značí najmä rozsah práce, 

� významu týchto úloh, ktorý si jednotlivec uvedomuje, 

� rozsahu autonómie, ktorá je pracovníkovi poskytnutá pre riešenie úlohy, a 

� spätnej väzby, tj. rozsahu, v akom existujú informácie o efektivite pracovníka. 

Iný pohľad na determinanty uspokojenia z práce prinášajú Štikar a kol. 

(2003), podľa ktorých význam faktorov a ich vplyv na vznik spokojnosti závisí na 

nasledujúcich špecifikách: 

� špecifiká v určitých oblastiach spoločenskej praxe (povaha práce je rôzna 

podľa odvetvia ekonomiky – hutníctvo, zdravotníctvo,...) 

� špecifiká konkrétnej profesie a prostredia, v ktorom je vykonávaná (rôzna 

práca v rámci rovnakého odvetvia – napr. chemik vo výrobe ↔ výskume) 

� špecifiká v závislosti na osobných preferenciách jednotlivca (rôzne 

individuálne priority ľudí – medziľudské vzťahy, platové ohodnotenie) 

Taktiež uvádzajú aj iný prístup, rozdeľujúci faktory na tri rôzne skupiny: 

� organizačné faktory – napr. samotná povaha práce, platové podmienky, ... 

� skupinové faktory – vzťahy s kolegami, nadriadenými, podriadenými 

� osobnostné faktory – vlastné potreby jednotlivca, jeho hodnoty, postoje, atď. 

Iné výskumy (Armstrong, 2007) zistili, že hlavnými determinantami 

vplývajúcimi na pracovnú spokojnosť sú príležitosti ku kariére, možnosť ovplyvňovať 

svoju prácu, možnosť tímovej práce a podnetnosť a náročnosť práce. V nasledujúcej 

časti budeme venovať pozornosť rozdeleniu faktorov pracovnej spokojnosti na 

faktory vnútorné a vonkajšie (Kollárik, 1986; Štikar a kol., 2003). 
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2.3.1 Vonkajšie faktory 

Vonkajšie faktory predstavujú skupinu činiteľov, ktoré ovplyvňujú pracovnú 

spokojnosť a sú nezávislé na pracovníkovi. Patria k nim predovšetkým mzdové 

a finančné odmeny, povaha práce, pracovné podmienky, pôsobenie v pracovnej 

skupine a štýl vedenia. 

Mzdové a finančné podmienky 

Mzda (popr. plat či iná forma odmeny) je bezpochyby jedným 

z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich celkovú mieru pracovnej spokojnosti. 

Finančné ohodnotenie taktiež výrazne vplýva na motiváciu pracovníka a jeho 

výkonnosť. V prípade zanedbania tohto faktora, tj. ak zamestnanec nepriaznivo 

vníma výšku svojej odmeny (vzhľadom k práci, ktorú odviedol), nastáva výrazný 

posun smerom k pracovnej nespokojnosti. Na strane druhej, ako sme sa už mohli 

presvedčiť pri Herzbergovom modeli, zodpovedajúca finančná odmena pre 

pracovníka síce funguje ako prevencia proti nespokojnosti, automaticky však 

nezaručí vysoké či trvalé uspokojenie z práce. 

Ostatne finančné ohodnotenie, aj keď určite prioritné alebo minimálne veľmi 

dôležité pre väčšinu ľudí, nie je jediným dôvodom, prečo ľudia pracujú – okrem 

ekonomických dôvodov a základných potrieb práca napĺňa aj mnohé iné ľudské 

potreby. Výška mzdy je preukázateľne dominantnou veličinou pre skupinu 

pracovníkov s nižším platovým ohodnotením (robotnícke profesie a pod.). Ako 

postupujeme k vyššie zárobkovým skupinám (špecialisti, manažéri), mzda stráca na 

svojej pôsobivosti, naopak na váhe získavajú pocity z dobre vykonanej práce, 

dôležitosti pre spoločnosť a všeobecného uznania. Tento princíp ale nie je bez 

výnimiek a neplatí za všetkých okolností (Štikar a kol., 2003). 

Ako ďalej uvádza Štikar, dôvody, prečo mzda a finančné odmeny nie sú 

ultimátnym nástrojom pre dosiahnutie pozitívnej spokojnosti aj motivácie, sú najmä 

dva. Prvým z nich je fakt, že vysoká mzda či jej zvýšenie nemá dlhodobý motivačný 

účinok na pracovníka. Ten po určitom čase vníma výšku svojho platu ako 

samozrejmosť, náležiacu k jeho danej pozícii či postaveniu. Motivujúce preňho 

naopak je, ak je rast mzdy spojený s reálnym a pociťovaným prínosom pre 
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organizáciu a tento prínos je aj náležite uznaný a ocenený u jeho nadriadených. 

Druhý dôvod poukazuje na skutočnosť, že prípadná spokojnosť či 

nespokojnosť v súvislosti s finančným ohodnotením nastáva až v momente, keď 

pracovník vezme do úvahy množstvo svojho vynaloženého úsilia a dosiahnutých 

pracovných cieľov v kontexte získanej finančnej odmeny, ktorú následne porovnáva 

s ostatnými zamestnancami v organizácii. Samozrejme, spokojnejšie sú tie skupiny 

pracovníkov, ktoré zarábajú viac, a nespokojné naopak tie, ktoré výšku svojho platu 

považujú za nespravodlivú či neodpovedajúcu vynaloženému úsiliu. 

V súvzťažnosti s týmto problémom vyvstáva otázka distribučnej 

spravodlivosti. Aká je teda spravodlivá odmena? Všeobecne je rozšírená myšlienka, 

že pracovník by mal byť odmeňovaný v závislosti od svojho výkonu a výsledná 

mzdová diferenciácia by bola následne oproti iným pracovníkom zaslúžená 

a spravodlivá. V modernej dobe sa však čoraz častejšie vyskytujú profesie, v ktorých 

je presné meranie odvedeného výkonu veľmi obťažné. Zákon definuje spravodlivú 

odmenu ako rovnakú odmenu za rovnakú prácu či prácu rovnakej hodnoty. 

Diferenciácia je možná podľa zložitosti práce, pracovných podmienok, schopností, 

znalostí a výkonnosti pracovníka, zakázaná je diskriminácia podľa rasy, pohlavia 

a pod. (Foot; Hook, 2005) V rámci uplatňovania zásady spravodlivého odmeňovania 

by mal podnik podobne ako pri psychologickej zmluve vychádzať z rozdielnych 

očakávaní zamestnancov a zamestnávateľa, a zohľadniť princípy poctivosti a výkonu 

(Bláha a kol., 2005). 

Povaha a charakteristika práce 

Obecne možno konštatovať, že na zvyšovanie pracovnej spokojnosti pôsobí 

taká práca, ktorá je pre jednotlivca zaujímavá. Povaha vykonávanej práce má na 

spokojnosť zamestnanca výrazný vplyv - ostatne, priaznivý efekt ostatných faktorov 

na spokojnosť sa dá využiť až tam, kde pracovníci nenaliezajú dostatočné 

uspokojenie s charakterom a náplňou práce. 

Ako už bolo raz spomenuté, podnetnosť a náročnosť práce, spolu 

s možnosťou ovplyvňovať jej obsah, majú pozitívny účinok na celkovú úroveň 

spokojnosti s prácou. Tieto charakteristiky práce je vhodné doplniť o autonómiu 
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pracovníka, ktorá mu dodáva potrebnú voľnosť a nezávislosť pri plnení pracovných 

úloh a umožňuje mu samostatne si rozvrhnúť časový plán plnenia a zvoliť tempo 

a postupy práce. Autonómia znásobuje pozitívne účinky charakteristík práce tým, že 

vedie pracovníka k pocitu osobnej zodpovednosti za výsledky svojej práce. 

Podmienkou pre autonómiu pracovníkov je ale fungujúca spätná väzba zo strany 

nadriadených, ktorú indikuje dostatok jasných a priamych informácií o tom, ako si 

pracovník počína pri plnení pracovnej úlohy. Ten následne pozná skutočné výsledky 

svojho úsilia, nakoľko je úspešný vo svojom snažení a zistí, ako sa na jeho prácu 

pozerajú nadriadení či zákazníci (Koubek, 2007). 

Ďalšími dôležitými aspektmi práce, ktoré smerujú k pocitu zmysluplnosti 

práce zamestnanca a k vyššiemu uspokojeniu z práce, sú podľa Koubka (2007): 

� rozmanitosť práce, tj. miera, v akej musí pracovník vykonávať rôzne činnosti 

a používať rôzne znalosti a zručnosti, 

� identita práce, čiže stav, keď je možné výsledok práce ako rozpoznateľný 

celok pripísať konkrétnemu pracovníkovi, a 

� významnosť práce, tj. do akej miery má práca významný efekt pre organizáciu 

a zákazníka. 

Na záver možno iba dodať, že vyššia spokojnosť s povahou a obsahom 

práce je zaznamenávaná u riadiacich a tvorivých profesií, s ktorými sú späté potreba 

vyššej kvalifikácie (čo so sebou často prináša zaujímavú prácu a prestíž), zaradenie 

na organizačne vyššom pracovisku a výhody plynúce z tohto postavenia – na rozdiel 

od veľmi ťažkých, málo atraktívnych či monotónnych pozícií. 

Pracovné prostredie a bezpečnosť práce 

Dobré pracovné prostredie a podmienky, spolu s kvalitnými medziľudskými 

vzťahmi a ďalšími vyššie uvedenými faktormi prispievajú k dobrej kvalite pracovného 

života (Quality of Work Life) a kladne pôsobia na pracovnú spokojnosť a výkonnosť 

zamestnancov (Bláha a kol., 2005). Zlepšovaním pracovného prostredia sú v tejto 

časti myslené kroky v rámci priestorového riešenia pracoviska, fyzikálnych 

podmienok práce a sociálno-psychologických podmienok práce. 
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Pokiaľ sa jedná o priestorové riešenie pracoviska, je podľa Koubka (2007) 

nutné pracovníkovi zaistiť: 

� vhodnú pracovnú polohu (kompenzácia jednostrannej záťaže striedaním 

polôh), 

� optimálne zorné podmienky v závislosti na zrakovej náročnosti práce, 

� vhodnú výšku pracovnej polohy, prispôsobenú podľa postavy pracovníka, 

� optimálny pohybový priestor pre prácu a rozmiestnenie prvkov pracoviska, a 

� pohodlný prístup na pracovisko. 

Fyzikálne podmienky práce je možné spravidla objektívne merať a ich 

optimálna úroveň je upravovaná hygienickými predpismi (Koubek, 2007). Jedná sa o: 

� pracovné ovzdušie, ktorého súčasťou sú teplota, vlhkosť, čistota a rýchlosť 

prúdenia vzduchu na pracovisku, 

� osvetlenie, u ktorého je dôležité najmä jeho množstvo, rovnomernosť, 

nasmerovanie a farba, 

� hluk, tj. zvuk, ktorý má na človeka nepríjemný, škodlivý či rušivý účinok, jeho 

dopad závisí od intenzity, trvania a individuálneho vplyvu na jedinca, a 

� farebnú úpravu pracoviska, psychologicky ovplyvňujúcu pracovníka, 

dosahujúcu estetických účinkov a zlepšujúcu svetelné podmienky na 

pracovisku. 

Aspekty fyzického prostredia pôsobia pozitívne alebo negatívne na zmysly 

pracovníka a majú efekt na jeho duševný stav a celkovú pohodu na pracovisku, a to 

bez ohľadu na to, či ich dokáže vnímať alebo nie. Svoj vplyv zachovávajú taktiež aj 

použitá technológia na pracovisku, pracovný čas a zmennosť (Arnold a kol., 2007). 

Sociálno-psychologické podmienky práce súvisia najmä s intenzitou kontaktu 

pracovníka s kolegami, zdieľaním pracovného priestoru a kontrolou pracovníka pri 

práci. 

Stranou nesmie zostať bezpečnosť práce a ochrana zdravia. Povinnosť 

vykonávať opatrenia v tejto oblasti, ktoré majú za cieľ ochrániť zdravie pracovníka 

a vytvoriť bezpečné pracovné podmienky, je organizácii uložená zo zákona. Ochrana 
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pracovníka však nie je iba obyčajnou zákonnou záležitosťou, ale prináša so sebou 

pridanú hodnotu. Ako uvádza Armstrong (2007), hmatateľnými výhodami plynúcimi 

z lepšieho riadenia problematiky zdravia a bezpečnosti sú napr. vyššia produktivita, 

nižšia absencia, lepšia morálka pracovníkov a lepšie zamestnanecké vzťahy. 

Vzťahy na pracovisku 

Pracovné vzťahy v organizácii majú svoju formálnu aj neformálnu stránku, 

pričom obe sú zastúpené vo všetkých druhoch pracovných vzťahov v organizácii. 

V kontexte pracovnej spokojnosti sa dostávajú do pozornosti najmä vzťahy medzi 

spolupracovníkmi (či kolektívmi) a medzi pracovníkom a jeho nadriadeným. Tieto 

vzťahy možno interpretovať aj ako vzťahy v rámci pracovnej skupiny. Pracovná 

skupina má taktiež svoje nezastupiteľné miesto medzi faktormi pracovnej 

spokojnosti. 

Význam vzťahov v rámci skupiny interpretuje Koubek (2007, str. 326) 

nasledovne: „Pracovné vzťahy, ich kvalita, vytvárajú rámec významne ovplyvňujúci 

dosahovanie cieľov organizácie i pracovných a životných cieľov jednotlivých 

pracovníkov. Korektné, harmonické, uspokojivé pracovné a medziľudské vzťahy 

vytvárajú produktívnu klímu, ktorá má veľmi pozitívny vplyv na individuálny, 

kolektívny aj celoorganizačný výkon. Priaznivo sa odrážajú v spokojnosti pracovníkov 

a prispievajú k zlaďovaniu individuálnych záujmov a cieľov s cieľmi a záujmami 

organizácie.“ V pracovnej skupine môžu nájsť pracovníci zázemie s priateľskou 

atmosférou, kde bude ocenený ich prínos organizácii, pričom z tohto zázemia len 

nečerpajú, ale sa aj podieľajú na udržaní pozitívnych vzťahov. Spokojnosť 

s pracovnou skupinou má tendenciu zmierňovať negatívny stav iných faktorov 

pracovnej spokojnosti. 

V záujme výkonu organizácie a pozitívnych medziľudských vzťahov by sa 

zároveň malo na pracovisku predchádzať podobným javom, ako sú diskriminácia 

pracovníkov, mobbing či a iné formy prenasledovania a psychického napätia. Za kľúč 

pre úspech v tejto oblasti považuje Bláha a kol. (2005) prevzatie zodpovednosti 

vyššieho manažéra za uplatňovanie príslušnej politiky a efektívnu komunikáciu so 

zamestnancami. 
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Štýl vedenia 

Prístup k riadeniu ľudských zdrojov a moderné myšlienky o motivovaní 

pracovníkov idú ruka v ruke s ich spokojnosťou a inými sociálnymi aspektmi práce. 

Klasická teória vedenia rozlišuje medzi troma štýlmi riadenia ľudí: 

� autoritatívny štýl, pri ktorom sa vedúci pracovník zameriava na úlohy a výkon, 

rozdeľuje práce podriadeným a preferuje direktívny a dominantný štýl 

komunikácie smerom nadol 

� liberálny štýl, ktorý možno vnímať ako opak direktívneho (autoritatívneho) 

štýlu, vedúci sa snaží byť blízko svojim podriadeným, usiluje o ich spokojnosť 

a priateľské vzťahy, snaží sa byť obľúbený a nezriedka deleguje nepopulárne 

opatrenia na iné osoby 

� participatívny štýl, v rámci ktorého sa vedúci zaujíma o názory iných ľudí, 

avšak stále si zachováva rozhodovaciu právomoc a preferuje podporný 

a otvorený štýl komunikácie. 

Štýl vedenia pracovníkov je vždy spätý s osobnosťou manažéra a jeho 

uprednostňovaným štýlom riadenia. V kontexte dosahovania a zlepšovania pracovnej 

spokojnosti je vítaná kombinácia participatívneho štýlu riadenia a zvýšenej miery 

zamerania sa na potreby podriadených.  

Participatívny štýl kladie väčší dôraz na zapojenie (angažovanosť) 

pracovníkov pri riešení pracovných úloh, obmedzuje rozsah pôsobnosti vedúceho a 

dodáva podriadeným väčšiu autonómiu. Rozhodnutie o zvýšení zamestnaneckej 

angažovanosti je v prvom rade rozhodnutím managementu (Foot; Hook, 2005). Viac 

k tejto téme už bolo priblížené v častiach venovaných angažovanosti, oddanosti 

a autonómii pracovníkov. 

Zameranie sa manažéra na svojich podriadených zahŕňa najmä navodenie 

atmosféry dôvery a rešpektu vo vzájomných vzťahoch, uprednostnenie neformálnej 

komunikácie, úprimný záujem o prácu podriadených a ich názor a podpora ich 

osobného rastu (Štikar a kol., 2003). 
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Profesionálny rozvoj a kariéra 

Možnosť pracovného postupu v rámci organizácie rozhodne pozitívne vplýva 

na motiváciu pracovníka, pre mnoho ľudí má kariérny postup dokonca prvoradý 

význam, keďže skrz povýšenie sú lepšie finančne ohodnotení, majú radosť 

z vyššieho postavenia a nových pracovných ponúk. K pracovnej spokojnosti 

prispieva poznanie, že zamestnanec pracuje pre takú spoločnosť, ktorá otvorene 

ponúka príležitosť pre nadaných a výkonných jedincov postúpiť v kariérnom rebríčku 

a objaviť tak nový rozsah svojej pôsobnosti, zodpovednosti a prínosu pre spoločnosť. 

Ako však spomína Branham (2004), kľúčové pre pozitívne pôsobenie na celkovú 

hladinu pracovnej spokojnosti je práve ono poznanie, tj. aby si pracovník takúto 

možnosť kariérneho postupu v prostredí organizácie všimol a uvedomil. V opačnom 

prípade, keď si príležitosť k postupu neuvedomuje, preňho prakticky neexistuje. 

Aj z daného dôvodu v súčasnosti organizácie často asistujú pracovníkom pri 

riadení ich kariéry. Riadenie kariéry spočíva v tom, že sa ľuďom poskytujú príležitosti 

k rozvíjaniu ich kariéry, ku ich ďalšiemu vzdelávaniu a rozvoju, využitiu ich 

potenciálu, sú v týchto krokoch povzbudzovaní a spoločne sa plánuje ich budúca 

kariéra či následníctvo v manažérskych funkciách. Plánovanie kariéry predstavuje 

proces individualizovane spracovaný pre konkrétneho pracovníka, v rámci ktorého 

samotný pracovník aj organizácia hodnotia jeho schopnosti a možnosti uplatnenia 

a spoločne stanovujú reálne ciele jeho kariéry (Koubek, 2007).  

Výsledkom tejto procedúry je plán kariéry, ktorý v konečnom dôsledku 

umožní pracovníkovi získať náročnejšiu, zodpovednejšiu, prestížnejšiu a lepšie 

platenú prácu, v ktorej následne nájde uspokojenie. 
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Zamestnanecké výhody a starostlivosť o pracovníkov 

Starostlivosť a výhody pre zamestnancov sú súčasťou podnikového systému 

odmeňovania. Spolu s inými prostriedkami riadenia ľudských zdrojov, ako sú 

hodnotenie pracovníkov, ich participácia na rozhodovaní, možnosť uplatnenia ich 

kvalifikácie, podpora rozvoja a vzdelávania, sociálny program a ďalšie, majú efekt na 

celkovú mieru pracovnej spokojnosti v organizácii. 

Zamestnanecké výhody, ako ich definuje Koubek (2007), sú také formy 

odmien, ktoré organizácie poskytujú pracovníkom už len z titulu pracovného pomeru 

či iného vzťahu, na ktorého základe pracovník pre organizáciu vykonáva prácu. Na 

rozdiel od ohodnotenia vo forme mzdy či platu uvedených v predchádzajúcej časti, 

nebýva táto forma odmeny viazaná na výkon pracovníka, niekedy sa ale prihliada 

k funkcii pracovníka či jeho zásluhám v organizácii. Výhody tak nemajú priamy či 

bezprostredný dopad na výkon pracovníka, na druhú stranu, ich prínosy  sú 

badateľné v dlhodobejšom horizonte – odrazia sa na zvýšenej oddanosti, 

angažovanosti a spokojnosti pracovníkov, na dlhodobej výkonnosti celej organizácie 

ako aj na dobrej image spoločnosti oproti konkurencii v očiach jej zamestnancov i 

okolia. 

Koubek (2007) ďalej člení zamestnanecké výhody v rámci európskeho 

priestoru na tri skupiny: 

� výhody sociálnej povahy (príspevky organizácie v rámci dôchodkového 

poistenia, životného poistenia, na dopravu a pod.), 

� výhody, ktoré majú vzťah k práci (stravovanie pracovníkov, vzdelávanie 

a rozvoj, nákup firemných výrobkov, ...), a 

� výhody spojené s postavením v organizácii – pre kľúčových zamestnancov 

(služobný automobil a telefón, vybavenie kancelárie a pod.) 

Bláha a kol. (2005) zohľadňujú  v rámci zamestnaneckých výhod záujmy: 

� spoločenské (ktoré sa dajú následne premietnuť na daňových úľavách), 

� firemné, previazané na výkon pracovníkov (pričom organizácia takto prejavuje 

svoj záujem o jej pracovníkov), a 
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� záujmy zamestnancov, teda rešpektovanie ich potrieb za účelom 

zefektívnenia systému výhod. 

Samotná existencia zamestnaneckých výhod však úspech na poli pracovnej 

spokojnosti nezaručí. Realita býva žiaľbohu mnohokrát taká, že priemerný pracovník 

má len malú predstavu o ponuke výhod a možnostiach ich využívania, poprípade aj 

pri úsilí organizácie informovať ľudí o výhodách sú tieto informácie pre nich ťažko 

zrozumiteľné. Ako konštatuje Koubek (2007), v prvom rade musia byť informácie pre 

pracovníkov jasné a zrozumiteľné. Ak organizácia chce, aby zamestnanecké výhody 

zaznamenali pozitívny dopad na spokojnosť a motiváciu pracovníkov, mala by sa 

navyše zaujímať o to, ktoré konkrétne výhody jej zamestnanci preferujú a prečo. 

V nadväznosti na tento poznatok je potom vhodné ponúkať voliteľný systém 

zamestnaneckých výhod. Pracovník si tak vyberá z niekoľkých ponúk vhodne 

zostavených súborov či blokov výhod (menu), málokedy si však môže toto menu 

individuálne zostaviť v celej jeho šírke. V praxi je možné sa najčastejšie stretnúť 

s nasledujúcimi situáciami (Bláha a kol., 2005): 

I. systém „bufetu“ (kafetéria systém) 

- je možné si vyberať jednotlivé 

zamestnanecké výhody do výšky svojho 

zamestnaneckého účtu 

II. systém „jadra“ 

- predmetom voľby je len časť výhod, ostatné 

sú poskytované plošne všetkým 

III. systém „blokov“ kategórii zamestnancov 

- sú nadefinované kategórie pracovníkov 

a k nim je vytvorená ponuka daných výhod 

Nevýhodou voliteľného systému  zamestnaneckých výhod je náročnejšia 

administratíva s ním spojená, poprípade riziko, že pracovníci si môžu vybrať pre nich 

nevyhovujúcu ponuku výhod a keďže výber možno meniť len v určitých intervaloch, 

následky zlého výberu budú musieť istý čas znášať, čo sa môže taktiež odraziť v ich 

spokojnosti. 

jednotlivé zamestnanecké výhody 

I 

jadro 

voliteľný blok 

II 
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Čoraz viac svoju pozíciu medzi zamestnaneckými výhodami upevňuje 

vzdelanie zabezpečované organizáciou. Rozvojom pracovníkov sa rozumie 

predovšetkým starostlivosť o ich kvalifikáciu a jej prehlbovanie a rozširovanie. 

Koubek (2007) je toho názoru, že vzdelávaním pracovníkov a vytváraním priestoru 

a podmienok pre ich vzdelávanie zamestnávateľ nielen pozitívne ovplyvňuje ich 

motiváciu, ale aj spokojnosť a väzbu na organizáciu, pričom týmto spôsobom 

pripravuje pracovníkov na budúce pracovné úlohy a zvyšuje svoju atraktivitu na poli 

pracovných príležitostí, čím prispieva k znižovaniu fluktuácie zamestnancov. 

2.3.2 Vnútorné faktory 

Vnútorné faktory pôsobiace na celkovú spokojnosť pracovníka majú 

mimopracovný charakter, teda závisia na osobnej charakteristike (osobnostných 

faktoroch) a povahe jednotlivca. Podľa staršieho delenia (Kollárik, 1986) sa tieto 

faktory združujú do troch širších oblastí: 

� motivačné faktory, zahŕňajúce potreby, ambície a postoje jednotlivca 

� objektívne osobnostné činitele, ako vek, pohlavie, rodinný stav, podniková 

funkcia, doba zamestnania pracovníka v organizácii 

� osobné charakteristiky jednotlivca, napr. schopnosti učiť sa, zvládať stres 

a vychádzať s ľuďmi, emocionálna stabilita atď. 

Motivačné faktory 

Pojem motivácie bol už načrtnutý v úvode teoretickej časti. Vnútorné 

motivačné faktory sú faktory, ktoré si vytvárajú ľudia samotní a ktoré ich ovplyvňujú, 

aby sa určitým spôsobom chovali či zamerali svoju pozornosť určitým smerom, sú 

súčasťou jedinca, nie sú vnucované zvonka a majú hlbší a dlhodobejší účinok 

(Armstrong, 2007). Problematika motivácie zaujíma osobitnú, rozsiahlu časť v rámci 

riadenia ľudských zdrojov v podniku, pre stručnosť preto stačí uviesť, že na pracovnú 

spokojnosť majú vplyv také faktory, ako zaujímavá a podnetná práca, potreba 

sebarealizácie a získania pocitu vlastnej užitočnosti, ako aj užitočnosti svojej práce, 

dosiahnutie sebaúcty i rešpektu okolia, pocit zodpovednosti a pod. 
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Objektívne osobnostné činitele 

Jedným z osobných rysov majúcich rôzne efekty na pracovnú spokojnosť ľudí 

je ich vek. Existujú štúdie tvrdiace, že behom aktívneho života má uspokojenie 

z práce tendenciu pomerne stabilne rásť. Nad príčinami tohto efektu sa vo svojej 

práci zamýšľajú Arnold a kol. (2007). Dôvodom môže byť fakt, že starší ľudia mali 

viac času pre nájdenie vyhovujúcej práce ako ľudia mladí, môžu mať teda objektívne 

lepšie pracovné miesta. Starší ľudia môžu mať po rokoch znížené očakávania a je 

ľahšie ich teda uspokojiť. Zaujímavý je aj názor, že starší ľudia sú jednoducho 

prirodzene spokojnejší ako tí mladší („efekt kohorty“). Príčinou však môže byť aj 

neobjektívna vzorka starších pracovníkov, vzhľadom na to, že tí nespokojní mohli 

odísť do predčasného dôchodku. Mierne odlišný pohľad možno zvoliť podľa 

výsledkov dávnejšieho britského výskumu (vypracované Clarkom a kol.), podľa 

ktorého je uspokojenie z práce pomerne vysoké u veľmi mladých ľudí vstupujúcich 

do zamestnania (pred 20. rokom), následne ale klesá (aj u tridsiatnikov), dna 

dosahuje cca v 36. roku a následne sa opäť zvyšuje (na svoju počiatočnú úroveň 

u štyridsiatnikov) a u päťdesiatnikov a šesťdesiatnikov naďalej stabilne rastie. 

Arnold a kol. (2007) sa ďalej zaoberajú aj rozdielnymi pohľadmi na 

uspokojenie z práce vzhľadom na pohlavie. Odvolávajú sa pri tom na štúdie, podľa 

ktorých je u žien pracovná spokojnosť v priemere nižšia než u mužov. Príčiny však 

nehľadajú v stereotype, ale tieto rozdiely zdôvodňujú tým, že ženy majú väčšinou 

horšiu prácu než muži – čiže je tu vplyv rozdielneho postavenia v organizácii 

a rozdielneho charakteru práce. Dôvodom je poprípade aj skutočnosť, že príjem ženy 

je v domácnosti vedľajší (živiteľom rodiny je muž, v súčasnosti je to ale čoraz viac 

ojedinelý jav). Dôkaznosť takýchto výskumov je však obmedzená, nakoľko nemalý 

počet iných štúdií vykazuje odlišné výsledky. Skôr je potrebné sa zamerať na rôzne 

faktory spokojnosti, rozdielnych podľa pohlavia – ako spomína Kollárik (1986), pre 

mužov je dôležitejšie dosiahnutie prestíže, ocenenia a postupu v práci, ženy 

uprednostňujú sociálne aspekty práce – uznanie, pocit pracovnej istoty, dobré 

medziľudské vzťahy a pod. 
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Osobné charakteristiky 

Osobné charakteristiky či rysy sú, ako uvádza Armstrong (2007), relatívne 

stabilné a trvalé stránky jedinca, vďaka ktorým sa odlišuje od iných ľudí. Tieto rysy do 

určitej miery umožňujú predpovedať chovanie konkrétneho človeka v rôznych 

situáciách. Na základe jednotlivých charakteristík môže zamestnávateľ očakávať, 

ako bude pracovník úspešný pri riešení svojich pracovných úloh (podľa povahy 

práce/zamestnania sú potrebné rôzne kombinácie osobnostných rysov) a nakoľko 

bude prospievať k dobrým medziľudským vzťahom na pracovisku (potreba 

pozitívnych vlastností). 

Kvôli ich dôležitosti (nielen pre oblasť pracovnej spokojnosti) zohrávajú 

osobné charakteristiky a ich nositelia významnú úlohu už pri analýze personálnych 

potrieb organizácie a výbere pracovníkov. Požadované osobné vlastnosti a rysy, 

spolu s ostatnými potrebnými znalosťami a schopnosťami (fyzickými, intelektuálnymi, 

odbornými), sú prenesené do špecifikácie pracovného miesta, určenej pre 

uchádzačov (Bláha a kol., 2005).  

Vysoké nároky pri zostavovaní špecifikácie sú pochopiteľné, avšak nadmerné 

požiadavky na schopnosti pracovníka môžu kvôli ich neskoršiemu nedostatočnému 

využitiu následne viesť ku vzniku pracovnej nespokojnosti. 



 22 
 

2.4 Meranie pracovnej spokojnosti 

Po predstavení širokej škály faktorov, ktorých kombinácia vplýva na pracovnú 

spokojnosť zamestnancov, nasleduje podkapitola venovaná popisu spôsobov, akým 

možno merať celkovú mieru spokojnosti v organizácii. Na ohodnotenie jednotlivých 

faktorov spokojnosti je samozrejme najprv potrebné poznať názory samotných 

pracovníkov. Tie sa skúmajú pomocou ankiet. 

Armstrong (2007) uvádza podrobný popis štyroch metód realizácie ankiet: 

1. použitie dotazníku – dotazník môže byť distribuovaný všetkým pracovníkom 

v organizácii, alebo iba určitej reprezentatívnej časti (vzorke). Dotazníky môžu 

mať štandardizovanú podobu (tj. sú univerzálne, pre použitie vo viacerých 

organizáciách), alebo môžu byť vytvorené špeciálne pre potreby konkrétnej 

spoločnosti. Výhodou štandardizovaných dotazníkov je, že boli v minulosti už 

mnohokrát vyskúšané a je dokonca možné výsledky prieskumu v danej 

spoločnosti  porovnávať s inými organizáciami (benchmarking). Ku 

štandardizovanému dotazníku však možno dodávať aj upravené otázky, 

potrebné pre konkrétnu organizáciu. Vlastný upravený dotazník sa dá použiť 

k výskumu špecifických problémov tej ktorej spoločnosti, vo viacerých 

prípadoch je ale nutné využiť profesionálnych skúseností a odbornosti tretej 

strany. Na otázky použité v dotazníku respondenti odpovedajú uvedením 

vlastnej, voľnej odpovede, výberom z niekoľkých možností verbálnej 

odpovede, alebo mierou súhlasu s prejavenou myšlienkou uvedením 

príslušnej hodnoty na danej číselnej či grafickej stupnici. Obecnými výhodami 

dotazníku oproti iným voľbám je jeho finančná a časová nenáročnosť, kedy sa 

dá za pomerne krátky čas dajú analyzovať názory veľkého množstva 

respondentov. 

2. použitie rozhovoru – výskum s využitím individuálnych rozhovorov 

s pracovníkmi má rôzne formy, podľa zvoleného typu rozhovoru. Je možné 

voľne diskutovať o širokom okruhu otázok, využívať otázky s otvoreným 

koncom. Pre zameranie sa výhradne na určitú problematiku je možné použiť 

formu pološtruktúrovaného rozhovoru, ktorý sa bude pridŕžať konkrétnych 

bodov, pričom by sa mal nechať pracovníkovi priestor na diskusiu za účelom 

získania otvorených a hodnotných názorov. Výrazne štruktúrovaný rozhovor 
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však stráca pôvodnú výhodu tejto formy ankety, ktorou je väčšia 

pravdepodobnosť získania presného, obšírneho, skutočného a tým pádom 

pre potrebu výskumu hodnotnejšieho názoru respondenta. Pri rozhovore 

s pracovníkom je dokonca možné, že sám poskytne svoj návrh na riešenie 

určitého problému. Klasickými nevýhodami rozhovoru sú potom jeho finančná 

a časová náročnosť, kedy nie je možné získať názor širšieho okruhu ľudí. 

3. využitie kombinácie dotazníku a rozhovoru – kombinuje prednosti 

predchádzajúcich foriem ankety, tj. kvantitu údajov dotazníku a kvalitatívnu 

úroveň rozhovoru. Odporúčanie znie teda tak, aby dotazníky boli 

popretkávané s do hĺbky idúcimi rozhovormi (aj v prípade obmedzenej vzorky 

respondentov). Variantou je aj skupinová diskusia na tému odpovedí 

získaných formou dotazníku – v tomto prípade však môžu nastať u niektorých 

ľudí komplikácie s prezentovaním svojich názorov na verejnosti. 

4. využitie diskusných skupín – jedná sa o získavanie názorov a postojov na 

určité záležitosti od reprezentatívnej vzorky pracovníkov. Znakmi takejto 

formy výskumu je štruktúrovanosť, informovanosť, konštruktívnosť 

a dôvernosť získaných informácií. 

Pri realizovaní ankiet sa respondenti vyjadrujú k pracovnej spokojnosti ako 

celku, ako aj k jednotlivým faktorom spokojnosti. Spokojnosť zisťovaná v prieskume 

môže mať jedno- alebo dvojdimenzionálny rozmer. Použitá forma ankety, typy otázok 

a spôsob ich vyhodnotenia, získané výsledky, ako aj ich využitie sú rozdielne v rámci 

zvolenej metódy merania pracovnej spokojnosti. Existuje hneď niekoľko metód 

merania uspokojenia z práce, Arnold a kol. (2007) udávajú napr. index popisu práce 

(Job Description Index), stupnice uspokojenia z práce (Job Satisfaction Scales) či 

stupnice uspokojenia z práce v rámci indikátoru stresu z povolania (Occupational 

Stress Indicator – OSI). Tieto merania zisťujú a prezentujú názory a postoje 

pracovníkov k ich práci ako celku, aj k jej jednotlivým aspektom - mzde, pracovným 

podmienkam a pod. Príklad takéhoto merania (OSI) a jeho prvkov je možné vidieť na 

nasledujúcej stránke v obrázku č. 2.2. 

Hodnotenie celkových ukazovateľov spokojnosti pracovníkov (teda celkového 

uspokojenia s prácou) nemá ale vysokú vypovedaciu hodnotu. Za účelom 

identifikácie problémových oblastí je potrebné sa sústrediť na analýzu spokojnosti či 
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nespokojnosti u konkrétnych aspektov práce, aby následne bolo možné zjednať 

nápravu. Túto myšlienku presadzuje vo svojej práci Armstrong (2007), pretože ako 

tvrdí, zamestnanci sú náchylní pri otázke na ich celkovú spokojnosť s prácou 

deklarovať relatívnu spokojnosť, napriek ich prípadnej nespokojnosti alebo 

sťažnostiam na niektoré stránky ich zamestnania. Armstrong to odôvodňuje tým, že 

zamestnanci aj napriek určitej nespokojnosti nezamýšľajú opustiť svoju prácu 

a nemajú skutočnú túžbu vykonávať iné zamestnanie. Stáva sa tak aj v prípade, keď 

pracovníci so svojou prácou síce celkovo spokojní sú, ale nevyhovujú im určité jej 

stránky. 

Obr. 2.2: Vzor Occupational Stress Indicator (OSI) 

 

Zdroj: Psychologie práce (Arnold a kol.; 2007) 
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2.5 Dôsledky nespokojnosti z práce 

V predchádzajúcich častiach práce boli popísané možné priaznivé vplyvy 

pracovnej spokojnosti na  výkonnosť organizácie a iné podnikové ukazovatele. Avšak 

pri jej absencii (resp. existencii veľkej nespokojnosti s prácou – podľa 

dimenzionálneho pohľadu) dopadá na spoločnosť množstvo negatívnych javov, ktoré 

majú vzťah k celkovej výkonnosti organizácie, k atmosfére medziľudských vzťahov 

a pohode na pracovisku, či k miere pracovného stresu zamestnancov a ich 

osobnému výkonu. Previazanosť stresu a spokojnosti pracovníkov s jednotlivými jej 

faktormi a následný spätný vplyv na nich aj celú spoločnosť ostatne znázorňuje aj 

obrázok 2.3. 

Obr. 2.3: Dynamika pracovného stresu 

 
Zdroj: Psychologie práce (Arnold a kol; 2007) 
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Z obrázku je zrejmé, že faktory stresu sa často prelínajú s faktormi 

spokojnosti. Nespokojnosť pracovníkov je sprevádzaná zvýšeným pôsobením stresu 

a má za následok ako individuálne nežiaduce stavy a choroby, ktoré vplývajú na 

jednotlivca a jeho zdravie, tak aj „choroby“ v poňatí celej organizácie – najmä 

zníženie jej výkonu a kvality výstupu, nadmerný nárast fluktuácie a absencií 

pracovníkov a problémy v obchodných a priemyselných vzťahoch s partnermi. 

Fluktuáciou rozumieme príliv a odliv pracovníkov, v rámci pracovnej 

spokojnosti bude ale smerodajný najmä odchod pracovníkov z organizácie za 

účelom zamestnania sa v inej spoločnosti. Aj keď istá úroveň odchodov je prijateľná 

a žiaduca, ich nárast z dôvodu nespokojnosti zamestnancov so sebou prináša 

vysoké náklady na obsadenie uvoľnených pozícií novými pracovníkmi a zhoršuje 

image firmy. Medzi uspokojením z práce, poprípade mierou oddanosti pracovníkov, 

a mierou odlivu pracovníkov je tak nepriama úmera, čiže je preukázateľné, že 

nespokojnosť v práci a následnú stratu záujmu o ňu riešia pracovníci často 

odchodom z organizácie (Štikar a kol., 2003). Je nutné dodať, že zahraničné štúdie 

(Branham, 2009) poukazujú najmä na fakt, že až 90% odchádzajúcich pracovníkov 

uvádza ako príčinu odchodu nespokojnosť s nefinančnými faktormi pracovnej 

spokojnosti (predovšetkým s vyhliadkami na kariéru a prístupom nadriadených). 

Štikar taktiež definuje absentérstvo, ako neodôvodnenú (v prípade 

nepriaznivého dopadu nespokojnosti) neprítomnosť na pracovisku. Miera absencie 

podľa neho závisí na záujme pracovníka o vykonávanú prácu, miere jeho 

predchádzajúcej adaptácie na pracovné miesto, možných problémoch plynúcich 

z psychologickej zmluvy (tj. prípadné nesplnené očakávania zo strany zamestnanca) 

a na iných faktoroch pracovnej spokojnosti. Vysoká miera absencie u pracovníkov 

môže byť predikciou ich budúcej fluktuácie. V konečnom dôsledku absencia takisto 

zvyšuje náklady organizácie, ako mzdové, tak aj časové – neprítomného pracovníka 

je totiž potreba dočasne nahradiť, či už z interných, alebo externých zdrojov. 
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2.6 Zhrnutie teoretickej časti 

V úvode teoretickej časti diplomovej práce boli prezentované základy 

problematiky pracovnej spokojnosti, z ktorých sa ďalej v tejto práci vychádza. 

Následne sme sa zamerali na rozbor teoretických úvah a prístupov k pôsobeniu 

spokojnosti pracovníkov na oblasť výkonnosti organizácie – práve presvedčenie 

o pozitívnom vplyve spokojných pracovníkov na zvyšovanie výkonu spoločnosti je 

hlavným dôvodom, prečo sa danej problematike venuje v ekonomických a odborných 

kruhoch toľko pozornosti a takisto aj dôvod, prečo sa tejto téme venujem vo svojej 

diplomovej práci. 

Prevažná časť teórie sa ale zaoberá bližším popisom jednotlivých faktorov 

pracovnej spokojnosti, z ktorých každý jeden čiastočne vplýva na spokojnosť 

pracovníkov a spoločne determinujú jej celkovú úroveň v organizácii. Väčší rozsah 

podkapitoly o faktoroch spokojnosti je daný tým, že práve výskum pracovnej 

spokojnosti – a tým pádom aj skúmanie spokojnosti pracovníkov s jej konkrétnymi 

faktormi – je stredobodom praktickej časti diplomovej práce. Zamestnanci vybranej 

spoločnosti budú hodnotiť najmä vonkajšie faktory spokojnosti – medziľudské vzťahy 

na pracovisku, vzťahy s vedúcimi pracovníkmi, pracovné prostredie v ktorom pracujú, 

charakter vykonávanej práce, odbornú a kariérnu stránku ich rozvoja a samozrejme 

oblasť odmeňovania a benefitov. Teoretické znalosti o pôsobení faktorov spokojnosti 

budú následne využité pri vyhodnotení výsledkov výskumu a hľadaní súvislostí medzi 

nimi a celkovou pracovnou spokojnosťou. 

Meranie pracovnej spokojnosti, čiže získavanie názorov a hodnotení 

pracovníkov na jednotlivé determinanty ich uspokojenia z práce, bude vykonané 

dotazníkovou formou. Výstupy merania budú následne analyzované a štatisticky 

vyhodnotené. V prípade vyskytnutia sa problémov v tejto oblasti bude zistený rozsah 

ich dôsledkov a budú podané aj príslušné návrhy na zlepšenie nepriaznivej situácie 

a posun k ideálnemu stavu, čerpajúc pritom opäť z poznatkov obsiahnutých 

v teoretickej časti a získaných štúdiom príslušnej odbornej literatúry. 
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3. Prieskum pracovnej spokojnosti zamestnancov 

v organizácii 

Výskum pracovnej spokojnosti sa udial v spolupráci so zamestnancami 

slovenskej pobočky spoločnosti Böhler v Martine. 

 

 

Böhler Slovakia 

Böhler je rakúsky výrobca ušľachtilých ocelí s dlhou tradíciou. Jeho obchodné 

a výrobné prevádzky sa, čerpajúc z interných zdrojov spoločnosti, nachádzajú vo 

viac ako 20 krajinách sveta, sídlo spoločnosti je vo Viedni. Martinská pobočka 

Böhler-Uddeholm (spoločnosť, pod ktorú patrí aj obchodná skupina Böhler) vznikla 

v roku 2004, keď spoločnosť rozširovala výrobné priestory.  

Hlavnou činnosťou spoločnosti v Martine je predaj a opracovanie ušľachtilej 

ocele, ktorú dováža z Rakúska (Böhler) a Švédska (Uddeholm). Martinská pobočka 

zastrešuje slovenský trh, pričom dodáva svoje produkty približne 500 zákazníkom 

z celého Slovenska. Pobočka zároveň disponuje skladom s asi 80 tonami materiálu, 

kapacitami na delenie, trieskové opracovanie, tepelné a chemicko-tepelné 

spracovanie nástrojových ocelí.  

Ako ďalej vyplýva z interných zdrojov spoločnosti, od roku 2007 má Böhler-

Uddeholm Slovakia certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000, 

systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004 a systém 

manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 18001:1999. 

Spoločnosť má taktiež svoj etický kódex, v rámci svojej politiky sa Böhler zameriava 

na dosahovanie dlhodobých partnerských vzťahov a vysokú kvalitu svojich služieb 

a produktov. 

So zvolením vedenia spoločnosti som v spoločnosti vykonal výskum 

pracovnej spokojnosti jej zamestnancov. Martinská pobočka zamestnáva spolu 28 

ľudí. 
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3.1 Analýza pracovnej spokojnosti v organizácii 

Ako už bolo spomenuté, stredobodom praktickej časti diplomovej práce je 

práve prieskum pracovnej spokojnosti, konkrétne v pobočke spoločnosti Böhler-

Uddeholm, a jej následná podrobná analýza. Pre zistené javy a skutočnosti sa 

budeme snažiť nájsť príčiny, pre prípadne zistené problémy a priestory pre zlepšenia 

budú uvedené nápravné návrhy a opatrenia v rámci možností tejto práce. 

Metóda výskumu 

Prostriedkom pre zistenie spokojnosti pracovníkov, ich preferencií a názorov, 

sa stal dotazník. Táto forma výskumu sa štandardne využíva pri zhromažďovaní 

údajov o postojoch zamestnancov k rôznym aspektom ich práce. Prednosti tejto 

metódy už boli spomenuté vyššie, ako rozhodujúce sa dajú uviesť rýchlosť a kvantita 

získaných informácií. Použitý dotazník obsahuje celkovo 29 otázok, ktoré sa 

sústredia ako na mieru celkovej pracovnej spokojnosti, tak aj na jednotlivé oblasti 

spokojnosti pracovníkov. Tí na uvedené otázky odpovedajú väčšinou výberom 

hodnoty z päťmiestnej číselnej stupnice, podľa miery ich spokojnosti či súhlasu 

s uvedeným tvrdením alebo faktorom spokojnosti (konkrétne od čísla 1, ktoré 

vyjadruje úplnú spokojnosť či súhlas s tvrdením, cez číslo 3 s neutrálnym či 

nerozhodným postojom, až po číslo 5 vyjadrujúce úplnú nespokojnosť či nesúhlas 

s uvedeným tvrdením). Je taktiež zachovaný otvorený priestor pre ich vyjadrenia 

k problematike a konkrétnym determinantom spokojnosti.  

Dotazník je samozrejme kompletne anonymný. Nebola využitá žiadna 

univerzálna podoba dotazníku, výber otázok bol ovplyvnený snahou reflektovať 

špecifiká vybranej organizácie, pričom sa riadil postupmi v súčasnosti štandardne 

používanými pri tvorbe dotazníkov takéhoto typu. Päťmiestna číselná škála 

spokojnosti bola použitá z najmä dôvodu väčšej vypovedacej schopnosti získaných 

údajov a možnosti porovnávať zistené hodnoty v rámci viacerých oblastí spokojnosti, 

alebo medzi jednotlivými skupinami respondentov. Pracovníci boli pre potreby 

výskumu členení do skupín podľa veku, pohlavia či pracovného zaradenia. Bližšie 

podrobnosti a kompletnú podobu dotazníku možno vidieť v prílohe č. 1. 
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Skúmaný súbor – respondenti 

Prieskumu sa zúčastnilo všetkých 28 pracovníkov pobočky spoločnosti. Po 

vykonanej úvodnej pilotáži, po ktorej boli mierne upravené určité otázky, bol dotazník 

distribuovaný každému pracovníkovi v papierovej podobe, na jeho vyplnenie bolo 

k dispozícií niekoľko dní. Po spätnom zozbieraní dotazníkov možno konštatovať ich 

100%-nú návratnosť, pričom všetky bolo možné následne využiť pre výskum. 

Súbor respondentov možno rozdeliť na niekoľko skupín. Už bolo uvedené, že 

pre potreby výskumu bude braný ohľad na rozdelenie podľa veku pracovníka, jeho 

pohlavie a pracovné zaradenie. Toto rozdelenie je nasledovné:  

Obr. 3.1: Pohlavie respondentov Obr. 3.2: Pracovné zaradenie respondentov 

 

 

 

 

Ako je vidieť v obrázku 3.1, zástupcov mužského pohlavia pracuje v pobočke 

až 22, čo činí 79% všetkých pracovníkov, žien tu pracuje len šesť. Tento nepomer 

však vyplýva najmä zo skutočnosti, že v technickom oddelení (sklad, delenie 

a opracovanie ocelí) pracujú iba muži (robotníci) – ženy spolu so zvyškom mužskej 

časti pracujú v obchodnom a hospodárskom oddelení (THP), ako znázorňuje aj 

obrázok 3.2. Pobočka spolu zamestnáva celkom 11 robotníkov, čo činí 39% všetkých 

pracovníkov. Zo 17 pracovníkov THP tak ženy predstavujú 35%, čo je predsa len 

priaznivejší pomer. 

Vekovú štruktúru zamestnancov pobočky bližšie prezentuje nasledujúci 

obrázok 3.3: 

Aké je Vaše pohlavie? 

21% 

79% 

ženy muži

Aké je Vaše pracovné zaradenie? 

61% 

39% 

THP robotník
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Obr. 3.3: Veková štruktúra respondentov 

 

 

 

 

Absolútne aj relatívne zastúpenie jednotlivých vekových kategórií je jasné 

a prehľadné. Prekvapujúco pôsobí na prvý pohľad nízky počet starších pracovníkov, 

avšak pobočka spoločnosti je stále pomerne mladá a keďže pri nábore 

zamestnancov boli viac uprednostňovaní mladší uchádzači, je dnešná veková 

štruktúra pochopiteľná. Starší pracovníci zastávajú vedúce pozície, pričom vekové 

rozloženie robotníkov a THP pracovníkov je rovnomerné (približne rovnaký podiel 

z prvej aj druhej vekovej skupiny). 

3.2 Výsledky dotazníkového prieskumu 

Otázky v dotazníku mali za úlohu získať informácie o celkovej miere 

spokojnosti pracovníkov a širokej škále determinantov, ktoré ju utvárajú a ktoré 

v rôznej miere a odlišným spôsobom vplývajú na ľudí. Obsahovo blízke otázky sú 

usporiadané v skupinách tak,  aby nasledovali za sebou a respondent sa mohol pri 

odpovedi sústrediť vždy na konkrétnu oblasť jeho práce. Pracovníci postupne 

odpovedali na otázky z oblastí celkovej pracovnej spokojnosti, spokojnosti so 

vzťahmi na pracovisku, pracovnými podmienkami, hodnotili ich vzťah k organizácii 

a k nadriadeným, vyjadrili sa aj k odmeňovaniu a rôznym aspektom práce. Po 

zozbieraní dotazníkov a ich štatistickom spracovaní bude venovaný priestor 

prezentácii výsledkov prieskumu, ktorá bude tvoriť značnú časť tejto kapitoly. 

Pracovná a životná spokojnosť 

V úvode dotazníku boli nastolené otázky, ktorých cieľom bolo zistiť celkovú 

úroveň pracovnej spokojnosti zamestnancov a to, nakoľko sú spokojní aj vo svojom 

osobnom či rodinnom živote. 

→ 11 pracovníkov 
 
→ 15 pracovníkov 
 
→ 2 pracovníci 
 
→ žiaden pracovník nad 50 rokov 
 

Aký je Váš vek? 

39% 

54% 

7% 

18 - 30

31 - 40

41 - 50

  51 +
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Súhrn názorov pracovníkov na ich spokojnosť s prácou ako celkom je možné 

si prezrieť v obrázku 3.4. 

Obr. 3.4: Celková pracovná spokojnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z obrázku jednoznačne vyplýva dominancia spokojných pracovníkov, keď 

veľmi (5) a čiastočne (16) spokojní zamestnanci tvoria spolu 75 % súboru. Ani jeden 

pracovník nevyjadril úplnú nespokojnosť s prácou, čiastočne nespokojní sú traja 

zamestnanci, zvyšní štyria sa nevedeli prikloniť ani na stranu spokojnosti, ani na 

stranu nespokojnosti. Je možné polemizovať, či je trojštvrtinová spokojnosť 

pracovníkov dostatočná, avšak absolútna hodnota troch (len čiastočne) 

nespokojných pracovníkov ukazuje na vysokú mieru spokojnosti v pobočke. 

Miera celkovej pracovnej spokojnosti sa môže líšiť podľa skupiny pracovníkov 

– v tomto prípade vzhľadom k pohlaviu, veku či pracovnému zaradeniu. 

Obr. 3.5: Celková spokojnosť podľa pohlavia, veku a pracovného zaradenia pracovníkov 

 

 

 

 

 

 

Celková pracovná spokojnosť podľa 
pohlavia

18%

59%

18%
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17%

50%
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33%
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9%
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9%

24%
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Celková pracovná 
spokojnosť podľa veku

18%

55%

9%

18%

7%

67%

20%

7%

0%

0%

0%

100%
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Otázka č. 1 – Ste spokojný so svojou prácou ako celkom? 

18% 

57% 

14% 

11% 
0% 

veľmi spokojný 
čiastočne spokojný 
neviem posúdiť

čiastočne nespokojný 
veľmi nespokojný 
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Rozdiely medzi skupinami pracovníkov znázorňuje obrázok č. 3.5, ktorý 

obsahuje spolu tri grafy. Pre väčšiu vypovedaciu schopnosť a lepšie porovnávanie 

hodnôt, sú tieto uvedené relatívne (teda ako pomerná spokojnosť podľa početnosti 

danej skupiny pracovníkov). Vzhľadom na to, že ani jeden pracovník neuviedol úplnú 

nespokojnosť s prácou, táto sa v obrázku nenachádza. 

Prvý graf porovnáva rozdielnu úroveň spokojnosti zamestnaných mužov 

a žien. V oblasti úplnej a čiastočnej spokojnosti je badať iba o niečo vyššiu 

spokojnosť mužov, čiastočnú nespokojnosť ale uvádza viac žien ako mužov. Možné 

príčiny rozdielov spokojnosti medzi pohlaviami boli naznačené už v teoretickej časti. 

V tomto prípade však medzi pohlaviami nemožno konštatovať veľmi výrazný rozdiel 

– súhrnná spokojnosť mužov činí 77% a žien 67%.  

V strednom grafe je miera spokojnosti THP (obchodných a hospodárskych) 

pracovníkov a robotníkov. Úroveň čiastočnej spokojnosti je pri oboch skupinách 

takmer rovnaká, úplnú spokojnosť však udáva viac THP pracovníkov, naopak viac 

robotníkov sa nevie v tejto oblasti vyjadriť. Súhrnná spokojnosť robotníkov je tak 

64%, u THP pracovníkov je to až 83 %. Téma rozdielnej spokojnosti podľa 

charakteru práce bola taktiež rozvinutá v teoretickej časti, v tomto prípade sa ale 

skutočne zdá, že pracovníci na vyššie kvalifikovaných pracovných miestach (THP) sú 

spokojnejší. 

Tretí graf znázorňuje celkovú pracovnú spokojnosť rozlíšenú podľa vekovej 

kategórie pracovníkov. Obidvaja pracovníci nad 40 rokov uvádzajú úplnú spokojnosť 

s prácou, väčšina zástupcov prvých dvoch vekových kategórií je s prácou ako 

celkom čiastočne spokojná. Približne pätina tridsiatnikov sa k otázke svojej 

spokojnosti nevedela vyjadriť. V skupine čiastkových nespokojencov je mierne viac 

zastúpená skupina najmladších pracovníkov, celková spokojnosť je však pre  obe 

kategórie (18-30 a 31-40 rokov) takmer rovnaká - 74%. Vzhľadom na to, že 

zástupcovia staršej generácie (a to tiež len 41-50) sú len dvaja (aj keď spokojní), 

tvrdenie že vyšší vek znamená aj vyššiu celkovú spokojnosť sa nedá overiť. 
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Mieru spokojnosti pracovníkov s ich osobným/rodinným životom prezentuje 

nasledujúci obrázok č. 3.6: 

Obr. 3.6: Spokojnosť s osobným (rodinným) životom 

 

 

 

 

Znázornená je drvivá prevaha spokojnosti ľudí s mimopracovným životom. 

Len jediný človek sa nevedel prikloniť ani na jednu stranu, pomer medzi úplne (14) 

a čiastočne (13) spokojnými je vyrovnaný. 96%-ná spokojnosť je tak výrazne vyššia, 

ako tá pracovná. Úvahy rozvinuté v úvode práce, kde sa posudzoval vzájomný vplyv 

pracovnej a životnej spokojnosti, tak môžu byť opodstatnené, samozrejme v tomto 

prípade by to bola životná spokojnosť, ktorá by priaznivo ovplyvňovala tú pracovnú. 

Vzťah k organizácii 

Zistiť spokojnosť so zamestnávateľom, respektíve získať názor pracovníkov 

na obraz/image spoločnosti ako dobrého zamestnávateľa mali nasledujúce otázky. 

Po ich vyhodnotení by bolo možné odhadnúť mieru lojality zamestnancov 

a pravdepodobnosť ich fluktuácie. 

V nižšie uvedenom obrázku 3.7 sú vykreslené odpovede na tretiu otázku 

v dotazníku „Keby ste sa znovu rozhodovali o výbere zamestnania, vybrali by ste si 

opäť túto spoločnosť?“. Odpovede by mali ukazovať iný pohľad pracovníkov na 

spokojnosť z doterajšieho pôsobenia vo firme, istý vzťah ku zamestnávateľovi 

a predikciu možného budúceho odchodu z organizácie. 

Otázka č. 2 – Ste spokojný so svojím osobným (rodinným) životom?

50% 

46% 

0% 0% 
4% 

veľmi spokojný 
čiastočne spokojný 
neviem posúdiť

čiastočne nespokojný 
veľmi nespokojný 
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Obr. 3.7: Rozhodovanie o opätovnom zamestnaní sa v spoločnosti 

 

 

 

 

Výsledky sú pre spoločnosť uspokojivé. Spolu až 89 % respondentov sa 

vyslovilo, že neľutujú svoje rozhodnutie zamestnať sa v pobočke spoločnosti. Úplný 

nesúhlas, ani neutrálny postoj nezaujal ani jeden pracovník. Čiastočný nesúhlas 

s myšlienkou opätovného zamestnania sa vo firme vyslovilo 11 % respondentov, čo 

sú spolu traja pracovníci. Vysoká úroveň spokojnosti v tejto oblasti limituje fluktuačné 

tendencie a napovedá o dobrej lojalite zamestnancov. 

Podobné zameranie má otázka č. 4 „Odporučili by ste známym zamestnanie 

v spoločnosti?“. Pri jej vyplňovaní pracovníci hodnotili image spoločnosti ako dobrého 

zamestnávateľa, čo predstavuje aj určitú hrdosť na fakt, že pre spoločnosť pracujú. 

Obr. 3.8: Odporučenie spoločnosti známym 

 

 

 

 

Na prvý pohľad je zrejmé, že pracovníci nie sú jednoznačne naklonení 

myšlienke odporučiť spoločnosť ako dobrého zamestnávateľa známym. Súhlas 

vyslovilo spolu iba 57% respondentov (oproti 89% spokojným pracovníkom 

v predchádzajúcej otázke) a takmer pätina vyjadrila nesúhlas. Skutočná miera 

spokojnosti so zamestnávateľom sa teda nachádza niekde medzi týmito hodnotami. 
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Otázka č. 3 - Keby ste sa znovu rozhodovali o výbere zamestnania, vybrali by ste si opäť 
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Pracovné podmienky 

Séria otázok zisťujúcich spokojnosť pracovníkov s pracovnými podmienkami 

zahŕňa spolu päť otázok. Prvá z nich mala za úlohu preskúmať spokojnosť 

s pracovným prostredím na pracovisku (najmä s priestormi, technickým a sociálnym 

vybavením, osvetlením, atď. – viď teoretickú časť). Vyhodnotenie je uvedené v grafe 

v obrázku č. 3.9. 

Obr. 3.9: Spokojnosť s pracovným prostredím na pracovisku 

 

 

 

 

Z výsledkov vyplýva jednoznačná spokojnosť respondentov s pracovným 

prostredím, keď úplnú spokojnosť prejavuje až 23 z nich, čiastočnú spokojnosť 

potom udáva zvyšných 5 respondentov. Keďže z hľadiska pracovného zaradenia sa 

v pobočke vyskytujú dve hlavné skupiny pracovníkov s čiastočne odlišným 

prostredím v ktorom pracujú, je do vyhodnotenia vzaté aj toto kritérium. Následne 

spoznávame, že drvivá väčšina pracovníkov obchodného a hospodárskeho 

oddelenia (THP) hlási absolútnu spokojnosť s prostredím, kým pomer čiastočne 

a úplne spokojných robotníkov je vyrovnaný. Dôvodom tohto stavu môže byť fakt, že 

by robotníci mali určité výhrady k ich pracovnému prostrediu. 

Pre prípad nespokojnosti s konkrétnymi aspektmi pracovného prostredia bol 

pri otázke ponechaný voľný priestor pre vyjadrenie sa. Iba štyria respondenti využili 

túto príležitosť, pričom ich odpovede by sa dali zhrnúť do jednej požiadavky – a to 

spríjemnenia prostredia, umožňujúcemu uľaviť si od stresu. Téme spríjemnenia 

prostredia sa budeme ešte venovať neskôr. 

Otázka č. 5 – Ste spokojný s prostredím na Vašom pracovisku?
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Druhá z otázok k téme pracovného prostredia mala bleskovo zistiť pohľad 

pracovníkov na úroveň bezpečnosti práce v spoločnosti. V tomto prípade im boli 

dané na výber iba kladná a záporná odpoveď. Vysoká bezpečnosť práce je dôležitá 

nielen pre spokojnosť pracovníkov, ale aj pre bezproblémový chod organizácie. Preto 

by mali byť aj menšie výhrady pracovníka k úrovni bezpečnosti považované za 

známku jej nedostatočnej úrovne. 

Obr. 3.10: Úroveň bezpečnosti práce 

 

 

 

Ako je vidieť na obrázku 3.10, sto percent pracovníkov označilo úroveň 

bezpečnosti práce v spoločnosti za dostačujúcu. Nikto pochopiteľne nevyužil priestor 

pre uvedenie výhrad k bezpečnosti. Pre spoločnosť je to samozrejme dobrá správa, 

aj keď takýto výsledok by mal byť všeobecne samozrejmosťou. 

Ďalšia otázka skúmala mieru spokojnosti s pracovnou dobou ako celkom. Na 

výslednú úroveň spokojnosti tak mali vplyv ako samotná dĺžka pracovnej doby 

(vrátane nadčasov), možnosť jej pružného prispôsobenia a rozloženia. Výsledky sú 

znázornené v grafe v obrázku č. 3.11. 

Obr. 3.11: Spokojnosť s pracovnou dobou 
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Rozloženie odpovedí na túto otázku je oveľa viac rovnomernejšie ako pri 

predchádzajúcich otázkach. Najviac respondentov sa vyslovilo za čiastočnú 

spokojnosť s pracovnou dobou (spolu 13), veľmi spokojní s pracovnou dobou sú iba 

traja pracovníci. Až štvrtina zamestnancov (7) je čiastočne nespokojná s pracovnou 

dobou, vôbec prvýkrát v prieskume sa objavuje veľká nespokojnosť – konkrétne pri 

dvoch pracovníkoch. Traja pracovníci sa k otázke nevedeli vyjadriť. Celkovo tak 

spokojnosť s pracovnou dobou vyjadrilo 57 % respondentov, naopak takmer tretina 

z nich (32%) je s pracovnou dobou v spoločnosti nespokojná. 

Pre spoločnosť je to samozrejme negatívny výsledok, ktorý v tejto oblasti 

naznačuje veľké rezervy. Keďže sa hodnotila pracovná doba ako celok, presnú 

príčinu zvýšenej nespokojnosti môže odhaliť až podrobnejšia analýza. Tej bude 

venovaný priestor v ďalšej časti práce. 

Ôsma otázka mala za cieľ odhaliť frekvenciu výskytu pracovných konfliktov. 

Skutočnosť prezentuje obrázok č. 3.12: 

Obr. 3.12: Výskyt pracovných konfliktov v spoločnosti 

  

 

 

 

Je zrejmé, že pracovné konflikty sa na pracovisku vyskytujú. Ich ojedinelý 

výskyt potvrdili takmer tri pätiny respondentov, zvyšných 12 ich existenciu v práci 

nepozoruje. Vzhľadom na to, že sa pracovné konflikty nevyskytujú často (pričom 

konflikty obecne sú v dnešnej dobe jednoducho súčasťou našich životov) a početná 

skupina pracovníkov v pobočke ju vôbec nevníma, možno danú situáciu označiť pre 

spoločnosť za priaznivú. Oveľa dôležitejšie je to, aby vedúci pracovníci dokázali 

vyskytnuté sa konflikty spozorovať a efektívne ich riešiť. 

Otázka č. 8 – Dochádza na Vašom pracovisku ku konfliktom?
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Posledná z otázok venovaných spokojnosti s pracovným prostredím sa týkala 

prítomnosti stresu pri práci. Podobne ako pri predchádzajúcej otázke mali pracovníci 

určiť frekvenciu, s akou sa pri práci so stresom stretávajú. Kvôli možným rozdielom 

v ponímaní stresu u žien a mužov bolo v prieskume opäť zohľadnené kritérium 

pohlavia. Viac už ukazuje obrázok č. 3.13:  

Obr. 3.13: Výskyt stresu pri práci (celkovo i podľa pohlavia) 

 

 

 

 

Čo sa týka súhrnného hodnotenia pracovného stresu, väčšina respondentov 

uvádza, že sa so stresom stretáva primerane často vzhľadom k charakteru svojej 

práce. Žiaden stres pri práci nepociťujú len štyria pracovníci, zvyšní siedmi sa podľa 

ich vyjadrenia stretávajú so stresom veľmi často. To nie je zanedbateľné množstvo, 

k tejto problematike sa teda znova vrátime. 

Kritérium pohlavia zavážilo aj pri frekvencii pracovného stresu. Z dôvodu 

rozdielnej početnosti mužskej a ženskej časti pracovníkov je pomer medzi skupinami 

v obrázku uvedený opäť v relatívnej podobe. Ak je vidieť, majoritná časť mužov 

pociťuje stres v primeranej dávke, póly častého a žiadneho stresu sú takmer 

vyrovnané. U žien je situácia iná, každá totiž pociťuje istý vplyv stresu, pričom 

dvakrát viac žien sa radí do často stresovanej skupiny. Napriek tomu, v absolútnom 

vyjadrení je počet často stresovaných žien podobný ako u mužov, takže z tohto stavu 

nemožno vyvodiť nejaké závery k tvrdeniam, že ženy častejšie prepadávajú stresu 

než muži. 
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Medziľudské vzťahy na pracovisku 

Spokojnosti pracovníkov so vzťahmi s kolegami, vedením a v rámci tímu sa 

venuje nasledujúca skupina otázok. Po ich vyhodnotení bude možné spraviť si obraz 

o kvalite pracovnej atmosféry a interpersonálnych vzťahoch na pracovisku a ich 

vplyve na celkovú pracovnú spokojnosť. Prvá zo šiestich otázok z tejto skupiny znie: 

„Ako hodnotíte vzťahy s kolegami a atmosféru na Vašom pracovisku?“. Kladná  

odozva by znamenala pozitívnu atmosféru a vzájomne ústretové vzťahy, potrebné 

pre plnenie pracovných úloh, s možným presahom nad pracovnú sféru. Reakcie 

pracovníkov na túto otázku možno pozorovať v grafe v obrázku č. 3.14. 

Obr. 3.14: Kvalita vzťahov a atmosféry na pracovisku 

 

 

 

 

Ako je vidieť, pracovné vzťahy a atmosféra sú kladnou stránkou spoločnosti. 

Ani jeden pracovník nevyslovil akúkoľvek formu nespokojnosti v tejto oblasti, jeden 

respondent je v otázke kvality vzťahov s kolegami zdržanlivý. Menšiu prevahu majú 

čiastočne spokojní respondenti, ktorých je spolu 15. 

Na rozdelenie týchto vzťahov na formálne a neformálne sa orientovala otázka 

č. 11. Ako vnímajú vzťahy s kolegami možno vyčítať z obrázku č. 3.15: 

Obr. 3.15: Hodnotenie formálnosti medziľudských vzťahov 
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Až vyše 85 % pracovníkov hodnotí ich vzťahy s kolegami ako neformálne. To 

svedčí opäť o priateľskej atmosfére v spoločnosti, kde vzťahy prekračujú pracovný 

rozmer a pracovníci sa navzájom dobre poznajú. K neformálnym vzťahom určite 

prispieva aj fakt, že pobočka nemá mnohoúrovňovú organizačnú štruktúru, vzhľadom 

k jej veľkosti prevažuje horizontálna štruktúra. 

Spokojnosť pracovníkov v rámci tímovej spolupráce skúmala otázka č. 12. 

Efektívna spolupráca vyžaduje mimo iné kvalitnú pracovnú komunikáciu 

a predávanie informácií, samotnú ochotu k spolupráci i spoločnému riešeniu 

problémov a optimálne rozdelenie kompetencií, ktoré je ale až predmetom ďalšej 

otázky. Spokojnosť pracovníkov s celkovou úrovňou spolupráce v tíme prezentuje 

obrázok č. 3.16. 

Obr. 3.16: Spokojnosť s tímovou spoluprácou 

 

 

 

 

Rozloženie odpovedí je veľmi podobné ako v otázke č. 10 o kvalite vzťahov 

na pracovisku. Výsledky sú tak opäť k spokojnosti spoločnosti, spolu až 96 % 

pracovníkov si pochvaľuje spoluprácu so svojimi kolegami na spoločných úlohách, 

ako anomália môže vyznieť čiastočná nespokojnosť jediného respondenta. Po 

spätnom preskúmaní vyplnených dotazníkov sa potvrdilo, že sa jedná o rovnakú 

osobu, ktorá zaujala v spomínanej otázke č. 10 ako jediná neutrálny postoj. 

Otázka č. 13 sa osobitne zaoberá spokojnosťou pracovníkov s rozdelením 

kompetencií, pracovných úloh a zodpovednosti v rámci tímu. Podmienkou k tomu je 

dobre zvládnutá organizácia a zadávanie úloh zamestnancom. Prehľad názorov 

respondentov na tento aspekt tímovej spolupráce ponúka obrázok č. 3.17. 

Otázka č. 12 - Ste spokojný so spoluprácou s Vašimi kolegami v rámci tímu? 
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Obr. 3.17: Vnímanie rozdelenia úloh, zodpovednosti a kompetencií pracovníkmi 

 

 

 

 

Spokojnosť respondentov s týmto konkrétnym aspektom tímovej spolupráce 

je znateľne menšia ako s tímovou spoluprácou celkovo (súhrnne 75%). Počet 

čiastočne nespokojných pracovníkov sa rozrástol o jedného, päť respondentov 

nevedelo rozdelenie úloh, zodpovednosti a kompetencií v tíme posúdiť. Slabšie 

výsledky než v predchádzajúcom prípade by mohli byť dôsledkom určitého 

nesúhlasu niektorých jedincov s organizáciou spolupráce a zadávaním úloh, 

trojštvrtinová spokojnosť je však stále pozitívnym výsledkom pre spoločnosť. 

Spolupráca, ale medzi jednotlivými oddeleniami spoločnosti, bola 

stredobodom pozornosti pri ďalšej otázke, kde respondenti hodnotili spokojnosť s jej 

kvalitou. Vzhľadom na množstvo zamestnaných osôb v pobočke spoločnosti sa ale 

zrejme skôr bude jednať o vzťahy a spoluprácu medzi sekciou obchodných 

i hospodárskych pracovníkov a robotníkov. Odpovede pracovníkov sú graficky 

spracované v obrázku č. 3.18. 

Obr. 3.18: Spokojnosť so spoluprácou s inými útvarmi spoločnosti 
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S kvalitou takejto spolupráce nevyslovil ani jeden pracovník nejakú formu 

nespokojnosti, čo je pozitívna správa, pretože spolupráca v tejto oblasti je dôležitá 

pre plynulý chod celej firmy. Napriek tomu, v porovnaní s výsledkami 

z predchádzajúcich otázok, sa tu vyskytuje zvýšená skupina osôb (32%), ktoré 

nevedia jednoznačne posúdiť kvalitu spolupráce. Zo zvyšných dvoch tretín 

spokojných sa vo väčšej miere prejavuje čiastočná spokojnosť. Celkovo tak výsledky 

možno označiť za uspokojivé. 

Otázka č. 15 je poslednou otázkou hodnotiacou vzťahy na pracovisku (okrem 

tých s priamym nadriadeným). Konkrétne sa zameriava na spokojnosť pracovníkov 

s prístupom vedenia spoločnosti k nim. Na pozitívny a dôverný vzťah zamestnancov 

k vedeniu vplýva mimo iné ich informovanosť o krokoch vedenia a smerovaní 

spoločnosti, dôležitý je teda prísun informácií v dostatočnej kvalite a množstve 

smerom k zamestnancom (a samozrejme nielen znalosť, ale aj stotožnenie sa 

s cieľmi a smerovaním spoločnosti). Odpovede na otázku „Ste spokojný s prístupom 

vedenia spoločnosti k zamestnancom?“ sú uvedené v obrázku č. 3.19. 

Obr. 3.19: Spokojnosť s prístupom vedenia 

 

 

 

 

S prístupom vedenia spoločnosti panuje medzi zamestnancami väčšinová 

spokojnosť (82%), pričom najväčší podiel (18 pracovníkov) má čiastková spokojnosť. 

Piati zamestnanci sú nadmieru spokojní, jeden zaujal neutrálny postoj. Vo zvýšenej 

miere (štyria pracovníci) vyvstáva čiastočná nespokojnosť s prístupom vedenia. V ich 

prípade môže byť dôvodom nespokojnosti subjektívny nepriaznivý postoj k vedeniu, 

alebo zlým spôsobom sprostredkované/prijaté informácie o aktuálnom dianí 

v spoločnosti. 

Otázka č. 15 - Ste spokojný s prístupom vedenia spoločnosti k zamestnancom? 

18% 

64% 

4% 14% 

veľmi spokojný 
čiastočne spokojný 
neviem posúdiť

čiastočne nespokojný 
veľmi nespokojný 



 44 
 

Vzťahy s nadriadeným a štýl riadenia 

Dvojica nasledujúcich otázok má úlohu preskúmať vzťah pracovníkov k ich 

bezprostrednému nadriadenému (teda osobe ktorá im priamo organizuje pracovné 

úlohy a hodnotí ich výkon) a spokojnosť s jeho osobou a prácou. Výsledky v tejto 

oblasti môžu mať značný vplyv na skladbu celkovej pracovnej spokojnosti 

pracovníka, ako preukázali už mnohé iné výskumy. Prvá z dvojice otázok sa 

zameriava priamo na vzťah respondentov k ich priamemu nadriadenému, teda na 

spôsob, ako spolu v práci vychádzajú. Výsledky sú prezentované v obrázku č. 3.20. 

Obr. 3.20: Spokojnosť so vzťahom s priamym nadriadeným 

 

 

 

 

Takmer štyri pätiny pracovníkov uvádzajú, že sú s podobou svojho vzťahu 

s nadriadeným a spoluprácou s ním spokojní. Posúdiť svoj vzťah k nadriadenému 

nevedeli štyria zamestnanci, dvaja sa vyslovili za čiastočnú nespokojnosť s týmto 

vzťahom. Celkovo tak možno konštatovať, že vedúci pracovníci pobočky odvádzajú 

dobrú prácu a rozhodne prispievajú k pracovnej spokojnosti v spoločnosti. 

V nasledujúcej otázke budeme venovať bližší pohľad charakteristikám 

nadriadeného a jednotlivým aspektom jeho práce, respektíve spokojnosti 

pracovníkov s týmito oblasťami. Konkrétne bolo vyňatých šesť charakteristík 

nadriadeného a oblastí jeho pôsobenia – odborná spôsobilosť nadriadeného (teda 

názor zamestnancov, či rozsah znalostí ich nadriadeného je dostatočný k jeho 

pozícii), jeho umenie viesť a riadiť ľudí (čiže jeho schopnosť organizovať 

a personálne zvládať ľudí), jeho schopnosť motivovať podriadených k dosahovaniu 

vysokého a kvalitného výkonu, ďalej to, nakoľko sa úprimne zaujíma o prácu 

a starosti zamestnancov, spokojnosť s mierou, v akej akceptuje názory 
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a pripomienky podriadených a nakoniec rozsah, v akom je ochotný poskytnúť pomoc 

pri záujme zamestnanca o jeho profesijný rozvoj. Spokojnosť pracovníkom v rámci 

týchto oblastí je prezentované v grafe v obrázku č. 3.21. 

Obr. 3.21: Spokojnosť s vlastnosťami nadriadeného 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotenie jednotlivých oblastí sa od seba líši. V obrázku je prehľadne 

znázornené celkové zastúpenie spokojných respondentov v rámci celého súboru pri 

jednotlivých podotázkach. Spokojnosť s nadriadeným ako osobou spôsobilou pre 

svoju pozíciu vzhľadom na jeho odborné poznatky a skúsenosti je najväčšia, vysokú 

spokojnosť uvádzajú až takmer dve tretiny respondentov. Dvaja pracovníci nevedeli 

posúdiť úroveň odbornej spôsobilosti ich nadriadeného, zvyšok s ňou bol čiastočne 

spokojný. Táto miera spokojnosti svedčí o skutočnosti, že vedúce miesta v pobočke 

sú obsadené kvalifikovanými ľuďmi.  

O umení nadriadeného správne viesť a riadiť pracovníkov je presvedčených spolu  

82 % respondentov, traja sa nevedeli vyjadriť a dvaja zamestnanci vyslovili v tejto 

oblasti čiastočnú nespokojnosť. Vyše štvorpätinová spokojnosť je ale stále znakom 

kvalitného personálneho a pracovného vedenia zamestnancov ich nadriadenými. 

Schopnosť motivovať k vyšším výkonom priznáva svojmu nadriadenému 78 % 

respondentov, aj keď väčšina z toho (68%) len čiastočne. Miernu nespokojnosť so 

schopnosťou nadriadeného motivovať ľudí udávajú 3 pracovníci, rovnaký počet sa 

k tejto téme nevedelo vyjadriť. Skladba odpovedí je približne rovnaká ako pri 
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podotázke s umením viesť ľudí, len znížený počet úplne spokojných osôb vypovedá 

o priestore k zlepšeniu v tejto oblasti, celkovo je ale snaha nadriadeného motivovať 

pracovníkov očividne úspešná. 

V nasledujúcej podotázke sa pracovníci vyjadrili, nakoľko oceňujú snahu 

nadriadeného zaujímať sa o nich a ich problémy. Počet úplne spokojných osôb 

narástol oproti predchádzajúcej otázke na sedem, avšak celková miera spokojnosti 

zostala približne rovnaká (75%). Nespokojnosť neprejavil ani jeden respondent, 

sedem z nich sa ale k záujmu zo strany nadriadeného nevedelo vyjadriť. Danú 

úroveň spokojnosti možno považovať za určitú dolnú hranicu, potrebám pracovníkov 

by mala byť predsa len venovaná väčšia pozornosť. 

V rámci pohľadu pracovníkov na to, nakoľko ich nadriadený dokáže vypočuť či 

akceptovať ich názor na prácu a ďalšie oblasti, opäť nastal menší nárast na strane 

úplnej spokojnosti (9). Počet čiastočne spokojných sa oproti predchádzajúcemu 

prípadu nezmenil (14), počet osôb s neutrálny postojom klesol na úkor jedného 

čiastočne nespokojného pracovníka. Miera akceptovania názoru vedúcim 

pracovníkom je ovplyvnená najmä štýlom vedenia ľudí, ktorý preferuje. Podľa 

uvedených výsledkov by sme mohli predpokladať, že sa jedná o participatívny štýl, 

ktorý v konečnom dôsledku môže napomôcť k väčšej aktivite a spokojnosti ľudí. 

Poslednou hodnotenou oblasťou je miera spokojnosti s tým, nakoľko podporuje 

nadriadený pracovník rozširovanie profesijných znalostí a zručností u podriadených 

a či je v tomto procese nápomocný. Vyhodnotenie tejto otázky nám dovoľuje získať 

predstavu o vytváraní vhodných podmienok  pre (v dnešnej dobe určite potrebný) 

rozvoj pracovníkov v spoločnosti. Pohľad na výsledky v tejto oblasti však nie je príliš 

priaznivý. Nespokojnosť tu síce nevyslovil žiaden respondent, avšak celková 

spokojnosť dosahuje len 50 %, zvyšná polovica nevedela k úlohe vedúceho pri 

vytváraní podmienok pre rozvoj zaujať stanovisko. Tento nejednoznačný postoj môže 

mať viacero príčin - mohol byť ňou byť aj fakt, že obnovovanie, dopĺňanie 

a zvyšovanie si svojich znalostí v rámci oboru by spoločnosť nechávala v réžii 

samotných pracovníkov, čím by postavenie nadriadeného v tomto procese bolo 

otázne. Pri absencii nespokojnosti a naopak, existencii čiastočne aj úplnej 

spokojnosti v tejto oblasti, však nemožno konštatovať zhoršené či nepriaznivé 

podmienky pre rozvoj zamestnancov. 
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Po vyčerpávajúcom hodnotení charakteristík nadriadeného pracovníka je 

možné sa zaoberať myšlienkou, ktoré z nich majú aký vplyv na celkovú spokojnosť 

s nadriadeným. Ak by sme odlišovali viaceré dimenzie spokojnosti, tak kladne na jej 

úroveň pôsobia v podstate skoro všetky charakteristiky (vo zvýšenej miere snáď 

odborná spôsobilosť nadriadeného, naopak v zníženej pomoc s profesijným 

rozvojom). Na určitú mieru nespokojnosti so vzťahom s nadriadeným zas výraznejšie 

môžu prispievať schopnosť motivácie a umenie viesť/riadiť ľudí, kde sa objavilo 

niekoľko nespokojných hlasov. Nadmerné množstvo respondentov s nejasným 

stanoviskom sa zas vyskytlo pri charakteristikách ako záujem o pracovníkov a pomoc 

nadriadeného s profesijným rozvojom pracovníka, čo sa mohlo podpísať aj 

neutrálnom postoji k celkovému vzťahu k nadriadenému. 

Profesijný rozvoj a kariérny rast 

Dvojica otázok o možnostiach profesijného rozvoja a kariérneho rastu 

v spoločnosti posudzuje spokojnosť pracovníkov v tejto oblasti. Tá je závislá od 

miery, v akej im je umožnené sa rozvíjať ako po odbornej a profesijnej stránke, tak 

v zmysle pracovného a hodnotového postupu v organizácii, a od miery, v akej 

pracovníci o tieto možnosti stoja. Prvá otázka sa zamerala za odborný rozvoj 

a vzdelávanie pracovníkov. Pracovníci hodnotili svoju spokojnosť s tým, akým 

spôsobom firma vytvára podmienky pre ich rozvoj, napr. organizovaním či 

prispievaním na jazykové kurzy, certifikáty, stáže alebo pomocou pri ďalšom 

aktualizovaní či rozširovaní ich odborných znalostí. Prehľad odpovedí je znázornený 

v obrázku č. 3.22. 

Obr. 3.22: Spokojnosť s profesijným rozvojom a kvalitou vzdelávania 
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Na prvý pohľad je zrejmé, že celková spokojnosť, aj keď má väčšinu (spolu 

20 respondentov), je obmedzená na úkor zvýšeného množstva pracovníkov (7) 

s nejednoznačným názorom na odborný rast v spoločnosti. Čiastočnú nespokojnosť 

vyslovil iba jeden pracovník. Aj keď je súhrnný výsledok vcelku uspokojivý, určite 

existuje priestor pre zlepšenia. Zvýšený výskyt neutrálneho postoja v tomto prípade 

môže súvisieť s podobným javom u nedávnej otázky hodnotiacej rolu nadriadeného 

v procese profesijného rozvoja pracovníkov. Príčiny oboch situácií tak môžu mať 

spoločný základ. 

Druhá z dvojice otázok skúmala spokojnosť pracovníkov s možnosťou 

povýšenia, teda pracovného/kariérneho postupu v rámci organizácie. Vzhľadom na 

obmedzenie v podobe veľkosti pobočky a tým pádom aj neveľkej príležitosti 

k postupu môžu vyvstávať pochybnosti o opodstatnenosti tejto otázky. Nemožnosť 

veľkého kariérneho postupu síce asi nebude vplývať na rast celkovej pracovnej 

spokojnosti, zároveň však nemusí nutne viesť k nespokojnosti pracovníkov. Ich 

vyjadrenia k otázke „Nakoľko ste spokojný s možnosťou pracovného postupu vo 

firme?“ sú graficky znázornené v obrázku 3.23. 

Obr. 3.23: Spokojnosť s možnosťou pracovného postupu 

 

 

 

 

Ako je vidieť z výsledkov, obmedzené možnosti kariérneho rastu nevyhnutne 

ovplyvnili štruktúru spokojnosti pracovníkov v tejto oblasti. Prekvapivo sa ale 

nevyskytuje veľká nespokojnosť (čiastočnú nespokojnosť uviedli len dve osoby), 

zároveň však len štvrtina opýtaných uvádza nejakú formu spokojnosti s kariérnymi 

príležitosťami. Prevažná väčšina respondentov zaujala k tejto problematike neutrálne 

stanovisko (až 19 pracovníkov, doteraz najvyšší počet v rámci dotazníku). Toto 

rozloženie si možno vysvetliť tak, že slabá možnosť k postupu v organizácii výrazne 
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nezvyšuje nespokojnosť pracovníkov, pretože kariérny postup zrejme nepatrí k ich 

prioritám. Toto tvrdenie bude ostatne možné overiť neskôr, v skupine otázok 

venovaných preferenciám jednotlivých faktorov spokojnosti u zamestnancov. 

Vzniknuté rozloženie spokojnosti tak možno pri daných podmienkach v spoločnosti 

označiť za prijateľný. 

Odmeňovanie a benefity 

Oblasť odmeňovania, resp. ohodnotenia pracovníka za podaný výkon, je 

veľmi dôležitým - aj keď nie zďaleka jediným - aspektom práce, pôsobiacim na 

kvalitný pracovný výkon a celkovú pracovnú spokojnosť. Nespokojnosť s hodnotením 

môže znamenať výrazný posun k celkovej nespokojnosti s prácou. Pri skúmaní 

spokojnosti pracovníkov s odmeňovaním sa bližšie sústredíme na oblasť mzdového 

aj nefinančného ohodnotenia a na zamestnanecké výhody v spoločnosti. 

Prvá zo štvorice otázok zameraných na odmeňovanie a benefity sa týka 

priamo mzdového hodnotenia pracovníka. Zahŕňa všetky finančné odmeny, ktoré za 

svoju prácu získava, čiže nielen mzdu, ale aj príplatky za nadčasy, prémie 

a podobne. V rámci otázky vyjadrovali pracovníci svoju spokojnosť s výškou tejto 

finančnej odmeny a jej spravodlivosťou (s ohľadom na svoj výkon a ohodnotenie 

ostatných pracovníkov). Prehľad výsledkov ukazuje obrázok č. 3.24. 

Obr. 3.24: Spravodlivosť a výška mzdového hodnotenia 

 Otázka č. 20 - Považujete svoje mzdové ohodnotenie za spravodlivé a dostatočné? 
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Otázka č. 21 - Dostáva sa Vám spätnej väzby za Vaše výkony v práci? 
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Medzi pracovníkmi v otázke mzdového ohodnotenia prevažuje spokojnosť 

(spolu 20 respondentov). Miernu nespokojnosť prejavujú štyria respondenti, po 

druhýkrát sa v dotazníku objavuje veľká nespokojnosť, aj keď v tomto prípade iba 

u jediného pracovníka, zvyšní traja respondenti nevedeli posúdiť, či je ich 

ohodnotenie dostatočné a spravodlivé. Pri tak dôležitom faktore spokojnosti by bolo 

vhodné, ak by celková úroveň spokojnosti dosahovala vyšších hodnôt, na druhú 

stranu však treba brať do úvahy určitý pokles či zmrazenie celkového príjmu 

zamestnancov (hlavne z titulu prémií), keďže stále nepoľavili dôsledky hospodárskej 

krízy a spoločnosť podniká v obore sprostredkovane zasiahnutom krízou. 

Nasledujúca otázka skúmala taktiež hodnotenie pracovníka, ale výhradne iba 

nefinančného rázu. Jednalo sa o spätnú väzbu na výkon pracovníka, ako napr. 

pochvalu či ocenenie od vedúceho i spolupracovníkov a pod. Už bolo spomenuté, že 

finančné ohodnotenie je síce účinné, ale iba krátkodobo – spätná väzba vo forme 

uznania taktiež nezanedbateľnou mierou vplýva na jeho výkon a celkové uspokojenie 

z práce. Skutočnosť, nakoľko sa pracovníkom v spoločnosti dostáva takejto spätnej 

väzby, naznačuje graf v obrázku č. 3.25. 

Obr. 3.25: Spätná väzba za pracovný výkon 

 

 

 

 

Z výsledkov sa dá vyčítať, že sa pracovníci v spoločnosti často s pochvalou 

a uznaním za vykonanú prácu nestretávajú. Často podobnú väzbu vnímajú iba traja 

pracovníci, až dvakrát toľko pracovníkov ju však neregistruje vôbec. Väčšina 

respondentov sa ale vyjadrila tým spôsobom, že ocenenia za podané výkony sa im 

síce dostáva, ale len nepravidelne – s frekvenciou nižšou ako raz mesačne. Vo 

výkonnej organizácii by mal byť tento pomer úplne iný a je možné, že vedúci 

pracovníci tento aspekt pracovnej spokojnosti podceňujú. K tejto problematike sa 

ešte vrátime v neskoršej časti práce. 
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Zamestnanecké výhody, ktoré využívajú pracovníci spoločnosti, sú súčasťou 

systému odmeňovania a teda sa spolupodieľajú na utváraní celkovej pracovnej 

spokojnosti. Nie sú závislé na výkone pracovníka, vyplývajú z príslušnosti 

k organizácii a ich prínos je tak badateľný najmä v oblasti spokojnosti pracovníka so 

zamestnávateľom. Pre požadovaný účinok zamestnaneckých benefitov je však 

potrebné to, aby mali zamestnanci prehľad o ich kompletnej ponuke (zdrojom 

informácií môžu byť napr. podnikové materiály) a možnosti ich čerpania (v závislosti 

na použitom systéme benefitov v spoločnosti – viď teoretická časť). A práve prehľad 

o ponúkaných zamestnaneckých výhodách skúmala otázka č. 22. Informovanosť 

pracovníkov je znázornená v obrázku č. 3.26. 

Obr. 3.26: Prehľad o ponúkaných zamestnaneckých výhodách 

 

 

 

 

Takmer 90 % respondentov uvádza, že vie o všetkých formách 

zamestnaneckých výhod, ktoré im dáva spoločnosť k dispozícii, traja pracovníci 

nevedeli posúdiť, či poznajú ponuku benefitov v celej jej šírke. Je to pozitívna správa, 

pretože táto informovanosť je predpokladom správneho fungovania a spokojnosti 

s benefitmi ako takými. 

Od znalosti ponuky benefitov prejdeme k samotnej spokojnosti pracovníkov 

v tejto oblasti. Pri otázke „Ste spokojný s ponúkanými zamestnaneckými výhodami?“ 

zamestnanci hodnotili fakt, nakoľko im vyhovuje aktuálny stav poskytovania 

benefitov, ich skladba a takisto im bol ponechaný priestor pre otvorenú odpoveď, tak 

aby mohli uviesť v prípade nespokojnosti návrhy na zlepšenie, ktoré by im 

vyhovovali. Rozloženie spokojnosti ukazuje graf v obrázku 3.27. 

Otázka č. 22 - Ste oboznámený o kompletnej ponuke zamestnaneckých výhod v spoločnosti?
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Obr. 3.27: Spokojnosť so zamestnaneckými výhodami 

 

 

 

 

Výsledný pomer spokojnosti je ešte priaznivejší ako pri informovanosti 

o zamestnaneckých výhodách (spolu 26 pracovníkov), pričom prevažuje úplná 

spokojnosť. Zvyšní dvaja pracovníci nevedeli posúdiť svoju spokojnosť s týmto 

faktorom. Možno teda konštatovať, že spoločnosť má dobre nastavenú ponuku 

benefitov, ktorá pracovníkom vyhovuje. Pri osobnom kontakte s niektorými 

pracovníkmi som zistil, že táto ponuka je najmä klasického rázu – samozrejme 

zahŕňa príspevok na stravovanie nad rámec zákonnej povinnosti, príspevok na 

sociálne zabezpečenie, no mimo iné aj možnosť zľavy pri využívaní istých 

rekreačných a športovných zariadení. Priestor na návrhy pre zlepšenie bol v tomto 

prípade využitý piatimi pracovníkmi, zhoda u nich nastala pri prianí o zvýšení počtu 

dní, v koľkých si zamestnanci môžu čerpať dovolenku. 

Atribúty práce a faktory spokojnosti 

Prechádzame k posledným dvom otázkam v dotazníku, skúmajúcich mieru 

pracovnej spokojnosti. Tieto otázky už nie sú zamerané na niektorý z konkrétnych 

faktorov pracovnej spokojnosti, ako boli rozčlenené v teoretickej časti práce, ale na 

stupeň ich preferencie u pracovníkov a jednotlivé aspekty práce, ktorú vykonávajú. 

Prvá z dvojice otázok zisťuje skutočnosť, nakoľko sú jednotlivé faktory 

pracovnej spokojnosti pre zamestnancov dôležité, tj. vplyv ktorých faktorov zasahuje 

rozhodujúcou mierou do celkovej úrovne ich uspokojenia z práce. Pri väčšine z nich 

už pracovníci v predchádzajúcich otázkach hodnotili svoju spokojnosť s nimi, teraz 

odhalíme stupeň ich významu v preferenčnom rebríčku respondentov (obr. č. 3.28). 
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Obr. 3.28: Význam faktorov spokojnosti pre pracovníkov 

 

 

 

 

 

 

Pracovníci v tejto otázke mali za úlohu zoradiť uvedené faktory spokojnosti 

podľa sily, ktorou na nich vplývajú. Keďže týchto faktorov bolo uvedených osem, 

pracovníci každému z faktorov pridelili určitú číselnú hodnotu zo škály od čísla 1 po 

číslo 8, tak aby sa tieto hodnoty neopakovali, pričom menšia hodnota znamenala 

silnejší vplyv daného faktora na ich spokojnosť, a naopak, čím bola hodnota vyššia, 

tým menší vplyv mal daný faktor na celkovú úroveň ich spokojnosti. Údaje získané 

v prieskume boli následne štatisticky spracované, pre súhrnnú hodnotu dôležitosti 

jednotlivých faktorov za celú spoločnosť bol využitý vážený aritmetický priemer. Tieto 

súhrnné hodnoty sú prezentované vyššie v obrázku č. 3.28. 

Ako je z obrázka možné vyčítať, najväčšiu váhu (a teda najmenšiu číselnú 

hodnotu) má u pracovníkov finančné hodnotenie za ich prácu. Finančná odmena je 

teda najsilnejším faktorom determinujúcim pracovnú spokojnosť v spoločnosti. 

Takýto výsledok nie je prekvapivý, pozícia mzdového ohodnotenia pri vytváraní 

spokojnosti bola opísaná už niekoľkokrát, navyše v situácii, keď v našom regióne 

priemerné mzdy nedosahujú ani zďaleka priemer vyspelej Európy (a dlho ešte 

dosahovať nebudú) je dôležitosť tohto faktora pre ľudí pochopiteľný. Dosiahnutá 

nízka hodnota (1,32) svedčí o uprednostnení tohto faktora absolútnou väčšinou 

zamestnancov pobočky – až 20 pracovníkov ho uviedlo na prvé miesto vo svojom 

rebríčku. 
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S určitým odstupom sa ako druhý najdôležitejší faktor spokojnosti umiestnil 

u pracovníkov faktor nefinančného hodnotenia za vykonanú prácu, teda prijatého 

uznania a ocenenia za svoje výkony. Tento faktor sa u väčšiny respondentov 

objavoval medzi prvými priečkami, je teda zrejmé, že aj keď je finančný prínos z 

práce pre zamestnancov dôležitejší, nie je ani zďaleka jedinou ich pohnútkou pre 

výkon tejto práce. 

Mierne za potrebou uznania zaostáva tretí najvplyvnejší faktor spokojnosti, ktorým je 

pocit naplnenosti zamestnancov z práce. Pre pracovníkov je teda skutočne dôležitý 

pocit, že ich práci nechýba zmysel, jej výsledky im prinášajú radosť a obecne, že ich 

práca baví a zaujíma – ak sú tieto predpoklady splnené, vo zvýšenej miere to pôsobí 

na celkovú mieru ich uspokojenia z práce. 

V strede rebríčka sa umiestnili medziľudské vzťahy a faktor istoty zamestnania. 

Dôležitosť pozitívnych vzťahov medzi pracovníkmi sa priemerne vyskytuje u 

respondentov na štvrtom mieste. Dá sa teda konštatovať, že aj keď je potreba 

kvalitného pracovného kolektívu stále dosť dôležitá, nemá u pracovníkov taký vplyv 

na spokojnosť ako faktory vyplývajúce zo samotnej pozície a charakteru pracovného 

miesta (mzda, uznanie a naplnenie z práce). 

Piate miesto, tesne za vzťahmi na pracovisku, a nižšie skóre dosiahla istota 

zamestnania, čiže dlhodobá perspektíva zamestnania v spoločnosti. Z pohľadu 

zamestnancov spoločnosti je tak stále dôležitá, avšak mierne prekvapuje fakt, že sa 

neumiestnila vyššie – predovšetkým v kontraste s dozvukmi hospodárskej krízy 

a vypätou situáciou v danom odvetví hospodárstva. Očividne tak spoločnosti v očiach 

jej zamestnancov nehrozia existenčné problémy a svoju pozíciu v nej považujú za 

pomerne istú a stabilnú. 

S už väčším odstupom obsadzujú ďalšie priečky v rebríčku faktor odborného rastu 

a zamestnanecké výhody v spoločnosti. Šieste miesto v preferenciách pracovníkov, 

ktoré obsadila možnosť čerpania zamestnaneckých benefitov, môže mať viacero 

odôvodnení. Ako už bolo spomenuté, pre zamestnancov pobočky sú veľmi dôležité 

uznanie za vykonanú prácu a pocit naplnenosti z nej vyplývajúci, materiálny prínos 

z práce (mimo mzdového ohodnotenia) je pre nich teda pochopiteľne menej 

významný. Viac opodstatnené však môže byť aj tvrdenie, že zamestnanci čerpané 

výhody považujú proste viac za bežnú vec a súčasť ich odmeny, ako za benefit 

ponúkaný zamestnávateľom nad rámec jeho povinností. 
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Predposledné miesto v rebríčku preferencií pracovníkov obsadil faktor kariérneho 

postupu. Teoreticky silný faktor, v tomto prípade však možnosti pracovného postupu 

a jeho vplyvu na úroveň spokojnosti neprikladajú respondenti veľkú váhu. Príčinou 

tohto stavu, podobne ako pri hodnotení spokojnosti s týmto faktorom, môže byť 

obmedzená možnosť k pracovnému postupu v rámci pobočky. Pracovníci si tento 

fakt uvedomujú, no so slabými kariérnymi vyhliadkami sú zjavne zmierení 

a neprekážajú im – ostatne, pracovný postup ako faktor spokojnosti nemusí byť 

žiadaný u všetkých ľudí (postup so sebou prináša aj nárast zodpovednosti) a jedinci 

s podstatným záujmom o neskorší kariérny postup prirodzene hľadajú uplatnenie 

inde. Viac by o tejto situácii dokázal vypovedať ukazovateľ fluktuácie v spoločnosti. 

Najmenšiu váhu priznávajú pracovníci podľa dosiahnutého priemeru faktoru 

odborného rastu v rámci spoločnosti. Tento faktor spokojnosti sa v preferenčných 

rebríčkoch najčastejšie umiestňoval na 6. – 8. mieste. Odhliadnuc od úrovne 

spokojnosti s vzdelávaním vo firme ako takým, možnosť odborného rastu je pre 

pracovníkov v porovnaní s ostatnými faktormi najmenej dôležitá. Súvis to môže mať 

s predchádzajúcou situáciou, keď sa ukázal aj slabší význam kariérneho rastu pre 

spokojnosť s prácou – pracovníci v prípade absencie pracovného postupu nie sú 

nútení osvojovať si také kvantum nových schopností a znalostí. 

V súvislosti s touto otázkou a zároveň úvahou o rozdielnych preferenciách 

žien a mužov, nastolenou v teoretickej časti, sú zaujímavé rozdiely v súhrnných 

hodnotách jednotlivých faktorov spokojnosti pri zohľadnení kritéria pohlavia. Tie sú 

znázornené v nasledujúcom obrázku č. 3.29. 

Obr. 3.29: Význam faktorov spokojnosti podľa pohlavia 
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Je zjavné, že pri väčšine faktorov spokojnosti sú súhrnné hodnoty mužov 

a žien veľmi podobné. Výrazný rozdiel nastáva iba v prípade prijatého uznania za 

vykonanú prácu a vzťahoch medzi pracovníkmi. Oproti pôvodnému rebríčku si 

v rebríčku preferencií mužov vymenili spolu pozície faktory istoty zamestnania 

(postup) a medziľudských vzťahov (pokles na 5. miesto). V rebríčku žien stúpol 

význam medziľudských vzťahov až na 2. miesto, naopak oproti spoločnému rebríčku 

poklesla dôležitosť faktoru nefinančného hodnotenia (uznanie, pochvala). 

Príčinou rozdielov medzi pohlaviami v rámci týchto dvoch faktorov môžu byť väčší 

význam prijatého ocenenia za úspechy a odvedenú prácu zo strany okolia pre 

mužov, navzdory tomu, ženy si omnoho viac cenia sociálny rozmer práce – teda 

najmä pozitívne vzťahy s ľuďmi v organizácii. 

V rámci poslednej otázky hodnotili pracovníci spokojnosť s rôznymi aspektmi 

ich práce. Uvedených bolo deväť charakteristík práce i podmienok, za akých prácu 

vykonávajú a iných skutočností s ňou spojených. Zoznam všetkých charakteristík 

a ich hodnotenia pracovníkmi je k dispozícii v obrázku č. 3.30. 

Obr. 3.30: Spokojnosť pracovníkov s aspektmi a podmienkami práce 
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Z uvedeného obrázku možno ľahko vyčítať pomer spokojnosti pracovníkov pri 

jednotlivých aspektoch ich práce. Ako je vidieť, pri takmer všetkých faktoroch 

prevláda všeobecná spokojnosť, najlepšie výsledky sú dosahované v oblasti 

pracovníkmi vnímanom význame ich práce pre firmu, zaujímavosti či podnetnosti 

tejto práce a príležitosti využiť pri práci získané znalosti a skúsenosti. Pozitívne 

výsledky v týchto troch oblastiach sú vítané aj preto, že pre zamestnancov je dôležitý 

pocit naplnenosti z práce (ako sme sa presvedčili v predchádzajúcej otázke) a tieto 

oblasti k nemu určite prispievajú. 

Väčšina ostatných charakteristík si počínala taktiež dobre, avšak už s väčším 

zastúpením čiastočnej spokojnosti (rozmanitosť práce, zodpovednosť za výsledky 

práce, poskytnutá autonómia pri riešení pracovných úloh a dostatok kvalitných 

informácii k ich zvládaniu). Aj tieto charakteristiky práce sú potrebné k dosiahnutiu 

dobrých výsledkov v spoločnosti a spokojnosť pracovníkov s nimi poteší. Nadmerné 

množstvo osôb s neutrálnym stanoviskom existuje v otázke jasnosti a zrozumiteľnosti 

zadávaných úloh (stále je však zachovaná väčšinová spokojnosť), pri ostatných 

otázkach je ich výskyt pomerne malý. 

Zvýšený počet nespokojných pracovníkov sa vyskytuje pri otázke poskytnutej 

autonómie pri práci (18% čiastočne nespokojných) a najmä pri posudzovaní 

množstva a náročnosti práce. V tejto oblasti hlásia dokonca dvaja pracovníci veľkú 

nespokojnosť, ôsmi uvádzajú nespokojnosť čiastočnú. Vyše tretina respondentov sa 

tak vyjadrila, že im je zadávané nadmerné množstvo práce, viac, než by považovali 

za optimálne pre jej kvalitné vykonanie. V spojitosti s otázkou ohľadom spokojnosti 

s pracovnou dobou, kde sa vyskytuje podobné množstvo nespokojných pracovníkov 

(9), možno predpokladať prepojenosť týchto dvoch problematík. Pri abnormálne 

vysokom zaťažení pracovnými úlohami sú totiž pracovníci nútení pri ich výkone 

využiť nadmerné množstvo času, resp. behom klasickej dĺžky pracovnej doby nie sú 

schopní všetky úlohy splniť. Podobne ako problematike pracovnej doby, aj 

pracovnému vyťaženiu bude venovaná bližšia analýza, hneď v nasledujúcej kapitole. 
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4. Vyhodnotenie a návrhy riešení pre vedenie firmy 

4.1 Vyhodnotenie prieskumu 

Cieľom dotazníkového prieskumu bolo získať názor pracovníkov na isté 

oblasti aktivít v spoločnosti a charakteristiky ich práce, ktoré majú tendenciu 

ovplyvňovať ich spokojnosť s touto prácou a obecne spokojnosť zo zamestnania 

v organizácii. Najprv sa skúmala celková miera pracovnej a životnej spokojnosti 

pracovníkov. Následne boli vyhodnocované ďalšie otázky, v ktorých sa zisťovali 

čiastkové vplyvy na celkovú úroveň spokojnosti s prácou. Otázky boli v dotazníku 

zoradené podľa svojho obsahu a zamerania tak, aby tvorili viacero skupín 

zameraných na  jednotlivé oblasti (faktory) spokojnosti. Rozdielne výsledky v rámci 

týchto oblastí nám teraz umožnia analyzovať mieru vplyvu uvedených faktorov na 

spokojnosť s prácou ako celkom. Pre posúdenie vplyvu budú dôležité aj rôzne 

preferencie zamestnancov ohľadom faktorov spokojnosti, zistené v závere dotazníka. 

Všeobecná miera pracovnej spokojnosti v spoločnosti je na vysokej úrovni – 

priemerná hodnota za všetkých pracovníkov má hodnotu 2,18 - pričom hodnota 

blížiaca sa 1 znamená vyššiu spokojnosť, naopak hodnota smerujúca k 5 vyjadruje 

vzrastajúcu nespokojnosť. Podľa päťčlennej škály, ktorá bola využitá pri väčšine 

otázok k určeniu miery spokojnosti, to znamená väčšinovú čiastočnú spokojnosť 

s prácou v organizácii. So životnou spokojnosťou sú na tom zamestnanci spoločnosti 

lepšie, pretože uvádzajú priemernú hodnotu 1,54. 

Na uvedenú hodnotu spokojnosti s prácou ako celkom pochopiteľne vplývajú 

jej determinujúce faktory, a to buď pozitívne (tlačením na zníženie hodnoty = 

zvýšenie spokojnosti), alebo negatívne (zvýšenie hodnoty = zníženie spokojnosti), 

podľa toho, nakoľko sú pracovníci spokojný s danými faktormi. Problémom pre 

dosahovanie vysokej pracovnej spokojnosti tak budú pre spoločnosť najmä faktory 

s výrazne vyššou hodnotou, ako je hodnota celkovej spokojnosti. Pre zistenie, ktoré 

faktory to sú v prípade pobočky spoločnosti Böhler a zároveň pre získanie spätného 

prehľadu o výsledkoch dotazníkového prieskumu, je nižšie priložená tabuľka č. 4.1 

s týmito údajmi. 
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Tab. 4.1: Priemerné hodnoty faktorov pracovnej spokojnosti 

Oblasti a aspekty spokojnosti Priemerná 
spokojnosť   

      Celková pracovná spokojnosť 2,18   
      Oblasť vzťahu pracovníka k organizácii 2,21   
- spokojnosť s rozhodnutím pracovať v spoločnosti 1,96   
- odporučenie firmy ako dobrého zamestnávateľa 2,46   
Oblasť pracovných podmienok 2,31  
- spokojnosť s pracovným prostredím 1,18  

veľká 
spokojnosť 

- úroveň bezpečnosti práce XXX  1,00 - 1,49 
- spokojnosť s pracovnou dobou 2,71    
- výskyt pracovných konfliktov * 2,14  
- výskyt stresu pri práci * 3,21  

čiastočná 
spokojnosť 

Oblasť medziľudských vzťahov 1,92  1,50 - 2,49 
- spokojnosť s pracovnými vzťahmi a atmosférou 1,61    
- hodnotenie formálnosti medziľudských vzťahov XXX  
- spokojnosť s prácou v tíme 1,68  

neutrálny 
postoj 

- spokojnosť s rozdelením úloh, kompetencií a zodpovednosti 2,04  2,50 - 3,50 
- spokojnosť so spoluprácou s inými útvarmi 2,14    
- spokojnosť s prístupom vedenia 2,14  
Oblasť vzťahov s nadriadeným a štýlu riadenia 2,23  

čiastočná 
nespokojnosť 

- spokojnosť so vzťahom s priamym nadriadeným 2,04  3,51 - 4,50 
- spokojnosť s vlastnosťami nadriadeného ** 1,95    
- spokojnosť s možnosťou odborného rastu 2,14  
- spokojnosť s možnosťou pracovného postupu 2,79  

veľká 
nespokojnosť 

Oblasť odmeňovania a zamestnaneckých výhod 2,19  4,51 - 5,00 
- spokojnosť so mzdovým ohodnotením 2,36   
- existencia spätnej väzby na výkon v práci * 3,21   
- informovanosť o ponúkaných benefitoch 1,68   
- spokojnosť s ponúkanými benefitmi 1,50   
Spokojnosť s konkrétnymi aspektmi práce 1,87   
- zaujímavosť a podnetnosť práce 1,39   
- rozmanitosť práce 1,89   
- množstvo a náročnosť práce 2,82   
- význam práce pre firmu 1,29   
- zodpovednosť za výsledky práce 1,79   
- využitie znalostí a skúseností pri práci 1,61   
- jasnosť a zrozumiteľnosť zadávaných úloh 2,07   
- dostatok, kvalita a včasnosť informácií 1,79   
- poskytnutá voľnosť (samostatnosť) pri riešení prac. úloh 2,14   

 * - trojčlenná škála kvôli vyhodnoteniu spracovaná ako päťčlenná (s využitím hodnôt 1, 3, 5) 

 ** - celkový priemer za čiastkovú spokojnosť s uvedenými vlastnosťami nadriadeného 

Z uvedeného prehľadu sa dá pozorovať, že oblasti pracovnej spokojnosti 

(otázky obsahovo podobne zamerané) majú približne rovnakú hodnotu spokojnosti, 

ako je uvedený celkový priemer. Najlepšie sú na tom oblasti medziľudských vzťahov 

a priemer spokojnosti s vybranými aspektmi práce zamestnancov, relatívne najhoršie 

oblasť pracovných podmienok. Ak sa zameriame na konkrétne aspekty spokojnosti 

(rozumej výsledky samotných otázok), rozdiely v hodnotách a ich rozpätie sa zväčší. 
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Najlepšie výsledky sú v spoločnosti dosahované v spokojnosti s pracovným 

prostredím, s ponukou zamestnaneckých výhod a takými aspektmi práce, ako 

zaujímavosť, podnetnosť práce a jej význam pre firmu (ako ho pociťujú pracovníci). 

Ostatné aspekty si taktiež zachovávajú prijateľnú hodnotu spokojnosti (prevaha 

čiastočnej spokojnosti). Za negatívny výsledok budeme považovať  hodnotu výrazne 

prevyšujúcu celkový priemer, resp. presahujúcu hodnotu 2,5 (spodná hranica 

čiastočnej spokojnosti). Tento predpoklad spĺňa päť faktorov – spokojnosť 

s pracovnou dobou, frekvencia stresu pri práci, možnosť kariérneho postupu, 

existencia spätnej väzby za podané pracovné výkony a napokon množstvo 

a náročnosť práce, zadávanej pracovníkom v pobočke. 

 Pri prezentovaní výsledkov prieskumu bola nastolená myšlienka, že zvýšená 

nespokojnosť s pracovnou dobou by mohla byť spätá s nadmerným množstvom 

zadávanej práce, ktoré pracovníci pociťujú. Rozloženie spokojnosti v súbore 

respondentov je pri týchto dvoch otázkach veľmi podobné a tak vzniká priestor pre 

dohady, či a ako na seba tieto dva faktory pôsobia. Pri štatistickom meraní závislosti 

(s využitím korelácie) medzi týmito faktormi vyšla najavo vysoká priama závislosť 

nameraných hodnôt spokojnosti (koeficient korelácie sa limitne blížil k číslu 1). 

Možno tak konštatovať, že nespokojnosť v oboch oblastiach bude mať spoločný 

základ. Tým bude, ako už bolo vyššie spomenuté, pravdepodobne nadmerné 

množstvo práce, ktoré sa následne premieta do vyťaženosti pracovnej doby 

a opakovanej potreby nadčasov. 

V takejto situácii je pochopiteľná aj zvýšená frekvencia stresu, ktorý 

pracovníci zaznamenávajú pri svojej práci. Aj keď určitá miera stresu prirodzene patrí 

k výkonu zamestnania a prevažná časť pracovníkov uviedla, že výskyt stresu je 

úmerný ich pozícií či charakteru práce, ktorú vykonávajú, je potrebné sa zamyslieť 

nad tým, aký podiel zo zistenej frekvencie stresu majú na svedomí problémy v oblasti 

pracovnej vyťaženosti. Práve tento podiel by sa dal v určitom ohľade označiť za 

„zbytočný“ a dal by sa znížiť redukciou pracovnej vyťaženosti. 
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Znížená spokojnosť v oblasti kariérneho postupu už bola sčasti ozrejmená pri 

výsledkoch prieskumu. Napriek slabému podielu spokojných pracovníkov na celom 

skúmanom súbore je počet nespokojencov ešte rádovo menší. Majoritu teda tvorí 

skupina pracovníkov s neutrálnym postojom, čo je v prípade slabej možnosti 

k postupu v práci veľmi zaujímavé. Vysvetlenie tejto skutočnosti ponúkajú výsledky 

preferencií pracovníkov v oblasti faktorov spokojnosti – možnosť pracovného postupu 

sa tu v rebríčku dôležitosti umiestnila až na predposlednom mieste, a to ako u žien, 

tak u mužov. Prakticky tak možno potvrdiť vyššie vyslovenú hypotézu, že 

zamestnanci sú v prípade kariérneho postupu s jeho absenciou zmierení a pre 

dosiahnutie spokojnosti v práci sú pre nich prioritnejšie iné faktory. Z tohto dôvodu sa 

už touto témou nebudeme v podkapitole venovanej odporúčaniam a návrhom 

k zlepšeniu problémových oblastí v spoločnosti zaoberať. 

Oveľa vážnejšie však vyznievajú rezervy v oblasti alternatívneho, 

nefinančného hodnotenia práce. V prípade spätnej väzby sa ukázalo, že frekvencia, 

akou sa jej dostáva pracovníkom za ich výkon, nie je príliš častá ani pravidelná. Aj 

keď sa väčšina respondentov vyslovila aspoň za občasný výskyt takejto spätnej 

väzby, v súvzťažnosti s výsledkami preferencií faktorov spokojnosti u pracovníkov, 

kde sa potreba uznania či pochvaly (tj. nefinančného hodnotenia) za kvalitne 

odvedenú prácu umiestnila na druhom mieste (resp. u žien na štvrtom), je takýto 

výsledok nedostatočný. 

Skôr než prejdeme k riešeniu problémových oblastí, bolo by namieste ešte 

súhrnne porovnať hodnotenie pracovníkov v rámci jednotlivých oblastí spokojnosti 

s preferenciami, ktoré priznali pracovníci týmto oblastiam pri vytváraní celkovej miery 

ich spokojnosti. Za jeden z najdôležitejších faktorov zamestnanci zhodne považujú 

ich finančné ohodnotenie. V tejto oblasti si spoločnosť vedie relatívne dobre – miera 

spokojnosti síce nedosahuje takých rozmerov, ako v iných oblastiach, stále je však 

zachovaná väčšinová spokojnosť a to je v súčasných podmienkach (dopady krízy, 

všeobecný pokles platov) priaznivý výsledok – minimálne pre zabránenie vzniku 

nespokojnosti z titulu miezd. Vysoký vplyv a podobné rozloženie spokojnosti v oblasti 

mzdového ohodnotenia a celkovej spokojnosti potvrdzuje aj vysoký korelačný 

koeficient (s hodnotou presahujúcou 0,9). 
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Preferencie nefinančného hodnotenia výkonov už analyzované boli, blízkou oblasťou 

je ale pocit naplnenosti z práce, ktorý pracovníci udávajú ako tretí najvýznamnejší 

faktor. Na ten vplýva hneď niekoľko aspektov práce, najmä zaujímavosť 

a podnetnosť práce, jej rozmanitosť a význam výsledkov práce pre spoločnosť. 

V týchto oblastiach je v pobočke dosahovaná nadpriemerná spokojnosť 

zamestnancov, je teda dôvod sa domnievať, že takáto kombinácia preferencií 

a čiastkovej spokojnosti významnou mierou pozitívne vplýva na celkovú hodnotu 

pracovnej spokojnosti. 

V rebríčku dôležitosti nasleduje potreba kvalitných medziľudských vzťahov na 

pracovisku. Aj v tejto oblasti sú v spoločnosti dosahované nadpriemerné výsledky 

ohľadom spokojnosti pracovníkov (vzhľadom k celkovej spokojnosti - viď Tab. 4.1). 

Pre porovnanie preferencií faktorov a spokojnosti s nimi sa oplatí spomenúť ešte 

zamestnanecké výhody. Spokojnosť pracovníkov v rámci tejto oblasti dosahuje 

rovnako výborné výsledky, avšak tie budú mať na súhrnnú hodnotu spokojnosti 

s prácou menšiu váhu, pretože benefity majú z hľadiska dôležitosti pre pracovníkov 

menšiu váhu. Podobne je na tom aj faktor odborného a vzdelanostného rastu 

pracovníka v spoločnosti (aj keď už nie s tak kvalitnými výsledkami), ktorý pre nízke 

preferencie nebude mať významnú úlohu pri determinovaní celkovej spokojnosti. 

Veľmi nízke preferencie kariérneho rastu už spomenuté boli – tie sú však v podstate 

vítané, keďže v danej oblasti spoločnosť nedosahuje priaznivé výsledky. 

K záveru vyhodnotenia prieskumu je nutné ešte dodať priestor poslednej 

otázke dotazníku (okrem identifikačných otázok), ktorá poskytla pracovníkom úplne 

otvorený priestor pre vlastné pripomienky a názory k akejkoľvek oblasti ich 

spokojnosti v práci. Dôvodom, prečo neboli výsledky otázky prezentované, je jednak 

nízky počet reakcií respondentov, ale najmä fakt, že uvedené názory súviseli 

s niektorými z predchádzajúcich polootvorených otázok – teda otázok, pri ktorých 

mohli pracovníci dodatočne voľne uviesť svoj názor (napr. pri pracovnom prostredí, 

zamestnaneckých benefitoch a pod.) a tieto názory tak už boli zohľadnené 

v príslušných oblastiach. 



 63 
 

4.2 Návrhy a odporúčania 

V priebehu dotazníkového prieskumu pracovnej spokojnosti zamestnancov 

a jeho následného vyhodnocovania sa v spoločnosti Böhler-Uddeholm vyskytli spolu 

prakticky štyri závažnejšie problémové oblasti a nedostatky. Po snahe odkryť ich 

príčiny v rámci analýzy výsledkov prieskumu sa v tejto podkapitole zameriame na 

možné riešenia nepriaznivej situácie a podanie konkrétnych návrhov na zlepšenie, 

ktoré by sa dali reálne v prostredí spoločnosti presadiť a viedli by k odstráneniu 

nepriaznivého stavu. Pre pripomenutie – opatrenia sa budú týkať nasledujúcich 

aspektov spokojnosti: 

• obmedzená spätná väzba na podané výkony pracovníkov, 

• zvýšený výskyt pracovného stresu u zamestnancov, 

• nadmerné pracovné vyťaženie zamestnancov, a s tým súvisiaca 

• znížená spokojnosť pracovníkov s pracovnou dobou. 

Z výskumu vyplynula slabá frekventovanosť spätnej väzby (najmä zo strany 

vedúcich) na kvalitné pracovné výkony zamestnancov a (možno práve preto) vysoká 

dôležitosť a vplyv tejto alternatívnej, nepeňažnej formy hodnotenia ich práce na 

úroveň ich celkovej spokojnosti. V dôsledku slabej spätnej väzby sa zamestnanci 

môžu cítiť nedocenení, nemotivovaní k ďalším výkonom, necítia uznanie zo strany 

spoločnosti a v konečnom dôsledku z nej môžu odísť za lepšími podmienkami inam. 

Je preto potrebné zvrátiť tento nepriaznivý stav. Ako na to? 

Riešení je k dispozícii množstvo, navyše v tomto prípade so sebou prinášajú nulové, 

resp. veľmi malé náklady – aspoň z hľadiska financií, menej z časového hľadiska. Je 

potrebné v prvom rade presvedčiť manažérov – nadriadených pracovníkov, aby 

začali venovať väčšiu pozornosť oceňovaniu pracovníkov. Takéto ocenenie vo forme 

pochvaly či uznania by malo nasledovať priamo po dosiahnutí úspechu, ukončení 

projektu či podaní kvalitného výkonu pracovníka. V rámci priateľskej atmosféry na 

pracovisku by bolo vhodné, aby takéto uznanie medzi sebou prejavovali aj 

spolupracovníci navzájom. Prínosné by mohlo byť taktiež občasné vecné ocenenie 

za kvalitne odvedenú prácu, prípadne formálne ocenenie od spoločnosti v písomnej 

podobe. V prípade pochybností vedúcich pracovníkov o ich schopnosti podávať 

spätnú väzbu smerom k pracovníkom by im mala spoločnosť zabezpečiť v tejto 

oblasti dodatočné školenie. 
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Zaznamenaný bol taktiež zvýšený výskyt pracovného stresu u zamestnancov. 

Cesta k redukcii pracovného stresu je komplexným problémom, závislým na 

charakteristikách jednotlivca a situácii v organizácii. Pri analýze výsledkov prieskumu 

bola načrtnutá úvaha, aký podiel stresu u pracovníkov môžu mať na svedomí 

problémy s pracovnou a časovou vyťaženosťou pracovníkov. Bez ohľadu na to však 

môžu situáciu v oblasti stresu zlepšiť aj iné opatrenia.  

Základom pre minimalizovanie stresu pri práci je kvalitné pracovné prostredie. 

Pracovníci v prieskume síce naznačili vysokú spokojnosť s pracovnými podmienkami 

v spoločnosti, stále ale existuje priestor pre zlepšenie – konkrétne v rámci rovnakej 

otázky niektorí zamestnanci využili priestor pre voľnú odpoveď a požadovali 

spríjemnenie pracovného prostredia. Mohli by si tak odpočinúť od prežívaného stresu 

na pracovisku a nachvíľu uľaviť psychickému vypätiu. Takéto spríjemnenie prostredia 

by mohlo mať podobu napr. zariadenej miestnosti (na pracovisku) určenej pre relax 

a uvoľnenie pracovníkov (s pohovkami, popr. zariadením pre zábavu – stolný futbal, 

šípky atď.) a vytvorenia priestoru pre stretávanie zamestnancov (napr. posedenie pri 

nápojovom automate/kávovare), pričom takto strávený čas (v rozumných medziach) 

by pôsobil na psychickú pohodu jednotlivca, budovanie sociálnych vzťahov 

a v konečnom dôsledku proti poklesu výkonnosti v podniku. Zároveň by náklady 

vynaložené na tento účel mali len mierny rozsah. 

Vítaný je taktiež odpočinok od stresu v podobe mimopracovných firemných 

akcií, ktoré taktiež utužujú kolektív. Niektorí pracovníci sa vyslovili aj za zvýšenie 

počtu dní, kedy by im bolo umožnené čerpať dovolenku – to by z dlhodobejšieho 

časového hľadiska mohlo vytvoriť priestor pre znovunadobudnutie psychických aj 

fyzických síl. V neposlednom rade ale netreba zabúdať na fakt, že miera stresu 

závisí aj na osobných charakteristikách a spôsobe, akým sa k stresu postaví 

pracovník. Odporúčaná je preto zdravá životospráva, účinné organizovanie svojich 

pracovných povinností, potrebná miera asertivity atď. – informácie o roli pracovníkov 

v boji proti stresu im môžu byť sprostredkované formou informačných materiálov, 

konzultácií, školení. 
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Poslednými dvoma oblasťami s nedostatkami, ktoré ale podľa skorších úvah 

a analýz splývajú do jedného komplexného problému, sú nadmerná pracovná 

vyťaženosť pracovníkov a z nej vyplývajúca zvýšená nespokojnosť s pracovnou 

dobou. Určitý podiel majú aj na zvýšenom faktore stresu pri práci. Zvýšeným 

pracovným zaťažením pracovníkov rozumieme pridelenie väčšieho množstva 

pracovných úloh, než by bolo únosné. Možno to chápať aj ako požiadavku 

spoločnosti vykonať viac práce s menej ľuďmi, resp. so stávajúcim počtom 

zamestnancov dosahovať čoraz väčších výkonov. Kvôli náročnejšie stanoveným 

cieľom sa spoločnosť snaží vydolovať zo zamestnanca maximum produktivity. Iste, 

zvyšovanie produktivity je prospešná činnosť, nemožno ju však zvyšovať 

donekonečna. V istom bode sa tak táto činnosť stáva kontraproduktívnou, čiže má 

v konečnom dôsledku negatívny dopad na produktivitu pracovníka, kvalitu výrobkov 

a služieb ponúkaných zákazníkovi a pravdepodobnosť odchodu pracovníka z firmy. 

Taktiež so sebou prináša problémy ako v oblasti pracovnej doby – zamestnanci majú 

malý počet prestávok, často musia pracovať nadčas, v práci zažívajú permanentne 

hektické tempo, sú frustrovaní; tak v oblasti voľného času zamestnancov, ktorý je pre 

nich veľmi dôležitý - nestíhajú tak oddychovať, regenerovať svoje sily či venovať sa 

svojim rodinám. Toľko sa dá predpokladať podľa výsledkov prieskumu, teda 

z informácií získaných od zamestnancov. 

Pre poznanie, nakoľko je nespokojnosť zamestnancov v týchto oblastiach 

opodstatnená, je potrebné vykonať detailnú analýzu pracovného miesta, v rámci 

ktorej by sa objektívne posúdila ich vyťaženosť prideľovanými úlohami a schopnosť 

ich kvalitne plniť. V tejto fáze by mohlo vyjsť najavo, že príčinou nespokojnosti nie je 

(iba) nadmerné množstvo práce, ale napr. zlá organizácia práce, potreba väčšej 

flexibility práce a pod. 

Ak by sa ale potvrdilo prehnané zaťaženie pracovníkov, bolo by potrebné 

prijať príslušné opatrenia vedúce k náprave. Logickým krokom by v prípade 

nedostatku počtu pracovníkov bolo prijatie nových zamestnancov. To však so sebou 

prináša zvýšené náklady – finančné aj časové – na vytvorenie pracovného miesta, 

jeho obsadenie vhodnou osobou a v neposlednom rade zvýšenie mzdových a 

sociálnych nákladov. Len náklady na samotné získanie a zaškolenie nového 
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pracovníka sa môžu pohybovať rádovo v tisícoch eur. Nutná by teda bola kalkulácia, 

či prínosy z dosiahnutia vyšších a náročnejších cieľov by boli pre spoločnosť 

dostatočné, aby prevýšili náklady v podobe zamestnania dodatočného počtu 

pracovníkov nutných k dosiahnutiu daných cieľov. Opačným postupom by potom 

bolo poľavenie z cieľov a zníženie pracovného zaťaženia. 

V prípade zistenia iných dôvodov zvýšenej nespokojnosti s pracovnou dobou 

by samozrejme bolo potrebné zabezpečiť nápravu v príslušných oblastiach – napr. 

účinnejším rozvrhnutím a plánom práce, zlepšením vo vnútropodnikovej logistike (v 

zmysle nadväznosti činností a toku informácií), pridelením práce skupine ľudí 

s potrebným rozdelením jednotlivých úloh, kompetencií a zodpovednosti medzi 

členov tímu, podporou väčšej flexibility a autonómie pracovníkov pri plnení úloh 

a pod. 
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5. Záver 

Potreba spokojnosti pracovníkov je dnes už medzi organizáciami obecne 

známa. Ak tejto oblasti venuje vedenie spoločnosti úprimný záujem a je v tejto oblasti 

činné, pri správnych opatreniach sa zákonite dostavia priaznivé účinky. 

V krátkodobom horizonte sa v spoločnosti zamedzí nadmernej fluktuácii a odchodu 

najmä kľúčových pracovníkov, v dlhšej časovej rovine bude prínos zaznamenaný 

vo výkonnosti organizácie a kvalite jej výstupu, ako aj v pozitívnej vnútornej 

atmosfére v podniku a navonok v image dobrého zamestnávateľa. 

Cieľom mojej diplomovej práce bola analýza pracovnej spokojnosti 

zamestnancov pobočky spoločnosti Böhler-Uddeholm. Štúdiom príslušnej odbornej 

literatúry boli v teoretickej časti položené teoretické základy práce, následne využité 

v prieskume a analýze spokojnosti pracovníkov, ktorá sa stala jadrom praktickej časti 

práce. Po predbežnom čiastočnom zoznámení so situáciou vo firme započal 

samotný prieskum, ktorý prebiehal formou dotazníkového šetrenia. Prieskumu sa 

pritom zúčastnili všetci zamestnanci pobočky. V rámci jeho priebehu nás zaujímala 

miera celkovej pracovnej spokojnosti, ako aj vplyv čiastkových faktorov spokojnosti 

na jej celkovú hodnotu. Zistená úroveň spokojnosti s jednotlivými faktormi poukázala 

na rezervy v určitých oblastiach. Vo výsledkoch však prevažovala s väčšinou 

aspektov spokojnosť, za slabšie miesta boli označené nadmerná časová a pracovná 

vyťaženosť zamestnancov, zvýšený výskyt stresu pri práci a nedostatok spätnej 

väzby vo forme ocenenia na výkony pracovníkov. V týchto oblastiach boli podané 

návrhy na zlepšenie nepriaznivej situácie, ktoré, ako verím, by mali viesť k 

odstráneniu problémov. 

Na záver možno dodať, že spoločnosť Böhler-Uddeholm má prevažne 

uspokojivú úroveň pracovnej spokojnosti zamestnancov. Pre zvýšenie jej hodnoty, 

ako i prínosov z nej plynúcich a aj pre dosahovanie skvelej výkonnosti firmy 

v budúcnosti je potrebné sústrediť sa na zlepšenie v zistených problémových 

oblastiach. Dúfam tak, že moja práca bude pre spoločnosť prínosom. 
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Príloha č. 1 - Dotazník 
Dotazník 

 
Vážení zamestnanci, 
 
obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie tohto dotazníku, ktorý sa zameriava na oblasť 
Vašej spokojnosti s prácou a jej konkrétnymi aspektmi vo firme. Výsledky výskumu budú 
slúžiť ako podklad pre moju diplomovú prácu na tému pracovnej spokojnosti, zároveň však 
môžu napomôcť k zlepšeniu negatívne hodnotených oblastí. 
 
Dotazník je úplne anonymný, preto prosím neuvádzajte svoje meno. Získané dáta budú ďalej 
prezentované len vo forme celkového súhrnu zo všetkých dotazníkov. 
 
Za Vašu ochotu a čas venovaný vyplneniu dotazníka Vám vopred veľmi ďakujem. 
 
 
Michal Šolony  
 
Z uvedených možností prosím označte alebo uveďte tú, ktorá zodpovedá Vášmu názoru. 
 
V nasledujúcich otázkach, ak nie sú uvedené konkrétne možnosti, vyjadrite prosím svoj 

názor vyznačením číselnej hodnoty, ktorá najviac korešponduje s Vašim názorom podľa 

nasledujúceho kľúča: 

 

1 2 3 4 5 

určite áno skôr áno neviem posúdiť skôr nie určite nie 

veľmi spokojný 
čiastočne 

spokojný 
neviem posúdiť 

čiastočne 

nespokojný 

veľmi 

nespokojný 

 

1. Ste spokojný so svojou prácou ako celkom? 1   2   3   4   5 

2. Ste spokojný so svojim osobným (rodinným) životom? 1   2   3   4   5 

 

3. Keby ste sa znovu rozhodovali o výbere zamestnania, vybrali by ste si opäť túto 

spoločnosť? 1   2   3   4   5 

4. Odporučili by ste známym zamestnanie v spoločnosti? 1   2   3   4   5 

 

5. Ste spokojný s prostredím na Vašom pracovisku (technické a sociálne vybavenie, 

priestory, hluk, osvetlenie, ovzdušie)? 1   2   3   4   5 

Ak ste nespokojný s konkrétnymi faktormi, ktoré sú to? ................................................ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 



 

6. Ako hodnotíte úroveň bezpečnosti práce? 

a) dostačujúca 

b) nedostačujúca  -  prečo? 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

7. Aká je Vaša spokojnosť s pracovnou dobou? 1   2   3   4   5 

8. Dochádza na Vašom pracovisku ku konfliktom? 

a) často 

b) občas 

c) nikdy 

9. Ste pri výkone práce pod stresom? 

a) často 

b) primerane mojej práci a pozícii 

c) nikdy 

 

10. Ako hodnotíte vzťahy s kolegami a atmosféru na Vašom pracovisku? 1   2   3   4   5 

11. Tieto pracovné vzťahy by ste hodnotili ako... 

a) formálne 

b) neformálne 

12. Ste spokojný so spoluprácou s Vašimi kolegami v rámci tímu? 1   2   3   4   5 

13. Ako vnímate rozdelenie pracovných úloh, zodpovednosti a kompetencií vo Vašej 

skupine? 1   2   3   4   5 

14. Ak spolupracujete s ostatnými útvarmi spoločnosti, ako hodnotíte kvalitu spolupráce s 

nimi?  1   2   3   4   5 

15. Ste spokojný s prístupom vedenia spoločnosti k zamestnancom? 1   2   3   4   5 

 

16. Ako ste spokojný so vzťahmi s Vašim priamym nadriadeným? 1   2   3   4   5 

17. Zhodnoťte Vašu spokojnosť s nasledujúcim vlastnosťami Vášho nadriadeného: 

odborná spôsobilosť 1   2   3   4   5 

umenie viesť a riadiť ľudí 1   2   3   4   5 

schopnosť motivovať Vás 1   2   3   4   5 

jeho záujem o Vás, Vaše výkony 1   2   3   4   5 

akceptovanie Vašich názorov 1   2   3   4   5 

pomoc s Vašim profesijným rozvojom 1   2   3   4   5 



 

18. Aká je Vaša spokojnosť s možnosťou ďalšieho odborného rastu a kvalitou 

vzdelávania v rámci firmy? 1   2   3   4   5 

19. Nakoľko ste spokojný s možnosťou pracovného postupu vo firme? 1   2   3   4   5 

 

20. Považujete svoje mzdové ohodnotenie za spravodlivé a dostatočné? 1   2   3   4   5 

21. Dostáva sa Vám spätnej väzby za Vaše výkony v práci (pochvala, uznanie, 

ocenenie)? a) často 

 b) občas 

 c) nikdy 

22. Ste oboznámený o kompletnej ponuke zamestnaneckých výhod v spoločnosti? 

 1   2   3   4   5 

23. Ste spokojný s ponúkanými zamestnaneckými výhodami?  1   2   3   4   5 

V prípade že nie, aké benefity by ste uvítali? ................................................................. 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

24. Ktoré z faktorov spokojnosti na Vás pôsobia najviac? 

Zoraďte prosím nasledujúce možnosti od 1. do 8. miesta (1 – pôsobí najviac) 

možnosť pracovného postupu … 

prijaté uznanie za vykonanú prácu … 

istota zamestnania … 

vzťahy medzi pracovníkmi … 

finančné ohodnotenie za vykonanú prácu … 

pocit z dobre vykonanej a užitočnej práce … 

čerpanie zamestnaneckých výhod … 

možnosť ďalšieho vzdelávania sa … 

 



 

25. Nakoľko ste spokojný s nasledujúcim aspektmi Vašej práce? 

zaujímavosť a podnetnosť práce 1   2   3   4   5 

rozmanitosť práce 1   2   3   4   5 

množstvo a náročnosť práce 1   2   3   4   5 

význam práce pre firmu 1   2   3   4   5 

zodpovednosť za výsledky práce 1   2   3   4   5 

využitie Vašich skúseností a znalostí pri práci 1   2   3   4   5 

jasnosť a zrozumiteľnosť zadania pracovnej úlohy 1   2   3   4   5 

dostatok, kvalita a včasnosť informácií potrebných pre výkon práce 1   2   3   4   5 

poskytnutá voľnosť/samostatnosť pre riešenie pracovných úloh 1   2   3   4   5 

 

 

26. Máte vlastné pripomienky a návrhy? Čo by zvýšilo Vašu spokojnosť a výkon v práci? 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

27. Aké je Vaše pohlavie? 

a) žena 

b) muž 

28. Aký je Váš vek? 

a) 18 – 30 rokov 

b) 31 – 40 rokov 

c) 41 – 50 rokov 

d) 51 a viac rokov 

29. Aké je vaše pracovné zaradenie? 

a) pracovník technického oddelenia – robotník 

b) pracovník obchodného a hospodárskeho oddelenia 

 

 

Ďakujem Vám za spoluprácu a Váš čas strávený vyplnením tohto dotazníka. 

 


