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Anotace 

       V diplomové práci je zpracováno dotazníkové šetření v Severočeských dolech 

a. s. v lokalitě Dolů Nástup Tušimice na motivaci pracovního jednání 

zaměstnanců. V první části jsou zpracována základní data, která jsem vyhledal na 

webových a intranetových stránkách společnosti Severočeských dolů. V další části 

jsou zpracována data vlastního dotazníkového šetření a na základě těchto dat, 

jsou navrženy způsoby řešení, motivačního jednání pracovníků na Dolech Nástup 

Tušimice. V závěru práce jsem zhodnotil získané informace, které dále budou 

předány k dalšímu využití personálnímu útvaru společnosti. Doufám, že získané 

informace povedou ke zlepšení pracovní spokojenosti této těžební společnosti. 

 

Klíčová slova: dotazníkové šetření, pracovní spokojenost, motivace 

 

Summary 

        In the thesis is elaborated a questionnaire survey of Severočeské doly a.s. in 

the area of Doly Nástup Tušimice on the work motivation of employees. In the first 

section of the thesis are elaborated the basic data that I looked up at the web site 

and the intranet of Severočeské doly a.s.. In the following part are processed the 

data of my own questionnaire survey and proposed solutions of incentive 

negotiation of Doly Nástup Tušimice workers which are based on this data. In a 

final part I reviewed the information that continues to be forwarded for further use 

of staff department of a company. I hope that the information will lead to improve a 

job satisfaction of the mining company. 
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 1. Úvod 

 Dnes jsou společnosti vystaveny tlakům ze strany svých konkurentů na 

trhu, ale i ze strany nás spotřebitelů. Každý podnik si musí vytvářet a budovat 

takové podmínky, pomocí kterých budou mít větší šanci čelit konkurenci. Celá 

společnost je ovlivňována vnitřním a vnějším prostředím. Vnějšímu prostředí se 

dokážeme bránit pomocí zefektivňování vstupů a výstupů. Ve vnitřním prostředí 

dochází k vyrovnávání lidských schopností v pracovním procesu, dále pak i 

k srovnávání rozdílů v technickém vybavení jednotlivých firem (viz továrny 

v Thajsku, Indii aj.), a proto významně roste hledisko využití pracovní síly a 

motivace pracovního jednání, jak z pohledu ekonomické úspěšnosti, tak i z 

hlediska dlouhodobé perspektivy firmy. 

Motivace pracovního jednání dnes úzce souvisí i s výkonem jednotlivých 

pracovníků. V každém pracovním týmu je pracovník samostatnou osobností, která 

má své odlišnosti a priority. Tyto odlišnosti by měl vedoucí pracovník rozpoznat. 

Neznamená to jen znát jeho potřeby, ale v dnešní době jsou stále více 

zohledňovány pracovníkovy zájmy, soužití pracovního a osobního života, jeho 

hodnoty a další souvislosti, které zahrnují motivaci pracovního jednání. Pokud tyto 

znalosti získá a dokáže je dobře vyhodnotit, pak tyto znalosti mohou hrát velkou 

roli při ovlivňování pracovního jednání svých podřízených. Dále zvyšovat zájem 

pracovníků v plnění svých úkolů v rámci podnikových cílů. Protože pracuji na 

dolech Nástup jako vedoucí pracovník, jsem si jist, že mě tato práce obohatí o 

další poznatky z práce dělníků v provozu uhelného lomu a skrývkových řezů.  

V této práci se budu zabývat motivací jednotlivých pracovníků a také 

faktory, které motivaci ovlivňují. Cílem práce je pomocí dotazníku zjistit silné a 

slabé stránky pracovní spokojenosti a také pohledy pracovníků na motivační 

faktory. U vybraných faktorů budu hodnotit (ne)spokojenost s nimi z pohledu 

pracovníků. Chtěl bych také zjistit průměrnou mírů spokojenosti s jednotlivými 

motivačními faktory a také se zaměříme na četnost odpovědí. Vnímání 

motivačních faktorů budeme dále zjišťovat prostřednictvím souhlasu či nesouhlasu 

s popisem daného stavu. Chtěl bych tedy odhalit názory na jednotlivé faktory ve 

společnosti. Jelikož bude výzkum prováděn na dolech Nástup Tušimice, kde 

pracovníci v dělnických profesích tvoří více než dvě třetiny všech zaměstnanců, 
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pokládám možnou existenci preferenčních rozdílů mezi dělníky a technicko-

hospodářskými pracovníky za důležitou. Takto početnou a nezbytnou pracovní sílu 

nelze přehlížet a nelze tedy motivační systém orientovat pouze na potřeby THP, 

což se v některých organizacích děje.  Pomocí dotazníkového průzkumu jsem 

mohl analyzovat současný stav v lokalitě Doly Nástup Tušimice.  
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2. Charakteristika vybrané společnosti 

Těžba hnědého uhlí má na Chomutovsko-kadaňské oblasti bohatou tradici. 

První zmínky o těžbě uhlí pocházejí z 18. století. Za nejstarší důl je považován důl 

Stamm založený v roce 1780. Důlní technika a způsob těžby v počátcích dobývání 

uhlí byly používány především znalosti z dobývání rud. Průmyslovou revolucí 

došlo k využití parního stroje jako hnací síly k pohonu strojů a lokomotiv. Na 

přelomu 19. a 20. století jsou vystavěny a dány do provozu další doly mezi 

Jirkovem a Dřínovem. V Chomutovsko-kadaňské oblasti byly v provozu v roce 

1918 tyto hlubinné doly Anna, Betty, Julius,Rafaeli, Elsa aj. V roce 1958 dostaly 

tyto doly společný název, který známe dnes doly Nástup Tušimice. V tehdejší 

revoluční době nemohl být snad název přilehlého dolu k oblasti, kde vznikl stejný 

název románu spisovatele Václava Řezáče, ani jiný. [1] 

Doly Nástup Tušimice byly součástí Severočeského hnědouhelného revíru 

koncernový podnik Most, v roce 1994 se spojily s doly Bílina a vytvořily akciovou 

společnost Severočeské doly Chomutov. Návrh k tomuto spojení byl dán 

poradcem vlády, který pro mimořádně dobré výsledky dolů Nástup Tušimice 

navrhl připojení lokality Bílina (dříve Maxim Gorkij), které se nedařilo, i když 

z pohledu ložiska se nejednalo o dva sousedící lomy. [1] 

Severočeské doly jsou největší těžební společností na hnědé uhlí v České 

republice a zujímají první místo na trhu s podílem 48,61%. Zabývají se těžbou, 

úpravou a odbytem hnědého uhlí a doprovodných surovin. Svou činnost provozují 

v Severočeské hnědouhelné pánvi. V loňském roce byla odbytová těžba celkem 

22 milionů tun hnědého uhlí. Skupinu Severočeských dolů tvoří mateřská 

společnost, 6 dceřiných a 2 přidružené společnosti. Mateřskou společností jsou 

Severočeské doly a. s., které mají 100% podíl v těchto akciových společnostech: 

SD – Autodoprava, SD – 1. Strojírenská, SD – Kolejová doprava, SD – 

Rekultivace, Prodeco a 92,65% podíl ve společnosti SD – Komes a. s. SD – 

Autodoprava má ještě dceřinou společnost SD – Vrtací a trhací práce a. s. 

Přidruženými společnostmi jsou Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a JTSD 

Braunkohlebergbau GmbH. V roce 2004 se Severočeské doly staly dceřinou 

společností Českých energetických závodů. Nejen těžbou hnědého uhlí jsou 

známy Severočeské doly, ale také ochranou životního prostředí, která je 

významnou prioritou. Snaží o minimalizaci negativních vlivů těžby a spojených 
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činností na životní prostředí, dále pak o rekultivaci pozemků, na kterých se již 

netěží. Dalším negativním vlivem je hluk z dálkové pásové dopravy a z provozu 

velkostrojů. Byly postaveny protihlukové stěny v úpravně uhlí v Ledvicích. Pro 

zmírnění hluku se také používají přírodní podmínky jako tvar terénu a vzdálenost 

vesnic a měst od těžebních míst. Zjišťování hladiny hluku provádí měřením 

akreditovaná firma, která výsledky měření předává dotčeným obcím. Voda, která 

je velkým nepřítelem lomového dobývání, se čistí a upravuje v modernizované 

úpravně důlních vod v dolech Nástup Tušimice. Na rekultivaci pozemků a další 

negativní vlivy vynakládají Severočeské doly ročně okolo 500 miliónů korun. [4] 

 Dále se angažuje v akci „pomáháme“. Tato akce v sobě zahrnuje finanční 

a materiálovou pomoc vesnicím a městům v blízkosti obou odloučených lokalit. 

Pomáhají s rekonstrukcí zdravotních středisek (Braňany), dále s infrastrukturou 

(vodovody, kanalizace, rekonstrukce pozemních komunikací. Dále sponzorují 

kulturní a sportovní akce na území Severočeského kraje. Jméno společnosti je 

známo široké veřejnosti, jak z hlediska zaměstnaneckého, tak i z hlediska 

celospolečenského. 

 

 

Graf č. 1 Celkový počet pracovníků SD Chomutov 
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Doly Bílina mají roční těžbu okolo 9 mil. tun hnědého uhlí. Odkliz nadložních 

zemin činí okolo 50 mil. m3. Většina vytěžené skrývky je zakládána na vnitřní 

výsypku, ale i na vnější výsypku Pokrok. V závislosti na kvalitě je těžené uhlí 

upravováno v úpravně uhlí Ledvice tříděním, drcením a rozdružováním. Takto 

upravené uhlí je pak distribuováno spotřebitelům v průmyslu, energetice, 

teplárenství a běžným spotřebitelům. Nadložní zeminy jsou těženy řadou TC 3, 

což je rýpadlo K 10 000, dálková pásová doprava o šířce 2 200 mm a zakladač ZP 

10 000.  

 

Obrázek 1 Rypadlo K 10 000 

Dále je to řada TC 2, skládající se z rýpadel KU 800 a K 2 000, dálkové pásové 

dopravy o šířce 1 600 a 2 200 mm a zakladačů ZP 5 500, ZP 6 600 a ZPD 8 000. 

Pro těžbu uhlí jsou to rýpadla KU 300 S a K 650 řady TC 1. Na dolech Bílina 

pracuje v současné době 1739 pracovníků. [4] 
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Graf č. 2  Počet pracovníků na Dole Bílina 

Doly Nástup Tušimice těží především energetické uhlí, které je směrováno 

převážně pro tepelné elektrárny v Tušimicích, Prunéřově a Chvaleticích. Roční 

těžba hnědého uhlí se pohybuje okolo 12 mil. tun. Na skrývce se odtěží asi 26 mil. 

m3 nadložních zemin ročně. Vytěžené nadložní zeminy jsou zakládány na vnitřní 

výsypce. Po přeložce železniční tratě Chomutov – Březno směřuje postup 

skrývkových řezů k východní hranici dobývacího prostoru a dnes již zde uhelný 

lom provádí těžbu uhlí. Skrývkové řezy jsou vybaveny rýpadly KU 800, SchRs 

1550 a 1320 řady TC 2.  
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Obrázek 2 SchRS 1320 

Nadložní zeminy jsou dopravovány dálkovými pásovými dopravníky o šíři 1 

800 mm na vnitřní výsypku k zakladačům ZP 6 800, 6 600 a ZPDH 6 300. Uhelný 

lom má k dispozici rýpadla KU 300 a K 800 řady TC 1. Uhlí je dopravováno 

dálkovou pásovou dopravou o šíři 1 200 nebo 1 600 mm do elektrárny Tušimice. 

Aby mohly doly zajistit stálost kvality hnědého uhlí, je v provozu homogenizační 

skládka. Na této skládce se promíchává uhlí o kvalitě, která je potřebná pro provoz 

tepelných elektráren. Nejdříve však projdou úpravou – drcením. Pak na nakládací 

zásobník, odkud je kolejovou dopravou dovezen k určenému odběrateli. Nejčastěji 

to jsou vagony do elektrárny Prunéřov 2. V současné době pracují na dolech 

Nástup 1334 pracovníci. [4] 
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Graf č. 3 Počet pracovníků na Dolech Nástup Tušimice 

   

 

Obrázek 3 ZP 6800 
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 3. Analýza motivace zaměstnanců Severočeských dolů Chomutov 

3.1. Cíl průzkumu. 

Cílem průzkumu spokojenosti pracovníků Severočeských dolů Chomutov 

byla identifikace, analýza a zhodnocení oblasti pracovní spokojenosti s důrazem 

na poskytování zaměstnaneckých výhod. Průzkum byl realizován formou 

dotazníkového šetření zaměřeného na klima ve společnosti a celkovou 

spokojenost zaměstnanců. Šetření bylo prováděno na lokalitě dolů Nástup 

Tušimice. Analýza průzkumu byla zaměřena na identifikaci problematických 

aspektů organizace práce, které působí na pracovníky a které mohou vést ke 

snižování pracovní spokojenosti a v důsledku pak k nižší pracovní motivaci. Mé 

hypotézy, co se týká důležitosti zaměstnaneckých výhod, byly následující: 

 zdravotní péče – vycházel jsem z věkové struktury firmy, dále 

z obtížnosti práce v uhelných lomech a ze své dvacetileté praxe, 

 penzijní a životní pojištění – současná ekonomická situace 

v našem státě vybízí ke spoření na důchod, protože stát nebude mít 

finanční prostředky na vyplácení tak vysokých důchodů, 

 jistota zaměstnání – současný trend úspor v každém podniku má 

za následek ušetření finančních prostředků a největším zatížením 

pro firmy jsou mzdové náklady na pracovníky, které řadí Českou 

republiku na 4. místo na světě (Zdroj: Forbes 2009 Employer 

Happiness Index), proto se propouští tolik zaměstnanců. 

3.2. Metoda průzkumu  

Průzkum byl realizován formou dotazníku, který pracovníci vyplňovali a 

odevzdávali v písemné podobě. Jeho plné znění najdete v příloze. Otázky použité 

v dotazníku (příloha č. 1) byly bez výjimky uzavřené. 

Dotazník považuji za adekvátní metodu, problémem ale může být určitá 

zkreslenost dat, protože někteří respondenti mohou být nějakým způsobem vnitřně 

motivováni neuvádět v dotazníku pravdivé informace. Tento jev by se však měl 

v dotaznících objevovat minimálně, protože jsou anonymní.  
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 Dotazník byl rozdělen na tyto části: 

 první část dotazníku byla zaměřena na demografické údaje, 

 druhá část se týkala zaměstnaneckých výhod, kde pracovníci vyjadřovali 

svou spokojenost pomocí rozpětí 1 (nejvíce spokojen) až 3 (nejméně 

spokojen) a dále jakou důležitost přiřazují jednotlivým zaměstnaneckým 

výhodám, 

 třetí část dotazníku se věnovala faktorům pracovní spokojenosti a byla 

rozdělena na čtyři oblasti: 

 podmínky na pracovišti, 

 osobní a pracovní život, 

 vztah k Severočeským dolům, 

 jiné rozdělení zaměstnaneckých výhod. 

3.3. Základní data 

V rámci svého průzkumu uvádím jen několik oficiálních dat pro přiblížení 

věkové, vzdělanostní struktury a faktory na které kladou zaměstnanci důraz. 

Všechna tato data jsou převzatá a uvádím je pro obecné pochopení. Svůj vlastní 

průzkum uvedu až v další podkapitole.  

 Celkový počet zaměstnanců je 1334 a jak můžeme z grafu (č. 4) vidět 

nejpočetnější skupina je v rozmezí 51 – 60 let. V grafu (č. 6) vzdělanostní struktury 

si můžeme povšimnout, že největší podíl mají zaměstnanci oborově vyučeni a 

naopak nejmenší vysokoškoláci. Když bychom porovnali tento graf s grafem 

vzdělaností struktury v našem kraji, zjistíme, že uvedené údaje korespondují. Tyto 

grafy jsem vložil do své práce, abychom porovnali věkovou a vzdělanostní 

strukturu personálního útvaru na dolech Nástup Tušimice s mým dotazníkovým 

šetřením (grafy č. 5 a 7). 
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Graf č. 5 Věková struktura respondentů 
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  Graf č. 4 Věková struktura Dolů Nástup Tušimice 
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Graf č. 7 Vzdělání respondentů 

3. 3. Získaná data 

3.3.1. Demografické údaje  

Z celkového počtu zaměstnanců se dotazníkového průzkumu zúčastnilo 

celkem 170 pracovníků. 97 % z tohoto počtu představují muži a 3% ženy (graf č. 

3%

78%

18%

1%

základní

vyučení

střední s maturitou

vysokoškolské

Graf č. 6 Vzdělanostní struktura pracovníků 
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8). Pouze tříprocentní zastoupení žen vysvětluje fakt, že jsem se zaměřil na 

provoz lomu, skrývky a důlně doplňkové mechanizace. V těchto provozech 

pracující většinou muži, jedná se především o profese zámečníků, elektrikářů, 

kolejářů, strojníků a dílenských opravářů.  

 

Graf č. 8 Pohlaví respondentů 

Věkové složení (graf č. 5) bylo nejvíce zastoupeno lety 51 – 60 a to konkrétně 

45%. Dále také 41 -50 25%. Za zmínku stojí i nepatrné procento respondentů nad 

60 let. Je známo, že pro SD pracují stále ještě lidé v důchodovém věku, což je 

dáno především tím, že přijímaní pracovníci nemají dostatečnou praxi na obsluze 

velkostroje, a pro jejich zaučení v profesích provozní zámečník a provozní 

elektrikář musí mít odpracováno minimálně dva roky na dobývacích nebo 

zakládacích strojích. 

Vzdělání je ovlivněno ve větší míře zastoupením dělnických profesí 

v dolech Nástup Tušimice, proto je zde většina dotázaných vyučena a jen 1% ze 

všech dotázaných má ukončeno vysokou školu.  

Velice zajímavé jsou také data o délce pracovního poměru. Téměř tři 

čtvrtiny všech dotázaných, konkrétně 71% spolupracuje s SD Chomutov 10 let a 

více (graf č. 8).  
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V otázkách profese jsem se zaměřil jen na dělníky a THP, vedoucí pracovníky 

jsem záměrně vynechal, z důvodu že na vedoucích pozicích jsou pouze tři 

pracovníci a jejich počet se má ještě zredukovat. Získané údaje souhlasí 

s demografickou strukturou dolů Nástup Tušimice (grafy č. 4 a 5). 

3.3.2.  Zaměstnanecké výhody. 

Ve druhé části dotazníku přiřazovali pracovníci důležitost jednotlivým 

zaměstnaneckým výhodám, které byly rozděleny do 24 položek. V rozmezí 1-3 

pracovníci vyjadřovali subjektivní důležitost položky. Kdy 1 vyjadřovala největší 

prioritu.  Vybral jsem čtyři položky, které jsou pro pracovníky nejdůležitější – 

jeden týden dovolené navíc, jistota práce a zaměstnání, penzijní připojištění a 

dobré finanční ohodnocení. Z přiloženého grafu je patrné, že více jak 75% 

dotázaných volilo tyto možnosti jako nejdůležitější.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 9 Délka pracovního poměru pracovníků DNT 
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Graf č. 10 Zaměstnanecké výhody podle důležitosti 

Naopak nejméně důležité položky vyjadřují položky, na kterých 

pracovníkům tolik nezáleží, jsou to tyto tři – závodní stravování, příspěvky na 

kulturu a doprava do zaměstnání. 

 

Graf č. 11 Nejméně důležité zaměstnanecké výhody 

Součástí oddílu zaměstnaneckých výhod nebyla jen jejich důležitost, ale 

také spokojenost. Výsledky tohoto průzkumu často korespondovali s již 

zmíněnou důležitostí těchto výhod. Největší spokojenosti se těší především 

jeden týden dovolené navíc. 
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Graf č. 12 Nespokojenost se zaměstnaneckými výhodami 

 

Nespokojenost vyjádřili pracovníci především se závodním stravováním, 

které 46% respondentů považuje jako nejméně důležitou zaměstnaneckou 

výhodu, ale naopak spokojeno s ním není 24%. Na tomto příkladu můžeme 

názorně vidět, že i když pro mě nejsou určité zaměstnanecké výhody natolik 

důležité, neznamená to, že budu přehlížet jejich případné nedostatky, obdobně 

je tomu s dopravou do zaměstnání. Dále byli dotazovaní nejméně spokojeni s 

příplatky za práci přesčas, v noci, ve svátek a příspěvky na prázdninové pobyty 

dětí. 

3.3.3. Faktory pracovní spokojenosti. 

V podmínkách na pracovišti se téměř všichni zaměstnanci shodují, že 

zaměstnavatel klade velký důraz na bezpečnost práce. Převládá pozitivní názor 

pracovníků na možnost zdokonalování ve svém oboru. V rámci 

zdokonalování ve svém oboru navštěvují svářečské kurzy, kde skládají 

státní zkoušky ze sváření ocelových konstrukcí, dále absolvují autoškolu, 

kde získávají řidičská oprávnění na nákladní vozidla a autobusy. Personální 

a mzdoví pracovníci se zúčastňují školení, kde se seznamují s novými 

vyhláškami a předpisy.  
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Graf č. 13 Spokojenost se zaměstnaneckými výhodami 

 

Graf č. 14 Pracovní podmínky na pracovištích 

 

Většina pracovníků si myslí, že jsou schopni rovnováhy mezi osobním a 

pracovním životem. Samozřejmostí je zvládání svých pracovních úkolů, na druhé 

straně u pracovníků zasahují pracovní problémy do osobního a rodinného života. 

Většině pracovníků nezasahují pracovní problémy do osobního života. Odpracují 
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si svou jedenáctihodinovou pracovní směnu a jdou v pohodě domů. Najdou se 

však pracovníci, kteří nad svým pracovním úkolem přemýšlejí i doma. Další 

možností jsou mimořádné události, pro pracovníky to znamená strojní nebo 

elektrickou poruchu. Pokud není porucha vyřešena do skončení směny, zůstávají 

zde pracovníci, aby mohla být včas odstraněna. Tato porucha se může vyskytnout 

v noci, o víkendu nebo ve svátek a zaměstnanci držící hotovost musí dorazit do 

práce 

 

 

Graf č. 15 Osobní a pracovní život pracovníků 

Ve vztahu k Severočeským dolům se pracovníci ztotožňují s tím, že firma je 

solidní zaměstnavatel a i všechny výsledky v této části jsou velmi kladné. Většina 

pracovníků by chtěla pracovat v Severočeských dolech Chomutov do 

důchodového věku a stejně by doporučili zaměstnání ve firmě svým přátelům. 

Z údajů v dotazníku vyplývá, že většina pracovníků by ráda pracovala ve 

společnosti do důchodového věku. Pravděpodobně je to dáno finanční stabilitou 

firmy a dále určitě dostatečnou jistotou zaměstnání. Každý pracující uvítá, když 

mu výplata chodí včas na účet. V této společnosti se ještě nestalo, aby vám 

výplata přišla později nebo vůbec. I toto je důležitý faktor, proč zde chtějí 
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Graf č. 16 Doporučení zaměstnání v SD Chomutov 

Protože benefity jsou rozdělovány na základě vnitřních směrnic, zajímalo 

mě, jak by je rozdělili samotní pracovníci. Většina se shodla na plošném rozdělení. 

Myslím si, že zde každý pracovník chce, aby získal co nejvíce benefitů. Pro 

většinu pracovníků je plošné rozdělení nejspravedlivějším řešením. Protože se 

však jedná o velkou firmu, nemůžeme mít všichni stejné zaměstnanecké výhody.  

V pravidlech pro poskytování mimořádné lázeňské rehabilitační léčby a 

ambulantní rehabilitační péče jsou vypsané profese zaměstnanců, kteří se mohou 

těchto lázeňských pobytů a rehabilitační péče zúčastnit. Jsou to všichni pracovníci 

na velkostrojích, provozní zámečníci a elektrikáři a řidiči shazovacích vozů, kteří 

pracují u firmy déle než deset let.  
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Graf č. 17 Rozdělení benefitů v rámci DNT 
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4. Návrhy a doporučení k jednotlivým oblastem zkoumání. 

      4.1. Demografické údaje. 

Vyšší podíl zaměstnanců ve věku 51 – 60 let ohrožuje firmu, že v rozmezí 

deseti let odejde téměř polovina pracovníků do penze. S ohledem na životnost 

dolů Nástup Tušimice do roku 2035 při stávající těžbě hnědého uhlí, je tu ještě 

dlouhá doba pro pracovní poměr. Samozřejmě dojde i k postupnému snižování 

těžby a tím se zmenší i počet pracovníků. Personální útvar by měl vzít v úvahu i 

možnost prolomení limitů u Litvínovské uhelné a tím i případný úbytek pracovních 

sil, protože současný nedostatek pracovníků se řeší příchodem zaměstnanců 

z této společnosti, která propouštěla. Navrhoval bych sestavení strategie obsazení 

především provozních profesí ve spolupráci s vedoucími jednotlivých 

hospodářských středisek. Na jaké úrovni je schopnost obsazenosti zastupitelnosti 

provozních profesí a tím i předejít případným přesčasovým a jiným zatížením 

stávajících pracovníků, které by mohly vést k nárůstu pracovních úrazů a k jejich 

demotivaci. Tento podíl se také prolíná s délkou pracovního poměru u společnosti. 

Nejvíce zastoupeni jsou pracovníci, kteří pracují na dolech Nástup Tušimice déle 

jak 10 let. Z hlediska stálosti a odbornosti zaměstnanců je tento stav velice dobrý. 

Ale musíme myslet také na to, že tito pracovníci jsou zasaženi tzv. „provozní 

slepotou“. To znamená, že většinu věcí dělají automaticky a nepřemýšlejí 

nad tím, zda jde pracovní úkol udělat i jinak. Prostě jsou tak naučeni. 

K těmto zkušeným pracovníkům by měli být přiřazováni mladí 

spolupracovníci, kteří vnesou do pracovního kolektivu nový impuls. Neřídí 

se stereotypem, ale používají novější metody a přemýšlejí, zda by pracovní 

úkol nešel zpracovat jinak. Právě malý podíl mladší generace přináší takové 

riziko.  

Ve vzdělání pracovníků dolů Nástup Tušimice, které uvádí graf číslo 5, je 

velký podíl vyučených. Zde by mohla firma zapůsobit na zaměstnance a hledat 

možnosti zvýšení kvalifikace pro ty pracovníky, se kterými počítá na vyšší 

pracovní pozice. Jak dobře víme současný trend je mít kvalifikované a 

vzdělané pracovníky. Pro ty zaměstnance, kteří sami chtějí studovat, bych 

vytvořil odpovídající podmínky pro jejich studium. Protože vnitřní motivace 

každého člověku je tím nejlepším doporučením. 
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     4.2. Důležitost zaměstnaneckých výhod. 

Můj předpoklad byl, jak jsem uvedl v cílech průzkumu, že nejvyšší prioritu 

získá zdravotní péče. Toto mé tvrzení vycházelo z předpokladu, že zdraví je to 

nejcennější, co máme. Dále tu byla věková struktura pracovníků na dolech Nástup 

Tušimice a obtížnost práce na uhelném lomu (prašné prostředí, hluk, hygiena 

atd.). Zdravotní péče obsadila v pomyslném žebříčku 4 – 6 místo společně 

s příplatky za práci přesčas, v noci, ve svátky a proplacením 3 dní nemocenské. 

Tyto výsledky vyplývají z vyplněného dotazníku, který je uveden v příloze. Mými 

dalšími položkami bylo penzijní připojištění a životní pojištění a jistota zaměstnání. 

V těchto výhodách jsem se ztotožnil s názory respondentů. Penzijní připojištění a 

životní pojištění jsem si vybral z důvodů posledních událostí v ekonomické oblasti 

u nás. Stále se mluví o stále menším důchodu, a proto by si měl každý z nás 

uvědomit, že se musí postarat sám o to, jak bude v důchodovém věku žít. 

Možnost příspěvku zaměstnavatele je dobrou volbou a strategií, jak si udržet 

stávající a přilákat nové pracovníky. Příspěvek dnes činí 1 000,- Kč. Navrhoval 

bych zvýšit příspěvek na 2 000,- Kč s ohledem na délku pracovního poměru. 

Zde by mohla firma ukázat, jak si váží svých dlouholetých zaměstnanců. Je 

tady také ekonomický faktor ve srovnání s navýšením základního platu a 

dále pak spolupodílení firmy na důstojném a aktivním životě pracovníků 

v důchodovém věku. Další prioritou byla jistota zaměstnání. Již z délky 

pracovního poměru vyplývá, že zaměstnanci dolů Nástup Tušimice jsou 

s prací spokojeni a dodávám jim jistotu. Od této skutečnosti se odvíjejí další 

věci (ekonomické zázemí rodiny, produktivita práce, motivace jednotlivých 

pracovníků aj.). 

Naopak nejmenší důležitost přiřazují závodnímu stravování, dopravě do 

zaměstnání a příspěvkům na sport a kulturu. Tady jsem favorizoval vzdělávací 

programy a školení pracovníků. Ze zkušenosti vím, jak se někteří zaměstnanci 

k vzdělávání a školení staví. Nejen dělníci ale i někteří technicko-hospodářští 

pracovníci vnímají školení jako ztrátu času. Dalšími položkami byla doprava a 

závodní stravování, které byly i pro mě nejméně důležité. Doprava je asi největší 

bolestí dolů. Naši pracovníci vnímají, že okolní firmy dopravují své zaměstnance 

do práce zdarma, zatímco naši pracovníci platí plné jízdné. Proto se po zdražení 

autobusové přepravy většina pracovníků rozhodla pro dopravu osobními auty, 
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která je po plném obsazení, vyjde levněji a jsou ze zaměstnání dříve doma. Firma, 

by mohla nabídnout příspěvek na dopravu, jako dostávají pracovníci na 

velkostrojích. Příplatek za střídání na pracovišti je v hodnotě 35,- Kč za 

jedenáctihodinovou směnu a dostávali by ho všichni pracovníci plošně. Se 

závodním stravováním je to složité jako v každé jiné firmě. Někdo je s jídlem 

spokojen, jiný není. Myslím, že vyváženost jídelního lístku je velmi dobrá. Objevují 

se zde zeleninové talíře, sladká jídla i minutky. Je na výběr z pěti druhů jídel, což 

je dostatečné množství vzhledem k ceně obědu. Za oběd dáme 16,- Kč a za 

minutku 21,- Kč. Další možností pro pracovníky v provozu jsou mražená jídla 

v hodnotě 11,- a 22,- Kč. Další položkou byl příspěvek na kulturu a sport. Tento 

příspěvek čerpají skoro všichni zaměstnanci, ale přiřadili mu nejmenší důležitost. 

4.3. Spokojenost se zaměstnaneckými výhodami. 

Každý pracovník uvítá den pracovního volna navíc, je-li to pak celý týden, jsou 

spokojeni všichni. Společnost Severočeské doly Chomutov dbá, aby si každý 

zaměstnanec dobře odpočinul. Je si vědoma toho, že pracovníci vydají mnoho si l 

na splnění důležitých a obtížných úkolů. Proto si myslím, že jsou respondenti 

nejvíce spokojeni s týdnem dovolené navíc. Dále to je penzijní připojištění a 

životní pojištění, ke kterému jsem se vyjádřil v předchozí kapitole o důležitosti 

zaměstnaneckých výhod. Dalším bodem spokojenosti byly ochranné a preventivní 

přípravky a pomůcky. Tuto činnost hodnotím jako velmi dobrou. Pracovníci 

dostávají osobní ochranné pomůcky, dále pak mycí prostředky a ochranné nápoje 

v zimě i v létě. Tyto skutečnosti mají vliv na bezpečnost práce a pracovní 

úrazovost. V tomto bodě bych pouze navrhoval, aby limitem pro fasování 

mycích prostředků nebylo odpracování 100 hodin za měsíc, ale polovinu 

průměru odpracované doby v měsíci. Poslední položkou je přístup nadřízeného 

k Vaší osobě. Této položce se budu věnovat hlouběji. Setkáváme se zde s pojmy 

motivace, soužití v pracovním kolektivu, osobnostmi, pracovní vztahy aj. Každý 

z pracovníků, kterých jsem se ptal, co je motivace, mi řekl, že to jsou především 

peníze. Neuvědomují si však, že motivace je provází celým životem. Definujeme ji 

jako vnitřní síly (pohnutky, motivy), které vedou určitým směrem a které tuto 

aktivitu udržují. K základním zdrojům motivace patří potřeby, návyky, zájmy, 

hodnoty a ideály. V provozních podmínkách, které panují na dolech Nástup 
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Tušimice, jsou vztahy mezi pracovníky velmi důležité. Pracujete v blízkosti 

velkostrojů, dálkové pásové dopravy, buldozerů, lopatových rýpadel a každá 

nepozornost nebo nespolehlivost může stát vašeho spolupracovníka újmu na 

zdraví. V lepším případě je to pouze odřenina nebo sraženina, byly tu však i 

smrtelné a velmi těžké úrazy. Proto si myslím, že si ani neuvědomujeme důležitost 

vztahů na pracovišti. Přikládáme jim stále ještě malý význam. Dnešní vedoucí 

pracovník by měl znát potřeby, zájmy a hodnoty svých podřízených nejen 

z hlediska pracovního ale i osobního života. Všechny tyto atributy se promítají do 

zvládnutí pracovních úkolů. Protože čím lépe znám své podřízené a 

spolupracovníky, tím lépe mohu uspokojit jejich potřeby a motivovat ve prospěch 

prosperity firmy. Na každého člověka platí něco jiného, někdo potřebuje pohladit, 

jiný pochválit, další zkritizovat atd. Toto všechno by měli zvládnout všichni 

pracovníci, kteří práci řídí a kontrolují. Proto bych navrhoval ve větší intenzitě 

školení liniového managementu v oblastech: 

 jednání a rozhovory s podřízenými, 

 motivování pracovníků, 

 psychologie jedinců, 

 osobnostní typy, 

 zpětná vazba. 

      4.4. Podmínky na pracovištích. 

Pracoviště na dolech Nástup Tušimice jsou vybavena podle umístění 

jednotlivých provozů. Uhelné lomy mají svá pracoviště na velkostrojích KU 300 a 

K 800 a zakladači ZP 3500. Na těchto dobývacích a zakládacích strojích mají 

pracovníci k dispozici svačinárnu, ve které jsou lednička, vodobar na pitnou vodu 

(studenou a teplou), užitkovou vodu na mytí, mikrovlné trouby na ohřev 

mražených jídel a klimatizaci. V kabinách řidičů velkostrojů jsou plastová okna a 

dveře, aby byly odhlučněny a vnikalo tam co nejmenší množství prachu a 

samozřejmostí je klimatizace. Stejně jsou vybaveny i velkostroje na skrývkových 

řezech. Pracovníci údržby mají své klimatizované buňky na hospodářském 

středisku. V poslední době se zlepšila i čistota na WC, protože se přešlo 
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k mobilním záchodům, o které se stará dodavatelská firma. Zde bych neviděl 

žádné problémy. 

Čistota prostředí je dána vysokou prašností uhelného lomu a skrývkových 

řezů. Severočeské doly se snaží udělat maximum pro své pracovníky, proto jsou 

velkostroje osazovány plastovými okny a dveřmi a také klimatizačními jednotkami. 

Aby se zamezilo vniknutí prachu do svačináren a kabin řidičů, kde pracovníci tráví 

nejvíce času. Hygiena je na dolech Nástup Tušimice na vysoké úrovni. Každý ze 

zaměstnanců má možnost důkladné očisty po skončení pracovní směny. K tomuto 

účelu dostávají pracovníci mycí prostředky v množství, které určuje vnitřní 

směrnice a záleží také, v jaké profesi jednotlivý zaměstnanec pracuje. 

Při zdokonalování ve svém oboru pomáhá firma svým pracovníkům 

pořádáním školení. Další možností jsou kurzy pořádané střediskem vzdělávání, 

jde o jazykové kurzy němčiny a angličtiny. Dále to je studium na Vysoké škole 

báňské v Ostravě, se kterou mají Severočeské doly Chomutov velmi dobrou 

spolupráci. Firma dále aktivně podporuje ty pracovníky, kteří sami studují obory 

potřebné ke své práci (formou studijního volna). V těchto položkách jsou ve firmě 

položeny velmi dobré základy, a proto bych pokračoval v nastoleném trendu. 

Bezpečnost práce je v Severočeských dolech na vysoké úrovni. Je 

nejdůležitější prioritou pro každou firmu. Společnost dbá na to, aby každý 

pracovník měl a také používal osobní ochranné pomůcky. Jedná se o pracovní 

oděv, rukavice, přilbu a ochranné brýle a dále pak podle druhu vykonávané práce 

(svářecí kukla, svářecí rukavice, respirátory aj.). Kontrolní činnost vykonávají 

v naší firmě inspektoři bezpečnosti práce pro skrývku a uhelný lom. Nejvyšším 

oceněním pro podniky zabývající se hornickou činností, je pohár Zlatého permona. 

Tuto prestižní cenu získaly Severočeské doly Chomutov druhý rok po sobě. Na 

tomto ocenění je vidět, že bezpečnost práce v naší firmě má vysokou úroveň. A 

proto je v zájmu nejen Severočeských dolů, ale jejich zaměstnanců, aby tato 

úroveň byla stále vysoká. 

4.5. Osobní a pracovní život zaměstnanců. 

Práce a rodina se prolínají celým naším aktivním životem. Nejlepším 

řešením pro každého z nás by bylo, kdyby mu práce byla zároveň i koníčkem. 

Některým z nás se toto spojení podaří splnit a potom je práce příjemným 
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zpestřením rodinného života. Pracovním problémům se nikdo z nás určitě 

nevyhne, ale měli bychom si uvědomit, že tyto problémy mají zůstat na pracovišti. 

Některým z nás však zasahují i do rodinného života. Tady záleží na každém, jak 

se s těmito problémy vypořádá. Severočeské doly se snaží, aby tyto problémy byly 

vyřešeny již na pracovišti. Vedoucí pracovníky posílá na školení, aby věděli, jak se 

mají v těchto situacích zachovat. Dále pak zajišťují zdravotní péči pro vybrané 

provozní profese pomocí rehabilitačních poukázek v hodnotě 100,- Kč na měsíc a 

musí pracovat u firmy více než 10 let. Tady bych navrhoval, aby měli možnost 

využití těchto poukázek všichni provozní pracovníci, kteří pracují 

v Severočeských dolech déle jak 15 let. Další možností je pobyt v lázeňských 

zařízeních. Kdy firma zaplatí pobyt a procedury a polovinu pracovních dní 

zaměstnance. Ovšem tento pobyt je opět omezen a je jen pro pracovníky 

určených profesí a s pracovním poměrem delší než 10 let (většinou se jedná o 

posádky velkostrojů a provozní pracovníky údržby). Zde bych opět navrhoval 

všechny provozní pracovníky, kteří pracují u firmy déle jak 15 let. 

V sbližování zaměstnanců v pracovních kolektivech je velkým pomocníkem 

pořádání různých sportovních turnajů, oslava jubilantů. Oblíbenou sportovní 

aktivitou se v poslední době stal bowling. K těmto aktivitám musím také přidat 

školení, která se konají v rekreačním středisku dolu Bílina ve Sloupu v Čechách. 

Tady se setkávají mistři a revírníci z obou lokalit a vyměňují si své bohaté 

pracovní zkušenosti. Tady bych navrhoval větší provázanost mezi lokalitami, 

ale i v jednotlivých dolech. Mám na mysli větší spolupráci mezi uhelným 

lomem a skrývkovými řezy. 

4.6. Vztah k Severočeským dolům Chomutov. 

U většiny pracovníků převládá kladný vztah ke své společnosti. Odráží se 

to především na jistotě pracovního místa také dlouholetým pracovním poměrem 

na dolech Nástup Tušimice. Pracovníci, kteří zde pracují, by tady chtěli vydržet až 

do důchodového věku. Myslím, že tady nejde ani tak o vztah k firmě, ale o 

pohodlnost a neochotu českého člověka měnit své zaměstnání, jako je to třeba 

normální ve spojených státech. Většina z nás dá přednost známému prostředí a 

pracovnímu kolektivu, kde každého zná, před vyšším platem. Co se týká 

doporučení zaměstnání v Severočeských dolech Chomutov, tři čtvrtiny dotázaných 
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by pracovní poměr doporučilo svým blízkým a přátelům. Jistota zaměstnání a 

solidní výdělek patří k důležitým okolnostem, které dělají pracovní místo 

zajímavým. Jistota zaměstnání je dnes pro každého jedince asi největší prioritou 

hned po zdraví. Co se týká solidního výdělku, nevím, v jaké souvislosti je to 

myšleno? Zda k odvedené práci nebo ve vztahu k výdělkům ostatních podniků 

v Severočeském kraji. I když dobré finanční ohodnocení je důležitou součástí 

spokojenosti zaměstnanců ve všech firmách. 
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5. Závěr. 

Dotazníkové šetření předčilo mé očekávání, protože jsem nevěřil, že by účast 

byla tak vysoká. V roce 2007 proběhl výzkum od jisté nejmenované auditorské 

firmy. Ta se ovšem orientovala na všechny lokality Severočeských dolů včetně 

správy dolů a zúčastnilo se jí 115 respondentů. Já jsem se zabýval pouze lokalitou 

dolu Nástup Tušimice a šetření se zúčastnilo 170 dotázaných. Chtěl jsem si ověřit, 

zda došlo za poslední čtyři roky ke změnám ve spokojenosti zaměstnanců se 

systémem zaměstnaneckých výhod. V minulém šetření byli zaměstnanci spokojeni 

s jedním týdnem dovolené navíc, penzijním připojištěním a přístupem 

nadřízeného. V mém šetření se pracovníci ztotožnili s dvěma položkami, ale na 

třetím místě jsou ochranné a preventivní přípravky a pomůcky. Zde si zaměstnanci 

uvědomili, jak důležitá je ochrana zdraví při práci (graf č. 13) 

Z těchto položek je patrné, jak pracovníci vnímají celospolečenské vlivy 

v našem státě. Mluví se o úsporách, propouštění a důchodové reformě. 

V příplatcích tedy stále vládne nespokojenost, tady by mohl být prostor pro 

zaměstnavatele. Další oblastí byly podmínky na pracovištích, kde jsou pracovníci 

většinou spokojeni a shodují se na vysoké kvalitě bezpečnosti práce. Osobní a 

pracovní život se prolíná a podpora regenerace sil a sbližování pracovníků je na 

dobré úrovni. Skoro každý zaměstnanec by doporučil zaměstnání u 

Severočeských dolů Chomutov, což je dobrým vysvědčením tohoto 

zaměstnavatele. 

S výsledky mého dotazníkového šetření seznámím vedoucí personálního 

oddělení na dolech Nástup Tušimice, která chce vědět, zda a jak se změnil postoj 

pracovníků. Doufám, že výsledky mé diplomové práce přispějí ke zlepšení 

zvládání pracovních úkolů a spokojenosti všech pracovníků v Severočeských 

dolech Chomutov. Mé návrhy řešení problematických oblastí se jistě dostanou do 

rukou kompetentním pracovníkům personálního odboru a byl bych rád, kdyby 

některé mé návrhy byly akceptovány. Protože všichni máme na mysli prosperitu a 

finanční stabilitu Severočeských dolů Chomutov.  Proto věřím, že zúčastnění 

respondenti brzo poznají změny nebo náznaky změn, které se udají v naší 

společnosti. A tak bych chtěl poděkovat všem pracovníkům, kteří se zúčastnili 

dotazníkového šetření, neboť bez jejich pomoci bych nemohl vypracovat svou 

diplomovou práci. Také bych chtěl poděkovat paní ing. Burianové za podklady, 
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které mi pomohly se dobře orientovat v podmínkách dolů Nástup Tušimice. A 

samozřejmě bych zvláštní poděkování věnoval mé vedoucí práce paní ing. Lucii 

Krčmarské za trpělivost a komentáře, které měla k mé diplomové práci. 

  



Bc. Antonín  Bíža: Personální činnost se zaměřením na motivační prvky 

30 
       2011         

6.  Literatura. 

 

1   Redakční rada. (2007). Uhlí je vzácný nerost. Chomutov, Česká republika: 

Severočeské doly 

 2   ARMSTRONG, Michael. Personální management.1.vyd. Praha : Grada         

Publishing,1999. 963s. ISBN 80-7169-614-5. 

3   KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů:základy moderní personalistiky. 

4.rozš. a dopl.vyd. Praha : Management Press. 2007. 399s. ISBN 978-

7261-168-3 

    4    Webové stránky Severočeských  dolů a. s. www.sdas.cz 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


