
                                                      
   
 
        VYSOKÁ  ŠKOLA  BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ  UNIVERZITA  OSTRAVA 
                                            EKONOMICKÁ  FAKULTA 
 
 
 
 
 
Studijní program:  EKONOMIKA A MANAGEMENT 
Studijní obor:   MANAGEMENT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRACOVNÍ SPOKOJENOST 
Bakalářská práce 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Vedoucí bakalářské práce: Prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc. 
 
 
 
 
Alena Šnajdrová 
 
Akademický rok: 2009/2010 



  1 

 



  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou práci včetně všech příloh vypracovala samostatně.“ 
 
 
Datum odevzdání bakalářské práce: 7.5.2010  
 
 
     
       ……………………………………… 
         podpis 

 



  3 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkuji svému vedoucímu práce prof. PhDr. Jiřímu Bláhovi, CSc., za pomoc při zpracování mé 

bakalářské práce. Dále děkuji Janě Pechníkové za poskytnuté materiály a za možnost 

realizovat v její firmě výzkum.

 



  1 

OBSAH 
 
Úvod..................................................................................................................................3 
 
TEORETICKÁ ČÁST 
1 PRACOVNÍ SPOKOJENOST ....................................................................................5 
   1.1 Definice pracovní spokojenosti ................................................................................5 
   1.2 Význam pracovní spokojenosti ................................................................................5 
   1.3 Charakteristika pracovní spokojenosti .....................................................................7 
   1.4 Pohled na pracovní spokojenost ...............................................................................7 
   1.5 Vztah mezi pracovní spokojeností a kvalitou pracovního života.............................8 
   1.6 Důsledky pracovní spokojenosti, respektive nespokojenosti ...................................8 
   1.7 Význam pracovní spokojenosti pro motivaci .........................................................10 
      1.7.1 Taylorova teorie................................................................................................10 
      1.7.2 Škola lidských vztahů.......................................................................................10 
      1.7.3 Herzbergův dvoufaktorový model....................................................................11 
 
2  FAKTORY OVLIV ŇUJÍCÍ PRACOVNÍ SPOKOJENOST ................................13 
   2.1 Rozdělení faktorů ...................................................................................................13 
   2.2 Faktory související s vlastní pracovní činností.......................................................14 
      2.2.1 Vykonávaná práce ............................................................................................14 
      2.2.2 Charakter činnosti.............................................................................................14 
      2.2.3 Postoj k výsledku práce ....................................................................................15 
      2.2.4 Společenské ohodnocení a prestiž práce ..........................................................15 
      2.2.5 Finanční ohodnocení práce...............................................................................15 
      2.2.6 Bezpečnost práce ..............................................................................................16 
   2.3 Faktory související s interpersonálními vztahy ......................................................17 
      2.3.1 Vztahy mezi zaměstnanci .................................................................................17 
      2.3.2 Styl vedení ........................................................................................................18 
      2.3.3 Komunikace......................................................................................................20 
      2.3.4 Pracovní skupina a pozice pracovníka ve skupině ...........................................20 
   2.4 Faktory související s osobností pracovníka............................................................22 
      2.4.1 Osobnost pracovníka ........................................................................................22 
      2.4.2 Intelektuální uspokojení, seberealizace............................................................22 
      2.4.3 Jistota pracovního místa ...................................................................................23 
      2.4.4 Motivace ...........................................................................................................23 
      2.4.5 Identifikace zaměstnance s organizací .............................................................23 
      2.4.6 Psychická zátěž a stres......................................................................................24 
      2.4.7 Adaptibilita pracovníka ....................................................................................24 
      2.4.8 Vliv emocí ........................................................................................................24 
   2.5 Faktory související s konkrétními pracovními podmínkami, v nichž je  
         činnost  realizována ................................................................................................26 
      2.5.1 Organizační podmínky .....................................................................................26 
      2.5.2 Časové podmínky .............................................................................................26 
   2.6 Identifikace faktorů.................................................................................................27 
 
 



  2 

PRAKTICKÁ ČÁST 
3 CHARAKTERISTIKA FIRMY ................................................................................29 
   3.1 Jaspa, s. r. o.............................................................................................................29 
   3.2 Nabízené služby......................................................................................................30 
   3.3 Ekonomická situace firmy......................................................................................30 
   3.4 Organizační struktura .............................................................................................32 
 
4 ANALÝZA PRACOVNÍ SPOKOJENOSTI ZAM ĚSTNANCŮ ...........................34 
   4.1 Cíl výzkumu ...........................................................................................................34 
   4.2 Výzkumný soubor ..................................................................................................34 
   4.3 Použitá metoda .......................................................................................................35 
 
5 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍK Ů..............................................................................37 
   5.1 Vyhodnocení výzkumných otázek..........................................................................37 
      5.1.1 Oblast týkající se vlastní pracovní činnosti ......................................................37 
      5.1.2 Oblast související s interpersonálními vztahy ..................................................42 
      5.1.3 Oblast týkající se osoby pracovníka .................................................................45 
      5.1.4 Oblast týkající se pracovních podmínek...........................................................50 
      5.1.5 Oblast týkající se vztahu k firmě ......................................................................52 
   5.2 Vyhodnocení odpovědí – průměrné hodnoty .........................................................53 
   5.3 Přehled spokojenosti s jednotlivými faktory - seřazený sestupně  
         od faktorů s nevyšší mírou spokojenosti ................................................................55 
 
6   DOPORUČENÍ PRO MANAŽERY FIRMY VEDOUCÍ KE ZLEPŠENÍ  
     PRACOVNÍ SPOKOJENOSTI ..............................................................................56 
   6.1 Doporučení ke zvýšení spokojenosti s mírou a způsobem motivace  
         ke zlepšení pracovního výkonu ..............................................................................56 
   6.2 Doporučení ke zvýšení spokojenosti s platovým ohodnocením.............................57 
   6.3 Doporučení ke zvýšení spokojenosti s komunikací a informovaností ve firmě .....58 
   6.4 Doporučení ke zvýšení spokojenosti se vztahy s kolegy........................................58 
   6.5 Doporučení ke zvýšení spokojenosti se spravedlivostí odměňování pracovních  
         výkonů ....................................................................................................................58 
 
ZÁVĚR ...........................................................................................................................60 
 
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY.............................................................................62 
PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE...........................65 
SEZNAM PŘÍLOH .........................................................................................................66 
 
 



  3 

Úvod 

 

Lidé a jejich práce jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů organizace, protože právě 

prostřednictvím práce svých zaměstnanců dosahuje organizace vytyčených cílů. Kvalitní 

lidský kapitál je nutné v organizaci stabilizovat, což vyžaduje posílení vztahu mezi 

zaměstnancem a organizací. Toho lze dosáhnout, pokud má zaměstnanec kladný vztah k práci 

a jejím podmínkám a je tedy ve své práci spokojený.  

 

Spokojenost je relativní pojem. Záleží na každém jedinci, co v dané chvíli potřebuje 

nebo po čem touží, aby to v něm vyvolalo pocit spokojenosti. A s pracovní spokojeností to 

není jiné.  Pro někoho je nejdůležitější výše mzdy, někdo jiný potřebuje pro pocit spokojenosti 

dobré interpersonální vztahy, dalšímu zase nejvíc záleží na charakteru vykonávané práce či 

společenském statusu.  

 

Spokojenost zaměstnanců ovlivňuje jejich pracovní chování, může je motivovat 

k lepším pracovním výkonům a s jejím růstem se také zlepšuje postoj zaměstnanců 

k organizaci, která je zaměstnává. Proto organizace zaměřují svou personální politiku na  

zvyšování pracovní spokojenosti.  

 

Cílem mé bakalářské práce je prozkoumat a zjistit stav pracovní spokojenosti 

zaměstnanců v centrálním středisku společnosti Jaspa, s. r. o., a na základě zjištěných 

výsledků identifikovat nedostatky v organizaci a tedy míru nespokojenosti zaměstnanců 

a vypracovat doporučení, která by mohla vést ke zvýšení pracovní spokojenosti 

zaměstnanců této firmy. 

 

Teoretickou část mé práce bude v úvodu tvořit interpretace pracovní spokojenosti 

podle odborné literatury. Dále se budu na základě studia odborné literatury zabývat faktory, 

které pracovní spokojenost ovlivňují. Tyto faktory budou rozděleny do čtyř částí, a to faktory 

související s vlastní pracovní činností, faktory související s interpersonálními vztahy, dále 

faktory související s osobou pracovníka a nakonec faktory související s konkrétními 

podmínkami, v nichž je pracovní činnost realizována.  
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V praktické části se budu věnovat průzkumu ve firmě Jaspa, s. r. o., ve které provedu 

dotazníkové šetření mezi zaměstnanci zaměřené na pracovní spokojenost, a to v oblastech 

spokojenosti s pracovním zařazením, hodnotícím systémem, pracovními podmínkami a náplní 

práce, interpersonálními vztahy na pracovišti, komunikací, seberealizací, perspektivou  

a v neposlední řadě také s vedoucími pracovníky firmy. V dotazníku budou pouze uzavřené 

otázky, kde budou mít zaměstnanci možnost vybrat si z nabídnutých odpovědí. O vyplnění 

dotazníků požádám všechny zaměstnance z centrálního střediska firmy.  

 

V další fázi se pokusím identifikovat míru pracovní nespokojenosti a vypracovat 

taková doporučení pro manažery této firmy, která by mohla vést ke zvýšení pracovní 

spokojenosti zaměstnanců.  
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1 PRACOVNÍ SPOKOJENOST 

 

1.1 Definice pracovní spokojenosti 

 Spokojenost zaměstnanců je vnímání zaměstnanců týkající se stupně splnění jejich 

očekávání a požadavků na pracovní podmínky, na jejich působení či plnění úkolů, na řízení 

(Půček, 2005). 

 

Uspokojení z práce je něco víc než pouze to, jak moc má daná osoba ráda své pracovní 

úkoly. Uspokojení z práce závisí rovněž na tom, jak důležitá práce pro danou osobu je a jak 

dobře tato práce zapadá mezi dlouhodobé cíle dané osoby (Arnold, 2007, str. 253). 

 

 Pracovní spokojenost vychází z vykonávání práce, která je užitečná a vyplácí se 

(Howarth, 1984, str.143). 

 

1.2 Význam pracovní spokojenosti 

Vztah člověka k práci je specifickým odrazem jeho aktuálních interakcí se skutečností. 

Každý člověk zaujímá určitý postoj k práci, na základě toho, jak ji vnímá (Pracovní 

spokojenost : mnohorozměrný pojem, 2008). Zaměstnanec může být opravdu spokojený jen 

tehdy, je-li zapojen do práce, která má smysl. Každý chce být spokojený, proto každý chce 

dělat práci, která za něco stojí. Zaměstnanec pracuje nejlépe tehdy, jsou-li splněny základní 

podmínky. Musí cítit, že je ho práce je důležitá. Lidé hledají takové zaměstnání, které splňuje 

ty charakteristiky, které považují za důležité. Spokojené zaměstnance jejich práce naplňuje, 

těší a vyhovuje jim.  

 

Obecně spokojenější se svou prací jsou zaměstnanci na vyšších pozicích ve firemní 

hierarchii, tedy zejména vedoucí pracovníci a také zaměstnanci z vyšších příjmových skupin. 

To ale neznamená, že mezi řadovými zaměstnanci nenajdeme ty, které práce baví  

a uspokojuje.  

 

 Pracovní spokojenost je významným ukazatelem toho, jak se lidé ve svém zaměstnání 

cítí. Ovlivňuje pracovní výkony zaměstnanců a ochotu k plnění úkolů a jejím zvyšováním tedy 
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umožňuje efektivní využívání lidského potenciálu ve všech oblastech lidské činnosti. Proto je 

zvyšování pracovní spokojeností jedním z nejvýznamnějších úkolů personálního útvaru 

podniku. 

 

 Pracovní spokojenost zahrnuje všechny projevy zaměstnance ve vztahu k vykonávané 

práci, k pracovnímu zařazení, k podniku a k pracovnímu kolektivu. Jedná se tedy o míru,  

v jaké jsou prostřednictvím práce uspokojovány osobní potřeby pracovníka. V podstatě ji lze 

vyjádřit jako vztah mezi očekáváním a realitou. Konkrétní situaci nebo stav však může každý 

zaměstnanec hodnotit odlišně, a to vzhledem ke svým životním zkušenostem nebo životní 

situaci. To, co je pro jednoho zaměstnance znamená dostatečné uspokojení, nebo mu zcela 

vyhovuje, může jiný zaměstnanec vnímat s nelibostí nebo jako problém. Míra uspokojení se 

zde odvíjí od náročnosti, resp. skromnosti každého zaměstnance. Stejně tak se může míra 

spokojenosti měnit v průběhu času. Pokud zaměstnanci považují určitou hodnotu či stav  

v dnešní době za uspokojující, může tatáž hodnota v budoucnu znamenat nedostatečné 

uspokojení, a to z důvodu změny struktury potřeb zaměstnanců či změny dalších okolností. 

 

 Zjišťování míry pracovní spokojenosti je součástí kvalitního řízení lidských zdrojů  

v organizaci. Pro zaměstnavatele je velmi důležité zjišťovat míru spokojenosti svých 

zaměstnanců, a to z toho důvodu, aby zajistili nebo ověřili zpětnou vazbu.  Důležité při tom je, 

že úroveň nespokojenosti nemůžeme být odvozována pouze z počtu stížnosti, protože jen malé 

procento nespokojených pracovníků si jde skutečně stěžovat. Mezi ostatními pracovníky, 

přestože si nestěžují, se najde více nespokojených pracovníku, než je těch, co si stěžují. 

 

 Pojem pracovní spokojenost může vyvolávat dojem, že jde pouze o kladné vztahy 

zaměstnanců k pracovnímu životu, tedy především k povaze vykonávané práce, pracovnímu 

prostředí, odměně, apod. Avšak ve skutečnosti jsou prožitky spojené s prací jak kladné, tak 

záporné. Mluvíme tedy nejen o pracovní spokojenosti, ale také o nespokojenosti.  

Pracovní spokojenost je příznivý nebo pozitivní emocionální stav, který vyplývá z hodnocení 

práce. Znamená identifikaci zaměstnance s jeho pracovním zařazením, práce se pro něj stává 

jedním z hlavních zdrojů životního uspokojení. Pracovní nespokojenost je důsledkem toho, že 

existuje zásadní rozpor mezi osobním zaměřením člověka a společenskou funkcí pracovního 



  7 

zařazení. Způsobuje, že se u zaměstnanců projevuje ve zvýšené míře absentérství, fluktuace, 

nebo další negativní jevy. Nespokojenost často vyvolává způsob odměňování nebo nemožnost 

kariérového postupu.  

 

1.3 Charakteristika pracovní spokojenosti 

 Jak uvádí Lazarová (2008, str. 57), pracovní spokojenost není vždy stejná, ani není 

trvalá. Proto je třeba rozlišovat: 

- celkovou spokojenost a dílčí spokojenost - Komplexní spokojenost s prací zásadně 

ovlivňuje úroveň spokojenosti s jednotlivými aspekty práce a naopak také jednotlivé 

aspekty určují celkovou spokojenost. Zaměstnanec může být spokojený se svými 

spolupracovníky či nadřízenými, nemusí mu ale vyhovovat finanční ohodnocení či 

pracovní doba.  

- intenzitu spokojenosti - Jde o rozsah subjektivního prožitku či emocí, tedy jak hodně 

nebo jak málo je spokojenost prožívána. 

- stálost spokojenosti - Jde o charakteristiku stálosti, kdy je pocit spokojenosti pociťován 

dlouhodobě, nebo naopak proměnlivosti prožitků, kdy se střídají pocity spokojenosti  

a nespokojenosti. 

 

1.4 Pohled na pracovní spokojenost 

 Na pracovní spokojenost lze pohlížet jak z praktického, tak z psychologického 

hlediska. Z praktického hlediska jde o to, že v praxi lze vidět snahu zvýšit zainteresovanost 

zaměstnanců na jejich pracovních výkonech. Pracovní uspokojení, které z jejich činností 

vyplývá a jež je důsledkem přijatých opatření, není většinou primárním cílem, nýbrž jen 

druhotným doprovodným efektem. 

 

Z psychologického hlediska představuje pracovní spokojenost vnitřní psychický stav, 

tedy pocit zaměstnance, který odráží míru a kvalitu uspokojování jeho potřeb při pracovní 

činnosti, kterou vykonává. Tyto potřeby se u každého zaměstnance liší, jsou individuální, 

stejně jako proces pracovního uspokojení. Za psychologický zdroj pracovní spokojenosti může 

být považováno cokoliv, co člověk vnímá jako satisfaktory svých potřeb, které se vztahují 

k jeho práci (Pracovní spokojenost : mnohorozměrný pojem, 2008). 
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1.5 Vztah mezi pracovní spokojeností a kvalitou pracovního života 

 Kvalita pracovního života je spojována s vysokou úrovní pracovní spokojenosti, 

fyzickým a duševním zdravím a celkovou duševní pohodou, a to tak, že kvalita pracovního 

života představuje uspokojení zaměstnance plynoucí z pracovního zapojení, přispívá  

k pracovní spokojenosti a spokojenosti v ostatních oblastech života.  

 

Rozdíl mezi pracovní spokojeností a kvalitou pracovního života je v tom, že pracovní 

spokojenost je považována pouze za jeden z mnoha výstupů kvality pracovního života. 

Kvalitu pracovního života ovlivňuje nejen spokojenost jedince s prací, ale také finanční 

zajištění, rodinný život, sociální život, apod. Kvalita pracovního života je tedy širším pojmem 

a zahrnuje vliv pracoviště na spokojenost s prací, spokojenost s mimopracovním oblastmi 

života, spokojenost s celkovým životem, osobní štěstí a subjektivní pocit zdraví (Dvořáková, 

2005; s. 23). 

 

1.6 Důsledky pracovní spokojenosti, respektive nespokojenosti 

 Jak říká  Lazarová, 2008, nízká pracovní spokojnost může u zaměstnanců vyvolat 

nejrůznější problémy. Mezi ně patří zdravotní problémy, a to únava, vředy, duševní a emoční 

problémy. Dále se u těchto zaměstnanců můžou ve zvýšené míře projevovat tyto negativní 

jevy: 

 

Pomluvy  

 pomluvy a šeptanda, které vzejdou od pracovníků, aniž by byly pravdivé, se můžou 

nekontrolovaně šířit a vyvolávat tak problémy nebo nespokojenost mezi dalšími zaměstnanci. 

 

Stížnosti  

 s rostoucí mírou nespokojenosti roste i počet stížností, které se mohou týkat všech 

oblastí práce. Zaměstnavatel se musí těmto projevům nespokojenosti věnovat, opakující se 

stížnosti mohou být totiž signálem, že něco není v pořádku. Navíc je nutné si uvědomit, že ne 

každý nespokojený zaměstnanec si jde stěžovat, takže nespokojených zaměstnanců bude ve 

skutečnosti ještě víc.  
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Protahování přestávek, lajdáctví  

 nedůsledné plnění zadaných úkolů, vymlouvání se, nepozornost či špatná organizace 

práce, nebo zkracování pracovní doby může pramenit z nedostatečné spokojenosti. 

 

Absentérství  

 jedná se o opakované nedocházení do práce nebo na domluvené schůzky, často je toto 

chování neodůvodněné a neomluvené. Častá absence je znakem pracovní nespokojenosti. 

 

Fluktuace  

 jde o častou změnu počtu pracovníků v dané organizaci, která může být vyvolána jak 

častým přijímáním nových pracovníků, tak častými odchody stávajících zaměstnanců.  

 

Fluktuace může mít tyto podoby: 

- přirozená fluktuace - jak již napovídá název, nedá se v podniku ovlivnit, vzniká  

z důvodu stárnutí či úmrtí zaměstnanců. 

- individuální fluktuace - je důsledkem individuálního rozhodnutí zaměstnance, které 

často vychází z osobní nespokojenosti. Dochází k tomu většinou z důvodu existence 

překážek uvnitř podniku, což může být nenaplněné očekávání od obsahu práce, 

finančního ohodnocení nebo vztahů s kolegy a nadřízenými, dále z důvodu existence 

lepších pracovních nabídek mimo podnik. 

 

Největším negativem fluktuace je ztráta zaškolených a zapracovaných zaměstnanců  

a s tím i zvýšené náklady na výběr, přijímání a zaškolování nových pracovníků. Navíc můžou 

odchody pracovníků vyvolat nedůvěru ostatních zaměstnanců ve vedení firmy nebo uchazečů 

o zaměstnání ve firmě v potencionálního zaměstnavatele. Dalším významným problémem je, 

že odcházející zaměstnanec může znát spoustu citlivých informací nebo obchodních tajemství. 

Proto je úkolem personalistů a manažerů prohlubovat loajalitu, spokojenost a stabilitu svých 

pracovníků. Fluktuace může být v některých ohledech i přínosem. Tím může být umožnění 

náboru nových pracovníků včetně nápadů a řešení stereotypních zavedených postupů, které do 

firmy mohou přinést.  
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Krádeže 

 jde o záměrné zcizování věcí a majetku firmy, které se projevuje např. při 

nespokojenosti zaměstnance s výší platu, kdy se snaží nízký příjem kompenzovat tím, že se 

pokusí z firmy ukrást to, co by pro něj mohlo mít nějakou hodnotu.  

 

1.7 Význam pracovní spokojenosti pro motivaci 

 Pracovní spokojenost je úzce spjata s motivací zaměstnance. V průběhu vývoje 

managementu se měnily přístupy k motivaci (Lukášová, Rais, 2004; Armstrong, 2002; 

Mikuláštík, 2001; Vodáček, Vodáčková, 1999; Schwalbe, Smekal, 1991, Howarth, 1984). 

 

1.7.1 Taylorova teorie 

 Podle F. W. Taylora, jenž byl představitelem vědeckého managementu, je 

nejdůležitějším činitelem v motivaci zaměstnanců mzda. Snažil se zvýšit produktivitu práce 

tak, že jednotlivé činnosti rozdělil na konkrétní pracovní úkoly, stanovil u nich nejoptimálnější 

a nejefektivnější provedení a stanovil tak jediný způsob vykonávání práce. Následovalo 

stanovení denních úkolů, které musely být splněny. Výsledná mzda se pak odvíjela od 

pracovního výkonu: při dosahování pracovních výsledků přesahujících stanovený denní úkol 

náležela zaměstnanci vysoká odměna. Naopak při nesplnění stanoveného denního úkolu dostal 

zaměstnanec odměnu nízkou. Důsledkem tohoto způsobu řízení pracovního výkonu sice 

vzrůstala produktivita práce, naopak jednotvárná a vyčerpávající práce vedla u zaměstnanců 

ke zvyšování pracovní nespokojenosti.  

 

1.7.2 Škola lidských vztahů 

 Škola lidských vztahů zdůrazňovala význam pracovní spokojenosti a interpersonálních 

vztahů pro výkonnost pracovníků a úspěšnost organizace, přičemž interpersonální vztahy byly 

považovány za silnější motivační faktor než individuální zájmy. Škola zdůrazňovala, jak je 

důležité chování vedoucích pracovníků ke svým podřízeným, věnování pozornosti jejich 

problémům. Škola také nabádala vedoucí pracovníky, aby zdokonalili své interpersonální 

dovednosti.  
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1.7.3 Herzbergův dvoufaktorový model 

 Vlivem pracovní spokojenosti na motivaci se zabýval také americký psycholog 

Frederick Herzberg a jeho spolupracovníci. Jeho teorie je označována jako Herzbergova 

dvoufaktorová teorie motivace. Cílem jejich zkoumání bylo zjistit, které faktory způsobují 

pracovní spokojenost nebo naopak nespokojenost. Výsledky ukázaly, že faktory, které vedou 

ke spokojenosti, se od těch, které vedou k nespokojenosti, liší. Tímto upravil obecný pohled na 

tuto problematiku, podle kterého všechny pozitivní skutečnosti vedou ke spokojenosti  

a zaměstnanci jsou tak motivování k pracovní výkonnosti a negativní skutečnosti zapříčiňují 

nespokojenost a pracovníci jsou tedy demotivováni. 

 

 Faktory tedy rozdělil do dvou skupin. Ty, které přispívají k pracovní spokojenosti, 

nazval motivátory. Patří k nim činitelé, jež uspokojují potřeby zaměstnanců a zároveň zvyšují 

zájem a úsilí o zlepšení jejich pracovního výkonu. Motivátory jsou prostředky satisfakce 

potřeb zaměstnanců.   

 

Ty faktory, které způsobují nespokojenost, nazval hygienické vlivy. Již podle názvu je 

možné odvodit, že tyto faktory jsou preventivní a souvisí s prostředím. Někdy se můžeme 

setkat také s označením udržovací faktory. Tyto faktory v podstatě charakterizují prostředí. 

Jsou zde zařazeny ty podmínky, v nichž zaměstnanec pracuje a které tak mohou ovlivnit jeho 

spokojenost či nespokojenost. V motivaci k práci se projevují jen nevýrazně a při přiměřeném 

splnění jim zaměstnanci nevěnují přílišnou pozornost. Problém nastává teprve při jejich 

nesplnění, resp. při nesplnění jejich minimální úrovně. V tomto případě dochází k výrazné 

nespokojenosti a může vyústit konfliktem se zaměstnavatelem.  

 

Zařazení jednotlivých faktorů do skupin: 

 

- motivátory: 

- výkon, 

- uznání, 

- povýšení, 

- osobní růst, 
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- odpovědnost, 

- práce samotná, 

 

- hygienické vlivy: 

- plat, 

- postavení v práci, 

- politika a vedení firmy, 

- pracovní nejistota, 

- technické vedení, dohled, 

- pracovní podmínky, 

- mezilidské vztahy (s nadřízenými i se spolupracovníky).  

  

Podle Herzbergovy teorie je nutné přiměřené naplnění hygienických vlivů k tomu, aby 

zaměstnanci nepociťovali nespokojenost. V tomto případě sice nebudou zaměstnanci 

nespokojeni, nebudou ale ani spokojeni a motivováni. Pro dosažení spokojenosti a motivace je 

nutné uplatnit navíc i motivátory. Z toho plyne, že ke zvyšování motivovanosti zaměstnanců 

nestačí pouze zlepšování vnějších faktorů a kontextu práce, ale důležitý základ pro motivaci se 

nachází v samotném obsahu práce.  

 

Motivace zaměstnance vychází z vnitřních pohnutek, které ve spojení s vnějšími 

aspekty práce, tedy faktory, jenž mohou právě vnitřní pohnutky uspokojit, aktivizují  

a ovlivňují chování a jednání zaměstnance.  Pracovní výkony jsou tedy důsledkem společného 

působení motivace, kvality pracovního prostředí a schopností zaměstnanců. Přestože 

jednoznačný vztah mezi pracovní spokojeností a motivací není prokázán, lze snahu 

zaměstnanců uspokojovat své potřeby a zvyšovat tak pracovní spokojenost vnímat jako 

významný aktivizující činitel jejich chování a jednání (Pracovní spokojenost : mnohorozměrný 

pojem, 2008). 
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2 FAKTORY OVLIV ŇUJÍCÍ PRACOVNÍ SPOKOJENOST 

 

2.1 Rozdělení faktorů 

 Každý člověk zaujímá určitý postoj a vytváří si emocionální vztah k pracovní činnosti, 

ostatním zaměstnancům a konkrétním podmínkám na pracovišti na pracovišti. Jelikož vnímání 

pracovní spokojenosti je vysoce subjektivní a individuální, hraje zde významnou roli také 

osobnost pracovníka. 

 

 V literatuře se objevuje více pohledů na možnost rozdělení faktorů, např. Lazarová 

(2008) uvádí tyto faktory, jenž determinují pracovní spokojenost: 

- pracovní kariéra, 

- charakter práce, 

- samostatnost při výkonu práce, 

- styl vedení, 

- sociální vztahy, 

- vazba k ostatním úsekům organizace, 

- fyzikální podmínky. 

 

Podle jiného zdroje (Pracovní spokojenost : mnohorozměrný pojem, 2008) můžeme 

hlavní faktory, které ovlivňují pracovní spokojenost, rozdělit do 4 skupin: 

1. faktory související s vlastní pracovní činností, 

2. faktory související s interpersonálními vztahy, 

3. faktory související s osobností pracovníka, 

4. faktory související s konkrétními pracovními podmínkami, v nichž je činnost 

realizována. 

  

Tomuto rozdělení faktorů ovlivňujících pracovní spokojenost se budu dále věnovat ve 

své bakalářské práci. 
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2.2 Faktory související s vlastní pracovní činností 

(Pracovní spokojenost : mnohorozměrný pojem, 2008; Svobodová, 2008; Armstrong, 

2002; Kolman, 2002): 

 

2.2.1 Vykonávaná práce  

Obsah a smysluplnost vykonávané profesionální práce patří bezesporu mezi faktory, 

které mají největší vliv na pracovní spokojenost, a to za předpokladu, že vykonávaná práce je 

v souladu se zájmy zaměstnance. Takováto práce je potom vykonávaná s vědomím, že je 

užitečná a má smysl.  

 

Podle Armstronga většina lidí pracuje, aby si vydělávala na živobytí - vydělávala 

peníze. Ale lidé pracují také kvůli uspokojení dalších potřeb, které práce přináší, např. kvůli 

dělání něčeho užitečného, kvůli pocitu úspěchu, prestiže, uznání, příležitosti využívat  

a rozvíjet své schopnosti, kvůli pocitu moci a zařazení do společnosti (Armstrong, 2002, 

str. 213). 

Pokud tedy vykonávaná činnost přináší zaměstnanci uznání, pocit užitečnosti a úspěchu, 

zvyšuje to míru jeho pracovní spokojenosti.  

 

2.2.2 Charakter činnosti 

Důležitou roli při vykonávání pracovní činnosti hraje skutečnost, jak moc je daná práce 

stereotypní a vyžaduje striktní dodržování postupů, nebo naopak kreativní.  Stereotypní práce 

je pro zaměstnance únavná a nudná a snaha vytrhnout se z každodenní monotónní činnosti  

a najít rozptýlení může snižovat zaměstnancovu výkonnost. Naopak přijatelnější a mnohem 

zajímavější je práce, která vyžaduje vyšší míru samostatnosti, kreativní myšlení, rozmanitost, 

odlišné způsoby provedení, jednotlivé úkoly, které si může zaměstnanec přizpůsobit vlastnímu 

stylu či tempu, a je mu poskytnuta odpovědnost za rozhodování a kontrolu. Pozitivní je, pokud 

práce sama poskytuje pracovníkovi zpětnou vazbu jako odpověď na to, jak kvalitně danou 

práci dělá. Důležitá je také složitost úkolů, které jsou na zaměstnance kladeny. Příliš složité 

úkoly přesahující jeho možnosti nebo nemožnost opravy při pochybení může mít nepříznivé 

účinky na jeho psychiku.  
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2.2.3 Postoj k výsledku práce 

Postoj k výsledku práce a úroveň snažení je do značné míry ovlivněna předchozími 

zkušenostmi s obdobnou nebo stejnou situací a je úzce spojena se sebevědomím pracovníka. 

Pokud má jasně stanovené cíle, o kterých ví, že je možné jich s danými prostředky  

a schopnostmi dosáhnout, je pravděpodobné, že těchto cílů také dosáhne. Pokud je ovšem již 

předem smířen s možností neúspěchu, nebo je přesvědčen, že stanoveného cíle vůbec 

dosáhnout nemůže, riziko faktického selhání se tímto zvyšuje.  

 

2.2.4 Společenské ohodnocení a prestiž práce 

Pracovní spokojenost může být také ovlivněna mírou společenské prestiže, která je 

danému povolání přisuzována. Na nejvyšších příčkách pomyslného žebříčku figurují vysoce 

kvalifikované, náročné a společensky prospěšné profese, jako je například právník nebo lékař. 

Tito lidé mají ze své práce patrně větší uspokojení než lidé vykonávající profesi uklízečky, 

prodavačky nebo popeláři. Lidem vykonávajícím toto povolání bývá často automaticky 

přisuzována nízká vzdělanost a jejich práce nemá příliš velkou prestiž. To ale neznamená, že 

se mezi lidmi vykonávající práci s nízkým společenským ohodnocením nenajdou takoví, kteří 

jsou se svou práci spokojení. 

 

2.2.5 Finanční ohodnocení práce 

 Finanční ohodnocení práce představuje plat a mzdu (časovou či úkolovou), včetně 

příplatků a odměn. Nedílnou součástí jsou také zaměstnanecké výhody, tedy složky odměny 

poskytované k různým formám peněžní odměny (Armstrong, 2002). 

 

Zaměstnanci jsou odměňování vzhledem k jejich přínosu, dovednostem, schopnostem. 

Jde o kompenzaci úsilí pracovníků. Ti chtějí být za svou práci náležitě odměněni. Přičemž 

není důležitá pouze výše odměny, ale je nutné, aby odpovídala a byla spravedlivá vzhledem  

k pracovnímu výkonu, ale také vzhledem k výkonům a odměnám ostatních pracovníků.  

 

Pokud je odměna za práci nedostatečná, výrazně se to projevuje v pracovní 

nespokojenosti. Na druhou stranu ale vysoká odměna nezaručí dlouhodobou spokojenost. 

Jelikož peníze znamenají pro každého zaměstnance jinou míru motivace, nelze očekávat, že 
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při zavedení systému odměňování založeného na výkonu přinutí každého zaměstnance 

podávat vyšší výkon.  

 

Přesto ale zůstává faktem, jak zmiňuje Armstrong, že peníze poskytují prostředky  

k dosažení řady různých cílů. Je to mohutná síla, protože jsou přímo nebo nepřímo spojeny  

s uspokojováním potřeb. Jestliže přicházejí pravidelně, zřetelně uspokojují základní potřeby 

přežití a bezpečí. Mohou také uspokojovat potřebu sebeúcty a postavení. Mohou zajistit 

odlišení od spolupracovníků a získat určitou prestiž. Peníze uspokojují pud touhy po majetku  

a chamtivost (Armstrong, 2002, str. 169). 

 

2.2.6 Bezpečnost práce 

Bezpečnost práce je neoddělitelnou součástí pracovní činnosti, přestože přehnaná péče 

o pracovní prostředí nebo přílišné lpění na dodržování všech bezpečnostních předpisů se může 

negativně projevit na produktivitě práce. Snahy v oblasti bezpečnosti práce jsou zaměřeny 

především na prevenci pracovních úrazů, nemocí z povolání, jejichž důsledkem je ohrožení 

zdraví zaměstnanců a nehod, což může pro podnik znamenat hmotné ztráty. Za bezpečné 

chování pracovníků se považuje takové, které cílevědomě předchází nehodám a úrazům. Je 

nutné identifikovat a eliminovat příčiny nebezpečného chování vedoucí k nežádoucí situaci. 

Pocit bezpečí na pracovišti, kdy se zaměstnanci nemusí obávat o své zdraví přispívá  

k pracovní spokojenosti. 
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2.3 Faktory související s interpersonálními vztahy 

(Pracovní spokojenost : mnohorozměrný pojem, 2008; Svobodová, 2008; Armstrong, 

2002; Havlíková, 1989; Kolibová, Malátek, 1996; Kolman 2002; Lukášová, Rais, 2004): 

 

2.3.1 Vztahy mezi zaměstnanci 

Vztahy mezi zaměstnanci na pracovišti patří mezi nejdůležitější faktory, které 

ovlivňují pracovní spokojenost. Vztah je považován za souvislost osob nebo skupin, které 

přišly nějakým způsobem do kontaktu. Jsou důležité pro utváření atmosféry na pracovišti, 

které pak podmiňují pracovní spokojenost, pracovní jednání a výsledky pracovní činnosti. 

Může na pracovníky působit jak pozitivně, tak negativně. Vztahy jsou důležité pro utváření 

pracovního kolektivu. Dochází v něm k výměně informací, rozdělování úkolů, jejich 

koordinace, vzájemná motivace a stimulace a podněcování pracovníků. 

 

Vztahy mezi zaměstnanci zahrnují jak formální procesy, postupy a komunikaci, tak 

neformální styk v podobě neustálých interakcí mezi zaměstnanci. Ke spokojenosti 

zaměstnanců z přispívají především neformální vztahy vytvořené na pracovišti, a to z toho 

důvodu, že dochází k uspokojení k jejich sociálních potřeb. 

 

Mezi tyto potřeby můžeme zařadit (Havlíková,1989, str. 89): 

- potřeba sociálního kontaktu s druhými pracovníky, 

- potřeba poskytovat a přijímat ochranu v mimořádné situaci, 

- potřeba někoho ovládat nebo se podřizovat, 

- potřeba být přijímán, akceptován, být členem určitého kolektivu, 

- potřeba nalézt osoby blízké vlastní hodnotové orientaci, 

- potřeba opírat se o sociální jistoty. 

 

Všechny vztahy a vztahové formace se dají redukovat na dva základní procesy: 

spojování a oddělování (Kolibová, Malátek, 1996, str. 70). 
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Různé formy procesů spojování mají významné důsledky pro strukturu a dynamiku 

pracovní skupiny. Řadíme mezi ně tyto formy:  

- kooperace - tedy spolupráce, součinnost, 

- sbližování - získávání důvěry, přízně, náklonnosti - je důsledkem pozitivního vztahu  

  mezi lidmi, 

- akomodace - jde o hlubší formu sbližování, o přizpůsobování se , 

- asimilace - splývání, 

- adaptace - přizpůsobení se a sblížení hodnot jedince s cíly skupiny, aktivní zapojení  

  se do kolektivu na pracovišti, 

- konformace - souhlas a shoda s ostatními jedinci na pracovišti. 

 

Za hlavní formy procesu rozdělování jsou považovány: 

- konkurence - soupeření, soutěžení mezi zaměstnanci, 

- opozice - opačný postoj, k problému, rozpor v názorech, protiklad, 

- konflikt - jde o ostrý spor nebo neshodu. 

 

Zvláštním typem vztahů na pracovišti je koexistence, jež znamená lhostejné soužití. 

Nenese znaky sbližování ani rozdělování.  

 

Spokojenost zaměstnanců se odvíjí od toho, jaké vztahy na pracovišti převládají. 

 

2.3.2 Styl vedení 

Způsob vedení výrazně ovlivňuje pracovní motivaci a spokojenost. Styl je celkový 

propojený způsob jednání, tedy tendence chovat se určitým způsobem při řízení, zahrnuje míru 

kontroly, strukturu zadávaných úkolů, vztahy s ostatními zaměstnanci a podřízenými, způsob 

orientace. Každý vedoucí pracovník postupně vytváří svůj vlastní styl vedení, některé jsou 

velice úspěšné, jiné mlhou být úspěšné méně, nebo dokonce neúspěšné. V psychologii se 

nejčastěji uvádí dělení na tyto tři základní styly vedení (Kolibová, Malátek, 1996): 

- autokratický styl, 

- demokratický styl, 

- liberální styl. 
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Autokratický styl  

Bývá nazýván také autoritativní, patriarchální nebo diktátorský. Tento styl je založen 

na formální autoritě nadřízeného pracovníka, má ve svých rukou moc i rozhodování. Sám 

stanovuje úkoly i způsob jejich provedení a metodu práce, provádí kontrolu plnění těchto 

úkolů a udržuje si od podřízených odstup. Vydává příkazy a očekává, že jich bude 

uposlechnuto bez připomínek či dalšího vysvětlování a diskutování. Pracovníky motivuje 

spíše silou a negativními podněty. Komunikace je jednosměrná ve vertikální formě - shora 

dolů. 

 

Tento styl je nekompromisní, nedává zaměstnancům možnost vlastní iniciativy, 

tvořivosti a seberealizace. Z tohoto důvodu může u některých zaměstnanců vyvolávat pocit 

nespokojenosti, jiným může ale takovýto způsob řízení vyhovovat. Někdy si ale situace tento 

způsob vedení doslova žádá, a to v případě, že je potřeba učinit rychlá rozhodnutí, pracovníci 

nejsou schopni vzájemně spolupracovat nebo nejsou na jiné řízení zvyklí. Organizace takto 

vedená ale může dosahovat pravidelnějšího a vyššího výkonu, než je tomu např. u stylu 

demokratického. 

 

Demokratický styl  

Bývá označován také jako kolegiální, styl spolupráce, partnerství. Základem tohoto 

stylu je spolupráce nadřízeného a podřízeného, důraz je kladen na zpětnou vazbu, podřízený 

má dostatek prostoru k vyjádření svých názorů a podnětů, je mu dána možnost k uplatnění své 

iniciativy, podílí se na rozhodování. Konečné rozhodnutí zůstává ale v rukou nadřízeného. 

Kontrola a koordinace pracovní činnosti je zde spíše neformální. Komunikace je zde 

dvousměrná, vedoucí pracovník se snaží diskutovat, informuje podřízené o svých cílech  

a přijímá od nich kritiku. Výhodou tohoto stylu řízení je vysoká motivace a zaujetí 

pracovníků, iniciativa a pocit sounáležitosti. Nevýhodou může být ale časová náročnost 

vyplývající z demokratického rozhodování.  

 

Liberální styl   

Známý také jako laissez-faire. Při tomto způsobu řízení mají pracovníci velkou volnost 

při plnění pracovních úkolů, při řízení, kontrolování a rozvrhování pracovních činností. Role 
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vedoucího spočívá především v podpoře zaměstnanců a poskytuje jim pomoc při překonávání 

překážek. Komunikace je zde převážně horizontální, a to mezi jednotlivými členy pracovní 

skupiny. Nevýhodou tohoto stylu řízení ale může být právě absence vedení v určitých 

situacích, které jsou sporné nebo si zásah vedení doslova vyžadují.  

 

Každý styl vedení má své výhody a nevýhody, každý je jinak vhodný pro užití  

v konkrétní situaci. Stejně tak každému jednotlivému pracovníkovi může ke spokojenosti 

přispívat jiný styl vedení. Někteří vyžadují volnost při práci, bez nátlaku a časté kontroly. Jiní 

zase potřebují přesně stanovené a naplánované úkoly, např. z důvodu nízké kreativnosti. 

 

2.3.3 Komunikace 

Kvalitní a nenarušená komunikace je podmínkou nejen pracovní, ale také životní 

spokojenosti. Základem komunikace je funkčně a efektivně regulovat vztahy mezi lidmi. Díky 

ní mohou vedoucí pracovníci pochopit a ovlivnit pocity svých zaměstnanců. Obousměrná 

komunikace je důležitá především k tomu, aby vedoucí pracovníci mohli informovat své 

zaměstnance o podnikových plánech a cílech, zadávat úkoly, či řešit případné problémy. 

Zaměstnanci tak mohou reagovat, vyjadřovat své nápady, názory a připomínky.  

 

Pokud komunikace ve firmě nefunguje, odráží se to pak v nepochopení nebo  

v neporozumění požadavkům vedoucích pracovníků. Stejně tak může dojít k nedorozumění 

mezi spolupracovníky. Důsledkem této špatně fungující komunikace pak mohou konflikty 

mezi spolupracovníky nebo mezi nadřízenými a podřízenými, snížená pracovní výkonnost, 

nedostatečné plnění úkolů, či zbytečně provedená práce. 

 

2.3.4 Pracovní skupina a pozice pracovníka ve skupině 

Významnější vliv na spokojenost pracovníka má neformální skupina, která vzniká 

propojením citově podmíněných vztahů, které se vytváří na pracovišti spontánně a nejsou  

dány zvnějšku. Pro zaměstnance je pracovní skupina silně vnímaným prvkem pracovního 

života. Právě zde jsou uspokojovány některé jeho potřeby, je mu zde poskytována opora, a to 

nejen při práci.  
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Je důležité, aby se jedinci mezi sebou znali a vnímali se jako skupina a vzájemně na 

sebe působili. Každý zaměstnanec je nositelem přesně vymezené funkce ve skupině. Jde  

o souhrn práv a povinností, který jsou k této pozici přiřazeny. Míra úspěšnosti zvládnutí této 

pozice se odráží v subjektivním hodnocení pracovníka. 
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2.4 Faktory související s osobností pracovníka 

(Pracovní spokojenost : mnohorozměrný pojem, 2008; Svobodová, 2008; Armstrong, 

2002; Kolibová, Malátek, 1996; Rosina, 1968): 

 

2.4.1 Osobnost pracovníka 

  Každý zaměstnanec je svým způsobem unikát, individualita, a proto se v poslední 

době, pokud je to jen trochu možné, nebo alespoň u některých kategorií pracovníků, upouští 

od uniformního přístupu k vytváření pracovních úkolů a pracovních míst včetně jejich 

detailních popisů a přechází se na systém flexibilněji chápaných rolí s obecněji definovanými 

profily, které jsou pak následně konkretizovány s ohledem na povahu práce a schopnosti 

konkrétního pracovníka. Tento způsob přizpůsobování pracovních míst konkrétnímu 

zaměstnanci vede k lepšímu využívání schopností a znalostí zaměstnanců, ke zvýšení jejich 

spokojeností s práci a firmou, v níž jsou zaměstnáni, ke zlepšení vztahů mezi zaměstnancem  

a zaměstnavatelem a v konečném důsledku vede také ke zlepšení pracovních výkonů 

zaměstnanců. 

 

2.4.2 Intelektuální uspokojení, seberealizace 

Seberealizace (sebenaplnění) - potřeba rozvíjet schopnosti a dovednosti, stát se tím,  

v co člověk věří, že je schopen se stát (Armstrong, 2002, str. 163). Seberealizace je tedy 

spokojenost se zajímavostí práce a s využitím vlastních odborných znalostí, schopností  

a nadání, tedy s uplatněním dispozic k vykonávané činnosti. Týká se ale i zájmů a činností, 

které člověk vnímá jako důležité. 

 

Podle Maslowa je seberealizace na samém vrcholu hierarchie psychologických potřeb. 

Při uspokojení nižší potřeby se jedinec soustřeďuje na uspokojení potřeby vyšší, nejvyšší 

potřeba seberealizace ale nemůže být uspokojena nikdy, protože člověk má neustále další 

přání. Podle něj může chování motivovat pouze neuspokojená potřeba a dominantní potřeba je 

základním motivátorem chování.  
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2.4.3 Jistota pracovního místa 

Spokojenost s jistotou pracovního místa znatelně koresponduje s ekonomickým 

vývojem, především s vývojem míry nezaměstnanosti. Pokud zaměstnanec ví, že je jeho 

pozice ve firmě ohrožena, že může být jeho pozice obsazena lepším kandidátem nebo že se ve 

firmě uvažuje o propouštění, budou mít tyto skutečnosti negativní vliv na jeho pracovní 

spokojenost. 

  

2.4.4 Motivace 

Organizace se snaží zvýšit výkonnost svých pracovníků různými nástroji, např. 

různými stimuly, odměnami, pracovními podmínkami, vykonávanou prácí, apod. Cílem je  

dosáhnout většího úsilí a uplatnění schopností zaměstnanců ve prospěch vykonávané práce. 

Proces motivace je ale velice komplikovaný, jelikož každý zaměstnanec má jiné potřeby, jiné 

cíle, preferují jiný způsob uspokojení. Proto nelze nastavit jednotný motivační systém pro 

všechny zaměstnance.  

 

Zaměstnanci mohou být motivování zvenčí, tzv. vnější motivací, kdy je na 

zaměstnance působeno formou odměn nebo trestů, pochvalami, povýšením, nebo kritikou či 

odepřením platu. Nebo mohou zaměstnanci motivovat sami sebe, jde o tzv. vnitřní motivaci, 

kdy jsou ovlivněni vědomím, že vykonávaná práce je pro ně důležitá, umí ji, má kontrolu nad 

svými možnostmi, může využívat své schopnosti a dovednosti. Vnitřní motivace má ale hlubší 

a dlouhodobější účinek než motivace vnější. 

 

2.4.5  Identifikace zaměstnance s organizací 

 Identifikace s prací neboli oddanost představuje vazbu a loajalitu pracovníka 

k organizaci. Je tvořena třemi složkami :  

- identifikace s cíli a hodnotami organizace, 

- touha náležet k organizaci, 

- ochota vyvíjet úsilí v zájmu organizace.  

 

Zájmy a cíle vedení firmy se shodují se zájmy a cíli zaměstnanců, zaměstnanci tedy 

vynakládají větší úsilí. Obě strany pak mají z úspěchu firmy prospěch.  
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2.4.6 Psychická zátěž a stres  

  Psychická zátěž má zásadní vliv na pracovní spokojenost, a to zejména v nejčastěji 

vyskytující se podobě - stresu, s jehož narůstající mírou roste jeho negativní vliv na psychiku 

zaměstnance a zároveň zhoršuje jeho výkonnost (u zaměstnance se projevuje zvýšená časová 

náročnost na plnění úkolů, nesoustředěnost, zoufalství, nervozita a zvýšená podrážděnost nebo 

dokonce agresivita, může přerůst až v deprese).  

 

Stres ovšem může být v některých ohledech i pozitivní, jež se vyskytuje jen v malé 

míře a může v tomto případě mít povzbudivý, stimulační účinek a zvýšit tak zaměstnancovu 

výkonnost. Mluvíme tedy o pozitivním stresu - eustresu. Přispívá ke zlepšení pozornosti  

a soustředění se, vede k adaptaci a zvýšení odolnosti. Někdy je tento druh stresu hodnocen 

také jako silný pozitivní zážitek, tedy stres z triumfu, z radosti z dosaženého cíle, či z efektivní 

práce či života. Naopak nedostatečná míra stresu se může projevovat nedostatečným 

soustředěním, odkládáním rozhodnutí z toho vyplývající stagnací. Negativní stres, jež 

znamená nežádoucí nadměrnou zátěž psychiky zaměstnance a jež se projevuje zhoršeným 

výkonem, je nazývám distres.  

 

2.4.7 Adaptibilita pracovníka 

Odvíjí se od toho, jak je schopen nově příchozí zaměstnanec přizpůsobit se a vyrovnat 

se stávajícím kolektivem, pracovními podmínkami, úkoly a zátěží, stejně jako s existujícími 

vztahy na pracovišti. Problém v průběhu adaptace může nastat na straně nového pracovníka, 

který má odlišné představy a názory nebo je vázán na skupinu, s níž byl v minulosti ve styku. 

Stejně tak mohou nastat i překážky na straně nového prostředí či nového kolektivu, který se  

k nově příchozímu pracovníkovi mohou chovat lhostejně nebo nepřátelsky. Pracovník se 

přizpůsobuje novému pracovnímu prostředí, stejně jako se prostředí přizpůsobuje jemu. 

Podaří-li se mu na nové prostředí adaptovat, bude mít tato skutečnost kladný vliv na jeho 

pracovní spokojenost. 

 

2.4.8 Vliv emocí 

  Jakákoliv práce, kterou zaměstnanec vykonává, je spojena s prožíváním příjemných 

nebo nepříjemných situací. Práce přináší zaměstnanci uspokojení, pokud prožívá příjemné  
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a radostné situace a úspěchy, které v něm vyvolávají pozitivní emoce. Tyto emoce dodávají 

zaměstnanci energii a povzbuzují jeho pracovní nasazení. Nepříjemné situace v zaměstnanci 

vyvolávají negativní emoce, stává se v tomto případě méně sebevědomý, neprůbojný, 

nesamostatný. 
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2.5 Faktory související s konkrétními pracovními podmínkami, v nichž je činnost 

realizována 

(Pracovní spokojenost : mnohorozměrný pojem, 2008): 

 

2.5.1 Organizační podmínky  

Je důležité, aby pracovní doba byla správně zorganizována. Je nutné předejít 

prostojům pracovníků, stejně jako zbytečným a neužitečným činnostem. Proto je nutné, aby 

vedoucí pracovník zlepšil efektivitu a organizovanost celé pracovní doby, ujasnil, které věci 

jsou prioritní, využíl delegování. Stejně tak je nutné zajistit dostatečné materiální zajištění  

a poskytnout možnost k dodržení odpočinku. 

 

2.5.2 Časové podmínky 

Časové podmínky, tedy pracovní doba a směnnost, může přispívat k pracovní 

spokojenosti, pokud jsou pracovní povinnosti v souladu se soukromým a rodinným 

životem. Pokud ale má zaměstnanec příliš dlouhou pracovní dobu, velké množství 

přesčasových hodin, či dlouhodobé a časově náročné dojíždění do zaměstnání, je 

pravděpodobné, že tyto skutečnosti dosti výrazně ovlivňují jeho pracovní výkon a pracovní 

i sociální chování. Někteří lidé mohou také špatně snáší noční směny nebo střídání ranních, 

odpoledních a nočních směn. Mohou se cítit unavení, zesláblí, nebo takovouto směnnost 

nejsou schopni sloučit s rodinným životem, především pokud se musí postarat o dítě nebo 

jinou osobu.  



  27 

2.6 Identifikace faktor ů 

 

Vykonávaná práce 
Jedná se o účelové vynakládání úsilí a aplikaci znalostí a 

dovedností 

Charakter činnosti 
Jde  o skutečnost, do jaké míry je práce stereotypní a nudná, 

nebo naopak kreativní a zajímavá 

Postoj k výsledku práce 

Představuje úroveň snažení spojenou se sebevědomím 

zaměstnance a jeho zkušenostmi, které mohou ovlivnit dosažení 

cílů 

Společenské ohodnocení a 

prestiž práce 

Jedná se o dobré hodnocení dané práce ostatními spojené s úctou 

a vlivem 

Finanční ohodnocení 

práce 

Představuje platy a mzdy zaměstnanců, včetně příplatků, odměn 

a zaměstnaneckých výhod 

Bezpečnost práce 
Jedná se o politiku a programy ochrany zdraví zaměřené na 

ochranu pracovníků, na něž má vliv to, co podnik vyrábí a dělá 

Vztahy mezi zaměstnanci 

Vyjadřují souvislost osob, které spolu přišly do kontaktu a které 

pak mohou ovlivňovat pracovní jednání, výsledky práce i 

celkovou atmosféru na pracovišti 

Styl vedení 

Jde o celkový propojený způsob jednání a chování nadřízeného 

pracovníka projevující se mírou kontroly, strukturou zadávaných 

úkolů a vztahy se zaměstnanci 

Komunikace 
Je to nástroj, který slouží k předávání informací, k pochopení  

a ovlivnění pocitů zaměstnanců 

Pracovní skupina a pozice 

pracovníka ve skupině 

Pracovní skupina přestavuje určitý počet spolupracujících lidí, 

jejichž dovednosti se vzájemně doplňují, mají společný cíl, 

odpovědnost za jeho dosažení 

Osobnost pracovníka 

Pro efektivní řízení je nutné brát v potaz odlišnosti jednotlivých 

pracovníků – tedy individuální rozdíly, orientaci, postoje, role, 

které mají vliv na chování pracovníků 
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Intelektuální uspokojení, 

seberealizace 

Tedy možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti uplatněním 

dispozic k vykonávané činnosti a stát se tím, v co člověk věří, že 

je schopen se stát 

Jistota pracovního místa 

Znamená přesvědčení zaměstnance, že nemůže být ve firmě 

snadno někým nahrazen či propuštěn, nebo jeho místo nemůže 

být zrušeno 

Motivace 

Znamená používání takových nástrojů, např. stimuly, odměny, 

vedení nebo práce, které napomáhají tomu, aby zaměstnanci 

dosahovali výsledků odpovídajících očekávání zaměstnavatele 

Identifikace zaměstnance s 

organizací 
Je dána mírou vazby a loajality pracovníka k organizaci 

Psychická zátěž a stres 

Stres znamená zátěž, je to stav, kdy je organismus vystaven 

negativním stimulům, nebo jeho jiná varianta – eustres, tedy 

pozitivní stres, který se projevuje jako stimulace nebo výzva 

Adaptabilita pracovníka 
Jde o schopnost nově příchozího pracovníka vyrovnat se 

stávajícími podmínkami, úkoly a vztahy na pracovišti 

Vliv emocí 

Představuje prožívání příjemných nebo nepříjemných situací, 

které vyvolávají různé emoce a mohou tak ovlivnit jeho pracovní 

chování 

Organizační podmínky 
Jedná se o efektivitu a organizovanost pracovní doby a o 

dostatečné materiální zajištění 

Časové podmínky 

Jedná se o délku pracovní doby, směnnost, přičemž je důležité, 

aby pracovní povinnosti byly v souladu se soukromým a 

rodinným životem 
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3 CHARAKTERISTIKA FIRMY 

 

3.1 Jaspa, s. r. o. 

Firma Jaspa, s. r. o., je českou společností, která se zabývá především úklidovými 

pracemi s následujícím servisem správy nemovitostí. V roce 1992 byla tato firma zapsána do 

živnostenského rejstříku jako fyzická osoba Stanislav Pechník – JASPA. V roce 2004 změnila 

firma právní subjektivitu  a působí nyní pod názvem JASPA, s. r. o. 

Centrála společnosti se nachází v Opavě, další pobočky má v Ostravě, v Olomouci  

a v Benešově u Prahy. Své služby nabízí po celé České republice, jejími zákazníky jsou 

především organizace (asi 70 % zakázek), ale také domácnosti. 

 

 Zpočátku bylo hlavní náplní firmy čištění koberců, postupně však začala svůj sortiment 

nabízených služeb rozšiřovat a nyní nabízí komplexní úklidové práce. Její působnost se 

rozšířila do mnoha oblastí průmyslu a obchodu, přičemž se specializuje především na úklid 

potravinářských provozů.  

Nosným programem je pravidelné čištění: 

- potravinářských výrobních i prodejních ploch, 

- farmaceutických objektů, 

- strojírenských objektů, 

- papírenských objektů, 

- bankovních objektů, 

- administrativních objektů. 

 

Již od svého vzniku se snaží firma dosahovat co nejlepší kvality svých služeb. V roce 

2004 zavedla systém řízení managementu jakosti a enviromentu dle normy BS EN ISO 

9001:2008 a 14001:2004 a dodržuje všechny zákonné normy a předpisy týkající se používaní 

a likvidace chemických prostředků, při likvidaci odpadů spolupracuje s několika 

renomovanými firmami. Firma Jaspa, s. r. o., je jedním ze zakládajících členů CAC - České 

asociace čištění a úklidu, aktivně působí v jejích orgánech a podílí se tak na profesionalizaci 

tohoto oboru v České republice.  
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3.2 Nabízené služby 

 Firma provádí jak pravidelný denní úklid, tak jednorázové zakázky prováděné 

výjezdovou skupinou. Zaměřuje se na: 

- pravidelný úklid potravinářských provozů, supermarketů, sportovních zařízení, škol, 

výrobních provozů, průmyslových objektů, skladů a hal, 

- příprava auditů potravinářských závodů, 

- čištění technologických zařízení a strojů, podlah a koberců, 

- speciální ochrana a úprava podlah (krystalizace, polymery), 

- práce ve výškách, mytí oken a prosklených ploch, vysokotlaké vodní mytí, 

- generální úklid po malování, po stavebních pracích a rekonstrukcích, 

- dodávky a doplňování hygienických pomůcek (mýdla, papírové ručníky, toaletní papír, 

osvěžovače vzduchu, zásobníky a dávkovače, …). 

 

Pro stálé zákazníky firma zajišťuje také: 

- venkovní úklid a údržba (chodníky, příjezdové cesty, parkoviště, zelené plochy), 

sekání a hrabání trávy, 

- odhrnování sněhu a posyp, 

- praní a žehlení prádla, 

- administrativní činnost a recepční služby, provoz archivů, spojovatelské služby, aj. 

 

3.3 Ekonomická situace firmy 

 Podíl firmy na trhu se neustále zvětšuje, dosahuje pravidelně kladného hospodářského 

výsledku a zvyšuje se také její obrat. Zatímco v prvním roce podnikání činil obrat něco kolem  

250 000 Kč, v roce 2000 to bylo již 10 mil. Kč a v roce 2009 dosáhl obrat firmy téměř 50 mil. 

Kč. Vývoj obratu firmy je znázorněn v následujícím grafu. 
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Zdroj: Vnitropodnikové materiály 

 

Nárůst obratu na současnou úroveň byl způsoben především uzavřením dlouhodobých 

smluv s velkými firmami, kde firma zajišťuje pravidelný denní úklid. Mezi nejvýznamnější 

zákazníky firmy Jaspa, s. r. o. patří: 

- TEVA Czech Industries, s. r. o., kde se obrat vyplývající ze spolupráce s touto firmou 

pohybuje pravidelně kolem 8 mil. Kč za rok, 

- Opavia – LU, s. r. o., obrat z úklidu této firmy se pohybuje kolem 9 mil. Kč ročně,  

- Smurfit Kappa Czech, s. r. o. 

- Mlékárna Kunín, a. s. 

- Auto Heller, s. r. o.  

- Model Obaly, a. s. 

- Penam, a. s. – 14 pekáren po celé ČR 

- Gobus ČR, k. s. 

- Akzo  Nobel Coating CZ a další. 
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3.4 Organizační struktura 

 Organizační struktura firmy se neustále přizpůsobuje potřebám firmy, tzn. že 

s přibývajícími zakázkami v posledních letech vzrostla i potřeba nových zaměstnanců. 

Zatímco v prvním roce podnikání bylo ve firmě pouze 7 zaměstnanců, v roce 2000 to bylo již 

111. K 31.12.2009 pracovalo ve firmě 436 zaměstnanců. Vývoj počtu zaměstnanců ve firmě 

znázorňuje následující graf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vnitropodnikové materiály 

 

V čele firmy stojí její majitelé – Stanislav Pechník, který řídí chod celé společnosti  

a plní funkci jednatele, a Jana Pechníková, která je ve firmě hlavním ekonomem a také plní 

funkci jednatele. 

 

V centrálním středisku společnosti sídlí management firmy, výrobní ředitel, obchodní 

oddělení, marketing a propagace, mzdová účtárna, personální oddělení, oddělení pro 

skladování, zásobování a rozvoz, operátoři úklidu zajišťující mimořádné zakázky a dispečer, 

který plní také funkci asistenta majitele. V každém z dalších šesti středisek sídlí manažer, 

který má na starosti organizaci a zajišťování pravidelného úklidu a vedení pracovníků buď 

v jednom velkém podniku, nebo v několika menších podnicích.  
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Ve firmě jsou také zaměstnáni brigádníci, se kterými je uzavřena dohoda o provedení 

práce. Následující graf uvádí počet pracovníků zaměstnaných na hlavní pracovní poměr, na 

dohodu o provedení práce a brigádníků v posledních třech letech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vnitropodnikové materiály 
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4. ANALÝZA PRACOVNÍ SPOKOJENOSTI ZAM ĚSTNANCŮ 

 

4.1 Cíl výzkumu 

Cílem mé práce je zjistit míru celkové pracovní spokojenosti a spokojenosti 

s jednotlivými aspekty práce, které jsem rozčlenila do pěti skupin: 

- oblast týkající se vlastní pracovní činnosti,  

- oblast související s interpersonálními vztahy, 

- oblast týkající se osoby pracovníka, 

- oblast týkající se pracovních podmínek, 

- oblast týkající se vztahu k firmě. 

 

Dále se pokusím vypracovat doporučení, která by mohla vést ke zvýšení pracovní 

spokojenosti s jednotlivými aspekty práce a následně tedy ke zvýšení celkové pracovní 

spokojenosti.  

 

 

4.2 Výzkumný soubor 

Šetření pracovní spokojenosti jsem provedla u zaměstnanců úklidové společnosti 

Jaspa, s. r. o., kteří jsou zaměstnáni v jejím centrálním středisku, včetně manažerů 

jednotlivých středisek spadajících pod centrální středisko v Opavě. Jedná se o tyto 

zaměstnance: 

- management firmy,  

- provozní  ředitel,  

- řízení a kontrola QMS a EMS, 

- obchodní oddělení,  

- marketing a propagace,  

- mzdová účtárna,  

- personální oddělení,  

- oddělení pro skladování, zásobování a rozvoz,  

- operátoři úklidu,  

- dispečer, který plní také funkci asistenta majitele. 
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V centrálním středisku, včetně manažerů jednotlivých středisek spadajících pod 

centrální středisko, je zaměstnáno celkem 27 osob. Všechny tyto pracovníky jsem požádala  

o vyplnění dotazníku prostřednictvím majitelky společnosti, která mou žádost přednesla na 

pravidelné poradě střediska. Všichni pracovníci tento dotazník vyplnili a odevzdali. 

Návratnost dotazníků byla tedy 100 %. 

 

Výběr vzorku je zcela náhodný, zjištěné výsledky se nedají vztáhnout na zaměstnance 

celé firmy a platí tedy pouze zaměstnance centrálního střediska, kterých se výzkum týkal.  

 

4.3 Použitá metoda 

K šetření pracovní spokojenosti jsem použila dotazník, který jsem sama vytvořila. Při 

tvorbě dotazníků jsem využila odborné literatury – Jak je v Česku vnímána práce (Čadová, 

2006) a manuál pro měření a vyhodnocení úrovně spokojenosti zaměstnanců vydaný 

Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí. Dotazník obsahoval 24 otázek, které odpovídaly 

jednotlivým faktorům uvedeným v teoretické části. Tyto otázky jsem rozdělila do pěti skupin: 

1. Oblast týkající se vlastní pracovní činnosti – tato skupina obsahuje 7 otázek, které se 

týkají spokojenosti s pracovním zařazením, náplní práce, psychickou náročností, 

postavením a prestiží, platovým ohodnocením a bezpečností práce.  

2. Oblast související s interpersonálními vztahy – tato skupina obsahuje 5 otázek 

týkajících se vztahů mezi zaměstnanci, komunikace a informovanosti ve firmě, stylu 

vedení nadřízených, prostoru k vlastní iniciativě. 

3. Oblast týkající se osoby pracovníka – tato skupina obsahuje 5 otázek, které se týkají 

spokojenosti se souladem osobních a firemních hodnot, jistotou pracovního místa, 

možností pracovního postupu, odborným růstem, zvyšováním kvalifikace, možností 

uplatnit své znalosti, schopnosti, dovednosti a zkušenosti a mírou a způsobem 

motivace ke zlepšení pracovního výkonu. 

4. Oblast týkající se pracovních podmínek – tato skupina obsahuje 3 otázky, které jsou 

zaměřeny na spokojenost s délkou a organizací pracovní doby, vyvážeností 

soukromého a pracovního života a technickou a technologickou vybavenost pracoviště. 
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5. oblast týkající se vztahu k firmě – tato skupina obsahuje 3 otázky, týkající se celkové 

spokojenosti s pracovním životem, dále zda by pracovník doporučil svou firmu jako 

dobrého zaměstnavatele a zda v současné době uvažuje o odchodu z firmy.  

 

 

Škála odpovědí pro jednotlivé otázky oblastí 1 – 4  je: 

 

 

Škála odpovědí pro jednotlivé otázky oblasti 5 je: 

 

1 2 3 4 5 0 

URČITĚ ANO SPÍŠE ANO 
ANI ANO, ANI 

NE 
SPÍŠE NE URČITĚ NE 

NEVÍM, 

NETÝKÁ SE 

 

U každé otázky zakroužkovali dotazovaní hodnotu odpovídající příslušné míře 

spokojenosti. Možnost „0 - nevím, netýká se“ nevyužil nikdo ze zaměstnanců v žádném 

dotazníku. 

 

Dále dotazník obsahoval identifikační otázky, kdy jsem se ptala na věk zaměstnanců  

a délku doby zaměstnání. 

 

Kromě informací získaných prostřednictvím dotazníků jsem vycházela ještě 

z rozhovorů s majitelkou firmy a jí poskytnutých vnitropodnikových materiálů a také 

z vlastních zkušeností, které jsem získala během doby zaměstnání v této firmě.  
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5. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍK Ů 

 

5.1 Vyhodnocení výzkumných otázek 

 

5.1.1 Oblast týkající se vlastní pracovní činnosti 

 

Jak jste spokojen/a s pracovním zařazením (pozicí ve firmě)? 

 

Z celkového počtu 27 dotázaných uvedlo 22 respondentů (81,5 %) hodnotu 1, což 

znamená velmi spokojen/a. 2 dotázaní (7,4 %) zvolili možnost spíše spokojen/a a 3 (11,1 %) 

možnost ani spokojen/a, ani nespokojen/a. Možnost spíše nespokojen/a nebo velmi 

nespokojen/a nevolil nikdo. Z toho plyne, že vykonávaná práce jednotlivými zaměstnanci je 

v souladu s jejich zájmy, je užitečná a má smysl.  

Jak jste spokojen/a s náplní práce, její zajímavostí a mnohotvárností?  

 

S náplní práce je velmi spokojeno 14 osob (51,9 %), 6 (22,2 %) jsou spíše spokojeni. 

Práce těchto zaměstnanců je více rozmanitá, vyžaduje kreativní myšlení, větší angažovanost, 

samostatnost. Možnost ani spokojen/a, ani nespokojen/a zvolili 4 dotazovaní (14,8 %). 3 

zaměstnanci (11,1 %) zvolilo možnost spíše nespokojen/a, což znamená, že je jejich práce 

spíše stereotypní, nezajímavá nebo nudná.  
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Jak jste spokojen/a s tím, jak je práce psychicky náročná? 

 

S úrovní psychické náročnosti vykonávané práce je 6 zaměstnanců (22,2 %) velmi 

spokojena. Spíše spokojeno je 16 zaměstnanců (59,3 %). 5 zaměstnanců (18,5 %) uvedlo, že 

nejsou ani spokojeni, ani nespokojeni.  

Z průzkumu vyplývá, že zaměstnanci tedy nejsou pod nadměrným psychickým tlakem, 

přesto že jsou nuceni často přizpůsobovat svou práci mimořádným zakázkám, které jsou 

poměrně často zadávány nejvýznamnějšími klienty. Snahou společnosti je těmto požadavkům 

vyhovět, a proto je nutné během krátké doby změnit plány úklidu, zajistit dostatek pracovníků 

a potřebných nástrojů, připravit potřebné doklady a přitom stihnout všechny ostatní zakázky 

ve stanoveném termínu.  
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Kromě nejvýznamnějších klientů má firma Jaspa, s. r. o., velké množství drobnějších 

zákazníků, jejichž poptávka se projevuje ve výšené míře v létě, kdy nejčastěji požadují úklid 

po stavebních pracích, nebo před Vánocemi, kdy chtějí uklidit celý dům či byt. To pak musí 

úklidová firmy vyřídit větší množství zakázek během jednoho dne a práce zaměstnanců se 

stává velmi náročnou, a to jak psychicky, tak fyzicky a tím spíš, když se vyskytne nějaká 

komplikace a naruší to pak celý další program dne. I přes poměrně častý výskyt těchto situací 

ale považují zaměstnanci míru psychické zátěže v práci za uspokojivou.  

 

Jak jste spokojen/a s tím, jaké postavení a prestiž Vám práce poskytuje? 

 

S mírou prestiže, jakou zaměstnancům přináší jejich práce, je 14 zaměstnanců (51,9 %) 

velmi spokojeno, 9 (33,3 %) spíše spokojeno. 3 zaměstnanci (11,1 %) zaujímají ve 

spokojenosti neutrální postoj, pouze 1 (3,7 %) zvolil možnost velmi nespokojen.  

Přestože se práce v úklidové firmě nezdá být na první pohled příliš prestižní, průzkum 

probíhal především mezi technickohospodářskými pracovníky společnosti, jejichž práce jim 

přináší větší uznání, než jejich spolupracovníkům provádějícím úklid. 
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Jak jste spokojen/a s platovým ohodnocením (včetně zaměstnaneckých výhod)? 

 

Na otázku týkající se platového ohodnocení odpovědělo 8 pracovníků (29,6 %), že jsou 

velmi spokojeni, stejný počet, 8 (29,6 %), zvolil možnost spíše spokojen/a. 6 (22,2 %) není ani 

spokojeno, ani nespokojeno, 5 pracovníků (18,5 %) je spíše nespokojeno. Většina dotázaných 

zaměstnanců má pevný měsíční plat. Plat obchodních zástupců se odvíjí od počtu nově 

uzavřených smluv a následně od měsíčních tržeb z těchto smluv plynoucích. Plat operátorů 

výjezdů se skládá z pevné měsíční částky a část se odvíjí od tržeb plynoucích ze zakázek 

uspokojených jejich výjezdem.  

 

Nespokojenost zaměstnanců vyplývá spíše z neexistence zaměstnaneckých výhod, 

které by zaměstnavatel poskytoval všem zaměstnancům, přičemž by ocenili např. stravenky. 

Jako důvod, proč nejsou zaměstnanecké výhody poskytovány, uvádí majitelé firmy fakt, že je 

pro takový počet zaměstnanců různě rozmístěných po celé republice obtížné systém výhod 

sjednotit. Co se týče stravenek, byly ve firmě dříve poskytovány, ovšem tuto výhodu se 

rozhodli majitelé zrušit z důvodu jejich zneužívání.  

 

Jak jste spokojen/a se spravedlivostí odměňování pracovních výkonů? 

 

Se spravedlivostí, s jakou jsou pracovní výkony odměňovány, je 7 zaměstnanců (25,9 

%) velmi spokojeno, 10 (37 %) spíše spokojeno a shodně 10 (37 %) zaujímá neutrální postoj. 

Výsledné hodnoty jsou ale ovlivněny tím, že jednotliví zaměstnanci neznají výši mezd 

ostatních zaměstnanců, a proto se domnívám, že při plné informovanosti by se mohly výsledné 

hodnoty lišit.  
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Jak jste spokojen/a se snahou zaměstnavatele minimalizovat rizika pro Vaše zdraví, 

poskytováním ochranných pomůcek? 

 

Protože pracovníci úklidu pracují s chemikáliemi, jedovatými látkami, nebo 

v nebezpečných podmínkách, vynakládá firma na ochranné pomůcky a bezpečnost nemalé 

finanční zdroje. Pracovníci v centrálním středisku, jichž se týkal tento průzkum, nemají 

požadavky na ochranné pomůcky téměř žádné. Z tohoto důvodu také  hodnotilo 21 pracovníků 

(77,7 %) snahu zaměstnavatele minimalizovat rizika pro jejich zdraví na úrovni velmi 

spokojen/a a 6 (22,2 %) na úrovni spíše spokojen/a.  
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5.1.2 Oblast související s interpersonálními vztahy 

 

Všichni zaměstnanci firmy Jaspa, s. r. o., pracující v jejím centrálním středisku spolu 

přicházejí vzájemně do styku během celé pracovní doby každý den. Kanceláře jednotlivých 

pracovníků a oddělení jsou vzájemně propojeny, jejich práce vyžaduje neustálý kontakt, 

předávání informací, domlouvání se, řešení náhlých situací, časté porady.  

 

Jak jste spokojen/a se vztahy s přímými nadřízenými? 

 

 S kvalitou vztahů s přímým nadřízeným je 13 pracovníků (48,1 %) velmi spokojeno  

a 12 (44,4 %) spíše spokojeno. Pouze 2 (7,4 %) uvedli možnost spíše nespokojeni. Všichni 

zaměstnanci centrálního střediska jsou podřízení majitelům společnosti, manažeři jednotlivých 

středisek jsou podřízeni provoznímu řediteli. Ti se aktivně podílejí na chodu společnosti, řeší 

problémy spolu se zaměstnanci, snaží se jim vycházet vstříc. V době vzniku společnosti, kdy 

majitel založil živnost, prováděl všechny úklidové práce a činnosti spojené s chodem firmy 

sám, samozřejmě v menší míře, a teprve s rostoucím množstvím zakázek zaměstnával stále 

více pracovníků. Protože vykonával všechny činnosti, ví, co jednotlivé pozice obnášejí, 

s jakými problémy se zaměstnanci musejí potýkat a co ke své práci potřebují. A právě tyto 

zkušenosti včetně osobitého přístupu majitele jsou příčinou vysoké spokojenosti zaměstnanců 

se vztahy s nadřízenými. 

  

Jak jste spokojen/a se vztahy s kolegy? 

 

 Zatímco se vztahy s nadřízenými jsou zaměstnanci velice spokojeni, co se týče vztahu 

mezi kolegy, je úroveň spokojenosti mnohem nižší. Velmi spokojeni jsou pouze 3 pracovníci 

(11,1 %), spíše spokojených je 8 (29,6 %), 13 pracovníků (48,1 %) zaujímá neutrální postoj  

a 3 (11,1 %) jsou spíše nespokojeni.  
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Jak jste spokojen/a komunikací a informovaností ve firm ě? 

 

 Komunikace a informovanost je v centrálním středisku velice důležitá, protože právě 

zde jsou přijímány všechny zakázky, jsou zde rozdělovány úkoly, předávání požadavků na 

úklid, přijímány informace o probíhajícím úklidu výjezdových skupin, přijímány informace 

z ostatních středisek, apod. Bez kvalitní komunikace a informovanosti by vůbec nemohla být 

tato práce prováděna na tak vysoké úrovni, jako je tomu u firmy Jaspa, s. r. o. Právě proto, že 

je tato oblast ve firmě tak důležitá, vidí v ní zaměstnanci nedostatky a uvítali by její zlepšení.  

 

13 zaměstnanců (48,1 %) uvedlo, že jsou s komunikací a s informovaností spíše 

spokojeni, 11 zaměstnanců (40,1 %) není ani spokojených, ani nespokojených a 3 (11,1 %) 

jsou spíše nespokojeni.  
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Jak jste spokojen/a se stylem vedení Vašeho nadřízeného? 

 

 Ve firmě Jaspa, s. r. o., je uplatňován demokratický styl vedení lidí, což znamená, že 

nadřízený pracovník dává prostor svým podřízeným k vlastní iniciativě, vyjádření svých 

názorů, nelpí na uniformních postupech a umožňuje jim vybrat si nejvhodnější způsob řešení 

daného problému, poskytuje zpětnou vazbu a umožňuje podřízeným podílet se na 

rozhodování. Kontrola probíhá téměř nepřetržitě, spíše neformálně.  

 

Tento způsob vedení lidí zaměstnancům firmy Jaspa, s. r. o., velice vyhovuje, 15 z nich 

(55.5 %) jsou s tímto způsobem velmi spokojeni, 11 (40.1 %) jsou spíše spokojeni. Pouze 1 

pracovník (3,7 %) v průzkumu uvedl, že je se stylem vedení velmi nespokojen. V roce 2008 

nově vzniklo místo na pozici provozního ředitele, což přineslo změny v řízení a struktuře, byly 

zavedeny nové postupy a pravidla. Někteří zaměstnanci měli zpočátku problém se této nové 

situaci přizpůsobit.  

 

Jak jste spokojen/a s prostorem k vlastní iniciativě, vyjádření vlastního názoru? 

 

 S prostorem k vlastní iniciativě a vyjádření vlastního názoru je 11 zaměstnanců (40,1 

%) velmi spokojeno, 8 (29,6 %) spíše spokojeno a shodně 8 (29,6 %) zaujímá neutrální postoj.   
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5.1.3 Oblast týkající se osoby pracovníka 

 

Jak jste spokojen/a se souladem firemních a osobních hodnot? 

 

 8 zaměstnanců uvedlo (tedy 29, 6 %), že jsou velmi spokojeni se souladem firemních  

a osobních hodnot. 11 zaměstnanců (40,1 %) je spíše spokojeno, 8 uvedlo, že nejsou ani 

spokojeni, ani nespokojeni.  

Jak jste spokojen/a s jistotou pracovního místa? 

 

V centrálním středisku je 12 zaměstnanců (44,4 %) velmi spokojených s jistotou 

pracovního místa, 8 (29,6 %) spíše spokojených a 7 (25,9 %) ani spokojených ani 

nespokojených.  
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Zaměstnanci nemají strach z propouštění, firma se ani propouštět nechystá, její snahou 

je naopak si tyto zapracované a zkušené zaměstnance udržet. Přestože fluktuace ve firmě je 

velmi vysoká (ročně se pohybuje kolem 70 %), jedná se o obměnu zaměstnanců pracujících 

v samotném úklidu, kteří z firmy odcházejí za lepší prací. Délku doby zaměstnání pracovníků 

centrálního střediska ve firmě Jaspa, s. r. o., uvádím v tabulce 5.1.3.1, tabulka 5.1.3.2  

zobrazuje míru fluktuace v posledních třech letech. 

 

 

Tab. 5.1.3.1 Tab. 5.1.3.2 

Doba zaměstnání pracovníků ve firmě                  Fluktuace v letech 2007 - 2009 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak jste spokojen/a s perspektivou, možností pracovního postupu? 

 

 Co se týče možností pracovního postupu, je to ve firmě Jaspa, s. r. o., problém, protože 

pozice jsou přesně dány a pro postup není prostor. Jedinou možnost postupu představuje 

dobrovolný odchod některého pracovníka nebo jeho odchod do důchodu, jehož pozice by se 

tím uvolnila a vytvořil by se tak prostor pro povýšení pracovníka na nižší pozici. Tato varianta 

ale nepřichází příliš v úvahu, protože z výsledku průzkumu vyplývá, že pouze jeden pracovník 

zvažuje odchod z firmy. Věková struktura taky nedává příležitost pro vytvoření volných pozic 

v důsledku odchodu zaměstnanců do důchodu. Pouze 4 zaměstnanci jsou starší 51 let, navíc 

mezi ně patří oba majitelé i nově přijatý provozní ředitel, takže tyto pozice nepřipadají 

v úvahu. Věkovou strukturu zaměstnanců firmy znázorňuje tabulka 5.1.3.3. 

 

Počet let Počet zaměstnanců 

> 1 3 

2 – 4 8 

5 – 10 11 

11 – 18 5 

Rok Fluktuace 

2007 62 % 

2008 76,3 % 

2009 73,5 % 
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 Tab. 5.1.3.3 

Věková struktura zaměstnanců 

 

Věk Počet zaměstnanců 

     > 20 1 

21 - 30 6 

31 - 40 7 

41 - 50 9 

51 <  4 

 

  

Tyto skutečnosti se taky projevují ve spokojenosti s možnosti pracovního postupu – 4 

zaměstnanci (14,8 %) jsou velmi spokojeni, 4 (14,8 %) jsou spíše spokojeni, 9 zaměstnanců 

zaujímá neutrální postoj. 5 zaměstnanců je s touto skutečností spíše nespokojených (18, 5%)  

a shodně 5 (18,5 %) je velmi nespokojených. 

Uvažujete v poslední době o odchodu z firmy? 

 

Na otázku zda zaměstnanec uvažuje o odchodu z firmy odpověděl pouze 1 dotázaný 

(3,7 %) spíše ano, ostatní – 26 dotazovaných (96,3 %) odpovědělo shodně určitě ne. 
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Jak jste spokojen/a s odborným růstem, zvyšováním kvalifikace? 

 

  Na tuto otázku 13 pracovníků (48,1 %) odpovědělo, že jsou velmi spokojeni, 7 

(25,9 %) spíše spokojeni, 6 (22,2 %) není ani spokojeno, ani nespokojeno a 1 (3,7 %) je velmi 

nespokojen. 

Zaměstnanci se pravidelně účastní nejrůznějších školení vztahujících se k jejich práci, 

které firma zajišťuje. Toto školení probíhá podle předem připraveného plánu.  Na vzdělávání 

svých zaměstnanců vynakládá firma Jaspa, s. r. o., nemalé finanční prostředky. Jedná se např. 

o výuku anglického jazyka, kterou zajišťuje firma Faktum, zdokonalování komunikace 

zajišťuje firma Nemesis, školení v oblasti účetnictví, mezd a daní zajišťuje vzdělávací 

agentura Dendra. Plán vzdělávání na rok 2009 a 2010 přikládám v příloze. 

 

 

Jak jste spokojen/a s možnosti uplatnit své schopnosti, znalosti, zkušenosti a dovednosti?  

 

 16 dotazovaných (59,3 %) je velmi spokojeno s možností uplatnit své schopnosti, 

odborné znalosti, zkušenosti a dovednosti, 10 (37 %) uvedlo, že jsou spíše spokojeni. Tito 

zaměstnanci mají možnost uplatnit při práci své dispozice k vykonávané činnosti a dosáhnout 

seberealizace. Pouze 1 zaměstnanec (3,7 %) uvedl, že je velmi nespokojen. 
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Jak jste spokojen/a s mírou a způsobem motivace k lepšímu pracovnímu výkonu? 

 

 S mírou a způsobem motivace jsou velmi spokojeni 4 pracovníci (14,8 %), 4 (14,8 %) 

jsou spíše spokojeni, 11 (40,1 %) zaujímá neutrální postoj, 6 (22,2 %) jsou spíše nespokojeni  

a 2 (7,4 %) jsou velmi nespokojeni. 

 Ve firmě jsou motivování obchodní zástupci formou finančních odměn při uzavírání 

nových smluv. Ostatní zaměstnanci za výkon žádné odměny nedostávají. Nemožnost povýšení 

může být pro zaměstnance spíše nemotivující. Operátorům výjezdů hrozí za provedení 

špatného úklidu a následné reklamace snížení odměny. 

0

5

10

15

20

25

Velmi spokojen Spíše spokojen Ani spokojen, ani 
nespokojen

Spíše nespokojenVelmi nespokojen

4 4

11

6

2

0

5

10

15

20

25

Velmi spokojen Spíše spokojen Ani spokojen, ani 
nespokojen

Spíše nespokojenVelmi nespokojen

16

10

0 0
1



  50 

5.1.4 Oblast týkající se pracovních podmínek 

 

Jak jste spokojen/a s délkou a organizací pracovní doby?  

 

Délka pracovní doby je 8 hodin, denně od 7 do 15 hodin. Zaměstnanci mají 30 

minutovou přestávku na oběd. Práce operátorů výjezdů a výjezdových skupin během 

pracovních dní je plánována tak, aby také končila okolo 15 hodiny odpolední, občas se ale 

musí přizpůsobit a pracovní dobu protáhnout. Operátoři výjezdů a výjezdová skupina zajišťují 

úklidy probíhající o víkendech, kdy je délka pracovní doby různá, občas úklid probíhá během 

noci.  

 

S touto organizací pracovní doby je 10 zaměstnanců (37 %) velmi spokojeno, 13  

(48,1 %) je spíše spokojeno a 4 zaměstnanci nejsou ani nespokojeni, ani nespokojeni.  

 

 

Jak jste spokojen/a s vyvážeností soukromého a pracovního života (čas na rodinu, zájmy, 

koníčky)? 

 

10 zaměstnanců (37 %) je s vyvážeností soukromého a pracovního života velmi 

spokojeno, 15 (55,5 %) je spíše spokojeno a 2 (7,4 %) nejsou ani spokojeni, ani nespokojeni.  
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Zvýšené nároky na délku pracovní doby jsou z dotazovaných kladeny pouze na 

operátory úklidu, kdy je potřeba jejich přítomnost na víkendových úklidech, tato skutečnost se 

ale ve výsledcích průzkumu významně neprojevila. 

 

 

Jak jste spokojen/a s technickým a technologickým vybavením pracoviště? 

 

 S technickým a technologickým vybavením pracoviště je ve firmě spokojeno 20 

pracovníků (74 %), 6 (22,2 %) je spíše spokojeno, 1 pracovník (3,7 %) zaujímá neutrální 

postoj.  

Kanceláře zaměstnanců jsou vybaveny tak, aby co nejlépe vyhovovaly pracovním 

potřebám zaměstnanců. Každý zaměstnanec má k dispozici počítač s připojením k internetu, 

obchodní zástupci a majitel mají k dispozici notebook, počítače jsou vybaveny příslušnými 

programy (účetní programy, programy pro skladovou evidenci, apod.), k dispozici je tiskárna  

a kopírka. V každé kanceláři je zaveden telefon, kancelář dispečera, která slouží také jako 

zasedací místnost, je vybavena tabulí a dataprojektorem, Prádelna je vybavena pračkou, 

sušičkou a žehlícím pultem. Obchodní zástupci a provozní ředitel mají k dispozici nová osobní 

auta, operátoři úklidu mají k dispozici auta přizpůsobená k přepravě pracovníků úklidu  

i potřebného materiálu, pomůcek, nástrojů a čistících strojů. Do pořizování nových moderních 

čistících strojů investuje společnost Jaspa, s. r. o., pravidelně vysoké částky. 
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5.1.5 Oblast týkající se vztahu k firmě 

 

Jste celkově spokojen/a s pracovním životem? 

 

Celková spokojenost s pracovním životem v sobě zahrnuje všechny výše zmíněné 

aspekty práce. Spokojenost s jednotlivými aspekty a intenzita jejich vnímání pak určuje 

celkovou spokojenost. Na otázku, zda je zaměstnanec celkově spokojen s pracovním životem 

odpovědělo 16 (59,3%) určitě ano, 9 (33,3 %) spíše ano a 2 (7,4 %) spíše ne.  

Doporučila byste Vaši firmu jako dobrého zaměstnavatele? 

 

Na tuto otázku 20 dotazovaných (74 %) odpovědělo, že by firmu Jaspa, s. r. o., určitě 

doporučilo jako dobrého zaměstnavatele, 4 (14,8 %) zvolilo možnost spíše ano a 3 (11,1 %) 

zvolilo možnost ani ano, ani ne. 
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5.2 Vyhodnocení odpovědí – průměrné hodnoty 

 

Z četností hodnot přiřazených každé odpovědi na škále 1 až 5 (1 - velmi spokojen/a, 2 - 

spíše spokojen/a, 3 - ani spokojen/a, ani nespokojen/a, 4 - spíše nespokojen/a, 5 - velmi 

nespokojen/a) jsem vypočítala metodou prostého aritmetického průměru průměrnou hodnotu 

odpovídající každé otázce. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce 2.5.1. 

 

Tab. 2.5.1 

Otázka Průměr 

Jak jste spokojen/a s pracovním zařazením (pozicí ve firmě)? 1,30 

Jak jste spokojen/a s náplní práce, její zajímavostí a mnohotvárností?  1,96 

Jak jste spokojen/a s tím, jak je práce psychicky náročná? 1,96 

Jak jste spokojen/a s tím, jaké postavení a prestiž Vám práce 

poskytuje? 
1,70 

Jak jste spokojen/a s platovým ohodnocením (včetně zaměstnaneckých 

výhod)? 
2,66 

Jak jste spokojen/a se spravedlivostí odměňování pracovních výkonů? 2,11 

Jak jste spokojen/a se snahou zaměstnavatele minimalizovat rizika pro 

Vaše zdraví, poskytováním ochranných pomůcek? 
1,22 

Jak jste spokojen/a se vztahy s přímými nadřízenými? 1,66 

Jak jste spokojen/a se vztahy s kolegy? 2,59 

Jak jste spokojen/a komunikací a informovaností ve firmě? 2,62 

Jak jste spokojen/a se stylem vedení Vašeho nadřízeného? 1,55 

Jak jste spokojen/a s prostorem k vlastní iniciativě, vyjádření vlastního 

názoru? 
1,88 

Jak jste spokojen/a se souladem firemních a osobních hodnot? 2,00 

Jak jste spokojen/a s jistotou pracovního místa? 1,81 

Jak jste spokojen/a s perspektivou, možností pracovního postupu? 1,81 

Jak jste spokojen/a s odborným růstem, zvyšováním kvalifikace? 1,85 



  54 

Jak jste spokojen/a s možnosti uplatnit své schopnosti, znalosti, 

zkušenosti a dovednosti?  
1,52 

Jak jste spokojen/a s mírou a způsobem motivace ke zlepšení 

pracovního výkonu? 
2,92 

Jak jste spokojen/a s délkou a organizací pracovní doby?  1,78 

Jak jste spokojen/a s vyvážeností soukromého a pracovního života (čas 

na rodinu, zájmy, koníčky)? 
1,70 

Jak jste spokojen/a s technickým a technologickým vybavením 

pracoviště? 
1,30 

Jste celkově spokojen/a s pracovním životem? 1,55 

 

 

Průměrné hodnoty jednotlivých odpovědí se pohybují v rozmezí od 1,22 do 2,92. 

Všechny průměrné hodnoty spokojenosti s jednotlivými faktory ale vzhledem ke skutečnosti, 

že minimální možná hodnota je 1,00 a maximální 5,00, odpovídají lepšímu průměru.  

 

Z tabulky vyplývá, že pracovníci jsou nejvíce spokojeni se snahou zaměstnavatele 

minimalizovat rizika pro jejich zdraví, poskytováním ochranných pomůcek (průměrná hodnota 

je 1,22). Nejnižší spokojenost je s mírou a způsobem motivace ke zlepšení pracovního výkonu 

(průměrná hodnota je 2,92). 

 

Průměrná hodnota odpovědí na otázku, jak jsou pracovníci celkově spokojeni 

s pracovním životem, je 1,55. Průměrná hodnota vypočtená z průměrných odpovědí na 

jednotlivé otázky je 1,90. Celková spokojenost subjektivně vnímaná pracovníky je tedy vyšší 

(1,55) než vypočtená celková spokojenost (1,90). 



  55 

5.3 Přehled spokojenosti s jednotlivými faktory - seřazený sestupně od faktorů 

s nevyšší mírou spokojenosti: 

- 1,22 - Spokojenost se snahou zaměstnavatele minimalizovat rizika pro zdraví 

zaměstnanců, poskytováním ochranných pomůcek. 

- 1,3 - Spokojenost s pracovním zařazením (pozicí ve firmě). 

- 1,3 - Spokojenost s technickým a technologickým vybavením pracoviště. 

- 1,52 - Spokojenost s možností uplatnit své schopnosti, znalosti, zkušenosti a                

dovednosti 

- 1,55 - Spokojenost se stylem vedení  nadřízeného. 

- 1,66 - Spokojenost se vztahy s přímými nadřízenými. 

- 1,7 - Spokojenost s tím, jaké postavení a prestiž práce zaměstnanci poskytuje. 

- 1,7 - Spokojenost s vyvážeností soukromého a pracovního života (čas na rodinu, 

zájmy, koníčky). 

- 1,78 - Spokojenost s délkou a organizací pracovní doby. 

- 1,81 - Spokojenost s jistotou pracovního místa. 

- 1,81 - Spokojenost s perspektivou, možností pracovního postupu. 

- 1,85 - Spokojenost s odborným růstem, zvyšováním kvalifikace. 

- 1,88 - Spokojenost s prostorem k vlastní iniciativě, vyjádření vlastního názoru. 

- 1,96 - Spokojenost s náplní práce, její zajímavostí a mnohotvárností. 

- 1,96 - Spokojenost s tím, jak je práce psychicky náročná. 

- 2,00 - Spokojenost se souladem firemních a osobních hodnot. 

- 2,11 - Spokojenost se spravedlivostí odměňování pracovních výkonů. 

- 2,59 - Spokojenost se vztahy s kolegy. 

- 2,62 - Spokojenost s komunikací a informovaností ve firmě. 

- 2,66 - Spokojenost s platovým ohodnocením (včetně zaměstnaneckých výhod). 

- 2,92 - Spokojenost s mírou a způsobem motivace ke zlepšení pracovního výkonu. 
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6 DOPORUČENÍ PRO MANAŽERY FIRMY VEDOUCÍ KE ZLEPŠENÍ 

PRACOVNÍ SPOKOJENOSTI 

 

Doporučení vypracuji k faktorům, jejichž průměrná hodnota odpovědí je větší než 2. 

Jedná se o tyto faktory: 

- 2,11 - Spokojenost se spravedlivostí odměňování pracovních výkonů. 

- 2,59 - Spokojenost se vztahy s kolegy. 

- 2,62 - Spokojenost s komunikací a informovaností ve firmě. 

- 2,66 - Spokojenost s platovým ohodnocením (včetně zaměstnaneckých výhod). 

- 2,92 - Spokojenost s mírou a způsobem motivace ke zlepšení pracovního výkonu. 

 

6.1 Doporučení ke zvýšení spokojenost s mírou a způsobem motivace ke zlepšení 

pracovního výkonu 

 

Pochvala 

Jak uvádí Bělohlávek, je pochvala jedním z nejsilnějších motivačních nástrojů. Je-li 

zaměstnanec chválen, znamená to, že svou práci dělá správně, a naznačuje, že má tímto 

způsobem dále pokračovat. Důležité při tom je, aby byl pochválen konkrétní zaměstnanec a za 

konkrétní činnost. Zaměstnavatel by měl tedy vyzdvihnout dobré výsledky zaměstnance, a to 

před ostatními spolupracovníky, aby i jim dal najevo, jaké jednání se od nich očekává. 

Největším kladem tohoto způsobu motivace je, že zaměstnavatele vůbec nic nestojí. 

 

Výtka 

Bělohlávek dále uvádí, že stejně jako pochvala je i výtka důležitým nástrojem 

motivování. Při tom je důležité, aby chyba byla opravdu na straně kárané osoby, přičemž 

postihovat by se měla chyba, která vznikla z nedbalosti, či nezodpovědnosti. Je ale nutné, aby 

si byl zaměstnanec přesně vědom toho, co se od něj očekává. Stejně jako pochvala musí být  

i výtka směřována na konkrétního zaměstnance a na konkrétní činnost, na rozdíl od pochvaly 

by ale měla probíhat mezi čtyřma očima. 
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Finanční motivace 

Jedná se o nejobvyklejší a nejvýznamnější formu motivace, přičemž motivování 

probíhá především pohyblivou složkou mzdy. Zaměstnavatel musí jasně stanovit, co je vysoký 

výkon a co ne a za jaké chování mohou zaměstnanci očekávat odměnu. Stanoví-li totiž 

zaměstnavatel stejnou nebo skoro stejnou odměnu pro všechny pracovníky, vyvolá to v nich 

dojem, že svým výkonem stejně svou mzdu neovlivní. Pohyblivou složku mzdy mají ve firmě 

Jaspa, s. r. o., pouze obchodní zástupci, vhodnější by ale bylo zavést tuto složku mzdy i pro 

ostatní zaměstnance. Navíc zaměstnancům poskytne i důležitou zpětnou vazbu o kvalitě jejich 

výkonů. 

 

Odměny za návrhy zaměstnanců 

 Další možností jak motivovat zaměstnance je zavedení systému odměn za návrhy  

a nápady zaměstnanců, které budou ve firmě realizovány. Nikdo ve firmě nezná danou práci 

lépe, než samotný zaměstnanec, který ji vykonává. Ví, jak by se dal postup zlepšit či 

zefektivnit, vidí hlavní problémy, které práci brzdí nebo znemožňují. Často také ale vidí 

řešení, na které by manažeři ze svého pohledu nepřišli. Takové návrhy, které práci zjednoduší, 

zkvalitní nebo které ušetří firmě vynakládané prostředky, by měly být odměňovány. 

 

6.2 Doporučení ke zvýšení spokojenosti s platovým ohodnocením (včetně 

zaměstnaneckých výhod) 

 

Jak jsem již zmínila, bylo by vhodné zavést pohyblivou složku mzdy pro všechny 

zaměstnance firmy, protože by pak kvalitou svého výkonu mohli výši mzdy ovlivňovat. To by 

mohlo alespoň částečně zaměstnance v této oblasti uspokojit. Co se týče zaměstnaneckých 

výhod, poskytovala firma zaměstnancům stravenky, ale z důvodu jejich zneužívání od jejich 

poskytování upustila.  Doporučila bych pro zvýšení spokojenosti poskytování stravenek opět 

zavést, protože se jedná o velmi oblíbenou zaměstnaneckou výhodu a jejich zneužívání je 

v dnešní době zamezeno (nákup tabáku, alkoholu). Další možností je poskytování příspěvků 

na penzijní připojištění nebo poskytování volnočasových benefitů, např. poukázky na kulturu 

či sport. 
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6.3 Doporučení ke zvýšení spokojenosti s komunikací a informovaností ve firmě 

 

Pokud jsou vedoucí pracovníci velmi zaneprázdnění a mají velké množství svých 

úkolů, je důležité, aby intenzivněji využívali možnosti delegování a vyhnuli se tak 

nedostatečnému nebo pozdnímu předávání informací, či nedostatečné kontrole. Dále je nutné 

přesně stanovit pravidla, ujasnit pravomoci a odpovědnost, aby se předešlo problémům, od 

kterých pak dávají všichni zaměstnanci ruce pryč.  

 

6.4 Doporučení ke zvýšení spokojenosti se vztahy s kolegy 

 

Zlepšit vztahy mezi svými podřízenými je pro manažera velmi obtížný, ne-li přímo 

nemožný úkol, jelikož vztahy k ostatním zaměstnancům jsou čistě osobní věcí každého 

pracovníka. Vedoucí pracovník může spíše jen napomáhat utváření pozitivních či přátelských 

vztahů na pracovišti, a to např. podporou týmové spolupráce. Více pracovníků nebo oddělení 

by mělo být zapojeno do společného úkolu, aby jejich činnost souvisela a navazovala a byli 

tak zainteresováni na společných výsledcích. Zaměstnanci by pak nehledali příčiny neúspěchu 

u ostatních, nedocházelo by k soupeření mezi nimi a ke snaze dosáhnout výsledků na úkor 

ostatních. 

 

Další možností jak zlepšit vztahy mezi kolegy je pořádat více společných akcí. Ve 

firmě Jaspa, s. r. o., se všichni zaměstnanci setkávají společně mimo pracovní dobu pouze na 

vánočním večírku. Doporučila bych více takových akcí, např. k oslavě výročí firmy, apod. 

 

6.5 Doporučení ke zvýšení spokojenosti se spravedlivostí odměňování pracovních 

výkonů 

 

Zvýšit spokojenost se spravedlivostí odměňování pracovních výkonů je pro manažery 

také obtížný problém, už jen z toho důvodů, že zaměstnanci neznají přesnou výši mezd 

ostatních zaměstnanců. Pokud si tedy mezi sebou výši mezd sami nesdělí, jedná se z jejich 

strany pouze o dohady a je možné, že nespokojenost se spravedlivostí odměňování pak není 

opodstatněná.  
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Bělohlávek uvádí argumenty pro i proti zveřejňování výší mezd: 

- Zveřejnit by se výše mzdy měla z důvodu, že jde o silný motivační činitel, který 

povzbudí ostatní pracovníky, aby napodobili výkon úspěšnějších kolegů. 

- Utajit by se výše mzdy měla z důvodu, že rozdíly ve mzdách pracovníků u nich mohou 

vyvolat závist, či zatrpknutí a způsobit tak vedoucímu problémy. 

 

Zvýšit spokojenost by pak mohlo ujasnění pracovníkům, za jaké výsledky byla odměna 

každému pracovníkovi stanovena. 
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Závěr 

 Pracovní spokojenost je významným ukazatelem toho, jak se lidé ve svém zaměstnání 

cítí. Ovlivňuje pracovní výkony zaměstnanců a ochotu k plnění úkolů. Proto je zvyšování 

pracovní spokojeností jedním z nejvýznamnějších úkolů manažerů a personálního útvaru 

podniku.  

  

Toto téma jsem nejprve zpracovala v teoretické části, a to pomocí odborné literatury. 

Zabývala jsem se charakteristikou pracovní spokojenosti a pohledy na ni. Popsala jsem 

důsledky pro firmu a zaměstnance a negativní jevy, které vyplývají z pracovní nespokojenosti. 

Dále jsem se věnovala významu pracovní spokojenosti pro motivaci, se kterou je úzce spjata. 

 

V  další části jsem se věnovala faktorům, které pracovní spokojenost ovlivňují. Tyto 

faktory jsem rozdělila do čtyř částí, a to faktory související s vlastní pracovní činností, faktory 

související s interpersonálními vztahy, dále faktory související s osobou pracovníka a nakonec 

faktory související s konkrétními podmínkami, v nichž je pracovní činnost realizována.  

 

V praktické části jsem se věnovala analýze pracovní spokojenosti zaměstnanců, a to ve 

firmě Jaspa, s. r. o., konkrétně zaměstnanců pracujících v jejím centrálním středisku. Cílem 

mé bakalářské práce tedy bylo prozkoumat a zjistit stav pracovní spokojenosti zaměstnanců   

a na základě zjištěných výsledků identifikovat nedostatky v organizaci a  míru nespokojenosti 

zaměstnanců a vypracovat doporučení, která by mohla vést ke zvýšení pracovní spokojenosti 

zaměstnanců této firmy.  

 

Majitelka firmy mi vyšla vstříc, průzkum spokojenosti ve své firmě uvítala, protože i ji 

samotnou zajímala míra spokojenosti zaměstnanců a oblasti, ve kterých zaměstnanci pociťují 

největší nespokojenost. Poskytla mi potřebné údaje a vnitropodnikové materiály jako podklad 

k této práci, umožnila mi provést průzkum mezi zaměstnanci, který jsem provedla formou 

dotazníkového šetření. Kromě dotazníků byly zdrojem čerpání informací také rozhovory 

s majiteli a některými zaměstnanci a osobní zkušenosti získané během doby mého zaměstnání 

v této firmě. 
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Dotazník obsahoval 24 otázek, které odpovídaly jednotlivým faktorům zpracovaným 

v teoretické části. Výsledky průzkumu v této firmě ale prokázaly vyšší celkovou spokojenost, 

než jsem původně očekávala. Na otázku, zda jsou zaměstnanci celkově spokojeni s pracovním 

životem, odpovědělo z celkového počtu 27 zaměstnanců  16 určitě ano, což je nejvyšší možný 

stupeň spokojenosti. 9 pracovníků odpovědělo spíše ano a pouze 2 zaměstnanci zvolili 

možnost spíše ne.  

 

Z jednotlivých hodnot odpovědí přiřazených každé otázce jsem vypočítala aritmetický 

průměr, podle nějž jsem seřadila spokojenost zaměstnanců s jednotlivými faktory práce. 

Nejlépe byla zaměstnanci hodnocena snaha zaměstnavatele minimalizovat rizika pro jejich 

zdraví. Na nejvyšších příčkách spokojenosti dále figurovala spokojenost s pracovním 

zařazením, technickým a technologickým vybavením pracoviště, s možností uplatnit své 

schopnosti, znalosti, zkušenosti a dovednosti a se stylem vedení nadřízeného.  

 

Na poslední příčce spokojenosti figuruje spokojenost s mírou a způsobem motivace ke 

zlepšení pracovního výkonu. Dále se nízký stupeň hodnocení projevil u platového ohodnocení, 

komunikace a informovanosti ve firmě, vztahů s kolegy a spravedlivosti odměňování 

pracovních výkonů. Přestože se tyto faktory objevily na nejnižších příčkách spokojenosti, 

nedá se u nich hovořit o nespokojenosti, jelikož průměrná hodnota odpovědí odpovídá lepšímu 

průměru.  

 

V poslední části práce jsem se pokusila navrhnout takové opatření, které by mohly vést 

ke zvýšení pracovní spokojenosti zaměstnanců této firmy, a to tak, že jsem navrhla doporučení 

k těm faktorům, u kterých se projevila nejnižší míra spokojenosti. Návrhy se týkaly 

doporučení pro manažery ke zvýšení spokojenosti s mírou a způsobem motivace ke zlepšení 

pracovního výkonu, doporučení ke zvýšení spokojenosti s platovým ohodnocením (včetně 

zaměstnaneckých výhod), doporučení ke zvýšení spokojenosti s komunikací a informovaností 

ve firmě, doporučení ke zvýšení spokojenosti se vztahy s kolegy a doporučení ke zvýšení 

spokojenosti se spravedlivostí odměňování pracovních výkonů. Tímto byl podle mého názoru 

splněn cíl mé bakalářské práce.  



  62 

Použitá literatura: 

 

• ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha : Grada Publishing, 2002. 856 s. 

ISBN 80-247-0469-2.  

 

• ARNOLD, J., et al. Psychologie práce pro manažery a personalisty. 1. vyd. Brno : 

Computer Press, a.s., 2007. 672 s. ISBN 978-80-251-1518-3. 

 

• BĚLOHLÁVEK, F. Management. 1. vyd. Olomouc : Rubico, 2001. ISBN 80-85839-

45-8. 

 

• ČADOVÁ, N., et al. Jak je v Česku vnímána práce. 1. vyd. Praha : Sociologický ústav 

AV ČR, 2006. 228 s. ISBN 80-7330-103-2. 

 

• DLOUHÁ, D. Psychologie práce. 1. vyd. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická 

univerzita v Brně, 2000. 62 s. ISBN 80-7157-302-7.  

 

• HAVLÍKOVÁ, H. Psychologie práce a řízení. 1. vyd. Ostrava : VŠB, 1989. 154 s. 

 

• HOWARTH, CH.The way people work : Job satisfaction & the challenge of change. 

Oxford : Oxford University Press, 1984. ISBN 0-19-219168-3. 

 

• KOLIBOVÁ, H., MALÁTEK, V. Člověk a práce. 1. vyd. Karviná : Slezská univerzita 

Opava, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 1996. 116 s. ISBN 80-85879-56-5.  

 

• KOLMAN, L. Kapitoly z psychologie pro ekonomy II. část. 1. vyd. Praha : Credit, 

2002. 248 s. ISBN 80-213-0968-7.  

 

• LAZAROVÁ, B. Základy psychologie s aplikacemi do manažerské a ekonomické 

praxe. 1. vyd. Brno : Rašínova vysoká škola, 2008. 64 s. ISBN 978-80-87001-12-7.  

 



  63 

• LUKÁŠOVÁ, R., RAIS, K. Organizace a lidé : (Organisation and People). 8. dopl. 

vyd. Brno : Zdeněk Novotný, 2004. 98 s. ISBN 80-7355-019-9.  

 

• MIKULÁŠTÍK, M. Manažerská psychologie. 2. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve 

Zlíně, 2002. 122 s. ISBN 80-7318-099-5.  

 

• NELSON, B. 1 000+1 návod jak odměňovat zaměstnance. Praha : Pragma, 2000. 238 

s. ISBN 80-7205-765-0. 

 

• PŮČEK, M., et al. Měření spokojenosti v organizacích veřejné správy – soubor 

příkladů. 1. vyd. Praha : Ministerstvo vnitra České republiky, 2005. 104 s. ISBN 80-

239-6154-3. 

 

• ROSINA, J. Pracovná motivácia a vzťah k práci. 1.vyd. Bratislava : Slovenské 

pedagogické nakladateľstvo, 1968. 176 s.  

 

• RUSTOMJI, M. K.; SAPRE, S. A. Umění managementu. 1. vyd. Praha : Svoboda - 

Libertas, 1993. ISBN 80-205-0335-8. 

 

• SCHWALBE, H.; SMEKAL,A.  Motivácia a marketingový úspech. 1 vyd. Zürich a 

Košice : Masm, 1991. ISBN 80-85348-01-2. 

 

• VESELÁ, J. Sociologický výzkum a jeho metody. 2. vyd. Pardubice : Univerzita 

Pardubice, 2006. 92 s. ISBN 80-7194-847-0. 

 

• VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Management : Teorie a praxe v informační 

společnosti. 3. rozš. vyd. Praha : Management Press, 1999. 292 s. ISBN 80-85943-94-

8.  

 

 



  64 

• Acta Oeconomica Pragensia : Kvalita pracovního života, rovné zacházení a řízení lidí. 

VŠE Praha. Praha : Oeconomica, 2005. ISSN 0572-3043 

 

 

 

Internetové zdroje: 

 

• Pracovní spokojenost : mnohorozměrný pojem [online]. 2008 [cit. 2009-11-17]. 

Dostupný z WWW: <http://www.branavzdelani.estranky.cz/clanky/clanky/pracovni-

spokojenost---mnohorozmerny-pojem>.  

 

• SVOBODOVÁ , L.. Hlavní faktory ovlivňující spokojenost v zaměstnání a výkonnost 

zaměstnanců [online]. 2008 [cit. 2009-11-17]. Dostupný z WWW: 

<http://ipodnikatel.cz/hlavni-faktory-ovlivnujici-spokojenost-v-zamestnani-a-

vykonnost-zamestnancu.html>.  

 

• Spokojenost zaměstnanců : Manuál pro měření a vyhodnocení úrovně spokojenosti 

zaměstnanců [online]. 1.vyd. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 

2007 [cit. 2010-02-24]. Dostupné z WWW: 

<http://praha.vupsv.cz/Filltext/manual.pdf>. ISBN 978-80-87007-71-6. 

 

 

Ostatní zdroje: 

 

• Informační leták firmy Jaspa, s. r. o.  

 

• Vnitropodnikové materiály 



  65 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 
 
 

Prohlašuji, že 
 

- byl(a) jsem seznámen(a) s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 
121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 
náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní 
dílo, 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-
TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 3), 

- souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-
TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. 
Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o závěrečné práci, 
umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-
TUO, 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 
s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona, 

- bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 
požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 
vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 
 
V Ostravě dne 29. dubna 2010 
 
      ……………………………………………….. 
       jméno a příjmení studenta 
 
 
Adresa trvalého pobytu studenta: 
 
Zeyerova 14, 747 05  OPAVA 
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Příloha č. 1 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
jsem studentkou Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě. Žádám Vás o vyplnění tohoto 
dotazníku, jehož cílem je zjistit úroveň spokojenosti zaměstnanců této firmy 
s jednotlivými aspekty práce a identifikovat nedostatky na Vašem pracovišti. Dotazník je 
zcela anonymní a všechny údaje Vámi uvedené budou sloužit pouze jako podklad 
k vypracování mé bakalářské práce, proto Vás prosím o uvedení pravdivých informací. 
 
Předem děkuji za spolupráci, ochotu a čas , který jste věnovali vyplnění dotazníku. 
Vašich odpovědí si velice vážím.  
 
Alena Šnajdrová 
 
 
V oblasti A označte prosím křížkem vhodnou odpověď. 
 
V oblasti B - E zakroužkujte prosím u jednotlivých otázek míru spokojenosti, přičemž 
jednotlivá čísla znamenají:  
 

1 2 3 4 5 0 

VELMI 
SPOKOJEN/A 

SPÍŠE 
SPOKOJEN/A 

ANI SPOKOJEN/A, 
ANI 

NESPOKOJEN/A 

SPÍŠE 
NESPOKOJEN/A 

VELMI 
NESPOKOJEN/A 

NEVÍM, 
NETÝKÁ SE 

 
v oblasti F: 
 

1 2 3 4 5 0 

URČITĚ ANO SPÍŠE ANO 
ANI ANO, ANI 

NE 
SPÍŠE NE URČITĚ NE 

NEVÍM, 
NETÝKÁ SE 

 
 
A) Identifika ční údaje: 
 
Věk:         - 20 let 
   21 - 30 let 
   31 - 40 let 
   41 - 50 let 
   51 -      let 
 
 
Doba zaměstnání v této firmě:    méně než 1 rok 
         2 - 3 roky 
         4 - 5 let 
         6 - 10 let 
         11 - 18 let 
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B)   V Oblasti týkající se VLASTNÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI  uveďte prosím, jak jste 
spokojen/a : 
 

 
C) V Oblasti týkající se INTERPERSONLNÍCH VZTAH Ů uveďte prosím, jak jste 
spokojen/a : 

 
D) V Oblasti týkající se VAŠÍ OSOBY  uveďte prosím, jak jste spokojen/a : 
 

 
E) V Oblasti týkající se PRACOVNÍCH PODMÍNEK uveďte prosím, jak jste spokojen/a: 

 
F) V Oblasti týkající se VZTAHU K FIRM Ě  uveďte prosím: 
 
jste celkově spokojen/a s pracovním životem 1 2 3 4 5 0 
doporučil/a byste Vaší firmu jako dobrého zaměstnavatele 1 2 3 4 5 0 
uvažujete v současné době vážně o odchodu z firmy 1 2 3 4 5 0 
 

s pracovním zařazením (pozice ve firmě) 1 2 3 4 5 0 
s náplní práce, její zajímavostí a mnohotvárností 1 2 3 4 5 0 
s tím, jak je práce psychicky náročná 1 2 3 4 5 0 
s tím, jaké postavení a prestiž Vám práce poskytuje 1 2 3 4 5 0 
s platovým ohodnocením (včetně zaměstnaneckých výhod) 1 2 3 4 5 0 
se spravedlivostí odměňování pracovních výkonů 1 2 3 4 5 0 
se snahou zaměstnavatele minimalizovat rizika pro Vaše 
zdraví, poskytováním ochranných pomůcek 

1 2 3 4 5 0 

se  vtahy s přímým nadřízeným 1 2 3 4 5 0 
se vztahy s kolegy 1 2 3 4 5 0 
s komunikací a informovaností ve firmě 1 2 3 4 5 0 
se stylem vedení Vašeho nadřízeného 1 2 3 4 5 0 
s prostorem k vlastní iniciativě, vyjádření vlastního názoru 1 2 3 4 5 0 

se souladem firemních a osobních hodnot 1 2 3 4 5 0 
s jistotou pracovního místa 1 2 3 4 5 0 
s perspektivou, možností pracovního postupu 1 2 3 4 5 0 
s odborným růstem, zvyšováním kvalifikace 1 2 3 4 5 0 
s možností uplatnit své schopnosti, znalosti, zkušenosti a 
dovednosti 

1 2 3 4 5 0 

s délkou a organizací pracovní doby 1 2 3 4 5 0 
s technickým a technologickým vybavením pracoviště 1 2 3 4 5 0 
s vyvážeností soukromého a pracovního života (čas na 
rodinu, zájmy a koníčky) 

1 2 3 4 5 0 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3 
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