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1. Úvod 

 

„Dôležité je, aby každý človek mohol byť hrdý na prácu, ktorú vykonáva.“ 

             Lev Nikolajevič Tolstoj 

 

Súčasťou ţivota väčšiny ľudí je práca. Práca pre kaţdého človeka znamená niečo 

iné, kaţdý pracovnému ţivotu venuje inú hodnotu, kaţdý venuje práci iný čas. Pre 

niekoho môţe byť práca viac neţ osobný ţivot, pre niekoho je práca koníčkom, a pre 

iného je to len prostriedok na získanie zdrojov.  

Motivácia a pracovná spokojnosť sú uţ dlhý čas skloňovanými pojmami. Stačí si 

spomenúť na rôzne teórie motivácie, ktoré sa uţ niekoľko rokov pokúšajú objasniť 

správanie pracovníkov, poprípade sa snaţia zistiť, ktoré faktory človeka ovplyvňujú 

v rozhodovaní, alebo ktoré faktory vplývajú na pracovnú spokojnosť. 

Sú ľudia spokojný so svojou prácou? S tým koľko zarobia? Veľa ľudí hodnotí 

dobré zamestnanie len na základe výšky platu. Ale plat nie je jediným kritériom, podľa 

ktorého sa hodnotí dobré pracovné miesto. Dôleţitým faktorom je aj rovnováha medzi 

pracovným a súkromným ţivotom, zamestnanecké výhody, ohodnotenie pracovných 

výkonov a mnohé iné aspekty, ktoré popisujem vo svojej práci. 

Problematika pracovnej spokojnosti ma zaujala natoľko, ţe som sa rozhodol 

spracovať diplomovú prácu na túto tému. Cieľom diplomovej práce bolo zistiť pomocou 

dotazníkového prieskumu a sekundárnych dát, ktoré faktory vo vybranom podniku 

vplývajú na pracovnú spokojnosť, ako ovplyvňuje situáciu v podniku komunikácia, ale aj 

ako hodnotia pracovníci súčasnú situáciu v podniku. Diplomová práca je rozdelená         

do šiestich kapitol, v ktorých som sa snaţil objasniť a prepojiť teoretické poznatky 

s praktickou časťou.  

Myslím, ţe súčasný moderný zamestnávatelia, by mali mať záujem na tom, aby 

pracovník nielenţe kvalitne pracoval, aby bol v práci angaţovaný a spokojný, ale aby 

pociťoval aj istotu svojho pracovného miesta, hlavne v súčasnom období, keď svet 

ovplyvňuje ekonomická kríza. 
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2. Teoretické východiská motivácie a pracovnej 

spokojnosti 

2.1 Management 

 

Management predstavuje proces systematického plánovania , organizovania, 

vedenia ľudí a kontrolovania smerujúci k dosiahnutiu cieľov organizácie. Bělohlávek, 

Košťan a Šuleř (2001) popisujú management ako systematický proces, pretoţe manaţér 

vnáša do svojich aktivít poriadok a vykonáva úlohy spôsobom, ktorý je členmi 

organizácie uznávaný a je v súlade s ich očakávaniami. Pomocou racionálneho zmýšľania 

vplývajú na zdroje, kombinujú ich a usilujú sa zabezpečiť efektívnu transformáciu.  

Podľa Donnellyho, Gibsona a Ivancevicha (1997)  je to proces koordinovaných 

činností skupiny pracovníkov, ktorý je realizovaný jednotlivcom alebo skupinou ľudí    

za účelom dosiahnutia určitých výsledkov.  

Management sa opiera o vedomosti z iných vedných disciplín, ako sú ekonómia, 

matematika, psychológia, sociológia, štatistika atd, a je to usporiadaný súbor poznatkov, 

ktoré sú spracované formou návodov pre jednanie alebo ako princípy.  

Medzi najzákladnejšie aktivity v oblasti managementu, ktoré sú súčasťou procesu 

riadenia sú podľa Bělohlávka, Košťana a Šuleřa (2001) tieto: 

 Plánovanie – je proces voľby úlohy, určovanie ich priorít a zostavenie 

poradia ich realizácie, tak aby boli dosiahnuté vytýčené ciele. Ciele podľa 

organizačnej úrovne a riešených problémov môţeme rozdeliť na plány 

strategické a operatívne, alebo na krátkodobé a dlhodobé. 

 Organizovanie – je prideľovanie úloh členom alebo útvarom v organizácií, 

tieţ koordinovanie ich činnosti, prerozdeľovanie zdrojov, ktoré sú 

potrebné k úspešnému plneniu cieľov. 

 Vedenie – je proces motivovania a ovplyvňovania aktivít pracovníkov tak, 

aby vyvinuli čo najväčšie úsilie. 
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 Kontrolovanie – môţeme označiť ako zber, vyhodnocovanie 

a porovnávanie informácií s plánovanými cieľmi. Táto činnosť umoţňuje 

napravovať chybné či nedostatočné plnenie úloh a tieţ určiť, v čom je 

moţné aktivity v organizácií zlepšiť. 

Tieto hlavné aktivity zasahujú do ďalších oblastí v organizácií, medzi ktoré patria 

napríklad strategické riadenie, marketing, riadenie financií, riadenie ľudských zdrojov, 

kde priraďujeme aj motiváciu zamestnancov, riadenie kvality, riadenie informácií, 

krízové riadenie  a riadenie zmien.  

Management obsahuje v sebe aj prvky „umenia“, ktoré súvisia s individuálnymi 

schopnosťami manaţérov. V tomto ohľade sa jedná hlasne o organizačné schopnosti 

manaţérov, jednanie s ľuďmi, vystupovanie, schopnosti kvalifikovaného rozhodovania. 

Podľa Vebera (2000)  manaţér vyuţíva nástroje, techniky a princípy, ale pri ich uplatnení 

je nemenej dôleţitá intuícia, kreativita, schopnosť predvídať, či prípadne v pravú chvíľu 

zariskovať. Vyhľadávanie vhodných príleţitostí, ovplyvňovanie trhu, určenie schopného 

tímu sa pokladá za tvorivý čin, za umenie je povaţované vytvorenie podnikovej vízie, 

schopnosť nájsť príleţitosť tam, kde ostatný vidia len chaos, rozpory a konflikty.  

2.1.1 Rysy človeka 

 

Podľa Bělohláveka, Košťana a Šuleřa (2001) sa človek dá opísať pomocou jeho: 

 Schopnosti, zručnosti a znalosti, 

 Vlastnosti, 

 Potreby, motívy, postoje a hodnoty. 

Obsah činnosti človeka, intenzita činnosti, aké má nasadenie na činnosť, 

vytrvalosť v činnosti, sú okrem vonkajších okolnosti podľa Provazníka a Komárkovej 

(2004) závislé na vnútorných, subjektívnych, osobnostných podmienkach. Tieto 

podmienky označujú ako motiváciu ľudského chovania. Z nasledujúceho obrázku 1.1, 

upravený podľa Provazníka a Komárkovej (2007, 12 s.) môţeme vyčítať zloţky, ktoré sú 

súčasťou ľudskej osobnosti. 
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Obr. 1.1 Osobnosť človeka s jej vnútornou štruktúrou 

 

 

Schopnosti  

Pod schopnosťou vysvetľujú Bělohlávek, Košťan a Šuleř (2001) kapacitu 

osobnosti k vykonávaniu určitej činnosti. Táto kapacita vzniká z vlohy na základe 

genetiky, v priebehu ţivota je uplatňovaná a ďalej sa môţe rozširovať a vzniká 

schopnosť.  V rámci schopnosti môţeme rozlišovať schopnosti rozumové , mechanické či 

psychomotorické. 

 Zručnosti a znalosti + skúsenosti 

 Pod znalosťami rozumieme informácie, ktoré sa dajú získať štúdiom, čítaním 

literatúry, prednášok, či vyprávaním. Avšak k teoretickým informáciám potrebuje človek 

získať aj cvik, výcvikom získava zručnosť. V organizácií sú potrebné zručnosti ako 

napríklad vyjednávanie, efektívne poslúchanie a komunikácia, delegovanie, riadenie 

času, vedenie porád a ďalšie. Ani získaná zručnosť však nemusí stačiť, hlave pri riadení, 

či vedení ľudí je potrebná praktická skúsenosť.  
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Vlastnosti osobnosti 

 Vlastnosti vyjadrujú relatívne stály spôsob chovania jedinca, človek s určitou 

vlastnosťou jedná v nejakej situácií štandardným spôsobom. Rada vlastností je             

pre úspech človeka dôleţitá, patria sem napríklad dominancia (súťaţivosť, sebaistota 

a agresivita), asertivita (chápaná ako primeraná úroveň dominancie), emocionálna 

labilita ( rôzne formy, ako napríklad nedostatok sebaistoty, veľká opatrnosť, 

nedôveryhodnosť, úzkosť, ľahké rozrušenie), extroverzia x introverzia, a ďalšie voľné 

vlastnosti, medzi ktoré zaraďujeme vytrvalosť, zodpovednosť, svedomitosť, 

sebakontrola.  

 Provazník a Komárková (2004) popisujú, ţe charakter osoby nielenţe vytvára 

celkový obraz o osobe, ale aj umoţňuje predvídanie chovanie v určitých situáciách, ako 

napríklad vzťah k druhým ľuďom (priateľskosť, kooperatívnosť, obetavosť, úprimnosť x 

nevraţivosť, neochota), vzťah k vlastnej činnosti (pracovitosť, vytrvalosť, svedomitosť, 

presnosť x lenivosť, pohodlnosť, nedbalosť), vzťah k spoločnosti, ku svetu (zásadovosť, 

mravnosť, humanizmus x nemravnosť, šovinizmus) či vzťah človeka k sebe samému 

(sebakritickosť, skromnosť x pýcha, egoizmus).  

Potreby, postoje, motívy a hodnoty sú podrobnejšie popísané v podkapitole zdroje 

motivácie. 

2.2 Motivácia 

Pojem motivácia (motio – duševný podnet, vášeň), ako uvádza  Atkinson a kol. 

(2003), sa vzťahuje na všetko, čo človek preţíva a na čo je moţné pýtať sa otázkou 

„prečo?“. Pojem je všeobecným označením pre všetky podnety, ktoré vedú k určitému 

správaniu sa u ľudí.  

Motiváciu vysvetľujú Provazník a Komárková (2004, 23 s.) ako „skutočnosť,     

ţe v ľudskej psychike pôsobí špecifické, nie vţdy celkom vedomé (uvedomované) 

vnútorné hybné sily – pohnútky, motívy, ktoré človeka – jeho činnosť – určitým smerom 

orientujú (zameriavajú), ktoré ho v danom smere aktivizujú a ktoré vzbudenú aktivitu 

udrţujú. Navonok sa tak pôsobenie týchto síl prejavuje v podobe motivovanej činnosti, 

respektíve motivovaného jednania“. 
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Donnelly, Gibson a Ivancevich (1997) vysvetľujú motiváciu ako určité vnútorné 

hnacie sily, ktoré človeka aktivujú alebo uvádzajú do pohybu. Motivovaný osoba je 

podľa nich tá, ktorá pracuje usilovne, jej usilovnosť nemá výkyvy a je automaticky 

orientovaná na dôleţité ciele. Motivácia tak podľa nich zahrňuje úsilie, vytrvalosť a ciele.  

Nakonečný (1997) povaţuje motiváciu za zloţku psychickej regulácie činnosti, 

ktorá zaisťuje fungovanie učenia, mobilizuje kognitívne a motoristické systémy 

k dosahovaniu cieľov, to znamená, ţe nabáda ku chovaniu, ktoré udrţuje dynamický rast 

osobnosti a jej vnútornú rovnováhu.  

Armstrong (2002, s. 159) napísal, ţe „dobre motivovaný ľudia sú ľudia s jasne 

definovanými cieľmi, ktorí podnikajú kroky, od ktorých očakávajú, ţe povedú 

k dosiahnutiu týchto cieľov. Takýto ľudia môţu byť motivovaní sami od seba, a pokiaľ to 

znamená, ţe idú správnym smerom, aby dosiahli, čoho dosiahnuť chcú, potom je to tá 

najlepšia forma motivácia. Väčšina z nás však potrebuje byť motivovaná z vonku“. 

Úlohou motivácie je vytváranie zmýšľania a chovania ľudí tak, aby bolo toto 

chovanie v súlade s poslaním firmy. Poţaduje sa schopnosť vzbudiť záujem, ochotu 

a chuť aktívne sa zúčastniť procesu. Motivácia pôsobí podľa Provazníka a Komárkovej 

(2004) v troch dimenziách: 

 Dimenzia smeru – vyznačuje sa tím, ţe človeka usmerňuje, zameriava, 

orientuje určitým smerom, a naopak od iných moţných cieľov ho odrádza. 

Môţeme to vyjadriť slovnými spojeniami „chcem to a to“, „rád by som to 

a to“. 

 Dimenzia intenzity – činnosť človeka je závislá na sile intenzity motivácie, 

to znamená, koľko energie je schopný vydať na dosiahnutie cieľa. V tomto 

prípade sa to dá vyjadriť slovami ako „celkom by som chcel“, „chcem“ 

alebo „veľmi  túţim“. 

 Dimenzia stálosti, vytrvalosti, perzistencie – je to miera schopnosti 

človeka prekonávať prekáţky pri dosahovaní cieľov, vysoká perzistencia 

znamená, ţe „jedinec pokračuje vo svojej motivovanej činnosti 

v pôvodnom smere a v podstate s nezmenenou intenzitou i v situácií, kedy 
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sa stretáva s najrôznejšími prekáţkami, čiastkovými nezdarmi či 

neúspechmi“ (Provazník, Komárkova, 2004, s. 24) 

2.2.1 Motív, stimul 

 

Bedrnová, Nový a kol. (2002) za motív povaţujú individuálne chovanie 

a jednanie človeka alebo psychologickú príčinu, ktorá dáva aktivite človeka 

psychologický zmysel. Na motív je úzko naviazaný cieľ, pretoţe cieľom kaţdého motívu 

by mal byť určitý finálny psychický stav - nasýtenie. Motív vychádza z dimenzií 

motivácie, to znamená ţe v konečnom dôsledku určuje smer jednania, intenzitu 

a vytrvalosť, s akou bude činnosť vykonávaná.  

Ďalšou skutočnosťou, ktorú popisujú Provazník a Komárková (2004) je,             

ţe v daný okamţik v ľudskej mysli pôsobí nie jeden, ale niekoľko motívov. Tieto motívy 

môţu mať rovnaký smer, alebo celkom opačný, môţu byť rozdielne v intenzite 

pôsobenia, taktieţ môţe mať rozdielnu perzistenciu. Rovnaké motívy majú tendenciu sa 

vzájomne posíliť a tým podporiť motivovanú činnosť, naopak motívy, ktoré sú 

protichodné sa navzájom oslabujú, a dochádza k narušovaniu alebo znemoţneniu 

motivovanej činnosti.  

Vonkajšie pôsobenie na psychiku človeka , ktoré je prezentované najčastejšie 

druhov osobou, a je vedomé a zámerné, je stimulácia. Dôsledkom tohto pôsobenia,  

dochádza k zmene psychických stavov, k zmene motivácie. Stimulom je akýkoľvek 

podnet vyvolávajúci zmeny v motivácií človeka. Stimuly delíme na impulzy (endogénne) 

a incentíva (exogénne). Impulzom či incentívom môţe byť čokoľvek, záleţí                   

na motivačnej štruktúre konkrétnej osoby.  

Plamínek (2007) povaţuje stimuláciu za stav, kedy vyvolávame ochotu niečo 

robiť pomocou vonkajších stimulov. Motivácia je pri tom stav, kedy k tomuto 

vyvolávaniu ochoty pouţívame existujúce vnútorné motívy. Stimulácia má výhodu, ţe je 

pomerne jednoduchá.  
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Obidva tieto faktory podľa Atkinsona a kol. (2003), ako motív tak aj stimul, 

pôsobia na človeka súčasne a toto pôsobenie a jeho výsledok môţeme nazvať procesom 

motivácie činov, obrázok 1.2 upravený voľne podľa Atkinson (2003, 332 s.). 

Obr. 1.2 Proces motivácie 

 

2.2.2 Zdroje motivácie 

 

Pre porozumenie motivácie ľudského chovania je dôleţité vedieť, odkiaľ sa 

vlastne motivácia berie, odkiaľ pramení, na ktoré skutočnosti má vplyv, čo človek chce 

a čo naopak odmieta, po čom túţi apod.. Atkinson a kol. (2003) uvádzajú, ţe zdrojmi 

motivácie sú motívy, a najčastejšie to bývajú pudy, inštinkty, potreby, povinnosti ideály 

a podobne.  

Bedrnová, Nový a kol. (2002) vybrali do svojej klasifikácie zdrojov motivácie, 

nasledujúcich päť motívov: 

 Potreby 

 Návyky 

 Záujmy 

 Hodnoty a hodnotové orientácie 

 Ideály. 

Potreba je povaţovaná za východisko procesu motivácie. Potrebu vysvetľujú 

Donnelly, Gibson a Ivancevich (1997) ako určitý nedostatok, a na základe tohto 

nedostatku vyvolávame činnosť, ktorou potrebu uspokojíme. Neuspokojená potreba 

vyvoláva u človeka pocit napätia.  

Individuálne 

potreby a ciele 

Motívy Stimuly 

Prostredie 
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Za neuspokojenú potrebu môţe povaţovať kaţdý inú situáciu, záleţí                    

na konkrétnom človeku, pretoţe kaţdý povaţuje za významné niečo iné. Provazník 

a Komárková (2004) rozdelili potreby do dvoch skupín:  

 Potreby biologické, fyziologické, viscerogenní – spojené s činnosťou 

a funkciou ľudského tela. Označujú sa tieţ ako primárne potreby. 

 Potreby sociálne, spoločenské, psychogénne – spojené s človekom ako 

s tvorom sociálnym, spoločenským, kultúrnym. Označujú sa ako 

sekundárne potreby. 

V ľudskom ţivote sa nachádzajú niektoré činnosti, ktoré sa opakujú častejšie, 

dokonca pravidelne, väčšinou v situáciách určitého typu či charakteru. Stávajú sa akýmisi 

stereotypmi – návykmi. Návyk je opakovaný, fixovaný a zautomatizovaný spôsob 

činnosti človeka v určitej situácii, tieţ sa dá definovať ako naučený vzorec chovania. 

 Špecifická forma zamerania človeka na určitú oblasť javov, ktoré ho v danom 

smere aktivizujú s určitou perzistenciou je návyk. Bedrnová, Nový a kol. (2002) 

uvádzajú, ţe jedinec môţe mať ľubovoľný počet záujmov, v závislosti na tom, čo ho teší. 

Záujmy sú charakteristické svojou hĺbkou, šírkou a stálosťou záujmovej skupine.  

 Kaţdý deň sa človek stretáva s rôznymi skutočnosťami, ktoré hodnotí a priraďuje 

im dôleţitosť, hodnotu, význam. Provazník a Komárková (2004) vysvetľujú, ţe ako 

kritérium hodnotenia môţe byť osobný prospech, alebo prospech sociálnych skupín alebo 

ľudskej spoločnosti. Človek si vytvára osobnú hodnotovú mapu, hodnotový systém, 

hierarchiu, kde priraďuje skutočnostiam vyššie alebo niţšie hodnoty. Hodnotový systém 

ovplyvňuje jednanie a preţívanie človeka, a je aj zdrojom motivácie ľudskej činnosti. 

K najznámejším klasifikáciám hodnôt patrí typológia podľa Sprangera, ktorý rozlíšil šesť 

osobnostných druhov: teoreticky, ekonomický, estetický, sociálny, politicky 

a náboţenský. V súčasnosti sa ešte doplňuje typológia o typ technický a športový.  

 Pod ideálom si predstavujeme určitú ideovú, alebo názorovú predstavu niečoho 

subjektívne ţiaduceho, pozitívne hodnoteného, čo pre dotyčného znamená akýsi cieľ jeho 

snaţenia. Človek sa môţe zameriavať dopredu, do budúcnosti, zameriava sa na určitý 
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cieľ, snaţí sa ho dosiahnuť. Pri tom hodnotí, poznáva, posudzuje javy a skutočnosti, ktoré 

pri tom stretáva.  

2.3 Teórie motivácie 

Motivačné teórie sú v svetovom manaţmente rozdelené na dva smery. Donnelly, 

Gibson a Ivancevich (1997) uvádzajú: 

 Teórie zamerané na obsah  

 Teórie zamerané na proces  

2.3.1 Teórie zamerané na obsah 

 

Pri týchto teóriách platí, ţe neuspokojená potreba vytvára napätie a stav 

nerovnováhy. Na vyrovnanie nerovnováhy potrebujeme objaviť cieľ, ktorý uspokojí našu 

potrebu, zvoliť chovanie, ktoré povedie k dosiahnutiu tohto cieľa.  

Ľudské potreby si rôznorodé, a nie sú pre kaţdú osobu vţdy rovnako dôleţité. 

Niektoré vyvolávajú silnejšie úsilie iné zase slabšie, veľa závisí na prostredí, v ktorom 

jedinec ţil alebo ţije, na výchove a na súčasnej situácií.  

Maslowova hierarchia potrieb  

Najznámejšie rozdelenie ľudských potrieb formuloval Maslow v roku 1954. Jeho 

pyramída ľudských potrieb obsahuje päť hlavných kategórií potrieb, ktoré sú spoločné 

pre všetkých ľudí.  

Maslowovo rozdelenie potrieb do piatich skupín podľa Armstronga (2002) je 

nasledujúce: 

1. fyziologické potreby – potreba vody, potravy, kyslíka a sexu, 

2. istota a bezpečie – potreba ochrany proti nebezpečenstvu a nedostatku 

fyziologických potrieb, 

3. sociálne potreby – potreba lásky, priateľstva a akceptácia ako príslušníka 

skupiny, 
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4. uznanie – potreba mať stabilnú a pevnú sebaúctu a byť rešpektovaný 

ostatnými, 

5. sebarealizácia – potreba rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti. 

Táto teória tvrdí, ţe v prípade uspokojenia niţšej potreby sa stáva dominantnou 

potrebou potreba, ktorá je vyššie a jedinec zameriava svoje chovanie na uspokojenie 

vyššej potreby. Ľudia sa pohybujú po hierarchii smerom hore, ale to neznamená, ţe 

spodné potreby neexistujú, ľudia sa k týmto potrebám neustále vracajú.  

Ak sa bude zaoberať situáciou v rozličných organizáciách, do akej miery sú 

uspokojované potreby pracovníkov, zistíme, ţe potreby sú v všeobecnosti uspokojené. 

V stupni uspokojovania vyšších úrovní však existujú veľké rozdiely. Organizácie sú 

schopné len čiastočne umoţniť uspokojovanie vyšších, zloţitejších potrieb.  

Herzbergova dvojfaktorová teória 

Jednou z najznámejších teórií motivácie, ktorá pomáha manaţérom pochopiť 

správanie pracovníkov je práve Herzbergerova dvojfaktorová teória.  

Podľa Donnellyho, Gibsona a Ivancevicha (1997) zaloţil svoju teóriu na štúdiu 

uspokojovania potrieb a motivačných efektoch tohto uspokojovania. Herzberg rozdelil 

výsledky skúmania na dve skupiny faktorov. 

Do prvej skupiny, takzvaných udrţovacích faktorov, zaradil desať faktorov : 

podnikovú politiku a správu, odborný dozor, vzťahy s nadriadeným, vzťahy s pracovníkmi 

rovnakej úrovne, vzťahy s podriadenými, plat, istota práce, osobný život, pracovné 

podmienky a postavenie. Pôsobia v dimenzii : 

pracovná nespokojnosť – pracovná nie-nespokojnosť 

Do druhej skupiny, ktorú pomenoval ako motivačné faktory, zaradil šesť 

motivátorov, a to: dosiahnutie cieľa, uznanie, povýšenie, práca samotná, možnosť 

osobného rastu, zodpovednosť. Pôsobia v dimenzii: 

pracovná nie-nespokojnosť – pracovná spokojnosť + motivácia 

Potom môţeme uviesť, ţe ak udrţiavacie faktory nie sú prítomné, vyvolávajú 

skôr nespokojnosť, ale ak sú prítomné neznamenajú silnú motiváciu. Na druhej strane 
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v prípade, ţe faktory druhej skupiny sú prítomné, vyvolávajú u ľudí silnú motiváciu 

a spokojnosť, ale ich absencia nemá za následok prílišnú nespokojnosť. Teória poukazuje 

na fakt, ţe spokojnosť a nespokojnosť v práci nie sú protiklady, ale dva nezávislé faktory, 

ktoré sa neovplyvňujú. Z toho vyplýva, podľa Adaira (2004), ţe ak určitý motivátor 

zabráni neuspokojeniu, neprináša automaticky pocit uspokojenia. 

2.3.2 Teórie zamerané na proces 

 

Armstrong (2002) vysvetľuje teórie, nazývané aj poznávacie teórie,  ako dôraz     

na psychologické procesy a sily, ktoré ovplyvňujú motiváciu, a tieţ aj základné 

potreby. Zameriavajú sa na to, ako ľudia vnímajú pracovné prostredie a spôsoby, ako 

ho interpretujú a chápu.  

Tieto teórie sú uţitočnejšie, poskytujú realistickejší obraz pre motiváciu ľudí.  

Teória spravodlivosti 

Donnelly, Gibson a Ivancevich (1997) pokladajú za motivačnú silu uvedomenie si 

nespravodlivosti. Keď niekto zistí, ţe s porovnaní s inými je s ním zaobchádzané 

nespravodlivo, pokúsi sa o nápravu, a odstrániť túto nespravodlivosť. Ľudia si myslia, 

ţe je moţné mieru spravodlivosti oceniť pomerom medzi vkladmi (vklady predstavujú 

skúsenosti, úsilie, schopnosti) a výnosmi (plat, uznanie, povýšenie, zamestnanecké 

výhody) človeka.  

Z pohľadu človeka dochádza k nespravodlivosti, vo chvíli keď cíti, ţe výsledky 

nie sú spravodlivé v porovnaní s inými ľuďmi. Potom sa ľudia snaţia o napravenie, 

redukovanie nespravodlivosti, a medzi tieto spôsoby patrí odchod zo zamestnania, 

zmena vkladu do práce (absencia, menej práce), zmena výnosu (ţiadosť o vyšší plat, 

o výhody) alebo zmena vnímania obdrţaných výnosov.  

Expektačná teória 

Teóriu vyslovil Vroom v roku 1964, a bola súčasťou teórie valencia – 

inštrumentalita – expektácia. Donnelly, Gibson a Ivancevich (1997) pokladajú za 

primárne premenné voľbu – sloboda jedince vybrať si formu chovania, očakávanie – 
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viera, ţe chovanie bude alebo nebude úspešné, a preferencie – hodnoty, ktoré 

pripisujeme rôznym výsledkom.  

 Armstrong (2002, s. 164) uvádza „kedykoľvek jedinec volí medzi alternatívami, 

ktoré majú neisté výsledky, zdá sa jasné, ţe jeho chovanie je ovplyvnené nielen jeho 

preferenciami týkajúcimi sa týchto výsledkov, ale tieţ mierou jeho presvedčenia, ţe 

tieto výsledky sú moţné. Očakávanie je definované ako momentálne presvedčenie, 

týkajúce sa pravdepodobnosti, ţe po určitom čine bude nasledovať určitý výsledok“. 

2.3.3 Vzťah motivácie a pracovného výkonu  

Riadenie ľudských zdrojov zdôrazňuje potrebu vytvárania pracovných miest, 

ktoré sú šité na mieru schopnostiam a preferenciám pracovníka, a tým sa aj snaţia 

optimalizáciu vyuţitia jeho pracovných schopnosti. Koubek (1995) taktieţ uvádza, ţe 

pre zlepšený pracovný výkon a vyššiu pracovnú spokojnosť s kvalitou pracovného 

ţivota je zároveň potrebné sústavné rozvíjanie pracovných schopností.  

Medzi základní poţiadavky týkajúce sa spokojnosti podľa Armstronga (2002) 

patria vyšší plat, spravodlivý systém odmeňovania, reálne príleţitosti k povýšeniu, 

dostatočný stupeň sociálnej interakcie pri práci, zaujímavé a rozmanité úlohy, 

autonómia apod.. Miera spokojnosti úzko súvisí s potrebami jednotlivca, očakávaní 

a na prostredí, v ktorom pracujeme.  

Výkonová motivácia je chápaná ako prezentuje Nakonečný (1992) ako 

očakávanie určitých afektívnych zmien vo vzťahu k dosiahnutiu či nedosiahnutiu 

vytýčeného cieľa. Dá sa povedať, ţe ide o motivačný vplyv nádeje na úspech a strachu 

z neúspechu. Kvalita výkonu sa dá vyjadriť ako vzťah nasledovne : 

výkon = schopnosti x motivácia 

Provazník a Komárková (2007) pridávajú k tejto rovnici aj moţnosti alebo 

podmienky, ktoré ovplyvňujú výkon zamestnanca.  

Kovacs (2007) vysvetľuje,  ţe efektívne riadenie výkonu k poţadovaným cieľom, 

na konci ktorého je zisková firma a spokojní zamestnanci nie je moţné bez zapojenia 

vykonávateľov (riadiacich výkonu) a bez zamestnancov. Za nesplnené úlohy, absenciu, 

odmietanie mimoriadnej práce, nespokojnosť a podobné problémy môţe zle 
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vynakladaná energia, ale aj nedostatok motivačných a stimulačných nástrojov, ktoré 

človeka usmerňujú. Nasledujúca schéma, obrázok 1.2 voľne upravená podľa 

Armstronga (2002), zobrazuje faktory, ktoré sú kľúčové pre manaţéra k motivovanie 

zamestnancov.  

Obr. 1.2 Vzťah motivácie a výkonu 

 

Motivačné stratégie k zvýšenie pracovného výkonu a pracovnej spokojnosti 

Úkolom týchto stratégií je podľa Kovacs (2007) vytvorenie pracovného prostredia 

a vyvinúť postupy, ktoré budú pozitívne vplývať na zamestnancov. Medzi takéto 

stratégie patria: 

 Nové formy práce 

 Akčné plány motivácie 

 Modifikácia chovania 

 Pruţná pracovná doba 

 Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov 

 Participácia 

Nové formy práce  

Donnelly, Gibson a Ivancevich (1997) popisujú, ţe mnohí pracovníci sú stále     

vo väčšej miere nespokojní a frustrovaní z rutinnej práce  a z mechanicky vykonávanými 

úlohami. Stretávame sa v tomto prípade so zniţovaním pracovného výkonu, zniţuje sa 

kvalita práce, zvyšuje sa absencia, fluktuácia, a tieţ sú vyvolávané tlaky na vyššie mzdy, 

či zamestnanecké výhody.  

Obohacovanie práce (job enrichment) podľa Kovacsa (2007) zvyšuje kvalitu 

pracovného ţivota, jedná sa o rozšírenie činnosti spravidla o oblasť rozhodovania, 
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riadenia či kontroly. Sú delegované vyššie právomoci a kompetencie. Rozširovanie práce 

(job enlargement) je na horizontálnej úrovni, je to boj proti úzkej špecializácií, tým ţe sa 

zväčší rozsah činnosti, tak aby mal človek prehľad o všetkých súvislostiach a mohol 

vidieť zmysluplný výsledok práce. Rotácia pracovníkov (job rotation) spočíva 

v systematickom striedaní pracovísk rôzneho odborného zamerania. Rotujúci pracovníci 

majú moţnosť získať prehľad o tom, čím sa zaoberajú ostatné útvary, lepšie sa vcítiť     

do pozície svojich kolegov, rozšíriť svoju špecializáciu, zbabiť sa rutiny a monotónnosti, 

získať väčšiu mobilitu, disponibilitu, a dočasne zvýšiť svoju iniciatívu.  

Rozvoj a vzdelávanie pracovníkov 

Kaţdý manaţér nesie zodpovednosť za rozvoj a vzdelávanie svojich 

zamestnancov. Ich funkcia by sa mala premietnuť hlavne pri predávaní skúseností, 

poskytovať rady, konzultovať problémy, identifikovať vzdelávacie potreby 

a doporučovať zaradenie do plánu školenia, poskytovať pomoc jednotlivcom pri príprave 

a realizácií vlastných plánov osobného rozvoja, podporovať sebavzdelávanie.  

Participácia 

Úroveň motivácie manaţér môţe podľa Kovacsa (2007) zvyšovať aj účasťou 

zamestnanca na rozhodovacích procesoch, kde by mal poskytnúť všetkých 

zamestnancom príleţitosť ovplyvňovať a zapojovať sa do rozhodovacích procesov, ktoré 

by sa týkali ich záujmov a potrieb; mohli by viesť k väčšiemu záujmu o úspešné 

dosahovanie cieľov; umoţniť zamestnancom zlepšiť výkonnosť, produktivitu a prípravu 

na nové formy práce, a zvýšiť uspokojenie.  

Prečo sú ľudia demotivovaní? 

V prípade, ţe sa človeku pri uspokojovaní jeho potreby postaví do cesty 

neprekonateľná prekáţka, nastáva frustrácia. Frustrácia nastáva podľa Bělohlávka (2000) 

vtedy, keď pracovník nedostane odmenu, ktorú očakával, v prípade neúspechu jeho 

práce, pri ktorej strávil veľa času. Frustrácia vzniká nahromadením a nevynaloţením 

motivačnej energie. Frustráciu riešia ľudia rôznym spôsobom: 

 Zosilňujú svoje úsilie, aby prekonali bariéry (energizácia) 

 Vzdávajú sa svojho zámeru (únik) 
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 Vybíja svoju potlačenú energiu násilím (agresia) 

 Hľadanie náhradného cieľa (sublinacia) 

 Sami seba presvedčujú, ţe cieľ o ktorý sa usilovali nestojí za to, a ţe je 

vlastne dobre, ţ ho nedosiahli (racionalizácia) 

Demotiváciu pracovníkov môţe spôsobiť nevšímavosť vedúceho k pracovným 

výsledkom, chaos a špatná organizácia práce, nespravodlivé odmeňovanie, nezaslúţená 

pochvala pre iného pracovníka, hrubé jednanie, nezaslúţená kritika, nezáujem, 

nepotrestaný podvod alebo krádeţ či nedostatok práce, materiálu nástrojov. 

2.4 Pracovná spokojnosť 

Pracovná spokojnosť má viacero významov, Provazník a Komárková (2007) 

vysvetľujú pracovnú spokojnosť ako spokojnosť zamestnancov s prácou a pracovnými 

podmienkami, čo predstavuje kritérium hodnotenia personálnej politiky. V tom prípade 

platí, ţe čím vyššia pracovná spokojnosť tým lepšie sa podnik o zamestnancov stará. 

Ďalším vysvetlením je, ţe pracovná spokojnosť je podmienka k efektívnemu vyuţívaniu 

pracovnej sily. Ďalšou moţnosťou, ktorú je potrebné odlíšiť je sebauspokojenie, ktoré 

môţeme označiť v zmysle „mne uţ stačí“, uţ ďalej nepotrebujem.  

Autori Kreitner a Kinicki (1989) definovali pracovnú spokojnosť ako emočné 

odpovede na rôzne charakteristiky práce. Jedná sa vlastne o pozitívne a negatívne pocity 

k práci od jednotlivca.  

Hagemannová (1992) povaţuje spokojnosť a efektívnosť za veľmi blízke.          

Na nespokojnosť pracovníkov dopláca podnik, a je jedno či zamestnanci ostanú 

v podniku alebo odídu. Skúsení a kvalifikovaní pracovníci si prácu nájdu vţdy, tým 

podnik prichádza o odborné znalosti. V podniku ostávajú v zamestnanci, ktorí nemajú 

poţadovanú kvalifikáciu, alebo sú starí, podnik to oslabuje a kazí sa pracovná atmosféra.  

Spokojnosť v práci označuje  Kollárik (2002) ako psychologickú kategóriu, ktorá 

je široko podmienená, individuálne variabilná, ale aj univerzálna. Pracovná spokojnosť 

vyjadruje takú spokojnosť, ktorá je naviazaná na pracovnú činnosť a vyjadruje mieru 

spokojnosti vzhľadom na pracovné pôsobenie. Zahrňuje pôsobenie komponentov, ktoré 
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pôsobia v konkrétnej pracovnej činnosti, medzi tieto komponenty môţeme zahrnúť 

osobnostné kritéria, hodnoty či základné fyzikálne činitele na pracovisku.  

Kreitner a Kinicki (1989) poukazujú na to, ţe spokojnosť v práci prispieva            

do celkovej ţivotnej spokojnosti. To znamená, ţe spokojnosť v práci je ovplyvnená 

nielen pracovnými faktormi, ale aj ţivotnou spokojnosťou a kvalitou ţivota, čo zobrazuje 

upravená schéma na obrázku 1.3 Kreitnera a Kinického (1989, s. 28).  

Obr .1.3 Model vplyvu pracovných a mimopracovných faktorov 

 

2.4.1 Charakteristika pracovnej spokojnosti 

Pri riešení praktických úloh je podľa Kollárika (1986) dôleţité rozlišovať poňatie 

pracovnej spokojnosti, ktorú rozdeľuje na: 

 Celkovú pracovnú spokojnosť – predstavuje obecnú mieru vzťahu 

k vykonanej práci a zahrňuje rôzne zloţky čiastočnej spokojnosti 

 Čiastková spokojnosť – s jednotlivými faktormi.  

Medzi ďalšie charakteristiky patrí stálosť a intenzita. Stálosť povaţuje                

za premenlivá, a pohybuje sa od maximálnej stability po maximálnu nestabilitu. Intenzita 

je povaţovaná za mieru pôţitku, a môţe sa pohybovať medzi maximálnou spokojnosťou 

a maximálnou nespokojnosťou.  

Štikár a kol. (2003) pripojuje k týmto znakom spokojnosti ešte aktuálny stav, 

ktorý vyjadruje úroveň spokojnosti alebo nespokojnosti s danou pracovnou situáciou, 

alebo tieţ ako procesu. V čase je moţné sledovať celkovú spokojnosť, ako aj čiastkovú. 
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Situačná reakcia na meniace sa podmienky práce a spokojnosti alebo nespokojnosti ako 

osobitnej dispozície.  

Kollárik (1986) vo svojej publikácií popisuje aj rozdiel medzi spokojnosťou 

v práci a spokojnosťou s prácou. Spokojnosť v práci je širší pojem, a v rámci tohto pojmu 

zahrňujeme všetky časti, ktoré pôsobia na človeka pri vykonávaní činnosti, či uţ sú to 

osobnostné predpoklady, hodnoty alebo fyzické činitele na pracovisku. Spokojnosť 

s prácou je uţší pojem, a zameriava sa na čiastkové charakteristiky, ako sú monotónnosť, 

charakter práce, smeny v práci, ktoré prispievajú ku charakteristike práce samotnej. 

Medzi čiastkovou a celkovou spokojnosťou existuje lineárny vzťah, pretoţe spokojnosť 

s čiastkovými faktormi práce a prostredia prispieva k celkovej spokojnosti a v opačnom 

prípade, úroveň celkovej spokojnosti zásadne ovplyvňuje a určuje úroveň s jednotlivými 

faktormi. Posúdenie alebo váha jednotlivých faktorov závisí od jednotlivca, pretoţe      

pre kaţdý má iný hodnotový rebríček.  

Spokojnosť s prácou podľa Nakonečného (1997) je znakom, ktorý je moţné       

na ňom pozorovať aj zvonku, či uţ podľa objektívnych ukazovateľov a sprievodných 

znakov alebo tieţ pomocou jeho subjektívnych prejavov. 

 Z hľadiska objektívnych ukazovateľov môţeme pracovnú spokojnosť posúdiť  

napr. podľa prejavovanej usilovnosti pri práci, podľa svedomitého plnenia pracovných 

úloh, podľa počtu absencií, podľa výsledkov práce a pod. 

 Základom subjektívnych ukazovateľov celkovej spokojnosti s prácou je 

skutočnosť, ţe si človek uvedomuje nielen prácu samotnú ale aj svoj vzťah k nej. Prácu, 

ktorú človek vykonáva, povaţuje zo svojho subjektívneho hľadiska za príjemnú, uţitočnú 

a významnú alebo naopak. 

2.4.2 Faktory pracovnej spokojnosti 

Faktory pracovnej spokojnosti sú ako vysvetľuje  Štikár a kol. (2003) premenlivé 

a závisia na viacerých okolnostiach, ktoré si môţeme opísať takto: 

 Rozdielne oblasti spoločenskej praxe (odlišné odvetvia zdravotníctvo, 

školstvo, priemysel) 

 Zvláštnosti v jednotlivých profesiách a prostredí ich vykonávania  
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 Individuálne preferencie (niekto kladie dôraz na kvalitu medziľudských 

vzťahov pred platovým ohodnotením). 

Na základe výskumov bolo zistené, ţe najvyššiu pracovnú spokojnosť majú 

špecializovaní profesionáli a manaţéri, naopak nespokojní pracovníci sú hlavne 

nekvalifikovaní manuálne pracujúci. Medzi týmito dvoma skupinami sa pohybovali 

administratívny pracovníci, pracovníci v obchodných pozíciách a remeselnícke profesie. 

Výskum popisujú Kreitner a Kinicki (1989). 

Rozdelenie faktorov pracovnej spokojnosti  na faktory vonkajšie a vnútorné 

uvádza Štikár a kol. (2003).  

2.4.3 Vonkajšie faktory pracovnej spokojnosti 

Medzi vonkajšie faktory sú na pracovníkovi nezávislé, a zaraďujú sa sem podľa 

Štikára a kol. (2003) finančné ohodnotenie, samotná práca, pracovný postup, spôsob 

vedenia, pracovná skupina a pracovné podmienky.  

Finančné ohodnotenie 

Finančná odmena podľa Kollárika (1986) je základnou odmenou za prácu, ktorá 

umoţňuje pracovníkovi uspokojovať veľkú škálu potrieb. Často sa v prípade finančnej 

odmeny hovorí ako o rozhodujúcom motivačnom faktore. Z pohľadu pracovníka, plat 

nezabezpečuje len jeho existenciu a existenciu jeho rodiny, ale pracovník sa môţe na plat 

pozerať aj ako na hodnotu morálneho ocenenia, to znamená ocenenie vkladu do práce, 

angaţovanosti a celkového prínosu pre spoločnosť.  

Systém odmeňovania sa skladá ako uvádza Armstrong (2002) z peňaţných 

odmien, kde sa nachádzajú pevné a pohyblivé mzdy a platy, a zo zamestnaneckých 

výhod. Základný plat alebo mzdu tvorí tarif za určitú prácu alebo pracovné miesto. 

U manuálnych pracovníkov sa stretávame s časovou alebo dennou sadzbou. Výška 

základnej odmeny má vplyv aj na výšku dodatočných odmien v závislosti na výkone 

alebo schopnostiach. Na túto odmenu môţu byť naviazané aj okolnosti, ako ţivotné 

poistenie či penzijne nároky. Základný plat alebo mzda sa dá vyjadriť ako ročná, 

mesačná, týţdenná alebo hodinová sadzba a môţe byť upravovaná v závislosti               
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na zmenách ţivotných nákladov, trţných sadzieb. Táto zmena môţe byť iniciovaná buď 

samotnou organizáciou alebo dohodou odborovými zväzmi.  

Dodatočné odmeny k základnej mzde sa vzťahuje, ako uţ bolo spomenuté, 

k výkonu, schopnostiam a skúsenostiam. V prípade, ţenie sú zahrnuté do základnej 

odmeny, nazývajú sa pohyblivými zloţkami mzdy alebo platu. Medzi hlavné formy 

dodatočných odmien patria individuálne výkonnostné odmeny, mimoriadne odmeny – 

bonusy, prémie (odmeny za dosiahnutie vopred určeného cieľa), provízie, odmena závislá 

na dĺţke zamestnania, príplatky (pres čas, práce na smeny, pracovná pohotovosť).  

Ďalšou zloţkou sú zamestnanecké výhody, ktoré označujeme ako nepriame 

odmeny. K nim zaraďujeme nemocenské dávky, úhrada poistného, sluţobné auto, 

telefón. Tieto odmeny sú poskytované navyše k vyplateným odmenám.  

 V odmeňovaní sa samozrejme započítavajú aj nepeňaţné odmeny, ktoré sú 

uznanie, úspech, zodpovednosť či osobný rast.  

Provazník a Komárková (2004) uvádzajú pravidlá, ktoré sa vzťahujú na hmotné 

odmeny. Za najdôleţitejšie povaţujú priamy vzťah medzi hmotnou odmenou a výkonom, 

a jasná väzba medzi vynaloţeným úsilím a odmenou. Odmena by tak nemala prichádzať 

automaticky, ale za to, čo pracovník odvedie. Pre tvorbu priamych a neproblematických 

vzťahov na pracovisku je podmienkou spravodlivé odmeňovanie v pracovných 

skupinách. 

Pri finančnom ohodnotení, je častou otázkou k diskusii zverejnenie výšky mzdy. 

Podľa Bělohlávka, je to na jednej strane dobré, pretoţe v prípade, ţe je mzda zverejnená 

tak sa môţe stať silným motivačným činiteľom, povzbudzuje pracovníkov, aby dosiahli 

výsledkov svojich kolegov. Na druhej strane mzdy by nemala byť zverejnená, pretoţe 

môţe spôsobiť závisť, nespokojnosť a môţe spôsobovať problémy. 

Podľa Hagemannovej (1992), plat nielenţe zabezpečuje ţivobytie, ale výška platu 

vyjadruje aj postavenie zamestnanca v podniku, ale aj v spoločnosti ako takej. Zvýšenie 

platu povaţuje za potvrdenie pracovných úspechov.  

Hagemannová (1992, s. 45) „Dobrý plat je dôleţitý, dobrá pracovná atmosféra je 

ešte dôleţitejšia“. 
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Obsah práce, práca samotná 

Pracovná činnosť je rôznorodá, a tým prináša pre človeka rôzny stupeň fyzického 

či psychického zaťaţenia. Konkrétne profesie, práce sa odlišujú od seba mnohými 

charakteristikami, a tým prinášajú aj rozdielne zdroje spokojnosti. Kollárik (1986) 

vysvetľuje, ţe s rozvojom spoločnosti sa zvyšuje záťaţ na človeka v pracovnom 

prostredí, a to najmä po psychickej stránke. Niektoré pracovné miesta sa vyznačujú 

jednotvárnosťou, monotónnosťou, kladie sa dôraz na vyššiu pozornosť, odolnosť voči 

únave, pohotovosť alebo presnosť. K pracovným miestam patrí aj smennosť na 

niektorých pracovných pozíciách. Človek dokáţe podávať plnohodnotný výkon na 

rannej, popoludňajšej i nočnej smene. Nočná smena však výrazne zasahuje do reţimu 

človeka a zasahujú do jeho ţivota – spoločenský a rodinný ţivot.  

Štikár a kol. (2003) popisujú problematiku monotónnosti práce, ako nepriaznivý 

vplyv na subjektívny stav zamestnanca. Monotónnosť nemusí výrazne zniţovať výkon, 

ale môţe vyvíjať pocity nudy, pokles záujmu apod.. Samostatnosť v pracovnom prostredí 

od vytvárania pracovných postupov aţ k vykonávaniu práce, je významným faktorom pri 

formovaní kladného vzťahu a spokojnosti v práci.  

K obsahovej stránke práce pridávajú Provazník a Komárková (2004) apely, ktoré 

pôsobia na obsah práce. Patria k nim napríklad apel na tvorivé myslenie, samostatnosť, 

hrdosť k práci, na prestíţ, na seba rozvoj, na sebakontrolu apod.. 

Spôsob vedenia 

Donnelly, Gibson, Ivancevich (1997) povaţujú vedenie za schopnosť 

ovplyvňovať iných, aby sa snaţili dosiahnuť vytýčené ciele. Pri svojej práci sa môţe 

vedúci opierať o päť pilierov moci: donucovaciu, odmeňovaciu, zákonnú, odbornú 

a pririeknutú.  

Kaţdá organizácia sa zakladá na určitom systéme práce všetkých jej členov, 

počnúc pracovníkov vo výrobe, aţ po riadiacich alebo vedúcich pracovníkov. Tento 

systém je určený organizačnou štruktúrou podniku. Kollárik (1986) vysvetľuje, ţe vedúci 

pracovníci ovplyvňujú efektívnosť organizácie a tieţ postoje členov skupiny 

k organizácií. Efektívnosť vedúceho pracovníka závisí na tom, ako si všíma potreby, 
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záujmy a postoje svojich podriadených, vytvára podmienky pre efektívnosť skupiny 

v rovnováhe s mierou spokojnosti. Vyuţíva riadiace činnosti – plánovanie, 

organizovanie, kontrolu a vedenie ľudí, ktoré sa priamo týkajú podriadených a sú aj 

zdrojom pracovnej spokojnosti.  

Úroveň práce vedúceho je teda významný aspekt plnenia základných úloh 

skupiny, ale aj k tomu, aby vytváral celkovú atmosféru v pracovnej skupine a spokojnosť 

v nej.  

Kreitner a Kinicki (1989) rozdelili tri hlavné štýly vedenia: 

 Autoritatívny – moc a rozhodovanie je plne sústredené v rukách vedúceho 

 Demokratický – vedúci deleguje značnú časť svojej autority, ale 

ponecháva si zodpovednosť v konečných rozhodnutiach 

 Laissez-faire – vedúci pracovník prenecháva riadenie práce na svojich 

pracovníkoch a svoju autoritu prenecháva skupine 

Pracovný postup 

Po postupe v práci túţi pravdepodobne kaţdý človek. Nikde nenájdeme recept   

na budovanie kariéry, všade sú len rady, určité kroky, podľa ktorých treba kráčať. 

V článku na portáli od Horvárha (2010), ktorý je venovaný postupu v práci, sa môţeme 

dočítať, ţe väčšina zamestnancov dáva vinu za svoje pracovné neúspechy neschopným 

vedúcim, alebo otravným a neprajným kolegom či nezvládnutému systému vedenia 

firmy. 

 Pracovný postup si treba zaslúţiť maximálnym pracovným nasadením a tieţ 

preukázať patričné pracovné schopnosti a disciplínu. Pri budovaní kariéry je treba mať 

stanovené jasné ciele, a zvyšovať ich náročnosť. Ako sa uvádza v článku, je dôleţité 

prekvapiť novými pracovnými postupmi, zhostiť sa úloh, na ktoré nemáte kvalifikáciu 

a dokázať, ţe na to máte, ukázať svoju flexibilitu a šikovnosť. Väčšina veľkých 

spoločností má pre svojich zamestnancov pripravenú ponuku vzdelávacích aktivít, ako 

jazykové kurzy, odborné školenia či workshopy. V tomto prípade treba vyuţiť ponúknutú 

šancu a zvýšiť svoje schopnosti.  
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Autori článku pridali aj niekoľko rád, ako napríklad peniaze ako jediný motivačný 

faktor nie sú dobrým základom pre budovanie postupu, je potrebné váţiť si vedúceho 

pracovníka takého, aký je a naučiť sa s ním maximálne vychádzať, je potrebné si váţiť 

úspechy, aj keď sú len malé, ale motivujú vás dopredu, a netreba zabúdať na odpočinok 

a voľný čas.  

Kreitner a Kinicki (1989) popisujú, ţe pre spokojnosť je dôleţitá sebarealizácia. 

Je zastúpená prevaţne vnútornými odmenami, ktoré práca poskytuje. Človeka stimuluje 

to, ţe práca ponúka moţnosť prekonať hranice, vyuţiť svoje schopnosti a znalosti,         

na ktoré sme pyšný a umoţňuje nám rozvíjať sa, učiť sa a rásť.  

Pracovná skupina 

Kaţdá sociálna skupina má svoje pravidlá, normy, prejavy, ktoré sa vyvíjajú 

v závislosti na jej zloţení, aktivitách a na celkovom prostredí, v ktorom funguje. Vedúci 

pracovník pôsobí ako koordinátor vzťahov medzi členmi skupiny. Ako Provazník 

a Komárková (2004) popisujú, vedúci pracovník pôsobí na formálnej a neformálnej báze. 

Podmienkou medzi členmi skupiny zo strany manaţéra je, aby sa medzi nimi vytvoril 

určitý vzťah dôvery. Nájsť v skupine pozitívnu atmosféru a správny prístup 

k jednotlivcom, ale tieţ k celku nie je ťaţké, ak sa dodrţiavajú niektoré zásady, ako 

napríklad skupinové ciele sú jasne a zrozumiteľne podané všetkým členom skupiny, 

vzťahy v skupine sú priehľadné a otvorené, pri jednaní s členmi skupiny sa postupuje 

spravodlivo a čestne, vznikajúce konflikty a problémy sa riešia hneď, podporuje sa 

kooperatívne chovanie, iniciatívne chovanie skupiny má podporu, excentrické 

a deštruktívne chovanie voči skupine a jej cieľom sa tlmí, vzťahy medzi členmi skupiny 

prekračujú rámce pracovného prostredia do voľno časových a spoločenských aktivít. 

V skupine je dôleţitá spätná odozva, spätná väzba.  

V pracovnej skupine sa má podporovať kontakt medzi ľuďmi, riešenie problémov 

v skupine, vytvárať priestor na výmenu informácií, predávanie skúseností, názorov medzi 

členmi, vytvárať priestor na neformálne stretnutia, organizovať spoločenské akcie 

v rámci voľného času, ako športové aktivity, spoločenské večierky, plesy apod.. 

Pozitívne pracovné prostredie podporuje rast výkonu, naopak negatívne prostredie 

ako nepriateľstvo a závisť vytvárajú umelé prekáţky a problémy v práci.  
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Súčasťou ţitia v pracovnej skupine je aj komunikácia medzi jej členmi. To 

znamená komunikácia medzi nadriadenými navzájom, nadriadenými a podriadenými, 

a podriadenými. Armstrong (2002) uvádza, ţe obojstranná komunikácia je nutná 

predovšetkým k informovanosti pracovníkov o podnikových plánoch, politike, aby mohli 

pracovníci hneď reagovať svojimi názormi na zámery a kroky manaţmentu. Systém 

komunikácie rozdeľuje na intranetové, písomné akými sú napríklad podnikové časopisy, 

noviny, obeţníky alebo nástenky, a na verbálne, ako napríklad schôdze, skupinový 

brífing. Cieľom je zabezpečiť doručenie správy adresátovi.  

Vzťahy na pracovisku rozdeľuje Pichňa (1995) z formálnej a neformálnej stránky. 

Kým formálne sú dané deľbou práce, systémom organizácie práce a riadenia, mocenské 

vzťahy zaloţené na hierarchickej štruktúre, neformálne vzťahy sú dané tým, ţe              

na pracoviskách sú ľudia, medzi ktorými spontánne, neformálne vznikajú sympatie, 

antipatie, prejavy priateľstva, kamarátstva. Súlad formálnych a neformálnych vzťahov je 

na pracovisku dôleţitý, ak si spolupracovníci rozumejú ako ľudia, ľahšie sa riešia 

vzniknuté pracovné problémy a je dobré, keď ľudia spolu vychádzajú aj mimo prácu, 

trávia spolu voľný čas, lepšie sa poznávajú pomáhajú si. 

Pracovné podmienky 

Provazník a Komárková (2004, s. 108) vysvetľujú, ţe „záujem podniku vytvárať 

pracovníkom lepšie podmienky pre ich prácu má dvojitý efekt: primárne sa lepšie 

podmienky pre prácu prejavia v zlepšení výkonu, druhotne sa zlepšuje vzťah medzi 

podnikom a zamestnancami“. Naopak nezáujme o pracovné podmienky zo strany 

podniku pôsobí demotivačne.  

Pracovné podmienky rozdelil Kollárik (1986) na dve hľadiská. Prvým je fyzikálne 

prostredie a druhým je bezpečnosť práce a hygiena.  

Fyzikálne prostredie vytvárajú kultúru práce a zahrňujú pracovné podmienky 

charakterizované vhodnosťou, účelnosťou, estetickosťou. Medzi základné fyzikálne 

vlastnosti patria osvetlenosť pracovného miesta, teplota prostredia, vlhkosť a prúdenie 

vzduchu, farebná úprava, hlučnosť, čistota ovzdušia, prašnosť, otrasy, vybavenosť 

pracoviska, pracovné pomôcky, šatne, sociálne zariadenia apod.. 
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V pracovných činnostiach sa najväčší dôraz kladie na zrak, pretoţe sa väčšina 

úkonov kontroluj očami. Z toho vyplývajú dobre poţiadavky na kvalitu osvetlenia, ktorá 

vplýva aj na bezpečnosť práce. Medzi ďalšie základné faktory patrí hluk, ktorého 

účinnosť závisí od druhu práce, frekvencie, časového priebehu a individuálnych 

vlastností človeka.  

Kaţdá organizácia má povinnosť zabezpečiť zdravé a bezpečné pracovisko 

a minimalizovať zdravotné a bezpečnostné riziko. Povinnosťou podniku je prekročiť 

normy ochrany zdravia a bezpečnosti vyţadované zákonom. Armstrong (2002) uvádza, 

ţe riadenie ochrany zdravia a bezpečnosti je záleţitosťou politiky ochrany zdravia 

a bezpečnosti, posudzovania rizík, zvládania stresu, prevencie nehôd a úrazov, 

prevádzania auditu a inšpekcií zameraných na ochranu zdravia a bezpečnosti, 

vzdelávanie v tejto oblasti a organizovanie ochrany zdravia a bezpečnosti.  

Vnútorné faktory pracovnej spokojnosti 

Tieto faktory sa vyznačujú tým, ţe ovplyvňujú kaţdého človeka individuálne. Sú 

to osobnostné charakteristiky, má kaţdý človek iné, inak na neho vplývajú. Delenie, ktoré 

uvádza Kollárik (1986), predstavuje tri skupiny: 

 Motivačné faktory – potreby, postoje, záujmy, očakávania 

 Objektívne osobnostné činitele – vek, pohlavie, dĺţka zamestnania 

v podniku, rodinný stav 

 Osobnostné vlastnosti – emocionálna stabilita, vyrovnanosť, extroverzia. 

2.5 Zhrnutie 

 Motivácia zamestnancov a ich spokojnosť v práci by mala byť pre podniky medzi 

najdôleţitejšími faktormi. Správna voľba motivačného programu, vedieť čo ľudí 

motivuje, vedieť ktorá oblasť prináša spokojnosť, a naopak snaţiť sa vyhnúť veciam, 

ktoré človeka demotivujú a obmedziť ich nespokojnosť. Dôleţitou úlohou je spolupráca 

medzi zamestnancom a vedúcim pracovníkom, pretoţe správny čestný prístup, dobré 

informačné toky zabezpečia dôveru a zvyšujú vôľu pracovať a získať motiváciu. 
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 Nie je jednoduché povedať recept na motiváciu zamestnancov, pretoţe kaţdý 

človek je iný, a preto ho motivuje niečo iné. Takisto je to so spokojnosťou v práci, 

niektorí ľudia sú spokojní s určitým faktorom, iní zasa nie a naopak.  

Cieľom prieskumu pracovnej spokojnosti a motivácie ja zistiť mieru a faktory 

spokojnosti a lojality zamestnancov, identifikovať problémové oblasti a navrhnúť kroky 

k ich zlepšeniu. Rast spokojnosti sa prejaví v zvyšovaní produktivity, zlepšení kvality 

výrobkov alebo sluţieb či rastom inovácií. Navyše spokojní zamestnanci vytvárajú 

pozitívnu referenciu o zamestnávateľovi pre potenciálnych uchádzačov a upevňujú jeho 

konkurenčné postavenie na trhu.  

Prieskum pracovnej spokojnosti a zapojenia do práce na Slovensku vytvorený 

spoločnosťou Accor Services signalizujú, ţe zamestnanci očakávajú od zamestnávateľov 

viac. Z prieskumu vyplynulo, ţe aţ 47 % opýtaných premýšľa o zmene zamestnania, 54 

% opýtaných sa vyjadrilo, ţe sa zamestnávateľ nedostatočne venuje kvalite ţivota 

a spokojnosti svojich pracovníkov. Kaţdý druhý Slovák má pocit, ţe sa zamestnávateľ 

nezaujíma o jeho problémy v súkromnom ţivote. Polovica Slovákov je nespokojná        

so spôsobom riadenia ľudí a starostlivosťou o zamestnancov. Za najdôleţitejšie aspekty 

v práci povaţujú platy, pracovné podmienky, atmosféru na pracovisku, a rovnováhu 

medzi pracovným a súkromným ţivot. 

Na motiváciu zamestnancov je nevyhnutná správna obojsmerná komunikácia. 

Keď je zamestnanec informovaný o spoločnosti, má pocit, ţe firme na ňom záleţí, vie, čo 

sa vo firme deje a kam smeruje, a vidí zmysel svojej práce, podáva vyššie výkony a je      

pre firmu skutočným prínosom.  
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3.  Charakteristika organizácie 

 

 Spoločnosť ABC je švédska nábytkárska skupina podnikov, ktorá je dcérskou 

firmou koncernu IKEA. Hlavnou úlohou je zabezpečiť výrobné kapacity na spracovanie 

dreva a výroba nábytku pre spoločnosť IKEA. Spoločnosť sa to snaţí dosiahnuť 

dlhodobými nájomnými zmluvami na správu lesov, zriaďuje a prevádzkuje píly, 

konštrukcia a výroba nábytku sú strategicky umiestnené na trhy. 

 Spoločnosť sa skladá z viac neţ 50 výrobných jednotiek v dvanástich krajinách – 

Švédsko, Rusko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Nemecko, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, 

Portugalsko, Čína a USA, a zamestnáva pribliţne 15 000 ľudí, ktorí vyrábajú pribliţne 

100 miliónov kusov nábytku a nábytkárskych komponentov ročne. Organizácia je 

rozdelená na sektory podnikania s dôrazom na špecifické prevádzkové a výrobné 

koncepcie (príloha č. 1 Organizačná štruktúra ABC). 

3.1 História 

1991 – 1995: IKEA zaloţila priemyselnú skupinu 1. apríla 1991 v Almhult vo Švédsku. 

Počas tohto obdobia boli dodávateľské spoločnosti z východnej Európy, ktoré 

podporovali IKEU začlenené do ABC. Vývoj v priebehu piatich rokov napredoval a ABC 

postavil niekoľko výrobných jednotiek, do konca roka ´95 pozostávala spoločnosť zo 14 

jednotiek s 3 300 zamestnancami.  

1996 – 2001: Toto obdobie bolo charakterizované reštrukturalizáciou, rekonštrukciami 

a modernizáciou. Bol kladený dôraz na zlepšenie existujúcich výrobných jednotiek 

v rámci organizácie. Počas tohto obdobia podnik viac ako strojnásobil svoju fakturáciu. 

Do konca roku 2001 skupina zahŕňala viac ako 30 výrobných jednotiek s 9 500 

pracovníkmi.  

2002 – 2006: Začiatok nového storočia bol pre ABC novou výzvou. Rýchlo rastúci 

globálny trh nábytku a komponentov sa odzrkadlil aj v spoločnosti, kde sa opäť konali 

ďalšie rekonštrukcie a vytváranie nových kapacít. Spoločnosť sa rozrástla na 35 jednotiek 

s 14 100 zamestnancami.  
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2007 - : V poslednom období spoločnosť zaţila nové výzvy. Snaha o rast spoločnosti sa 

opierala o to, aby bola spoločnosť čo najbliţšie k trhu, a aby vyhovovala miestnym 

poţiadavkám. To malo za následok zvýšenie aktivity aj v iných regiónoch Európy 

a mimo Európu. Nové koncepcie pre stavanie najmodernejších výrobných kapacít, 

zvyšovanie efektivity všetkých procesov, urýchľovanie prevodu know-how.  

ABC je preto rozdelený do obchodných sektorov  a oblastí s vlastnou 

zodpovednosťou za koncept výroby. Kladie dôraz na prepojenie medzi výrobou 

a podporuje jednotky k efektívnemu vyuţívanie zdrojov.  Nevyhnutné pre chod 

spoločnosti je organizačné, administratívne zázemie a infraštruktúra. Väčšina podporných 

jednotiek pôsobí centrálne a vo vnútri obchodných operácií. Tento spôsob im umoţňuje 

efektívne strategické riadenie, reguláciu a kontrolu z jedného miesta.  

3.2 Hodnoty 

Základnými hodnotami v spoločnosti sú ľudia, jednoduchosť, nízke náklady 

a podnikavosť. Hodnoty by mali byť inšpirácia a výzva.  

Ľudia – súdrţnosť a nadšenie – úspech závisi na ľuďoch v organizácii, heslom je 

„snaţiť sa robiť veci lepšie kaţdý deň“. 

Jednoduchosť – jednoduché riešenia, správanie a spôsob práce čo najefektívnejšie 

a nekomplikovane. Snaha byť bez formalít a minimalizovať byrokraciu.  

Nízke náklady – spoločnosť sa snaţí o čo najniţšie celkové náklady, od stromov 

aţ po hotový výrobok. 

Podnikanie – zamerať sa na výsledky pomocou svojho srdca a odvahy, a nie len 

rozumom.  

3.3 Stratégia 

Obchodný koncept – Obchodná koncepcia zahŕňa všetky kroky v procese, ktorý 

začína v lese a končí v domoch alebo na pracoviskách. Obsahuje všetky aspekty 

hospodárenia v lesoch, na pílach, pri výrobe dosiek a komponentov, pri výrobe nábytku 

aţ po distribúciu. Celkovým cieľom je zabezpečiť, aby náklady a účinnosť tohto reťazca, 

boli optimalizované a snaţiť sa o maximálny výnos zo vstupných zdrojov 

a minimalizovať vplyv na ţivotné prostredie.   
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Organizácia - ABC je preto rozdelená do obchodných sektorov  a oblastí 

s vlastnou zodpovednosťou za koncept výroby. Kladie dôraz na prepojenie medzi 

výrobou a podporuje jednotky k efektívnemu vyuţívanie zdrojov.  Nevyhnutné pre chod 

spoločnosti je organizačné, administratívne zázemie a infraštruktúra. Väčšina podporných 

jednotiek pôsobí centrálne a vo vnútri obchodných operácií. Tento spôsob im umoţňuje 

efektívne strategické riadenie, reguláciu a kontrolu z jedného miesta.  

Výrobná koncepcia – spoločnosť zriaďuje alebo ďalej rozvíja existujúce výrobné 

jednotky do väčších celkov a procesne orientovaných lokalít s cieľom maximálne vyuţiť 

kapacity. Koncepcia výroby, ktorá bola spomenutá uţ vyššie potrebuje krátke dodacie 

lehoty a efektívnu distribúciu.  

3.4 Výhľady do budúcnosti 

Spoločnosť počas svojho pôsobenia neustále zvyšovala svoju pôsobnosť, rástla 

pribliţne o 20 – 25 % za rok, a zriaďovala dve aţ tri nové jednotky kaţdý rok. 

Spoločnosť naďalej hľadá nové moţnosti na rozširovanie. V súčasnosti sa však viac snaţí 

drţať si svoju pozíciu.  

ABC chce byť vzorom pre ostatných dodávateľov vo všetkých smeroch a           

vo všetkých oblastiach sa snaţí byť aktívna v zlepšovaní výkonnosti, zlepšovaní riadenia 

zdrojov a udrţateľnosti. Zároveň sa snaţí zachovať si konkurencieschopnosť a trvalo 

riadiť vývoj v tomto odvetví priemyslu, vyuţívať špičkovú technológiu, rozvíjať 

logistické siete a dodrţiavať prísne environmentálne poţiadavky a zásady. Zamerať sa   

na ochranu ţivotného prostredia v kaţdej krajine, kde pôsobia. Spoločnosť na Slovensku 

doteraz preinvestovala okolo 5,6 miliardy slovenských korún.  

Pohľad na nasledujúci graf 3.1, v ktorom je zobrazená výkonnosť spoločnosti 

ABC za celé obdobie svojho pôsobenia, nám dokazuje, ţe od svojho vzniku spoločnosť 

kaţdý rok zvyšovala svoje výkony. Výkonnosť kulminovala v roku 2008, potom 

zásluhou hospodárskej krízy výkonnosť klesala. V odhadovanom roku 2010 by sa mala 

výkonnosť ešte trochu klesnúť, ale nie aţ tak výrazne. V grafe je výkonnosť vyjadrená 

v miliónoch EUR za jednotlivé roky. 
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Graf 3.1: Výkonnosť spoločnosti ABC v miliónoch EUR 

 

Zdroj: Interné materiály podniku 

3.5  ABC odštepný závod Jasná 

 Odštepný závod ABC Jasná v Závaţnej Porube je jedným zo šiestich podnikov    

na Slovensku. Ďalšími sú odštepný závod Spartan v Trnave, odštepný závod Malacky I. – 

drevotrieska v Malackách a odštepný závod Malacky II. – nábytok taktieţ v Malackách,  

odštepný závod Majcichov v Majcichove a odštepný závod Krásno v Krásne nad 

Kysucou. 

 ABC Jasná vyrába nábytok zo smrekového dreva, a jeho výhradným odberateľom 

je IKEA. Vznikol na základoch bývalého štátneho podniku v roku 1993. V prvej fáze 

prebehla masívna rekonštrukcia a modernizácia, ktorej proces bol ukončený v roku 1998. 

Súbeţne sa rozširoval aj výrobný objem, naberali a nový zamestnanci a budoval sa 

systém riadenia kvality, informácií, administratívnej podpory a ďalšie. Po etape prudkého 

rastu sa vedení začalo orientovať n zefektívňovanie procesov.  

Celopodnikový TEAMWORK začal v roku ´98 a zameral sa na zvyšovanie objemu 

výrobu cestou lepšej organizácie práce, zefektívňovanie procesov, rozvoj schopností 



 

36 

 

manaţérov a majstrov a na celkovom zvyšovaní motivácie zamestnancov s posilnením 

podnikovej kultúry. Tento trend pokračuje aj dnes.  

   Obr. 3.1: Nákres závodu ABC Jasná 

 

Zdroj: http://www.kopaeng.sk/Images/Swedwood_Jasna_Sk.jpg 

Závod ABC Jasná, ako uţ bolo spomenuté, sa zaoberá spracovaním smrekového 

dreva. Spracovanie prebieha v niekoľkých fázach, pričom do podniku prichádzajú denne 

tony dreva prevaţne z domácich lesov. Podnik sa zameriava na výrobu detského nábytku, 

políc a regálov, stoličiek, skriní, stolov, písacích stolov, ale aj polovýrobky na ďalšie 

spracovanie, a taktieţ vyrába zo zmätkových výrobkov a odpadu drevené brikety. 

Takmer celá produkcia smeruje na export. V obchodnom registri má podnik okrem iných 

činností napríklad poskytovanie technických a ekonomických sluţieb v rámci predmetu 

podnikania, balenie, distribúciu a zasielanie nábytku a s tým súvisiacich materiálov 

a výrobkov, obchodná činnosť s nábytkom pre kancelárie a domácnosti ako aj s tým 

súvisiacimi priemyselnými výrobkami, financovanie dcérskych spoločností 

a nadobúdanie iných spoločností, výroba drevotrieskových dosiek, výroba dyhy 

a dyhových zosadeniek, kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

v rozsahu voľnej činnosti, kúpa a predaj guľatiny a drevného odpadu, porez guľatiny 

a iné. 
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4. Analýza súčasného stavu 

V tejto kapitole budem svoju pozornosť sústreďovať na popis postupu pri 

získavaní potrebných informácií z podniku a ďalej analyzovať získané dáta. Cieľom 

môjho prieskumu bol zameraný na problematiku pracovnej spokojnosti, čo vplýva         

na pracovnú atmosféru, ako funguje komunikácia na pracovisku. Výsledkami prieskumu 

som chcel zistiť, v ktorých aspektoch sú ľudia spokojný, a v ktorých by mal podnik 

zmeniť svoj postoj. V úvodnej časti sa zameriam na popis situácie v podniku ABC 

odštepný závod Jasná. Ako som uţ v predchádzajúcej kapitole spomenul spoločnosť je 

zameraná na spracovanie dreva a výrobu dreveného nábytku.   

4.1 Charakteristika pracovných pozícií a základné 

podmienky 

Podnik je umiestnený pri obci Závaţná Poruba, 1 km od najväčšieho sídliska 

v Liptovskom Mikuláši, 4 km vzdialený od centra Liptovského Mikuláša a 8 km            

od Liptovského Hrádku. Z týchto oblastí je najpočetnejšie zastúpenie zamestnancov 

podniku. V súčasnom období podnik zamestnáva cez 720 zamestnancov.  

Podnik podobne ako mnohé iné podniky neobišla hospodárska kríza, v ktorej 

dôsledkom muselo opustiť podnik pribliţne 60 zamestnancov, čo nám dokazuje aj graf  

4.1, kde je zobrazený počet zamestnancov v období 2002 – 2009, kde môţeme vidieť 

postupný nárast pracovníkov aţ do roku 2008, v ktorom sa uţ začala prejavovať 

hospodárska kríza.  Väčšina odchádzajúcich pracovníkov mala zmluvy na dobu určitú, 

takţe im neboli predĺţené zmluvy. 
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Graf 4.1: Počet zamestnancov v období 2002 - 2009 

Počet zamestnancov

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

 

 Pracovná doba v podniku je stanovená na 37,5 hodín týţdenne, pracovná doba 

zahrňuje polhodinovú prestávku na jedlo a oddych, ale nezahrňuje sa do pracovnej doby 

a je poskytnutá najdlhšie po 4,5 hodinách nepretrţitej práce.  

 Pracovné pozície v podniku môţeme rozdeliť na kategórie – manaţéri, THP 

(technicko-hospodársky pracovník) a robotník. V mojej práci sa zameriavam na pozíciu 

robotníkov, preto sa sústredím na túto kategóriu. Z nasledujúceho grafu 4.2 môţeme 

vidieť kvalifikačnú štruktúru zamestnancov v podniku, ktorú som dostal z interných 

zdrojov. 

Graf 4.2: Kvalifikačná štruktúra v podniku ABC 

1%

47%

44%

8%

základné

stredné (SOU)

stredné s maturitou

vysokoškolské

 

  



 

39 

 

Robotník 

 V podniku sa stretávame s robotníkmi v pozíciách – výrobný robotník, reţijný 

robotník, skladníci, výrobný zoraďovači. Všetci títo pracovníci sú pracovníkmi výroby 

alebo oddelenia akosti. V podniku pracuje aj mnoţstvo ţien, hlavne pri obsluhe strojov, 

lakovaní dreva, balení a podobne.  

 Pracovníci pracujú v troch pracovných smenách, rannej, poobednej a nočnej. 

V niektorých prípadoch sa pracuje aj na dvanásťhodinových smenách,  závislosti            

na aktuálnom stave poţiadaviek a objednávok.  

4.2 Oddelenie riadenia ľudských zdrojov v podniku 

 Toto oddelenie sa zameriava na všetko, čo sa týka ľudských zdrojov, či uţ to je 

získavanie, vzdelávanie, prepojenie jeho činností, výsledkov práce, pracovných 

schopností, zameriava sa na pracovné chovanie  a zároveň aj na jeho osobné uspokojenie 

z vykonanej práce, jeho personálneho a pracovného rozvoja.  

 Medzi pôsobenie tohto oddelenia patria napríklad stanovenie potrieb pracovníkov, 

stanovenie poţiadavkou na pracovnú spôsobilosť pracovníkov, hodnotenie odborných 

spôsobilostí pracovníkov, plán rozvoja pracovníkov, nábor, prijímanie nových 

pracovníkov, popisy pracovných činností, motivácia, stravovanie, sociálny program alebo 

mzdové náleţitosti.  

4.3 Motivačný systém v podniku 

 V podniku sú nastavené motivačné smernice, ktoré sú súčasťou vnútorných 

noriem. K finančnej motivácií okrem mzdy patria ešte ročné odmeny, ktoré sa vyplácajú 

v prípade dobrých hospodárskych výsledkov firmy vţdy na konci roka  a vianočné 

prémie, ktoré sú vyplácané kaţdoročne. Podnik poskytuje finančnú odmenu aj 

bezpríspevkovým darcom krvi, tým sa zaraďuje medzi mnohé podniky, ktoré týmto 

podporujú záchranu ţivotov.  

 Kaţdý nový zamestnanec pri nástupe do podniku dostáva firemné oblečenie, obuv 

a ochranné prostriedky. Podľa potreby alebo v trojmesačnom období dostávajú nové 

oblečenie. Tým podporujú firemnú kultúru podniku a pocit  spolu náleţitosti s firmou.   
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 Stravovanie je často vo výrobných podnikoch priamo v areáli. Firma ABC Jasná 

nie je výnimkou. Stravovanie je poskytované rannej a poobednej smene, nočná smena si 

musí nosiť stravu z domu. Stravovanie je podporované podnikom, zamestnanci hradia 40 

% z ceny stravného. Zamestnanci majú na výber zo 4 teplých jedál. V areáli podniku 

môţe vyuţívať zamestnanci automaty na kávu, varné kanvice a chladničky. Pre fajčiarov 

je vytvorený fajčiarsky priestor. 

 V podniku býva kaţdoročne dvojtýţdňová závodná dovolenka v letných 

mesiacoch. Čerpanie svojho pracovného voľna je na základe dohovoru s vedúcim 

pracovníkom, aby nedošlo ku kolíziám na pracovisku. 

 Podnik poskytuje svojim zamestnancom niektoré kancelárske potreby s logom 

firmy. Patria medzi ne hlavne diáre, bloky, perá a ceruzky či kalendáre. 

 Vytváranie lepšej pracovnej atmosféry a súdrţnosti kolektívu podnik podporuje 

kaţdoročným posedením, vianočnou kapustnicou. Akcia je usporiadaná väčšinou 

v neďalekej obci Závaţná Poruba. Ku akcii je zabezpečená strava a občerstvenie. Akcia 

je rozdelená podľa oddelení, alebo smeny.  

 V rámci športového vyţitia podnik poskytuje pernamentky na squash 

v sqashovom centre v Liptovskom Mikuláši. Vyuţívajú to hlavne mladší zamestnanci. 

 Vzdelávacie aktivity v podniku bývajú zamerané hlavne na oblasti povinných 

školení o predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrana pred 

poţiarom (OPP) a ostatných zákonných predpisov. Vzdelávacích aktivít, kurzov 

a workshopov sa zúčastňujú vo väčšine prípadov pracovníci na vyšších pozíciách. 

V rámci podniku sa uskutočnil aj nábor na jazykovú prípravu zamestnancov, kde sa 

podnik sústredil na skupinovú výuku angličtiny pre tých, ktorí mali záujem učiť sa. 

Spočiatku sa bol o tento smer záujem, ale postupne z neho opadlo a na angličtinu sa 

prihlásilo len niekoľko ľudí. Ako som spomenul v teoretickej časti pri pracovnom 

postupe, pre kaţdého zamestnanca je dôleţité vyuţiť kaţdú situáciu pre rozvoj svojich 

zručnosti a znalostí, ale na druhej strane je však zloţité skĺbiť pracovný a osobný ţivot 

a k nemu ešte pridať znovu školu. 
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4.4 Metóda prieskumu 

Po dohode v organizácií, som k diplomovej práci vyuţil dotazníkovú formu, 

nakoľko nie je tak náročná na čas, a je anonymná. K celkovému obrazu o podnikovej 

situácií som vyuţil aj rozhovor s personálnym oddelením a niektorými pracovníkmi THP, 

pri ktorých som si získavané informácie zapisoval. Hneď v úvode tejto kapitoly 

rozoberiem metódy prieskumu a to dotazník a rozhovor, ktoré som pouţil k získaniu dát. 

4.4.1 Dotazník vs. rozhovor 

Metóda dotazovania podľa Kotlera (2007) zachycuje výpovede ľudí 

(zamestnancov, zákazníkov, voličov, a podobne) na skúmanú oblasť. Dotazovanie môţe 

prebiehať buď písomne alebo ústne. V písomnej forme sa vyuţíva dotazník alebo anketa 

pri ústnom dotazovaní sa pouţívajú rozhovory, ústne ankety alebo focus group. Pri 

dotazovaní sa tazateľ snaţí získať informácie, ktoré môţu odhaliť čo je v mysli 

dotazovaného, znalosť, spomienky, očakávanie hodnotenia preţitkov, ktoré tieto 

skúsenosti sprevádzajú.  

 Pri vyberaní vhodnej metódy respektíve techniky prieskumu musíme rozpoznať 

kritéria výberu. Za rozhodujúce sa povaţujú cieľ prieskumu, zloţitosť skúmaného 

problému, veľkosť skúmaného súboru, dostupnosť skúmaného súboru, časové moţnosti 

určitého zberu dát, finančné, technické alebo organizačné moţnosti pre pouţitie určitej 

techniky.  

 Dotazník je písomná forma, viac alebo menej formalizovaná podoba dotazovania, 

ktorej cieľom je získavanie informácií o sociálnej realite. Býva pouţívaná na zisťovanie 

názorov respondentov o určitých sociálnych javoch. Dotazník je technika terénneho 

zberu, pri ktorej sú potrebné informácie od skúmaných osôb získavané písomne, 

prostredníctvom otázok predtlačených vo zvláštnom formulári. Pri tejto technike 

nedochádza k priamej interakcii medzi výskumníkom a respondentom. Úlohou dotazníka 

je nahradiť pokiaľ moţno úlohu ţivého tazateľa. Musí ho pozitívne ovplyvniť, musí ho 

navodiť k spolupráci a nepripustiť skreslenie otázok z dôvodu ich nejednoznačnosti.  

Písomné dotazovanie sa povaţuje za lacnejšie neţ ústne dotazovanie, ďalšími 

výhodami písomne formy sú, ţe sa dá osloviť relatívne veľké mnoţstvo respondentov, 
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nedocháza k neţiaducemu ovplyvneniu pôsobením osoby tazateľa, ľahšia dostupnosť 

respondentov (hlavne pokiaľ sú priestorovo rozptýlení), ďalšou devízou je anonymita 

respondenta, a čiastočne aj to, ţe si respondent určí dobu, kedy mu vyhovuje vyplniť 

dotazník. Nevýhodami písomného dotazovania je niţšia návratnosť neţ u osobného 

dotazovania, moţnosť rozmyslieť si odpoveď nedovoľuje často zachytiť veľmi dôleţité 

spontánne odpovede, prípadné chyby v neporozumení otázky uţ nie je moţné opraviť, 

nie je moţná kontrola, kto skutočne vyplnil dotazník, zle sa kombinuje s inými 

technikami. 

 V prípade ústneho dotazovania -  rozhovoru – sa za výhody povaţuje, ţe 

umoţňuje získať informácie hrubšieho a širšieho zamerania, v osobnom dotazovaní, ktoré 

vedie tazateľ znesie respondent väčšiu záťaţ, rozhovor má tazateľ stále pod kontrolou, 

tazateľ môţe v rozhovore pripojiť ďalšie poznámky, ktoré významne osvetlí problém 

z nového uhlu pohľadu, rozhovor sa dá doplniť aj ďalšími technikami, rozhovor povaţuje 

respondent za zaujímavejší a prítomnosť tazateľa môţe eliminovať rušivé vplyvy, môţe 

vysvetliť nedorozumenia alebo zlé pochopenie dotazu. Nevýhodami ústnej formy je 

časová náročnosť, táto technika sa povaţuje za drahú, nie je jednoduché byť alebo nájsť 

vhodného tazateľa (musí vzbudzovať dôveru, byť komunikatívny), hrozí moţnosť 

neuskutočnenia rozhovoru z dôvodu nezastihnutia respondenta, niektorí respondenti 

odmietajú osobné dotazovanie, je pre nich prijateľnejšia písomné forma, tazateľ môţe 

svojou prítomnosťou ovplyvňovať odpovede, pretoţe sa obmedzuje anonymita. 

 Základnými časťami dotazníku sú úvod, poloţky  (otázky alebo tvrdenia) 

a varianty odpovedí. Úvod dotazníka sa tvorí tak, aby reflektoval o predmete  a objekte 

prieskumu. Stanovenie cieľa prieskumu, ktorý musí byť reálny a splniteľný, a tieţ aby 

motivoval ku kvalitnému vyplneniu. Na konci úvodu by malo byť poďakovanie za 

správne vyplnenie všetkých otázok. 

 Otázky v dotazníkoch podľa moţnosti odpovedí rozdeľujeme na uzavreté – tieto 

majú vopred stanovené varianty odpovedí. Varianty by mali byť správne pripravené, aby 

nenútili respondenta prikloniť sa k odpovedi, ktorá mu nie celkom vyhovuje. Uzavreté 

otázky sa pouţívajú pre svoju jednoduchosť a ľahké spracovanie. Otvorené otázky 

nepredkladajú dotazovanému ţiadne moţnosti odpovedí vopred, a je len a respondentovi, 
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akú odpoveď zvolí. Táto forma dáva veľkú slobodu k vyjadreniu, ale sú pre 

dotazovaného ťaţšie. Variability odpovedí pri týchto otázkach veľmi široká, často sú     

na rôznej úrovni obecnosti a ťaţšie sa spracúvajú. Polootvorené otázky sú vytvorené 

spojením dvoch predchádzajúcich variant. Dávajú na výber vopred stanovené odpovede 

a pokiaľ si respondent nevyberie, má moţnosť doplniť svoju vlastnú odpoveď.  

 Ďalšími variantami otázok sú otázky postojové (škálové), ktoré sú vţdy uzavreté 

a zisťujú buď intenzitu určitého javu (napríklad mieru spokojnosti) alebo frekvenciu 

určitého javu.  

 U kaţdej varianty odpovedí sa zisťuje napríklad absolútna či relatívna četnosť, 

váţený aritmetický priemer a iné štatistiky.  

4.5 Tvorba dotazníka 

Pri tvorbe dotazníka som vychádzal z teoretických znalostí, ktoré som získal 

o dotazníkoch. V úvodnej časti dotazníka som sa snaţil objasniť cieľ dotazníkového 

prieskumu, vysvetliť k čomu budú dotazníky a informácie z nich pouţité a tieţ som sa 

snaţil motivovať respondentov k vyplneniu dotazníka tým, ţe spracované odpovede budú 

pouţité na zlepšenie pracovnej spokojnosti v ich firme.  

 Pri tvorbe otázok v dotazníku som postupoval podľa situácie v podniku. Keďţe 

som sa zameral na pracovníkov výroby, snaţil som sa vybrať okruhy, na ktoré majú 

určitý vplyv, a ktoré ich ovplyvňujú v ich pracovnom ţivote. Počet otázok v dotazníku je 

rozdelený na 14, pričom otázka 2, 5 a 8 je rozdelená na ďalšie pod otázky. V dotazníku 

som vyuţil škálové, uzatvorené, otvorené otázky. Pri niektorých otázkach mali 

respondenti moţnosť pridať aj ďalšie moţnosti. Otázky som sa snaţil opierať 

o motivátori a udrţiavacie faktory z dvojfaktorovej Herzbergovej teórie. 

 V otázke 2 som vyuţil škálovú formu odpovede, pričom dotazovaní mohli svoju 

odpoveď označiť v rozmedzí: 

veľmi spokojný  -  spokojný  - nespokojný  - veľmi nespokojný 

 V otázke 5 a 8, ktorá má tieţ škálové rozpätie odpovedí mohli odpovedať týmito 

moţnosťami: 
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áno  -  skôr áno  -  skôr nie  - nie 

 Pri ostatných otázkach sa mohli respondenti rozhodnúť medzi jednou odpoveďou, 

alebo v niektorých prípadoch mohli si mohli vybrať aj viaceré odpovede. Posledné dve 

otázky boli zamerané na vlastné pripomienky respondentov, čiţe pracovníkov, ich vlastné 

myšlienky na zlepšenie dosavadnej situácie, prípadne mohli doplniť svoj názor na tento 

prieskum.  

 Myslím, ţe dotazník je má vhodné zoradené a zrozumiteľné otázky a vhodnú 

grafickú úpravu. Čas na vyplnenie dotazníka odhadujem na 15 – 20 minút. Dotazník je 

priloţený ako príloha číslo 2.  

4.5.1  Výber respondentov 

 Pri výbere respondentov som spolupracoval s podnikom. Po zhodnotení dotazníka 

som dostal k dispozícii dve smeny v jednom dni, rannú 50 pracovníkov a poobednú 50 

pracovníkov. Všetci pracovníci pracujú vo výrobe. Všetkým pracovníkom bol vysvetlený 

cieľ dotazníkového prieskumu, účel prieskumu a potvrdená anonymita prieskumu. 

Dotazník bol rozdaný za pomoci personálneho oddelenia, ku kaţdému dotazníku bolo 

priloţené pero s logom firmy, ktoré si mohli po vyplnení dotazníku pracovníci nechať. 

Čas na vyplnenie dotazníka mali pracovníci rannej smeny do príchodu poobedňajšej 

smeny, a pracovníci poobedňajšej smeny do príchodu pracovníkov nočnej smeny. 

Vyplnené dotazníky boli zbierané pri odchode z práce a dohodnutom mieste. Pracovníci, 

ktorí vyplňovali dotazník ho hodnotili kladne, otázky povaţovali za zrozumiteľné. 

 To znamená, ţe celkovo bolo rozdaných 100 dotazníkov pre sto pracovníkov. 

Návratnosť dotazníkov bola na rannej smene bola 100 % a na poobedňajšej 96 %, čiţe 

celková návratnosť dosiahla úroveň 98 %. Dotazníky boli hodnotené dokopy, neboli 

rozdelené na jednotlivé smeny.  

 Počas prieskumu, v čase keď pracovníci vypĺňali dotazník, som mal moţnosť 

stretnúť sa aj s dvoma pracovníkmi THP, a túto moţnosť som vyuţil k rozhovoru s nimi. 

Vopred som si pripravil niekoľko otázok, ktoré boli zamerané na situáciu v podniku. Pri 

rozhovore som nepouţíval nahrávanie, pretoţe si myslím, ţe pri nahrávaní by boli 

odpovede trocha skreslené, a to tým, ţe by moţno mali trému, alebo by nemohli nájsť 
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správne slová a podobne. Kaţdopádne som si pri rozhovore robil poznámky a                

po skončení rozhovoru som si rozpísal získané informácie podrobnejšie. S obidvoma 

pracovníkmi THP som strávil v rozhovore pribliţne 30 minút. Musím podotknúť, ţe boli 

veľmi ochotní a prívetiví a snaţili sa mi odpovedať na kaţdý dotaz.  

4.6 Vyhodnotenie dotazníka 

Kaţdý jeden dotazník som si dôkladne prezrel a získané informácie z neho 

zaznačil. Pri vyhodnocovaní dotazníka som pracoval s aplikáciou Microsoft Excel, 

v ktorej som jednotlivé otázky rozobral a pripravil aj na zobrazenie pomocou grafov 

a četností.  

V prvej otázke, ktorá obsahovala osem vybraných stimulov z Herzbergovej 

teórie, ktoré osobne povaţujem za dôleţité, mali pracovníci vybrať poradie štyroch 

najdôleţitejších faktorov. Pričom najdôleţitejší faktor bol oznámkovaný číslom 1, 

najmenej dôleţitý číslom 4. Túto otázku som zaradil preto, aby som zistil aké preferencie 

majú pracovníci v ţivote, a teda aj v pracovnom ţivote.  

Kaţdý pracovník mal teda označiť štyri faktory, ktoré povaţuje za najdôleţitejšie 

zo svojho uhlu pohľadu. Najčastejšie bol v odpovediach označení plat, ktorý označil 

kaţdý z 98 respondentov. Avšak kaţdý mu dal inú preferenciu, inú hodnotovú váhu. 

Druhým najčastejšie označovaným faktorom bola istota práce, ktorú označili pracovníci 

76 krát. Tretím a štvrtým najviac označovanými faktormi boli osobný ţivot a kolektív 

(55-krát).  

V tabuľke 4.1 môţeme vidieť, koľkokrát boli označené jednotlivé faktory, 

a s akými váhami ich pracovníci spájajú. Keď sa pozrieme na tabuľku tak, ţe vyberieme 

z kaţdého stĺpca najviac označovaný faktor dostaneme sa k optimálnemu zloţeniu 

faktorov, ktoré ovplyvňujú pracovníkov v podniku ABC.  
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Tab. 4.1: Vybrané stimuly v podniku 

  1 2 3 4 

Plat 57 32 7 2 

Moţnosť rastu   8 5 

Istota práce 23 21 20 12 

Osobný ţivot 5 17 20 13 

Pracovné 

podmienky 4 12 11 24 

Uznanie  1 4 17 

Práca samotná  3 14 5 

Kolektív 9 12 14 20 

 

 Zloţenie štyroch najdôleţitejších faktorov je v nasledovnom poradí: plat – istota 

práce – osobný ţivot – pracovné podmienky. Najčastejšie označovaným faktorom 

s váhou dva bol taktieţ plat, takţe som vybral druhé najvyššie číslo, v prípade rovnosti 

v treťom bode, som vybral osobný ţivot, pretoţe istota práce bola označená ako druhá 

v poradí.  

 Keď sa pozrieme na tabuľku z opačnej strany, to znamená na faktory ktoré boli 

označované najmenej, tak sa dostaneme k moţnosti rastu (13-krát), uznanie (22-krát) 

a práce samotná (22-krát). Určite ma na to vplyv aj to, ţe výrobný podnik, a hlavne 

pracovné pozície, ktoré zastávajú moji respondenti, neposkytuje dostatočnú moţnosť na 

pracovný postup, a pracovná náplň v takomto podniku býva monotónna a niekedy aj 

nudná. Opakovanie pracovných úloh, úkonov dookola nie je určite nič motivujúce. 

Pracovný postup v podniku je oslabený aj tým, ţe v podniku sa momentálne nevytvárajú 

nové pracovné miesta, napríklad rozširovaním výroby. K pracovnému postupu sa človek 

v takomto prostredí nedostane hneď, na pracovný postup na pozíciu THP pracovníka si 

musí často počkať niekoľko rokov. Z rozhovoru s THP pracovníkmi som zistil, ţe sa 

dostali na svoju súčasnú pozíciu z výroby, po 8 respektíve 12 rokoch.  

 Túto otázku môţeme prepojiť aj s Maslowovou teóriou potrieb, ktorá je opísaná 

v podkapitole 2.3.1. Z výsledkov prvej otázky nám vyšlo, ţe človek sa snaţí uspokojiť 

najdôleţitejšie potreby, ku ktorým potrebuje peniaze. Potrebuje peniaze na potravu, 

bývanie, oblečenie a podobne. Môţeme to označiť ako fyziologické faktory. Maslow 

označil ako druhý stupeň potrebu bezpečia a istoty. Táto moţnosť vyšla aj v mojom 
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prieskume, keď za druhú najdôleţitejšiu vec označili pracovníci istotu práce. Ďalším 

faktorom je osobný ţivot, ktorý je na rozmedzí v hierarchii na druhom a treťom stupni. 

Kaţdý dáva osobnému ţivotu inú hodnotu. Pocit, ţe človek niekoho má, ţe sa môţe 

niekam vrátiť, nenahradí nič. Faktory ako uznanie, moţnosť rastu sú v hierarchii na 

najvyšších pozíciách, a tieto potreby majú len niektorí pracovníci.  

 Otázka číslo dva obsahovala tri časti. V tejto časti som sa zameral na spokojnosť 

s faktormi, ktoré ovplyvňujú kaţdodenný ţivot v podniku. V prvej časti som hodnotil 

celkový príjem, pracovnú náplň, vzťah k nadriadeným, vzťah s kolegami a stravovanie. 

V nasledujúcom grafe 4.3 môţeme vidieť aká je spokojnosť s uvedenými faktormi.  

Graf 4.3: Hodnotenie spokojnosti 
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 Ako môţeme vidieť v grafe s týmito faktormi vládne v podniku spokojnosť. 

Pracovníci sú najviac spokojný so vzťahom s kolegami. Vytvorenie dobrej pracovnej 

atmosféry patrí k budovaniu kultúry v spoločnosti. Vzťah medzi kolegami na pracovisku 

sa môţe prerásť aj do vzťahov mimo pracovisko, v tom prípade to ešte viacej potvrdzuje 

a povzbudzuje kolektívne spolunaţívanie. Do kolektívu patria aj nadriadený. Vzťah 

k nadriadeným povaţujem tieţ za dôleţitý v prípade vytváranie správnej pracovnej 

atmosféry a celkovej kultúry. Ako môţeme vidieť z grafu, spokojnosť vládne aj s týmto 

faktorom.  

 O stavovaní som uţ napísal vyššie, tak len zhrniem, ţe podnik má vlastné 

stravovacie priestory. Pracovníci sú so stravovaním vo väčšine prípadov spokojní.         

Za nevýhodu, ktorú často spomínali vo svojich pripomienkach povaţujú, ţe na nočnú 
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zmenu si musia nosiť jedlo z domu, a v prípade, ţe nestihnú, tak nemajú moţnosť si 

zakúpiť jedlo v práci.  

 Pracovná náplň týchto pracovníkov je dá sa povedať kaţdodenná rutina. 

Opakovanie sa úkonov, pohybov pôsobí monotónne, ale napriek tomu sa najviac 

pracovníkov priklonilo k moţnosti spokojný. V podnikoch podobného typu si človek 

väčšinou svoje pracovné zaradenie nevyberie a pracuje na pracovnom mieste, ktoré mu 

pridelia. Niektorí pracovníci majú vyskúšané viaceré pozície, to pre prípad, ţe by museli 

zaskočiť za niekoho na inom pracovnom mieste. Pracovná rotácia v takýchto podnikoch, 

môţe byť účinná, ale potrebuje dostatok priestoru a času a dostatok pracovníkov            

na zaškolenie a kontrolu. V týchto prípadoch môţe v podniku náhle vyskočiť zmätkovosť 

výrobkov, poprípade sa výrazne obmedzí produktivita práce. Tým pádom môţu klesnúť 

celkové podnikové výkony. Na druhej strane sa však môţe zlepšiť pracovný postoj 

pracovníkov, zlepšenie ich spokojnosti a dosiahnutých skúseností. 

 Pri rozhovore s THP pracovníkmi som sa dozvedel, ţe pracovníci majú k svojim 

nadriadeným rešpekt, hlavne čo sa týka starších zamestnancov, a často sa boja rozvíjať 

komunikáciu. Pracovníci vo výrobe plnia svoje pracovné úlohy, ale neradi sa dostávajú 

do pozície, keď majú niečo hodnotiť, alebo majú riešiť nejakú aktuálnu situáciu. Podľa 

THP pracovníkov sa drţia radšej v úzadí, a boja sa povedať svoj názor. THP pracovníci 

v podniku pracovali na viacerých pozíciách, majú dobre zmapované pracovné pozície, 

snaţia sa vţdy poradiť a vyjsť v ústrety kaţdému pracovníkovi.  

 Druhou časťou bolo hodnotenie zamestnaneckých výhod, ktoré v podniku 

momentálne majú pracovníci k dispozícii. V podniku nie sú nejaké výrazné 

zamestnanecké výhody. Keď rozoberieme výhody jednotlivo tak vianočná prémia je 

vyplácaná kaţdoročne. V období Vianoc je kaţdá koruna dobrá, a podnik sa snaţí svojim 

zamestnancom spríjemniť toto obdobie. Určite kaţdý zamestnanec príjem tieto peniaze 

rád, ale svoju spokojnosť vyjadrujú pravdepodobne na základe výšky tejto prémie. Výšku 

vianočnej prémie som nezistil. Kancelárske potreby, kalendáre dáva podnik svojim 

zamestnancom kaţdoročne. Určite poteší, ale na druhej strane by sa našlo určite aj niečo 

lepšie, čo si myslí skoro polovica dotazovaných. Najhoršie hodnotenou výhodou je 

pernamentka na squash. Squashové stredisko sa nachádza v centre Liptovského Mikuláša. 
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Aţ 53 dotazovaných je nespokojných respektíve veľmi nespokojných s touto 

zamestnaneckou výhodou. Dá sa povedať, ţe nespokojnosť vládne s tým, ţe nie kaţdý 

holduje tomuto športu, a jednostranné zameranie z podnikovej strany stojí za uváţenie. 

Vhodnejšie by bolo, napríklad poskytovať buď pernamentky podľa výberu zamestnanca, 

alebo vybrať niektoré druhy športových aktivít, na ktoré by sa podnik zameral. Výsledky 

hodnotenia druhej časti sú v nasledujúcom grafe 4.4. 

Graf 4.4: Spokojnosť so zamestnaneckými výhodami 
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 V tretej časti druhej otázky som svoj pohľad usmernil na pracovné podmienky 

v podniku ABC, odštepný závod  Jasná. Keďţe je to výrobný podnik, zaujímalo ma ako 

sú pracovníci spokojný s prostredím, v ktorom pracujú. Pracovné prostredie by malo 

spĺňať podmienky bezpečnosti práce, ktoré mu vyplývajú zo zákonu. Za rozhodujúce 

faktory som určil osvetlenie, prašnosť, teplotu prostredia, a priradil som k nim ešte šatne, 

sociálne zariadenia a pracovné pomôcky. Cez deň je pracovisko osvetlené aj prírodne, ale 

v podniku sa väčšinou svieti pomocou elektriky. Svetlo by nemalo byť ostré, ani príliš 

slabé. Prašnosť v podniku je na niektorých miestach vyššia niekde niţšia. V priestoroch, 

kde je prašnosť vyššia pouţívajú pracovníci ochranné rúška, a v týchto priestoroch sa 

nachádzajú aj odsávače prachu, ktoré sú však podľa pracovníkov často zanesené. Teplotu 

prostredia ovplyvňuje počasie von, hlavne v lete keď sú teploty vyššie tak je dosť teplo aj 

vo výrobných halách. Graf 4.5, ktorý zobrazuje túto problematiku nám zobrazuje všetky 

faktory.  
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Graf 4.5: Spokojnosť s pracovnými podmienkami 
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 Graf 4.5 nám znázorňuje, ţe v tomto ohľade by mal podnik trochu zabrať a viac 

sa starať o pracovné prostredie. Hlavne čo sa týka šatní a sociálnych zariadení. Mal som 

moţnosť nahliadnuť do týchto prostredí, a tieţ by som sa zaradil medzi pracovníkov, 

ktorý zaznačili odpoveď nespokojný. Myslím, ţe šatne nemajú dostatočné vetranie, 

a veľkosť jednotlivých skriniek je tieţ neuspokojivá. Čo sa týka čistoty šatní a sociálnych 

zariadení, tak spoločnosť zamestnáva na túto prácu upratovačky. Sociálne zariadenia by 

mali byť podľa pracovníkov väčšie, a ďalším mínusom je, ţe niekedy chýbajú hygienické 

pomôcky. Pracovné a ochranné pomôcky dostávajú všetci zamestnanci zadarmo, patria 

medzi ne rukavice, ochranné rúška, ošatenie, ale aj hygienické pomôcky ako mydlá či 

krémy na ruky.  

 V poradí treťou otázkou, v ktorej som sa zameral opäť na zamestnanecké 

výhody, som zisťoval, aké zamestnanecké výhody by si v podniku pracovníci ţelali, 

alebo inak, ktoré výhody by privítali. Myslím, ţe zamestnanecké výhody v podniku 

trochu zaostávajú za menom spoločnosti. V dotazníku som navrhol päť zamestnaneckých 

výhod, ktoré by mohli v rámci tohto podniku poskytovať, a o ktorých by mohli uvaţovať 

na vyšších miestach. Navrhované výhody som skonzultoval aj s personálnym oddelením. 

Samy dokonca navrhli moţnosť príspevku na dovolenku alebo relaxačný pobyt. Veľmi 

ma zaujala moţnosť príspevku na dopravu.. Pri tejto otázke mohli zamestnanci označiť 

aţ tri odpovede. Graf 4.6, ktorý som vytvoril v koláčovej podobe nám poukazuje, ţe 
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najväčší záujem je o príspevok na dovolenku alebo relaxačný pobyt. Druhé 

najpočetnejšie zastúpenie má môj osobný favorit, a to príspevok na dopravu.  

Graf 4.6: Ktorú zamestnaneckú výhodu by ste privítal/a? 
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 Za vhodné by som zo svojho pohľadu povaţoval aj organizáciu kultúrnych akcii. 

Pomohlo by to udrţať a zjednotiť kolektív, túto formu by som sa snaţil aplikovať nielen 

na zamestnancov, ale na celú rodinu zamestnanca. Čo sa týka zvýhodnenej kúpy 

firemných výrobkov, snaha podniku by mala smerovať aj týmto smerom. Pre mňa je 

zaráţajúce, ţe aj výrobky s malou chybou sú zničené a buď znova spracované na nový 

nábytok, alebo sa z nich spracujú drevené brikety na kúrenie. Zamestnanci by mohli mať 

moţnosť zakúpiť si výrobky so zvýhodnenou cenou. 

 V štvrtej otázke ma zaujímalo, z akého dôvodu by zamestnanci uvaţovali 

o odchode z práce. V otázke bolo osem moţností s deviatou otvorenou moţnosťou, kde 

mohli prípadne napísať svoj vlastný dôvod. K odpovedi mohli pouţiť maximálne tri 

odpovede. Otázkou som sa snaţil zistiť, čo zamestnancom na podniku prekáţa, z akého 

dôvodu by hľadali nové pracovné miesto. Určite táto otázka zaujíma aj vedenie podniku, 

ktoré chce obmedziť fluktuáciu zamestnancov, pretoţe nový zamestnanci znamenajú 

náklady na výber, prijímanie, zaškolenie a odchádzajúci pracovníci predstavujú odchod 

kvalifikovanej pracovnej sily, poprípade náklady vo forme odstupného. V nasledujúcom 

grafe 4.7 máme z akého dôvody by zamestnanci uvaţovali o odchode. S pomedzi 
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moţností bola najviac krát označená platová nespokojnosť, ktorá sa v odpovediach 

vyskytla 45-krát. Druhou najpočetnejšou skupinou je nezaujímavá náplň práce. Ako som 

uţ spomínal v takomto podniku je to celkom obtiaţne. Inú odpoveď zvolilo dvanásť 

respondentov, pričom sa vyskytla odpoveď, kde sa sťaţujú na pracovné zaťaţenie, ďalšie 

dôvody na zmenu pracovného miesta uvádzali napríklad lepšie pracovné ponuky, ale sú 

to ponuky na dobu určitú, alebo aj vzdialenosť od miesta bydliska. Pozitívne hodnotím, 

ţe pracovníci označili image spoločnosti len trikrát. Myslím, ţe podnik je v liptovskom 

regióne, ako a v ţilinskom kraji celkom známy, a určite patrí medzi spoločnosti, ktoré 

robia dobré meno regiónu.  

 Graf 4.7: Z akého dôvody by ste uvažovali o odchode z podniku? 
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 Piata otázka nadväzovala na predchádzajúcu otázku. Pýtal som sa v nej na to, či 

by zamestnanci odporučili svoje súčasné zamestnanie ako vhodné pracovné miesto.      

Zo všetkých odpovedí, ako vidno na grafe 4.8 vyplýva, ţe pracovné miesto by väčšina 

pracovníkov odporučila. Z hľadiska podniku je do dobrá správa, v očiach verejnosti je 

podnik vhodné pracovné miesto. Dokazujú to aj početné ţiadosti o prijatie                      

do zamestnania, ktoré sa mesačne v podniku objavujú. Ale nie kaţdej ţiadosti môţe byť 

vyhovené. Podnik patrí medzi najväčších zamestnávateľov v kraji, a určite si svoje 

miesto chce aj naďalej udrţať. V podnikovej hierarchii celej skupiny patria ľudia           

do hlavných hodnôt spoločnosti.  
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Graf 4.8: Odporučili by ste súčasné zamestnanie ako vhodné pracovné miesto? 
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Otázkami šesť a sedem  som sa pokúsil naznačiť ako funguje tok informácií 

v podniku. Informácie v podniku kaţdý deň putujú z jedného miesta na druhé a nie vţdy 

nájdu správneho adresáta. Kaţdý zamestnanec by mal mať informácie, ktoré potrebuje 

k svojmu výkonu. To znamená, byť oboznámený s cieľmi podniku, s výkonnosťou 

podniku a podobne. Informácie v podniku predstavujú predpisy, normy, hodnotenia. 

Šiesta otázka bola poloţená takto: Ste spokojný so šírením správ a  s informovanosťou 

v podniku? Z celkového počtu 98 respondentov odpovedalo na túto otázku odpoveďou 

áno len 36 pracovníkov. Ostatný sú s informovanosťou nespokojný. Nadväzujúcou 

otázkou č. 7, som sa snaţil získať prehľad o tom, aké informácie by chceli pracovníci 

dostávať, poprípade čo by chceli o podniku vedieť. V grafe 4.9 sú zobrazené druhy 

informácií, ktoré by chcú pracovníci dostávať. Pracovníci by najradšej dostávali 

informácie o výsledkoch firmy a o plnení plánov, ktoré si predsavzala. Dobrá 

informovanosť zamestnancov vedie k zlepšenie pracovnej spokojnosti, pracovník sa cíti 

viacej dôleţitý v rámci podniku, cíti podporu a zadosťučinenie pre podnik, chce pracovať 

a tým podporiť podnikové ciele. Zamestnanci, ktorý pracujú na jednom mieste v podniku, 

často nemajú prehľad ani o výrobkovej štruktúre podniku, nemajú prehľad o všetkých 

výkonoch podniku. Cieľom podniku by mala byť informovanosť na kaţdej pozícií. 

Myslím, ţe medzi informácie, ktoré zamestnanci ocenia sú aj informácie z pravidelných 

stretnutí vedenia, prípadne z krízových zasadnutí, alebo dôleţitých rozhodnutiach, ktoré 

ovplyvňujú celý podnik. Medzi informácie, ktoré poţadujú respondenti za dôleţité, 

pridali ešte pracovné hodnotenia, vývoj odvetvia, v ktorom pracujú. K informovanosti 

zaraďujeme aj komunikáciu v podniku. 



 

54 

 

Graf 4.9: Aké druhy informácií by ste chceli dostávať? 
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Komunikácia v podniku bola cieľom otázky číslo 8. Otázka ja zaloţená              

na štyroch výrokoch, a respondenti mohli odpovedať pomocou škálovej odpovede. 

Interná komunikácia existuje v kaţdej spoločnosti, pokiaľ je riadená,  vedome začlenená 

medzi ostatné procesy v podniku, tak môţe patriť medzi najúčinnejšie a najprirodzenejšie 

procesy, ktoré podporujú rast firmy. Záleţí vţdy len na ľuďoch, ktorí podnik vedú,         

do akej miery budú potenciál internej komunikácie vyuţívať, ignorovať alebo zneuţívať. 

Paradoxne, sa komunikáciou v mnohých firmách začína zaoberať aţ vtedy, keď je 

v podniku uţ „husto“. Zlyhávajúca interná komunikácie môţe mať za následok 

frustrovaných a znechutených pracovníkov, strácajúcich motiváciu a chuť pracovať. 

Nástrojmi v internej komunikácii môţu byť jednak porady na rôznych úrovniach, 

školenia, alebo intranet, interný časopis, nástenky alebo zamestnanecké blogy. 

V spoločnosti ABC odštepný závod Jasná komunikácia v rámci managementu funguje 

pomocou porád, alebo pomocou telekomunikačných sluţieb. Vo výrobe zamestnanci 

majú moţnosť dostávať informácie formou nástenky, obeţníka, poprípade internou 

poštou. V rámci komunikácie, ako som opísal v teoretickej časti, sa stretávame 

s formálnou a neformálnou stránkou. K neformálnej komunikácií patria formy, ktoré 

vyuţívajú podniky na stmelenie podnikovej atmosféry. Firemné akcie, spoločenské 

a vianočné večierky, športové víkendy a pod.. V otázke som sa sústredil na komunikáciu 

s nadriadeným, pretoţe kaţdý pracovník vo výrobe sa stretáva denne minimálne 
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s pracovníkmi THP, ktorí sú ich nadriadenými. Komunikáciu v podniku ohodnotili 

respondenti nasledovne, víz graf 4.10. 

Graf 4.10: Komunikácia v spoločnosti 
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Z uvedeného grafu vyplýva, ţe komunikáciu v spoločnosti medzi podriadeným 

a nadriadeným povaţujú zamestnanci za dôleţitú. Pravidelné stretnutia s nadriadeným 

pomáhajú pracovníkom udrţiavať svoju výkonnosť, ale aj spokojnosť. Veď v prípade, ţe 

nadriadený pracovník sa nezaujíma o ostatných zamestnancov, a zasahuje len v prípade, 

ţe sa niečo pokazí alebo sa vyskytne iný problém, a príde pracovníka len „zjazdiť“, to 

veľmi komunikácii neprospieva. Opýtaný povaţujú komunikáciu s nadriadeným            

za uţitočnú, veď v prípade nejasnosti alebo problémov je tam od toho, aby prispel 

k náprave, a aby odstránil nedostatky. Najväčšie nedostatky vidia v komunikácií v rámci 

oddelenia. Šírenie informácií viazne, chýba dobrý komunikačný kanál. Komunikačný 

kanál by mal presne doniesť informáciu na miesto kam je určená, a osobe prípadne 

osobám, ktorým informácia patrí. Komunikácia v podniku by mala odráţať aj atmosféru 

medzi zamestnancami, čím je atmosféra v podniku lepšia, tým sa zamestnancom ľahšie 

dýcha, na pracovisku sa cítia lepšie, vládne príjemná atmosféra, kamarátsky duch, ale 

vţdy tam nájdeme rešpekt či uţ medzi zamestnancami na rovnakej úrovni, alebo rešpekt 

vyššie postavenému. Podnik by mal eliminovať situácie, kedy vznikajú konflikty, závisť, 

nevraţivosť na pracovisku, ktoré odtrhávajú ľudí od práce, zniţujú im výkonnosť, 

pôsobia demotivačne. Odstránenie týchto situácií je často problémové, môţu na základe 
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nich vznikať nové problémy, a preto je lepšie týmto situáciám predchádzať, a to dobrou 

komunikáciou. 

V otázke číslo deväť, som chcel vedieť, ktoré faktory si najviac cenia pracovníci 

na podniku. Výsledky prieskumu ukázali, ţe zamestnanci najviac oceňujú istotu 

zamestnania, a to ţe im prácu poskytuje, a ďalej pracovné prostredie. To, ţe sa pracovníci 

cítia na svojej pozície vo svojom zamestnaní dobre, ţe cítia istotu, prispieva k celkovej 

spokojnosti v práci, ale aj v osobnom ţivote. Keď spojíme výsledky tejto otázky 

s otázkou číslo jedna, kde nám vyšlo, ţe najdôleţitejšími faktormi pre ľudí sú plat a istota 

zamestnania, môţeme vidieť, ţe aj v tomto prípade sa priklonili na tieto faktory. 

V takýchto podnikoch hrá svoju úlohu dobrá pracovná partia.  

V grafe 4.11, ktorý zobrazuje pracovné vyťaţenie opýtaných zamestnancov 

(otázka 10). Moţnosti, z ktorých mohli vyberať, sú pracovné zaťaţenie je primerané, 

cítim sa pracovne vyťaţený a cítim sa pracovne preťaţený. Polovica respondentov 

odpovedala, ţe a cíti pracovne preťaţená. V tomto prípade, musíme brať do úvahy aj 

moţnosti zamestnanca na oddych, ako funguje jeho osobný ţivot a podobne. Predsa len 

na človek vplýva aj prostredie, v ktorom pracuje, ale aj v ktorom ţije. Pracovník, ktorý 

príde z práce a môţe oddychovať, a bude cítiť menej unavený, ako pracovník, ktorý príde 

domov a ešte sa musí postarať o rodinu, deti a podobne..  

Graf 4.11: Ako hodnotíte vaše pracovné vyťaženie? 
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Na pracovné vyťaţenie vplýva aj moţnosť prestávok v práci, moţnosť 

občerstvenia a podobne. Pracovné vyťaţenie záleţí aj od situácie podniku, od veľkosti 
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dopytu, od veľkosti podnikových zakázok. V prípade, ţe podnik potrebuje pracovať       

na dlhšie zmeny, alebo potrebuje zastúpenie za iného zamestnanca tak pracovné 

vyťaţenie sa zvyšuje. Zvyšuje sa záťaţ pre človeka a cíti sa viacej pracovne vyčerpaný. 

Otázka číslo jedenásť bola zameraná na to, či by pracovníci chceli vyskúšať 

v rámci svojho zamestnania aj inú prácu. Uţ vyššie som spomenul, ţe moţná rotácia 

v práci by mohla znamenať značné mínusy, ale na druhej strane by mohla priniesť aj 

niekoľko plusov. Podnik by mohol nad touto moţnosťou pouvaţovať, pretoţe 

v odpovediach jasne prevaţovala odpoveď áno, ktorá sa objavila 69-krát. V stručnosti 

zhrniem, čo povaţujem za mínusy tejto moţnosti. V prvom rade je to celkom náročné 

z časového hľadiska, pretoţe potrebujete zaškoliť pracovníkov na novom pracovnom  

mieste, poučiť ich o bezpečnosti, ochrane zdravia, o komunikácii v danom priestore. 

Ďalším mínusom by mohli byť pracovníci THP. V ich prípade, by sa jednalo o to, ţe 

s veľkou pravdepodobnosťou by zaškolenie bolo v ich réţií. V tom prípade by venovali 

čas z veľkej časti na zaškolenie a chýbali by pri ostatných zamestnancoch. Do tretice 

povaţujem za mínus obmedzenie produkcie, tým obmedzenie podnikových výkonov, 

a tým aj určité peňaţné straty, a väčšia moţnosť výskytu zmätkovosti. Predsa len           

na novom pracovnom mieste sa môţe spočiatku vyskytovať chyby, napríklad by 

zamestnanec počiatku nestíhal a podobne. Za plusy z môjho hľadiska povaţujem 

zlepšenie pracovnej morálky, zvyšovanie svojej kvalifikácie,  naberanie nových 

skúseností, zlepšenie komunikácie, pretoţe vznikne komunikácia medzi podriadeným 

a nadriadeným. V neposlednom rade povaţujem za pozitívne to, ţe pracovník, ktorý má 

skúsenosti s viacerých pozícií v podnik, dokáţe zastúpiť iného pracovníka na jeho 

pracovnom mieste. To znamená, ţe v prípade absencie, napríklad z dôvodu choroby, 

poprípade pri odchode zo zamestnania, nevzniká diera v procese, ale takýto pracovník 

nastúpi bez väčších problémov na uvoľnené pracovné miesto. Záleţí na podniku ako sa 

pozerá na túto moţnosť, musí si zváţiť náklady a zváţiť výnosy, ktoré mu táto moţnosť 

prináša.  

Poslednou otázkou s moţnosťou výberu odpovede, bola otázka číslo 14, ktorá 

bola zameraná na firemné akcie. Firemné akcii podporujú súdrţnosť kolektívu, a sú dá sa 

povedať čiastočne odmenou pre pracovníkov za vykonávanú prácu. Graf 4.12 znázorňuje 

ako firemné akcie vnímajú pracovníci vo výrobe. Firemné akcie v spoločnosti ABC, nie 
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sú časté, jedná sa hlavne o vianočné posedenie – vianočná kapustnica, ktorá je zauţívaná 

v slovenských podnikoch často.  

Graf 4.13: Ako hodnotíte firemné akcie? 
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Akcie podobného typu sú zamerané na zlepšenie vzťahov medzi kolegami,          

na zlepšenie komunikácie medzi všetkými zamestnancami. Moţnosť zoznámiť sa 

s novými kolegami, porozprávať sa, zistiť o druhých nové informácie, o rodinách 

o záujmoch. Podľa slov z personálneho oddelenia akcie sa zúčastňujú zamestnanci radi.  

V dotazníku najviac označovali respondenti moţnosť bliţšieho zoznámenia 

s kolegami. Druhou skupinou najčastejšou odpoveďou bola odpoveď nezúčastňujem sa. 

Mnohým nemôţe z rodinných dôvodov alebo osobných dôvodov, niektorí sa 

nezúčastňujú, lebo podobné akcie nemajú radi, alebo sú nespoločenské typy. Podobné 

akcie však určite prispievajú k celkovej atmosfére v podniku, zlepšujú moţnosti 

komunikácie, otvorenosť vzťahov, je dobré keď pracovné vzťahy prerastajú aj mimo 

pracovnú oblasť.  

V poslednej časti som chcel, aby respondent napísali nejaké vlastné zlepšenia 

a návrhy, z ktorých by som poprípade vychádzal aj ja pri vytváraní návrhov 

a doporučení. V tejto moţnosti sa opýtaní moc nerozpísali. Medzi návrhy patrili hlavne, 

ţe by prijali moţnosť stravovania aj v noci. Táto moţnosť je, ale pre podnik dosť 

komplikovaná. Pretoţe by museli mať aj nočnú zmenu v kuchyni, čo je aj z môjho 

pohľadu dosť nereálne. Ďalšími pripomienkami boli moţnosti občerstvenia, zamestnanci 
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by chceli automaty na nápoje, v súčasnosti je v sú v podniku dva automaty s teplými 

nápojmi. Zlepšenie by očakávali aj v šatniach a sociálnych zariadeniach, kde sa sťaţujú 

hlavne na neporiadok, zápach. Niektorí pracovníci by privítali aj častejšiu obmenu 

pracovného odevu a pracovných pomôcok.  

Pri pripomienkach sa zamerali aj na tento prieskum, ktorý povaţujú za vhodný, 

a radi by podobné prieskumy absolvovali aj v budúcnosti. Boli tam aj poznámky, ţe aj 

tak sa v podniku nič nezmení, alebo ţe podnik na to nebude vôbec reagovať a podobne.  

4.7 Vyhodnotenie rozhovoru 

V ďalšej časti by som sa zameral na rozhovor s dvomi THP pracovníkmi. Otázky, 

ktoré som týmto dvom pracovníkom sú: 

1. Ako hodnotíte situáciu v podniku? 

2. Vyhovuje vám počet podriadených zamestnancov? 

3. Myslíte si, že pracovníci výroby s vami dostatočne komunikujú? 

4. Stretávate sa s konfliktami, sťažnosťami na pracovisku? 

5. Ako sa snažíte podporovať pracovníkov, udržiavať dobrú pracovnú 

atmosféru? 

Zameral som sa na hodnotenie situácie v podniku z ich pohľadu. Obaja pracovníci 

pracujú v podniku uţ dlhšiu dobu, takţe majú prehľad o vývoji spoločnosti. Zhodli sa 

v tom, ţe podnik sa snaţí dlhodobo poskytovať výkony na najvyššej úrovni, snaţí sa 

vychádzať svojim obchodným partnerom ako aj zamestnancov v ústrety. Povaţujú 

podnik za silný, konkurencieschopný. Momentálnu hospodársku krízu podnik podľa nich 

pocítil, ale udrţal si svoje miesto. Pozitívne hodnotia, ţe podnik  v tejto dobe neopustilo 

mnoho pracovníkov. Podľa týchto pracovníkov sa podnik snaţí vyuţívať nové 

technológie, podporuje rozširovanie svojho areálu, snaţí sa rozširovať pracovné miesta. 

Kaţdý z týchto THP pracovníkov má pod sebou podriadených. Jeden má pod sebou 48 

pracovníkov a druhy 57 pracovníkov. Prvý pracovník počas tejto otázky váhal, ale potom 

odpovedal, ţe mu súčasný stav vyhovuje. Druhý pracovník odpovedal na túto otázky, tak, 

ţe súčasný počet zamestnancov mu nevyhovuje. Podľa jeho slov je to dosť a často 
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nestíha kontrolovať všetkých. Tu sa môţem pristaviť pri tom, aká skupina je lepšia. Či 

väčšia či menšia. V malej skupine vedúci pracovník venuje viac času výkonovým 

úlohám, zameriava sa skôr na riadenie a kontrolu podriadených, bránia sa prenášaniu 

právomoci na podriadených. Za väčšiu skupinu hovoria argumenty ako väčší počet na 

jedného THP pracovníka, zniţuje sa počet stupňov riadenia  a zvyšuje sa samostatnosť 

pracovníkov. Pri otázkach o komunikácii obaja začali rozprávať viac. Jeden 

z pracovníkov THP podľa vlastných slov sa snaţí pracovný skupinu viesť v priateľskom 

duchu, medzi ním a pracovníkmi sa komunikuje tykaním. Druhy pracovník naopak 

pracuje vo formálnom prostredí, kedy si s ostatnými pracovníkmi vyká. Záleţí               

na obidvoch, ako pracujú v skupine. Čo sa týka komunikácie, obaja sa zhodli v tom, ţe 

pracovníci sa boja komunikovať, boja sa spýtať. Prvý pracovník následne povedal, ţe 

myslí ţe v jeho skupine sa snaţí o priateľský vzťah, a nechce sa dostávať do pozície 

nejakého autoritatívneho vedenia. Obidvaja však súhlasia s tým, ţe keď začnú s niekým 

rozoberať nejaký problém, vtedy začne hovoriť aj on. Ale bez toho, aby s tým 

problémom prišiel sám, tak sa problém nerieši. Moţno si myslia, ţ je to hlúposť alebo zlý 

nápad, a majú strach z odpovede. Komunikácia v podniku je trošku týmto zviazaná, ako 

uvádzajú s mnohými sa stretávajú aj mimo podnik a tam sa správajú inak, sú výraznejší, 

viac rozprávajú.  

Ďalej ma zaujímalo, ako často sa stretávajú s konfliktami alebo sťaţnosťami       

na pracovisku. Súhlasili, ţe konflikty sa vyskytujú na kaţdom pracovisku, ale nie sú aţ 

také váţne. Väčšinou ide len o malé konflikty, poprípade zlá komunikácia. Väčšinu 

konfliktov sa snaţia vyriešiť sami, pri váţnejších zasahujú aj vyššie pozície.  

V závere nášho rozhovoru som sa spýtal, ako sa snaţia podporovať pracovníkov 

pri práci, ako udrţujú pracovnú atmosféru. Obidvaja sa snaţia udrţať príjemnú pracovnú 

atmosféru, snaţia sa o osobný kontakt s kaţdým zamestnancom. Chodia medzi 

pracovníkmi, pristavia sa, spýtajú sa ako ide ţivot a podobne. Pracovníci sa snaţia aj 

podporovať pracovníkov pochvalou, dať im pomocnú ruku a v prípade problémov sa 

snaţia riešenie nájsť spolu s pracovníkom.  
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5. Návrhy a odporučenia 

Pri návrhoch a odporučeniach budem vychádzať zo získaných výsledkov 

prieskumu. V úvode by som rád podotkol, v ktorých ohľadoch podnik získava na svojom 

postavení, v ktorých oblastiach je podnik dobrý. Je potrebné, aby si podnik toto 

postavenie a kredit týchto oblastí udrţal aj do budúcna, poprípade sa snaţil o zlepšenie aj 

v týchto oblastiach. 

Na začiatku by som chcel podotknúť, aby sa podnik venoval všetkým oblastiam 

rovnako, to znamená, aby sa venoval aj tým oblastiam, kde sú pracovníci spokojný. Aby 

sa nesnaţil odstrániť len nedostatky, ale aby sa snaţil a udrţiaval pracovnú spokojnosť aj 

naďalej tam, kde je. Začal by som pracovnou atmosférou, ktorá by mala v kaţdom 

podniku hrať jednu z hlavných úloh. Pracovnú atmosféru povaţujú zamestnanci             

za uspokojivú. Vychádza to z hlavných hodnôt spoločnosti, keď ľudia patria medzi 

kľúčové hodnoty. V dobrej pracovnej atmosfére sa pracuje o poznanie lepšie ako 

v prostredí, kde sa človek cíti byť nesvoj, nepotrebný alebo inak nespokojný. 

Zamestnanci oceňujú na podniku, ţe cítia istotu zamestnania, oceňujú to, ţe podnik im 

dáva prácu, a tým aj peniaze. Z hľadiska podniku môţem pozitívne hodnotiť image 

spoločnosti, ktorá je v očiach zamestnancov na dobrej úrovni. Podnik patrí medzi veľké 

spoločnosti, a to, ţe spoločnosť je povaţovaná za vhodné pracovné miesto im neustále 

bude zabezpečovať kandidátov na pracovné miesto. Keby nezasiahla do sveta 

ekonomická kríza určite by sa podnik pokúšal ešte viacej rozšíriť svoje pôsobenie.  

Keď sa pozrieme do výsledkov, môţeme vidieť nespokojnosť s komunikáciou. 

Táto téma je pre podnik rozhodujúca v prípade, ţe chce udrţať svoje postavenie. Slabá 

komunikácia oslabuje pracovnú spokojnosť. Vo výsledkoch je uvedené, ţe sa 

zamestnanci boja komunikovať z očí do očí. Preto by som navrhoval, aby v spoločnosti 

na jednotlivých oddeleniach pribudli anonymné schránky na dotazy alebo na návrhy.      

Za kaţdú schránku by bol zodpovedný THP pracovník, ktorý by tieto problémy/návrhy 

hodnotil sám, v prípade, ţe by to bolo zloţitejšie tak by s tým postupoval vyššie. 

Anonymita takejto komunikácie určite pomôţe, pracovníci sa nemusia podpisovať, stačí 

keď svoj dotaz hodia do schránky a nikto nemusí vedieť, kto to bol. Môţu sa tým 

odstrániť prekáţky na pracovných miestach. Nevýhodou tejto schránky môţe byť, ţe 
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pracovníci budú do tejto schránky vhadzovať kaţdý problém, to znamená aj banalitu, 

ktorá by sa mohla vyriešiť za niekoľko sekúnd, takto by sa mohla dočkať riešenia aţ 

neskôr, prípadne na ďalší deň. Schránka by čiastočne obmedzila aj komunikáciu 

v skupine. 

V rámci komunikácie by som navrhoval ešte lepšie informácie o pracovných 

výkonoch spoločnosti o plánoch do budúcnosti. Nástenky, na ktorých sú informácie, 

obsahujú aj informácie, ktoré sú uţ aj mesiace staré. Pravidelnejšia aktualizácia týchto 

informácií by prospela.  

Z môjho pohľadu, by som tieţ navrhoval, aby spoločnosť mala vytvorené 

slovenské webové stránky. Pretoţe získať informácie o spoločnosti je obtiaţne, a nie 

kaţdý človek, či uţ zamestnanec alebo niekto iný ovláda anglický jazyk. Zamestnanci by 

sa mohli aj touto formou o spoločnosti dozvedieť viac.   

V podniku sa nachádza miestnosť pre fajčiarov. Navrhoval by som, aby v podniku 

vytvorili aj oddychovú miestnosť pre nefajčiarov. V nich by napríklad mohli umiestniť 

tie automaty na nápoje.  

Čo sa týka zamestnaneckých výhod, tak v podniku táto sféra trošku absentuje. 

Jednu z výhod – pernamentku na squash, nevyuţívajú všetci pracovníci. Povaţujem       

za chybu jednostranne sa zamerať na tento šport. Nie všetci zamestnanci hrávajú squash, 

mnohý ani nevedia o tomto športe. V tomto prípade by som navrhoval, aby 

pernamentky na športové aktivity rozšírili, poprípade by zmenili šport. Za lepšiu 

variantu povaţujem vstupenky na plaváreň alebo pernamentky do posilňovne. Plaváreň 

by vyuţilo viacej zamestnancov, ktorý by mohli zo sebou zobrať aj svoju rodinu, tým by 

mohli aj stráviť viacej času v kruhu najbliţších.  

Zamestnanci vo svojich pripomienkach opakovali nespokojnosť so stravovaním, 

hlavne, ţe si musia na nočnú zmenu nosiť jedlo z domu, a ešte s pitným reţimom. 

Navrhoval by som, aby v podniku vyskúšali zaviesť automaty s bagetami, toastami 

a nápojmi. Nie sú náročné na obsluhu, a ich doplňovanie je v réţií dodávateľa. Z môjho 

pohľadu v podniku môţe zamestnanci vyuţiť chladničky, ale nemajú si kde jedlo ohriať. 

V tomto prípade by som navrhol, aby v podniku umiestnili aspoň jednu mikrovlnnú rúru. 
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Zo začiatku stačí jedna, aby zistili, či sa bude vyuţívať, koľko pracovníkov ju pouţije. 

Neskôr v prípade dostatočného záujmu by sa mohla doplniť prípadne ďalšia. 

Zo zamestnaneckých výhod, na ktoré som sa v dotazníku pýtal, ma zaujala 

moţnosť príspevku na dopravu. Keďţe podnik patrí medzi spoločnosti, ktoré sa starajú 

o ţivotné prostredie, navrhoval by som jednorázový príspevok pre zamestnancov, ktorý 

chodia alebo by začali chodiť do práce na bicykli. Príspevok by mal pokryť čiastočne 

nákup bicykla, alebo by mal pomôcť uhradiť vybavenie na bicykel. V podniku sa táto 

myšlienka páčila uţ na začiatku, keď som ju spomenul prvýkrát. Podnik uvaţoval uţ 

vtedy nad výškou tohto príspevku, ešte sa však stále nerozhodol. Výška príspevku by 

predstavovala sumu medzi 35 – 50 euro. Ako vyplýva aj z výsledkov môjho prieskumu, 

tak by moţnosť príspevku na dopravu privítali viacerí zamestnanci.  

Z prieskumu vyplynulo, ţe najradšej by zamestnanci privítali ako zamestnaneckú 

výhodu príspevok na dovolenku alebo relaxačný pobyt. Podnik v najbliţšej dobe 

neuvaţuje o tejto moţnosti, aj napriek celkom vysokému počtu odpovedí v prieskume. 

V prípade pracovných podmienok sa uvádzali pracovníci nespokojnosť               

so sociálnymi zariadeniami a šatňami. Podnik by mal určiť niekoho, kto bude 

kontrolovať čistotu týchto miestností pravidelne kaţdý deň, a zistené nedostatky 

zapisovať a snaţiť sa upozorňovať na tento problém.  

Ďalším nedostatkom v prípade pracovných podmienok je vysoká prašnosť.         

V podniku sa spracováva drevo, takţe prašnosť sa vyskytuje kaţdý deň. Nedostatočné 

odsávanie spôsobujú zanesené a nie dobre udrţiavané odsávače prachu. Navrhoval by 

som častejšiu kontrolu a častejšie čistenie týchto prístrojov. Aj toto môţe mať celkový 

vplyv na teplotu prostredia v podniku, ktorá patrila tieţ medzi faktory, ktoré sú               

na rozhraní medzi spokojnosťou a nespokojnosťou. Napriek tomu, ţe v podniku tvrdili, 

ţe sa odsávanie pravidelne kontroluje a čistí, ako vyplýva z výsledkov zamestnanci 

pociťujú, ţe podnik v tomto smere trocha zaostáva.  

Ako posledné by som navrhoval, aby podnik vyskúšal aj nejakú inú firemnú akciu 

ako len vianočné posedenie. Tento druh je skoro v kaţdom podniku, takţe by som 

navrhoval niečo ako športový deň, na ktorom by sa mohli zúčastniť celé rodiny 

zamestnancov. Myslím, ţe šport patrí medzi odvetvia, kde sa ľudia dokáţu zdravo 
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nabudiť, zasúťaţiť si navzájom proti sebe. Šport ľudí dokáţe spojiť. Podľa môjho názoru 

by stačilo, keby podnik zariadil miesto konania, pozvánky a občerstvenie. Z finančnej 

stránky by si to zariadili aj pracovníci.  
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6. Záver 

V diplomovej práci som sa zameral na problematiku pracovnej spokojnosti        

vo vybranom podniku. Podnik, v ktorom som spracoval moju prácu, patrí medzi 

najväčších zamestnávateľov v celom Ţilinskom kraji. Touto formou by som mu chcel tieţ 

poďakovať, za moţnosť spracovania diplomovej práce.  

Moja práca je rozdelená do šiestich kapitol. V teoretickej časti som sa zameral na 

motiváciu a pracovnú spokojnosť. Motiváciu a pracovnú spokojnosť ovplyvňuje 

niekoľko faktorov. V práci som vyuţil k identifikácií týchto faktorov Herzbergovu  

dvojfaktorovú teóriu, ktorá sa zameriava na problematiku spokojnosti.   

Charakteristiku podniku som opieral o hodnoty materskej spoločnosti, ktoré by 

mali byť pre všetky jej dcerijné spoločnosti rovnaké. Hodnoty spoločnosti sú zaloţené na 

ľuďoch, jednoduchosti, nízkych nákladoch a podnikaní. Súčasťou kaţdého podniku sú 

ľudia a od nich závisí, ako bude spoločnosť fungovať, rásť, ako bude vyzerať v očiach 

zamestnancov a verejnosti. Z výsledkov môjho prieskumu vyplýva, ţe spoločnosť má 

vybudované dobré meno, dokonca ho väčšina zamestnancov odporúča ako vhodné 

pracovné miesto.  

V analytickej časti som najprv vyuţil informácie z podniku, na základe ktorých 

som popísal súčasný stav v podniku. K ďalšiemu postupu som vyuţil metódu 

dotazníkového prieskumu, ktorú som doplnil o sekundárne informácie z podniku 

a z rozhovoru s THP pracovníkmi. Všetky informácie som sa snaţil spojiť a vytvoriť 

celkový obraz o problematike pracovnej spokojnosti v podniku.  

Cieľom diplomovej práce bolo zistiť, ktoré faktory ovplyvňujú pracovnú 

spokojnosť v podniku, ako zamestnanci hodnotia komunikáciu a ako hodnotia situáciu 

v podniku. Medzi ciele práce zaraďujem aj vytvorenie návrhov a zlepšení, ktoré vznikli 

na základe vyhodnotenia prieskumu.  

Z výsledkov vyplynulo, ktoré oblasti v podniku sú na dobrej úrovni, a naopak, 

ktoré oblasti v podniku by potrebovali vylepšenie, alebo zmenu. Najlepšie hodnoteným 

aspektom v prieskume je pracovná atmosféra a kolektív. Pracovná atmosféra podporuje 

výkonnosť pracovníkov, tieţ môţe obmedzovať absenciu v práci. Je potrebné, aby sa 
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podnik aj naďalej snaţil vytvárať dobré pracovné prostredie a vytváral vhodné pracovné 

podmienky. 

Prieskum dokázal, ţe podnik má aj slabšie stránky. Napríklad môţem spomenúť 

slabšiu úroveň zamestnaneckých výhod. Myslím, ţe podnik je dostatočne veľký a silný, 

aby mohol zamestnancov poskytnúť viacej zamestnaneckých výhod, ktoré nemusia 

znamenať automaticky motiváciu do práce alebo pracovnú spokojnosť, ale vytvoria 

obraz, ţe podnik sa o svojich zamestnancov dostatočne stará a záleţí mu na nich. Určite 

k tomu môţem zaradiť aj zlepšenie základných pracovných podmienok. 

Za problematickú oblasť v podniku povaţujem komunikáciu. Komunikácia je 

kaţdodennou súčasťou ţivota nielen v podniku. Problémy, ktoré vznikajú v rámci 

komunikácie, môţu prerásť do strát v motivácií zamestnancov, ale aj do straty 

podnikových výkonov. Zlepšenie komunikácie by malo smerovať od najvyšších pozícií 

aţ k najniţším. Predsa len ak bude komunikácia a šírenie informácií fungovať na vyšších 

pozíciách, bude sa pozitívne odráţať aj niţšie.  

Myslím, ţe prieskum, ktorý bol v podniku vykonaný, hodnotili pracovníci 

pozitívne, o čom svedčia aj ich pripomienky, ţe by sa radi podobných prieskumov 

zúčastňovali pravidelnejšie. Cieľ diplomovej práce som podľa môjho názoru naplnil, 

a s výsledkami práce som spokojný. Dúfam, ţe aspoň niektoré moje návrhy 

a doporučenia budú v podniku aplikované, a zlepší sa tým pracovná spokojnosť 

v podniku. 

Spoločnosť brala prieskum ako moţnosť získať informácie o súčasnom stave 

v podniku. S výsledkami diplomovej práce bola oboznámená a hodnotili ich kladne.  
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Príloha č. 1: Organizačná štruktúra spoločnosti ABC 

 



 

 

Príloha č. 2: Dotazník 

Dobrý deň, 

obraciam sa na vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, som študent 2. nadväzujúceho štúdia na VŠB – TU 

Ostrava. Témou mojej diplomovej práce je motivácia zamestnancov, ich pracovná spokojnosť. Všetky 

výsledky tejto práce sú pre účely diplomovej práce. Dotazník je anonymný. Všetky odpovede budú 

spracované a na ich základe sa sformulujú návrhy na zlepšenie pracovnej spokojnosti vo Vašej firme. 

Ďakujem za Váš čas,  

Lukáš Karcol 

 

1. Určite poradie štyroch najdôleţitejších  faktorov z vášho pohľadu: (najdôleţitejší 1, 

najmenej dôleţitý 4) 

Plat Pracovné podmienky 

Moţnosť rastu Uznanie 

Istota práce Práca samotná 

Osobný ţivot Kolektív 

 

3. Ktorú zamestnaneckú výhodu by ste privítal/a:  
(označte maximálne tri odpovede) 

 príspevok na dovolenku alebo relaxačný pobyt 

 príspevok na dopravu 

 zúčastniť sa organizovaných kultúrnych akcií (divadlo) 

 zvýhodnenú cenu na kúpu firemných výrobkov 

 finančná odmena pri príleţitosti ţivotného jubilea 

 

4. Ak by ste uvaţovali o odchode, z akého dôvodu by to bolo? (označte maximálne tri odpovede) 

 image spoločnosti      nezaujímavá náplň práce 

 potreba zmeny     zlé pracovné vzťahy s kolegami 

 zlé pracovné vzťahy s nadriadenými  osobné dôvody 

2. Ako hodnotíte spokojnosť s: 

  

Veľmi 

spokojný 

Spokojný Nespokojný Veľmi 

nespokojný 

celkovým príjmom     

pracovnou náplňou     

vzťahom k nadriadeným      

vzťahmi s kolegami     

stravovaním     

zamestnaneckými výhodami: 

vianočná prémia 

    

kancelárske potreby, kalendáre     

pernamentky na squash     

Pracovnými podmienkami:     

osvetlenie     

prašnosť     

teplota prostredia     

šatne     

sociálne zariadenia     

pracovné pomôcky      



 

 

 platová nespokojnosť    iné, uveďte 

 

5. Odporučili by ste súčasné zamestnanie ako vhodné pracovné miesto? 

 áno  skôr áno  skôr nie  nie  

 

6. Ste spokojný s informovanosťou v podniku? 

 áno  nie 

 

7. Aké druhy informácií by ste chceli dostávať?  (ľubovoľný počet odpovedí) 

 informácie o produktoch a sluţbách firmy 

 informácie o nových interných predpisoch 

 informácie zo stretnutí vedenia  

 informácie o výsledkoch firmy a plnení plánov 

 iné, uveďte ……………………………… 

 

8. Komunikácia  áno skôr áno skôr nie nie 

Komunikáciu s nadriadeným povaţujem za dobrú     

Komunikáciu v rámci oddelenie povaţujem za  dobrú     

Mám pravidelné stretnutia s nadriadeným     

Komunikáciu s nadriadeným povaţujem za uţitočnú     

 

9. Ktoré faktory si najviac oceňujete na podniku, v ktorom pracujete? (označte maximálne tri 

odpovede) 

 dáva mi zamestnanie  istota zamestnania   pracovné prostredie 

 osobný rozvoj    prístup nadriadených dobré vzťahy s kolegami 

 iné, uveďte ............................................... 

 

10. V rámci svojej práce, povaţujete svoje pracovné vyťaţenie za: 

 

 primerané  cítim sa pracovne vyťaţený/á  cítim sa pracovne preťaţený/á 

 

11. Chceli by ste v rámci svojho zamestnania vyskúšať aj inú prácu? 

 áno   nie 

 

12. Firemné akcie povaţujete za : (jedna odpoveď) 

 moţnosť bliţšie sa zoznámiť s kolegami 

 odreagovanie sa po práci 

 nezúčastňujem sa 

 radšej by som uprednostnil peňaţnú kompenzáciu 

 v budúcnosti mám v pláne zúčastniť sa 

 

13. Čo by ste na firme zmenili alebo navrhli zmeniť? 

 

14. Iné pripomienky 

 

 



 

 

Príloha č. 3: Rozmiestnenie spoločnosti ABC v rámci Európy, Severnej Ameriky a Ázie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 4: Súhrnné tabuľky k výsledkom dotazovania  

1. Určite poradie dôleţitosti faktorov z vášho pohľadu:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ako hodnotíte 

spokojnosť s: 

Veľmi 

spokojný 

Spokojný Nespokojný Veľmi 

nespokojný 

celkovým príjmom 11 51 28 8 

pracovnou náplňou 19 55 23 1 

vzťahom k nadriadeným 21 61 12 4 

vzťahmi s kolegami 33 42 23 0 

stravovaním 25 49 21 3 

zamestnaneckými 

výhodami: 

    

vianočná prémia 16 36 37 9 

kancelárske potreby, 

kalendáre 

23 29 28 18 

pernamentky na squash 17 28 40 13 

pracovnými podmienkami:     

osvetlenie 30 48 20  

prašnosť  23 62 13 

teplota prostredia 14 38 38 8 

šatne 3 19 57 19 

sociálne zariadenia 4 35 35 24 

pracovné pomôcky 23 35 37 3 

 

 

 

Moţnosti 1 2 3 4 

Plat 57 32 7 2 

Moţnosť rastu   8 5 

Istota práce 23 21 20 12 

Osobný ţivot 5 17 20 13 

Pracovné podmienky 4 12 11 24 

Uznanie  1 4 17 

Práca samotná  3 14 5 

Kolektív 9 12 14 20 

Počet 98 98 98 98 



 

 

 

3. Ktorú zamestnaneckú výhodu by ste privítal/a: (označte maximálne tri odpovede) 

Odpoveď 

Absolútny 

počet 

 príspevok na dovolenku alebo relaxačný pobyt 73 

 príspevok na dopravu 64 

 zúčastniť sa organizovaných kultúrnych akcií (divadlo) 31 

 zvýhodnenú cenu na kúpu firemných výrobkov 32 

 finančná odmena pri príleţitosti ţivotného jubilea 29 

Počet odpovedí 229 

 

4. Ak by ste uvaţovali o odchode, z akého dôvodu by to bolo? (označte maximálne tri 

odpovede) 

Moţnosti Absolútny počet 

 image spoločnosti  3 

 potreba zmeny 21 

 zlé pracovné vzťahy s nadriadenými 23 

 platová nespokojnosť 45 

nezaujímavá náplň práce 35 

zlé pracovné vzťahy s kolegami 12 

osobné dôvody 13 

iné, uveďte 12 

Počet odpovedí 164 
 

5. Odporučili by ste súčasné zamestnanie ako vhodné pracovné miesto? 

Moţnosti Absolútny počet 

 áno    23 

skôr áno 48 

skôr nie 23 

nie 4 

Počet odpovedí 98 

 

 

 

 

 



 

 

6. Ste spokojný s informovanosťou v podniku? 

 

 

 

7. Aké druhy informácií by ste chceli dostávať? (ľubovoľný počet odpovedí) 

 

 

 

8. Komunikácia 

Komunikácia áno 

skôr 

áno 

skôr 

nie nie 

Absolútny 

počet 

Komunikáciu s nadriadeným povaţujem za 

dobrú 13 43 36 6 98 

Komunikáciu v rámci oddelenie povaţujem 

za  dobrú 4 23 56 15 98 

Mám pravidelné stretnutia s nadriadeným 
26 38 30 4 98 

Komunikáciu s nadriadeným povaţujem za 

uţitočnú 28 44 26 0 98 

 

 

 

 

 

 

Moţnosti Absolútny počet 

áno  36 

nie 62 

Počet odpovedí 98 

Moţnosti Absolútny počet 

 informácie o produktoch a sluţbách firmy 21 

 informácie o nových interných predpisoch 29 

 informácie zo stretnutí vedenia  20 

 informácie o výsledkoch firmy a plnení plánov 56 

 iné, uveďte 17 

Počet odpovedí 143 



 

 

 

9. Ktoré faktory si najviac oceňujete na podniku, v ktorom pracujete? (max. 3 odpovede) 

Moţnosti Absolútny počet 

dáva mi zamestnanie 36 

osobný rozvoj  10 

istota zamestnania 44 

pracovné prostredie 43 

prístup nadriadených 31 

dobré vzťahy s kolegami 39 

iné, uveďte 16 

Počet odpovedí 219 

 

10. V rámci svojej práce, povaţujete svoje pracovné vyťaţenie za: 

Moţnosti Absolútny počet 

primerané   39 

cítim sa pracovne vyťaţený/á 49 

cítim sa pracovne preťaţený/á 10 

Počet odpovedí 98 

 

11. Chceli by ste v rámci svojho zamestnania vyskúšať aj inú prácu? 

Moţnosti Absolútny počet 

áno 69 

nie  29 

Počet odpovedí 98 

 

12. Firemné akcie povaţujete za:  

Moţnosti 

Absolútny 

počet 

 moţnosť bliţšie sa zoznámiť s kolegami 41 

 odreagovanie sa po práci 20 

 nezúčastňujem sa 16 

 radšej by som uprednostnil peňaţnú kompenzáciu 17 

 v budúcnosti mám v pláne zúčastniť sa 4 

Počet odpovedí 98 

 


