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Anotace 

Zaměstnanecké vztahy hrají na kaţdém pracovišti významnou roli. Úspěšné společnosti 

věnují oblasti personální práce, jakou jsou pracovní vztahy, zvýšenou pozornost. Korektní, 

harmonické, uspokojivé pracovní a mezilidské vztahy vytvářejí produktivní klima, které 

má velmi pozitivní vliv na individuální i kolektivní výkon ve společnosti. Příznivě se 

odráţejí ve spokojenosti zaměstnanců a přispívají ke slaďování zájmů a cílů s cíly a zájmy 

společnosti. 

Předloţená bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých vztahů ve vybrané 

části oblastní pobočky akciové společnosti. 

Teoretická část obsahuje vysvětlení teoretických východisek zaměstnaneckých vztahů a 

základní charakteristiku společnosti. Praktická část obsahuje analýzu a vyhodnocení 

provedeného šetření spokojenosti zaměstnanců dotazníkovou metodou. 

Klíčová slova: motivátor, benefit, východisko, zaměstnanec, spokojenost 

Summary 

Occupational relations play an important role in every workplace. Successful companies 

devote increased attention to an area of personal work such as work relations. Proper 

harmonious, satisfactory work and interpersonal relations form a productive climate that 

has a very positive influence on individual and collective performance in the company. 

Those relations reflect in the satisfaction of the employees favorably and the contribute to 

harmonization of the interests and aim with aims of the company. 

This submitted bachelor thesis deals with problems of occupational relations in the chosen 

part of regional branch of the point-stock company. 

The theoretical part contains an explanation of theoretical basis of occupational relations 

and a basic characteristic of the company. The practical part contains an analysis and 

evaluation of the accomplished research of the employee’s satisfaction via questionnaire 

method. 

Keywords: motivator, benefit, basis, employee, satisfaction 
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1 Úvod 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat jedním z velmi důleţitých aspektů pracovní 

spokojenosti, a to spokojeností zaměstnanců vybrané akciové společnosti. Toto téma 

z oblasti moderního řízení lidských zdrojů jsem si vybrala proto, ţe se jedná o velmi 

aktuální a oblíbený okruh, kterému je potřeba věnovat náleţitou pozornost. Navíc se jedná 

o téma pro mne velmi zajímavé, kterému bych se chtěla v budoucnu více věnovat. 

„Štěstí, spokojenost a radost z práce jsou pro většinu lidí základními potřebami. V dnešní 

době mnoho lidí tráví v zaměstnání většinu svého času a tak je pochopitelné, ţe chtějí tento 

čas trávit spokojeně. Právě spokojenost je ale bohuţel něco, co se dnes z práce stále častěji 

vytrácí. Více a více lidí odchází ráno do zaměstnání s nepříjemným pocitem v ţaludku, trpí 

nespavostí, nervozitou a strachem. Příčinou těchto stavů je často pracovní přetíţení, stres 

s kolegy, nedostatek podpory ze strany nadřízených, nevyhovující pracovní podmínky a 

časté změny. Maličkostem se pak přikládá nadměrný význam a ovlivňují jak pracovní 

výkonnost, tak motivaci. Na jedné straně změny, které v současné době probíhají ve všech 

podnicích, vyvolávají nespokojenost. Na druhé straně pracovní atmosféru narušuje vznik 

konkrétních mezilidských vztahů.“
 [1]

 

Štěstí a radost z práce se dostavují tehdy, pokud jsou při kaţdodenní činnosti uspokojeny 

osobní potřeby a přání zaměstnanců a pokud jsou osobní hodnoty zaměstnanců v souladu 

s hodnotami společnosti, pro kterou pracují. Jestliţe je pro někoho důleţité, aby byli 

zaměstnanci bráni jako lidé, bude se cítit dobře jedině ve společnosti, která toto pravidlo 

respektuje a řídí se jím. 

Cílem mé bakalářské práce je pomocí dotazníku zjistit, jaká je spokojenost zaměstnanců ve 

vybrané části oblastní pobočky nejmenované akciové společnosti, zda má spokojenost 

zaměstnance vliv na jeho pracovní výkon a navrhnout opatření vedoucí k dosaţení 

rovnováhy mezi poţadavky nadřízených a očekáváním zaměstnanců. 

Uţité pojmy definuji v teoretické části a zařadím je do odpovídajících teoretických rámců. 

Práci jsem rozdělila celkem do šesti kapitol, přičemţ stěţejní kapitolou je kapitola č. 4, ve 

které se budu zabývat analýzou spokojenosti zaměstnanců, a kapitola č. 5, kde provedu 

vyhodnocení dané analýzy. 

                                                 
[1]

 Zdroj: FRITZ, Hannelore. Spokojeně v zaměstnání. Praha : Portál, s.r.o., 2006. 200 s. 
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2 Teoretická východiska 

Korektní, harmonické, uspokojivé pracovní a mezilidské vztahy vytvářejí produktivní 

klima, které má velmi pozitivní vliv na individuální i kolektivní výkon ve společnosti.
[2]

 

Příznivě se odráţejí ve spokojenosti zaměstnanců a přispívají ke slaďování zájmů a cílů 

s cíly a zájmy společnosti. 

„Faktory (motivátory) spokojenosti tvoří klíčové faktory, které vytvářejí pozitivní 

motivaci. Jsou seřazeny podle jejich síly: 

 Úspěch 

 Uznání 

 Náplň práce 

 Zodpovědnost 

 Povýšení/postup a moţnost růstu 

Jde o faktory, pramenící z vnitřních kvalit lidské povahy, které nabízejí nejlepší příleţitosti 

k tomu, aby je manaţeři vyuţili ke zlepšování pracovních výkonů svých zaměstnanců.“
 [3]

  

2.1 Úspěch 

Kaţdý zaměstnanec má potěšení z toho, kdyţ něčeho dosáhne. Během jednoho pracovního 

dne můţe existovat mnoho menších osobních uspokojení. Malé úspěchy v rozsahu, ve 

kterém si zaměstnanci tvoří své vlastní uspokojení, mohou být velmi důleţité. Podstatné je 

poskytnout zaměstnancům vhodné měřítko k tomu, aby měli své úspěchy s čím porovnat. 

Cíle jsou toho součástí. Jsou-li stanovovány hmatatelné cíle, pak pozitivní motivací můţe 

být zaměření se na jejich dosaţení. Pokud se to zaměstnancům podaří a dosáhnou úspěchu, 

cítí se spokojeně. Úspěch je nejsilnější motivátor, a proto i jeden z nejúčelnějších. 

2.2 Uznání 

Uznání výkonu je rovněţ potřebnou částí dobré motivace vedoucí ke spokojenosti 

zaměstnanců. Uznání můţe být malé a pomíjející. K nejjednoduššímu způsobu patří 

                                                 
[2]

 Zdroj: KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů : Základy moderní personalistiky. 4. rozšířené a doplněné 

vydání. Praha: Management Press, s.r.o., 2009. 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3. 
[3]

 Zdroj: FORSYTH, Patrick. Jak motivovat svůj tým. Praha : Grada Publishing, a.s., 2009. 112 s. ISBN 978-

80-247-2128-6. 
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například říci slova dobrá práce. Tento druh ocenění můţe být udělen jednotlivci i týmu. 

Pochvala musí být vţdy opravdu zaslouţená a udělená veřejně, například na společném 

jednání či poradě. 

Kombinace uznání s dosaţenými výkony je následně vhodnou příleţitostí k zamyšlení se 

nad hmatatelnou odměnou. Jsou jí například platový nárůst, povýšení či bonusy, provize, 

zaměstnanecké benefity. 

2.3 Náplň práce 

Většinu svého času trávíme všichni v práci. Je přirozené, ţe na člověka působí kladně, 

kdyţ má svou práci rád. Pro zaměstnance je atraktivnější, kdyţ znají své místo ve 

společnosti a vidí, jak je jejich práce uţitečná a důleţitá. Programy, kterými jsou například 

kontrola kvality či podněty pro zlepšení sluţeb, zdůrazňují u zaměstnanců pocit důleţitosti 

jejich práce. Často od nich přichází uţitečný nápad, který je následně realizován. 

Smysluplné postřehy zaměstnanců jsou shromaţďovány a pravidelně zveřejňovány formou 

interního dokumentu. 

2.4 Zodpovědnost 

Zodpovědnost jde ruku v ruce s prací a je podloţena pravomocí zaměstnance samostatně 

rozhodovat do určité úrovně. Kdyţ má zaměstnanec zodpovědnost za svou práci, je 

pečlivější a váţí si jí. Zodpovědnost přináší pocit větší důleţitosti práce, čímţ se zvyšuje 

kvalita, produktivita i efektivita výkonu. Jde o příklad, kdy se do určité finanční částky 

zaměstnanec rozhoduje samostatně. V případě, ţe se jedná o částku vyšší, popíše danou 

situaci svému přímému nadřízenému a ten následně zváţí, zda souhlas k vyšší částce udělí.  

2.5 Povýšení/postup a možnost růstu 

Ţádný zaměstnanec nechce zůstat na stejné pozici. Kaţdý je rád, kdyţ má moţnost 

postupovat v kariérním ţebříčku nebo se specializovat na určitou oblast. Tyto pocity jsou 

rovněţ dobrou motivací a pomáhají společnosti udrţet si kvalitní, schopné a loajální 

zaměstnance. 

2.6 Důvody odchodu kvalitních zaměstnanců 

„Mezi nejčastější důvody odchodu kvalitních zaměstnanců patří: 
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1. Zaměstnanec nevidí ţádnou spojitost mezi svým výkonem a odměnou – 

zaměstnanci často odcházejí za lepší příleţitostí, většinou se jedná o 

nespokojenost se stavem v jedné či více klíčových oblastech. Například se 

jedná o odchod z důvodu nabídky vyšší mzdy, ale i za perspektivou růstu 

nebo pro špatný vztah s přímým nadřízeným. 

2. Nepovšimnou si příleţitosti k růstu nebo postupu – zaměstnanec si sám 

neuvědomí, ţe přichází příleţitost k růstu či postupu. 

3. Neuvědomují si důleţitost své práce, jejich profesní přispění není 

rozpoznáno a oceňováno druhými. Všichni zaměstnanci musí věřit, ţe jejich 

práce je centrálně důleţitá pro úspěchy společnosti. 

4. Nedostanou příleţitost k vyuţití přirozeného talentu – mnoho lidí přijme 

práci z důvodu ekonomické potřeby bez toho, ţe by přemýšleli, zda při ní 

uplatní své přirozené schopnosti. 

5. Jejich očekávání jsou nerealistická nebo nemají přesnou představu o tom, co 

lze očekávat. Noví zaměstnanci a především absolventi škol si často myslí, 

ţe půjde o okamţité výzvy a rychlý postup. Kdyţ tomu tak není, tak 

rezignují na plnohodnotný výkon při práci, popřípadě dají výpověď. 

6. Nepříjemný manaţer nebo zdraví škodlivé pracovní prostředí.“
 [4]

 

2.7 Nejúspěšnější zaměstnanci společnosti 

Mezi nejúspěšnější zaměstnance společnosti patří např.: 

 nejloajálnější zaměstnanci 

 nejvýkonnější zaměstnanci 

 nejzkušenější pracovníci 

 dobří personální manaţeři 

 ti, kteří se nejlépe ztotoţní s kulturou společnosti 

 specialisté v technické oblasti, apod. 

                                                 
[4]

 Zdroj: BRANHAM, Leigh. Jak si udržet nejlepší zaměstnance. Brno : Computer Press, a.s., 2004. 327 s. 

ISBN 80-251-0223-7. 
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2.8 Cesta k udržení správných zaměstnanců 

Na otázku, jak udrţet správného zaměstnance neexistuje ţádná univerzální odpověď, snad 

kromě jediného pravidla: „Jednej s ostatními tak, jak by si to oni sami přáli“
 [5]

. Udrţování 

správných lidí zahrnuje spoustu dílčích postupů, které téţ slouţí ke zvýšení motivace, 

výkonnosti a spokojenosti s prací. Tyto metody se dají shrnout pod pojmem zdravý selský 

rozum.  

Postupy udrţení spadají do čtyř oblastí, které více či méně sledují fáze ţivotního cyklu 

zaměstnanců ve společnosti: 

1. Být společností, pro kterou chtějí lidé pracovat – vedení společnosti musí 

vybudovat firemní kulturu, která prezentuje, podporuje a odměňuje závazky 

a přitahuje potencionální zaměstnance v daném regionu 

2. Výběr těch pravých lidí – personální oddělení musí přesně definovat, jaké 

schopnosti budou od uchazečů poţadovány, prověřovat, posuzovat a 

efektivně provádět s uchazeči pohovory a následně přijmout ty, kteří budou 

pro společnost přínosem ve smyslu úspěšného dodrţování obchodní 

strategie 

3. Dobrý start – začlenění nových zaměstnanců tak, aby se cítili vítáni, ceněni, 

připraveni a dostatečně motivováni 

4. Vedení a odměňování – manaţer i společnost hrají svou roli v dodrţování 

zaměstnaneckých závazků. Klíčovou osobou je však přímý nadřízený, kdo 

musí být neustále v pohotovosti a řídit zaměstnance tak, aby dosahovali 

přiměřených výkonů. Musí umět rozpoznat a hodnotit výsledky jejich práce 

a pomoci jim v profesním postupu. 

2.9 Filozofie Dát a dostat zpět 

„Zaměstnanci vţdy dávají své společnosti v přímém poměru to, co sami očekávají, ţe od ní 

dostanou“
 [6]

 

                                                 
[5]

 Zdroj: BRANHAM, Leigh. Jak si udržet nejlepší zaměstnance. Brno : Computer Press, a.s., 2004. 327 s. 

ISBN 80-251-0223-7. 
[6]

 Zdroj: BRANHAM, Leigh. Jak si udržet nejlepší zaměstnance. Brno : Computer Press, a.s., 2004. 327 s. 

ISBN 80-251-0223-7. 
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Zásadní otázka, která se v tomto případě nabízí, zní: „Kdo je první na řadě – zákazníci 

nebo zaměstnanci?“ Pokroková společnost si uvědomuje, ţe odpovědí je zaměstnanec. 

Jednání s vlastními lidmi jako s osobami číslo jedna vytváří zaměstnance, kteří budou 

mnohem ochotněji a citlivěji reagovat na potřeby zákazníků. Jestliţe společnost 

zaměstnancům dává, pak oprávněně očekává, ţe od nich dostane zpět. 

3 Charakteristika vybrané společnosti 

Společnost, jejíţ část oblastní pobočky jsem si vybrala pro analýzu spokojenosti 

zaměstnanců, působí v České republice jako provozovatel veřejných komunikačních sítí 

více neţ 10 let. 

Dle zveřejněných údajů zaměstnává společnost více neţ 2600 zaměstnanců, roční obrat 

činí přes 31 mld. Kč a provozní zisk v roce 2009 dosáhl více neţ 16 mld. Kč. Počet 

zákazníků, kteří vyuţívají veřejné komunikační sítě společnosti, přesáhl 5 milionů.
 [7]

 

Vybraná společnost působí v několika evropských i mimoevropských zemích. Je součástí 

zahraničního telekomunikačního koncernu s evropským sídlem. 

V etickém kodexu této společnosti je uvedeno: „Snahou této organizace je být příkladem 

pro ostatní, a to nejen díky maximální kvalitě sluţeb, znalostem a výsledkům, ale i 

způsobem jednání.“
 [8]

  Etický kodex je dokument s platností pro všechny dílčí společnosti, 

které jsou součástí nadnárodního koncernu. Pomáhá zaměstnancům na všech pozicích lépe 

se orientovat v naplňování firemních cílů a hodnot. Základní firemní hodnoty, jimiţ se 

zaměstnanci řídí, jsou definovány takto: 

1. Stoupající hodnota – zvyšování hodnoty koncernu 

2. Partner pro naše zákazníky – vyvolání nadšení zákazníků prostřednictvím 

vynikajících produktů a sluţeb 

3. Respekt – vzájemný respekt a ochota pomáhat si 

4. Integrita – otevřená a upřímná komunikace, dodrţování slibů 

                                                 
[7]

 Zdroj: Interní dokument společnosti 
[8]

 Zdroj: Etický kodex – interní dokument společnosti 
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5. Trvalá efektivita – neustálá snaha o vyšší efektivitu, odměňování 

výkonnosti zaměstnanců a podnikání opatření proti neprofesionálnímu 

chování. 

Z výše jmenovaných hodnot vychází také firemní kultura společnosti. 

Tomu, ţe společnost bere spokojenost zaměstnanců a odměňování jejich výkonnosti 

opravdu váţně, odpovídá i skutečnost, ţe dochází k pravidelným průzkumům spokojenosti 

zaměstnanců oddělením Řízení lidských zdrojů. Toto je z mého pohledu velmi důleţitý 

faktor. 

3.1 Základní organizační struktura společnosti 

 

Obrázek č. 1: Základní organizační struktura společnosti 

Zdroj: firemní intranet 

3.2 Organizační struktura úseku prodeje a služeb 

 

Obrázek č. 2: Organizační struktura úseku prodeje a služeb 

Zdroj: firemní intranet 
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3.3 Organizační struktura útvaru provozu služeb  

 

Obrázek č. 3: Organizační struktura útvaru provozu služeb 

Zdroj: firemní intranet 

3.4 Organizační struktura oddělení firemního provozu služeb  

 

Obrázek č. 4: Organizační struktura oddělení firemního provozu služeb 

Zdroj: firemní intranet 

3.5 Vývoj počtu zaměstnanců vybrané části jedné oblastní pobočky  

Rok Počet zaměstnanců 

2007 66 

2008 70 

2009 78 

2010 81 

k 1.4. 2011 86 
 

Tabulka č. 3.5.1 

Zdroj: personální oddělení 

Oddělení firemního provozu sluţeb 

Oblastní pobočka 1 

Oblastní pobočka 2 

Oblastní pobočka 3 
 

Útvar provozu sluţeb 

Oddělení řízení a koordinace provozu 

Oddělení rezidentního provozu sluţeb 

Oddělení firemního provozu sluţeb 
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4 Analýza spokojenosti zaměstnanců 

Pro zjištění spokojenosti zaměstnanců ve vybrané části oblastní pobočky společnosti jsem 

zvolila dotazníkovou metodu. Analýza byla provedena na části zákaznického centra, která 

se věnuje problematice zákazníků s uzavřenou smlouvou na identifikační číslo (dále jen 

IČ). Celkový počet oslovených respondentů je šedesát. Návratnost dotazníků byla 

stoprocentní a to díky jejich osobnímu předání a vybrání. Tuto šedesáti člennou skupinu 

dotázaných reprezentovalo 75% ţen a 25% muţů. Získala jsem čtyři kategorie přibliţně 

stejné velikosti, rozdělené podle věku: 

 25% věk od 18 do 25 let, 

 27% věk od 26 do 30 let, 

 20% věk od 31 do 35 let, 

 28% věk 36 let a více. 

Délka zaměstnání respondentů ve společnosti je rozdělena následovně: 

 2% - méně neţ 1 rok, 

 33% - 1-4 roky, 

 25% - 4,1 – 8 let, 

 40% - 8,1 a více let. 

Po vyhodnocení dotazníků jsem se pokusila potvrdit nebo vyvrátit níţe uvedené hypotézy: 

Hypotéza 1: Zaměstnání ve vybrané společnosti je zaměstnanci vnímáno kladně. 

Hypotéza 2: Vztah zaměstnanců k cílům vybrané společnosti je kladný. 

Hypotéza 3: Benefity poskytované zaměstnancům společnosti jsou zaměstnanci vnímány 

pozitivně. 

Hypotéza 4: Přímý nadřízený zastává svou funkci zodpovědně. 
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Oddíl A - otázka č. 1 – Jak jste celkově spokojen/a se svým zaměstnáním 

v této společnosti? 

Vyhodnocení otázky č. 1 Vyjádření v % 

Naprosto spokojen/a 6 10 

Velmi spokojen/a 24 40 

Spokojen 30 50 

Velmi nespokojen/a 0 0 

Naprosto nespokojen/a 0 0 

Tabulka č. 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 1
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Graf č. 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z celkového počtu 60 respondentů hodnotilo otázku č. 1 odpovědí spokojen 30 

dotázaných, coţ odpovídá 50% a odpovědí velmi spokojen 24 dotázaných, coţ odpovídá 

40%. Zbývajících 10% dotázaných zvolilo odpověď naprosto spokojen. Zajímavé je 

dobrovolné upřesnění důvodu volby hodnocení velmi spokojen, kde nejčastěji respondenti 

uváděli, ţe jde o jejich první zaměstnání, ţe se jedná o náročnější práci ve výborném 

kolektivu, ţe mají díky zaměstnání v této společnosti pravidelný plat a zajímavé 

zaměstnanecké výhody, a ţe jde o velmi dobrou pracovní příleţitost a zkušenost u 

zaměstnavatele s dobrou pověstí na trhu práce, který opakovaně získal titul zaměstnavatele 

roku.  
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Oddíl A - otázka č. 2 – Doporučil/a byste zaměstnání v této společnosti 

některému ze svých přátel? 

Vyhodnocení otázky č. 2 Vyjádření v % 

Určitě ano 31 52 

Spíše ano 26 43 

Spíše ne 3 5 

Určitě ne 0 0 

Tabulka č. 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 2
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Graf č. 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z celkového počtu 60 respondentů hodnotilo otázku č. 2 odpovědí určitě ano 31 

dotázaných, coţ odpovídá 52%, a odpovědí velmi spokojen 26 dotázaných, coţ odpovídá 

43%. Za zmínku určitě stojí i dobrovolné upřesnění důvodu volby hodnocení určitě ano, 

kde nejčastěji respondenti uváděli, ţe zaměstnání doporučili přímo členům své rodiny, 

blízkým přátelům, a to opakovaně. Nedílnou součástí doporučení je i motivace programem 

DNA
[9]

, kterým se společnost snaţí získat kvalifikované pracovníky na základě zkušenosti 

a referencí svých stávajících zaměstnanců. 

                                                 
[9]

 DNA – program doporučení nového zaměstnance, určený stávajícím zaměstnancům s finanční motivací 
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Oddíl A - otázka č. 3 – Vybral/a byste si opět tuto společnost při výběru 

zaměstnání? 

Vyhodnocení otázky č. 3 Vyjádření v % 

Určitě ano 25 42 

Spíše ano 30 49 

Spíše ne 4 7 

Určitě ne 1 2 

Tabulka č. 3 

Zdroj: vlastní zpracování 

Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 3
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Graf č. 3 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z celkového počtu 60 respondentů hodnotilo otázku č. 3 odpovědí určitě ano 25 

dotázaných, coţ odpovídá 42%, odpověď spíše ano zvolilo 30 dotázaných, coţ odpovídá 

49%. Odpověď spíše ne vybrali 4 dotázaní a odpověď určitě ne 1 dotázaný. Kladná 

odpověď 91% dotázaných svědčí o trvalé spokojenosti s touto společností jako 

zaměstnavatelem v tomto regionu. Respondent, který hodnotil odpovědí určitě ne, svůj 

důvod hodnocení upřesnil tím, ţe se přestěhoval do jiného regionu a v současné chvíli jiţ 

pro něj není toto zaměstnání pro svou vzdálenost od jeho místa bydliště lukrativní. Trojice 

respondentů s odpovědí spíše ne své důvody upřesnila tím, ţe směnný provoz se méně hodí 

pro studium při práci. 
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Oddíl A - otázka č. 4 – Znáte cíle této společnosti? 

Vyhodnocení otázky č. 4 Vyjádření v % 

Určitě ano 27 45 

Spíše ano 32 53 

Spíše ne 1 2 

Určitě ne 0 0 

Tabulka č. 4 

Zdroj: vlastní zpracování 

Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 4
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Graf č. 4 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z celkového počtu 60 respondentů hodnotilo otázku č. 4 odpovědí určitě ano 27 

dotázaných, coţ odpovídá 45%, odpověď spíše ano zvolilo 32 respondentů, coţ odpovídá 

53%. Odpověď spíše ne se vyskytla v jednom případě. Pravděpodobně se jedná o výjimku 

potvrzující pravidlo. Společnost své firemní cíle pravidelně zveřejňuje při osobním setkání 

managementu společnosti se zaměstnanci, dále k informovanosti zaměstnanců vyuţívá 

firemní intranet a interní publikace. 
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Oddíl A - otázka č. 5 – Jaký máte vztah k těmto cílům? 

Vyhodnocení otázky č. 5 Vyjádření v % 

Jde i o můj zájem 24 40 

Považuji je za dobré 32 53 

Z mého pohledu jsou špatné 3 5 

Vůbec nevím jaké jsou 0 0 

Žádný 1 2 

Tabulka č. 5 

Zdroj: vlastní zpracování 

Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 5
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Graf č. 5 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z celkového počtu 60 respondentů hodnotilo otázku č. 5 odpovědí jde i o můj zájem 24 

dotázaných, coţ odpovídá 40%, odpověď povaţuji je za dobré zvolilo 32 dotázaných, coţ 

odpovídá 53%. Odpověď z mého pohledu jsou špatné uvedli 3 respondenti (5%), kteří své 

důvody blíţe specifikovali slovně tím, ţe s určitými stanovisky nesouhlasí. V jednom 

případě se vyskytla odpověď ţádný bez bliţšího upřesnění volby tohoto hodnocení. 93% 

kladných odpovědí svědčí o tom, ţe si zaměstnanci společnosti uvědomují důleţitost 

stanovování a dosahování cílů, které se následně promítnou do prosperity společnosti a tím 

i do finančního ohodnocení kaţdého z nich. 
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Oddíl B - otázka č. 6 – Odvádí podle vás oddělení zákaznického centra, ve 

kterém pracujete, kvalitní práci? 

Vyhodnocení otázky č. 6 Vyjádření v % 

Určitě ano 31 52 

Spíše ano 29 48 

Spíše ne 0 0 

Určitě ne 0 0 

Tabulka č. 6 

Zdroj: vlastní zpracování 

Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 6
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Graf č. 6 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z celkového počtu 60 respondentů hodnotilo otázku č. 6 odpovědí určitě ano 31 

dotázaných, coţ odpovídá 52%, a odpovědí spíše ano 29 dotázaných, coţ odpovídá 48%. 

Kladné odpovědi respondentů vyplývají ze zkušeností jednotlivců, které si sami ověřili v 

praxi. Hodnoty odpovědí zvyšuje fakt, ţe se jedná o zkušený kolektiv spolupracovníků, 

kteří si uvědomují, ţe kvalitu jejich práce zvyšují dobře nastavené cíle, pravidelné 

proškolování a všeobecná informovanost. 
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Oddíl B - otázka č. 7 – Jste seznámen/a s tím, jaká práce a v jaké kvalitě, se 

od vás očekává? 

Vyhodnocení otázky č. 7 Vyjádření v % 

Určitě ano 57 95 

Spíše ano 3 5 

Spíše ne 0 0 

Určitě ne 0 0 

Tabulka č. 7 

Zdroj: vlastní zpracování 

Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 7
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Graf č. 7 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z celkového počtu 60 respondentů hodnotilo otázku č. 7 odpovědí určitě ano 57 

dotázaných, coţ odpovídá 95%, a odpovědí spíše ano 3 dotázaní, coţ odpovídá 5%. Při 

bliţším upřesnění volby těchto dvou hodnot respondenti nejčastěji uváděli, ţe dostávají 

včasné a přesné informace o stanovených cílech. V případě, ţe nějaké oblasti nerozumí, 

mohou si informaci ověřit u svého přímého nadřízeného. V průběhu hodnoceného období 

je zaměstnancům k dispozici náhled na průběţné výsledky v jednotlivých kategoriích 

s moţností operativně se zaměřit na oblasti, kde v dané chvíli není plnění na poţadované 

výši. 
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Oddíl B - otázka č. 8 – Je práce, kterou vykonáváte, rozmanitá? 

Vyhodnocení otázky č. 8 Vyjádření v % 

Určitě ano 23 38 

Spíše ano 31 52 

Spíše ne 6 10 

Určitě ne 0 0 

Tabulka č. 8 

Zdroj: vlastní zpracování 

Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 8

38%

52%

10% 0%

Určitě ano

Spíše ano

Spíše ne

Určitě ne

 

Graf č. 8 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z celkového počtu 60 respondentů hodnotilo otázku č. 8 odpovědí určitě ano 23 

respondentů, coţ odpovídá 38%, a odpovědí spíše ano 31 respondentů, coţ odpovídá 52%. 

Odpověď spíše ne zvolilo 6 dotázaných, coţ je 10%. Četnost kladných odpovědí (90%) 

svědčí o vysokém tempu vývoje telekomunikačních technologií a o schopnostech 

společnosti na tento vývoj reagovat nabídkou nových sluţeb, o kterých následně 

zákaznické centrum informuje své zákazníky. Většina ze zbylých odpovědí (10%) dle 

upřesnění důvodu volby hodnocení pochází od zaměstnanců, kteří ve společnosti pracují 

delší dobu, a opakované otázky zákazníků na stejné téma povaţují za stereotypní. 
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Oddíl B - otázka č. 9 – K vykonávání této práce máte k dispozici vše, co 

potřebujete? (pracovní pomůcky, software, …) 

Vyhodnocení otázky č. 9 Vyjádření v % 

Určitě ano 27 45 

Spíše ano 31 52 

Spíše ne 2 3 

Určitě ne 0 0 

Tabulka č. 9 

Zdroj: vlastní zpracování 

Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 9
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Graf č. 9 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z celkového počtu 60 respondentů hodnotilo otázku č. 9 odpovědí určitě ano 27 

dotázaných, coţ odpovídá 45%, a odpovědí spíše ano 31 dotázaných, coţ odpovídá 52%. 

Odpověď spíše ne zvolili 2 respondenti (3%). Převáţná většina kladných odpovědí (97%) 

vypovídá o snaze společnosti co nejlépe zabezpečit své zaměstnance takovým vybavením a 

pomůckami, které jsou pro vykonávání dané pozice potřebné. Přímý nadřízený je schopen 

na poţádání zajistit docházející kancelářské potřeby, operativně řešit stav pracovních 

pomůcek opravou nebo výměnou. Upřesňující důvody volby spíše ne neodpovídají 

standardům vytvořeným pro danou pozici, není zde moţné daný poţadavek přes přímého 

nadřízeného zajistit. 
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Oddíl B - otázka č. 10 -  Jak jste spokojen/a s pracovním prostředím? 

(ergonomie práce – klimatizace, osvětlení, hluk, …) 

Vyhodnocení otázky č. 10 Vyjádření v % 

Naprosto spokojen/a 2 3 

Velmi spokojen/a 5 8 

Spokojen 43 72 

Velmi nespokojen/a 10 17 

Naprosto nespokojen/a 0 0 

Tabulka č. 10 

Zdroj: vlastní zpracování 

Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 10
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Graf č. 10 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z celkového počtu 60 respondentů na otázku č. 10 odpovědělo kladně 83% dotázaných 

(naprosto spokojen zvolilo 3%, velmi spokojen 8% a spokojen 72% respondentů). Zbylých 

17% dotázaných hodnotilo tuto otázku jako velmi nespokojen. Z upřesňujících důvodů se 

nejčastěji objevoval problém týkající se tzv. open space kanceláří. Nespokojenost pramení 

především z nedostatku soukromí, zvýšené hladiny hluku a nevyhovující teploty 

v místnosti, která je způsobena klimatizací. 

Open space kanceláře podle serveru Novinky.cz mají své výhody i nevýhody.
 [10]

 

 

                                                 
[10]

 Zdroj: KUNERTOVÁ, Bohumila. Www.novinky.cz [online]. 2010-02-23 [cit. 2011-04-23]. Open space 

kanceláře škodí zdraví a mohou vést k paranoidnímu chování. Dostupné z WWW: 

<http://www.novinky.cz/zena/zdravi/195531-open-space-kancelare-skodi-zdravi-a-mohou-vest-k-

paranoidnimu-chovani.html>. 
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Oddíl B - otázka č. 11 – Jste spokojen/a s umístěním pracoviště z pohledu 

dopravy do zaměstnání? 

Vyhodnocení otázky č. 11 Vyjádření v % 

Naprosto spokojen/a 26 43 

Velmi spokojen/a 7 12 

Spokojen 24 40 

Velmi nespokojen/a 2 3 

Naprosto nespokojen/a 1 2 

Tabulka č. 11 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 11 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z celkového počtu 60 respondentů hodnotilo otázku č. 11 kladně 95% dotázaných 

(naprosto spokojen zvolilo 43%, velmi spokojen 12% a spokojen 40% respondentů). Volba 

hodnocení u této otázky je závislá na způsobu a vzdálenosti dojíţdění z místa bydliště 

k místu výkonu práce. 

Respondenti, kteří hodnotili tuto otázku odpovědí velmi nespokojen nebo naprosto 

nespokojen, v upřesnění uvedli, ţe dojíţdějí z delších vzdáleností, a ţe je pro ně ve 

večerních hodinách autobusové i vlakové spojení nevyhovující. 
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Oddíl B - otázka č. 12 – Jste spokojen/a s tím, kolik hodin týdně odpracujete 

nad rámec pracovní doby? 

Vyhodnocení otázky č. 12 Vyjádření v % 

Naprosto spokojen/a 7 12 

Velmi spokojen/a 7 12 

Spokojen 40 66 

Velmi nespokojen/a 3 5 

Naprosto nespokojen/a 3 5 

Tabulka č. 12 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 12 

Zdroj: vlastní zpracování 

Převáţná většina dotázaných 90% (naprosto spokojen zvolilo 12%, velmi spokojen 12% a 

spokojen 66% respondentů) je s prací nad rámec své pracovní doby srozuměna a chápe 

situace a důvody, kdy je k práci nad rámec pracovní doby přistoupeno nařízením. Část 

z dotázaných v upřesňujících důvodech volby daného hodnocení uvedla, ţe se na práci nad 

rámec pracovní doby hlásí i dobrovolně. 

Respondenti, kteří hodnotili tuto otázku odpovědí velmi nespokojen nebo naprosto 

nespokojen v upřesnění uvedli, ţe v případě nařízených přesčasů v určitém období tráví 

v zaměstnání většinu dne a ţe tyto situace narušují jejich soukromý ţivot. 
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Oddíl B - otázka č. 13 – Jste spokojen/a s celkovou atmosférou na 

pracovišti? 

Vyhodnocení otázky č. 13 Vyjádření v % 

Naprosto spokojen/a 11 18 

Velmi spokojen/a 23 38 

Spokojen 26 44 

Velmi nespokojen/a 0 0 

Naprosto nespokojen/a 0 0 

Tabulka č. 13 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 13 

Zdroj: vlastní zpracování 

Respondenti u této otázky v 100% zvolili kladnou odpověď (naprosto spokojen zvolilo 

18%, velmi spokojen 38% a spokojen 44% respondentů). Z upřesňujících důvodů volby 

daného hodnocení nejčastěji uvádějí, ţe jsou součástí skvělého týmu spolupracovníků, 

kteří si navzájem pomáhají v pracovní i mimopracovní době. 
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Oddíl C - otázka č. 14 – Jste spokojen/a se zaměstnaneckými benefity, které 

vám společnost poskytuje? 

Vyhodnocení otázky č. 14 

Zaměstnanecké 
benefity 

Naprosto 
spokojen/a 

Velmi 
spokojen/a 

Spokojen 
Velmi 

nespokojen/a 
Naprosto 

nespokojen/a 

1 týden dovolené 
navíc 

44 73% 11 18% 5 8% 0 0% 0 0% 

Osobní volno 40 67% 5 8% 14 23% 1 2% 0 0% 

Vzdělávání a rozvoj 13 22% 19 32% 27 45% 1 2% 0 0% 

Cafeteria (flexibilní 
volba benefitů) 

41 68% 11 18% 8 13% 0 0% 0 0% 

Penzijní připojištění 40 67% 8 13% 12 20% 0 0% 0 0% 

Zaměstnanecké 
telefony 

42 70% 10 17% 7 12% 1 2% 0 0% 

Zdravotní péče 21 35% 17 28% 22 37% 0 0% 0 0% 

Slevy na zboží a 
nákup služeb 

11 18% 18 30% 28 47% 3 5% 0 0% 

Tabulka č. 14 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 14 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z výše uvedeného grafu vyplývá naprostá většina kladných názorů na nabízené 

zaměstnanecké benefity. 

Zaměstnanci vyuţili i moţnost doplnit do dotazníku oblasti, které v nabídce benefitů 

postrádají. Nejčastěji se objevoval příspěvek na dopravu a moţnost stravování i v 

této budově oblastní pobočky společnosti. 
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Oddíl C - otázka č. 15 - Jste spokojen/a s pravidly odměňování a osobního 

ohodnocení? 

Vyhodnocení otázky č. 15 Vyjádření v % 

Naprosto spokojen/a 4 7 

Velmi spokojen/a 11 18 

Spokojen 37 62 

Velmi nespokojen/a 8 13 

Naprosto nespokojen/a 0 0 

Tabulka č. 15 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 15 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pravidla odměňování a osobního ohodnocení jsou většinou zaměstnanců všeobecně kladně 

chápána. Respondenti, kteří hodnotili tuto otázku odpovědí velmi nespokojen, v upřesnění 

uvádějí obtíţnou dosaţitelnost stanovených cílů a nemoţnost ovlivnění subjektivního 

hodnocení od zákazníka. 
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Oddíl C - otázka č. 16 – Jste spokojen/a se svým přímým nadřízeným? 

Vyhodnocení otázky č. 16 Vyjádření v % 

Naprosto spokojen/a 37 61 

Velmi spokojen/a 10 17 

Spokojen 12 20 

Velmi nespokojen/a 1 2 

Naprosto nespokojen/a 0 0 

Tabulka č. 16 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 16 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z výše uvedeného grafu se ukazuje spokojenost většiny zaměstnanců se svým přímým 

nadřízeným (naprosto spokojen zvolilo 61%, velmi spokojen 17% a spokojen 20% 

respondentů). V upřesnění respondenti uvádějí, ţe vnímají svého přímého nadřízeného 

jako osobu, na kterou se mohou v jakékoliv situaci s důvěrou obrátit.  
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Oddíl C - otázka č. 17 – Pochválil vás přímý nadřízený v posledním měsíci za 

dobře odvedenou práci? 

Vyhodnocení otázky č. 17 Vyjádření v % 

Ano 50 83 

Ne 10 17 

Tabulka č. 17 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Přímý nadřízený je v neustálém kontaktu se svým týmem, pracuje s jednotlivci na 

oblastech, kde identifikuje prostor pro zlepšení. Práci zaměstnanců hodnotí operativně. 

Respondenti, kteří zvolili moţnost ne (17%) v upřesňujících důvodech uvedli, ţe v daném 

období nebyl k pochvale důvod. 
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Oddíl C - otázka č. 18 – Přímý nadřízený vás podporuje a naslouchá vám? 

Vyhodnocení otázky č. 18 Vyjádření v % 

Ano 58 97 

Ne 2 3 

Tabulka č. 18 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 18 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z celkového počtu 60 respondentů zvolilo odpověď ano 97% dotázaných. Z tohoto 

vysokého počtu lze konstatovat, ţe podpora přímého nadřízeného je vnímána jako naprosto 

běţná součást kaţdodenního pracovního procesu. 
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Oddíl C - otázka č. 19 – Podporuje vás přímý nadřízený při vašem profesním 

rozvoji? 

Vyhodnocení otázky č. 19 Vyjádření v % 

Určitě ano 37 62 

Spíše ano 21 35 

Spíše ne 2 3 

Určitě ne 0 0 

Tabulka č. 19 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 19 

Zdroj: vlastní zpracování 

Přímý nadřízený poskytuje ve svém týmu pravidelné zpětné vazby. Při profesním rozvoji 

jednotlivce v oblastech, kde identifikoval prostor pro zlepšení, vyuţívá metody koučinku. 

Je-li v dané chvíli v nabídce speciální školení, vyuţije po domluvě i toto školení 

profesionálního trenéra. 
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Oddíl C - otázka č. 20 – Považujete kolektiv, ve kterém pracujete, za 

přátelský? 

Vyhodnocení otázky č. 20 Vyjádření v % 

Určitě ano 42 70 

Spíše ano 16 27 

Spíše ne 2 3 

Určitě ne 0 0 

Tabulka č. 20 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 20 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na tuto otázku drtivá většina respondentů (97%) odpověděla kladně. Jedná se o zásadní 

otázku, která charakterizuje kvalitu týmu z pohledu jak pracovní, tak i mimopracovní 

stránky. 
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Oddíl C - otázka č. 21 – Jste spokojen/a s tím, jak váš tým funguje? 

Vyhodnocení otázky č. 21 Vyjádření v % 

Naprosto spokojen/a 25 42 

Velmi spokojen/a 17 28 

Spokojen 18 30 

Velmi nespokojen/a 0 0 

Naprosto nespokojen/a 0 0 

Tabulka č. 21 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 21 

Zdroj: vlastní zpracování 

Fungování týmu bylo všemi respondenty (100%) hodnoceno kladně. Jedná se o další ze 

zásadních otázek, které charakterizují kvalitu týmu z pohledu pracovní stránky. 
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Oddíl C - otázka č. 22 – Je hodnocení vašeho přímého nadřízeného z vašeho 

pohledu spravedlivé? 

Vyhodnocení otázky č. 22 Vyjádření v % 

Určitě ano 33 55 

Spíše ano 25 42 

Spíše ne 2 3 

Určitě ne 0 0 

Tabulka č. 22 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 22 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na tuto subjektivní otázku odpověděla převáţná většina dotázaných kladně (97%). 

Respondenti (3%), kteří zvolili odpověď spíše ne, důvody tohoto hodnocení blíţe 

nespecifikovali. Z výše uvedeného vyplývá, ţe respondent s hodnocením přímého 

nadřízeného vnitřně souhlasil. 
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Oddíl C - otázka č. 23 – Jste spokojen/a s vaším přímým nadřízeným z níže 

uvedeného pohledu? 

Vyhodnocení otázky č. 23 

  
Naprosto 

spokojen/a 
Velmi 

spokojen/a Spokojen 
Velmi 

nespokojen/a 
Naprosto 

nespokojen/a 

Odbornost 35 58% 15 25% 7 12% 3 5% 0 0% 

Předávání 
informací 

39 65% 12 20% 9 15% 0 0% 0 0% 

Vedení týmu 39 65% 11 18% 10 17% 0 0% 0 0% 

Lidský přístup 42 70% 9 15% 7 12% 2 3% 0 0% 

Tabulka č. 23 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 23 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z výše uvedeného grafu vyplývá naprostá většina kladných názorů respondentů na kvality 

svého přímého nadřízeného. 
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Oddíl D - otázka č. 24 – Jste? (muž/žena) 

Vyhodnocení otázky č. 24 Vyjádření v % 

Muž 15 25 

Žena 45 75 

Tabulka č. 24 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Celkový počet 60 respondentů byl sloţen ze 75% ţen a 25% muţů. 
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Oddíl D - otázka č. 25 – Do jaké věkové skupiny patříte? 

Vyhodnocení otázky č. 25 Vyjádření v % 

věk od 18 do 25 let 15 25 

věk od 26 do 30 let 16 27 

věk od 31 do 35 let 12 20 

věk 36 let a více 17 28 

Tabulka č. 25 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Celkový počet 60 respondentů byl sloţen ze 4 přibliţně stejně velkých skupin. 
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Oddíl D - otázka č. 26 – Jak dlouho ve společnosti pracujete? 

Vyhodnocení otázky č. 26 Vyjádření v % 

méně než 1 rok 1 2 

1 - 4 roky 20 33 

4,1 - 8 let 15 25 

8,1 a více let 24 40 

Tabulka č. 26 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Z celkového počtu 60 respondentů tvoří největší skupinu 40% zaměstnanci, kteří jsou ve 

společnosti zaměstnáni déle neţ 8 let. Druhou početnou skupinou 33% jsou zaměstnanci, 

kteří pracují ve společnosti 1 – 4 roky. Třetí skupina je tvořena 25%, jde o zaměstnance, 

kteří ve společnosti pracují 4,1 – 8 let. Čtvrtou skupinu tvoří 2% zaměstnanců, kteří ve 

společnosti pracují 8,1 a více let. 
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5 Vyhodnocení 

Společnost, kterou jsem si vybrala pro tuto analýzu, působí na trhu veřejných komunikací 

více neţ 10 let. 

Analýza byla provedena na jedné části oblastní pobočky vybrané společnosti. Jednalo se o 

zákaznické centrum, které se věnuje problematice zákazníků s uzavřenou smlouvou na IČ. 

Celkový počet respondentů je šedesát, z toho je 75% ţen a 25% muţů. Pro zjištění celkové 

spokojenosti zaměstnanců této části společnosti jsem pouţila dotazník, skládající se ze čtyř 

oddílů s celkovým počtem 26 otázek. Kaţdý dotázaný měl moţnost kromě mnou 

nadefinovaných odpovědí, uznal-li to za vhodné, svou volbu ještě upřesnit.  

V úvodu jsem si poloţila několik hypotéz, které jsem dle odpovědí v dotazníku potvrdila či 

vyvrátila. 

Hypotéza 1: Zaměstnání ve vybrané společnosti je zaměstnanci vnímáno kladně. 

Důkazem potvrzení této hypotézy je fakt, ţe 92% respondentů by si vybralo tuto 

společnost při výběru zaměstnání opětovně. 

Potvrzení hypotézy č. 1 je zvláště důleţité z pohledu společnosti. Vytváří podmínky 

k udrţení fluktuace na zdravé hladině. 

Hypotéza 2: Vztah zaměstnanců k cílům vybrané společnosti je kladný. 

Tato hypotéza byla potvrzena při analýze spokojenosti mezi zaměstnanci. 93% kladných 

odpovědí svědčí o tom, ţe si zaměstnanci uvědomují důleţitost stanovování a dosahování 

cílů. 

Z pohledu nadřízených je zde velmi dobře vidět, ţe seznamují své podřízené se 

stanovenými cíly a vysvětlují jim příčiny a vize, které společnost vedly k jejich nastavení. 

Hypotéza 3: Benefity poskytované zaměstnancům společnosti jsou zaměstnanci vnímány 

pozitivně. 

I tato hypotéza se potvrdila, zaměstnanci hodnotili benefity kladně. K nejlépe vnímaným 

benefitům patří 1 týden dovolené navíc, osobní volno, cafeteria (flexibilní volba benefitů), 

penzijní připojištění a zaměstnanecké telefony. 

Hypotéza 4: Přímý nadřízený zastává svou funkci zodpovědně 
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Tato hypotéza byla rovněţ potvrzena. Většina respondentů hodnotila své přímé nadřízené 

kladně. 

V této oblasti bych však doporučila oddělení řízení lidských zdrojů blíţe analyzovat volby 

hodnocení spokojen a velmi nespokojen, například pomocí přítomnosti vedení na týmové 

poradě či společnou diskusí nad jednotlivými pohledy. Můţe se zde vyjasnit celá řada 

připomínek. 

Výsledky prvních tří hypotéz svědčí o dobrém vztahu mezi vybranou společností a jejími 

zaměstnanci. Úkolem pro budoucí období je tyto vztahy udrţovat na tomto stupni, 

případně je ještě vylepšit. U čtvrté hypotézy je důleţité soustředit se na pravidelné 

zjišťování pohledu podřízených na svého přímého nadřízeného, vyhodnocovat objektivní 

výstupy, váţně se zabývat s kaţdým, i nepříjemným, podnětem. 
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6 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo provedení analýzy spokojenosti zaměstnanců. Analýza 

byla provedena na jedné části oblastní pobočky ve vybrané akciové společnosti. Jednalo se 

o zákaznické centrum, které se věnuje problematice zákazníků s uzavřenou smlouvou na 

IČ. Výsledkem mělo být zjištění, zda má spokojenost zaměstnance vliv na jeho pracovní 

výkon. Dále pak navrţení případných opatření, která povedou k dosaţení rovnováhy mezi 

poţadavky nadřízených a očekáváním zaměstnanců. 

Práci jsem rozdělila celkem do šesti kapitol. Stěţejní částí byla kapitola č. 4, ve které jsem 

se zabývala analýzou spokojenosti zaměstnanců, a kapitola č. 5, kde jsem zpracovala 

vyhodnocení dané analýzy včetně potvrzení či vyvrácení hypotéz. 

Výsledky prvních tří hypotéz svědčí o dobrém vztahu mezi touto společností a jejími 

zaměstnanci. Úkolem pro budoucí období je tyto vztahy udrţovat na tomto stupni, 

případně je ještě vylepšit. U čtvrté hypotézy je důleţité soustředit se na pravidelné 

zjišťování pohledu podřízených na svého přímého nadřízeného, vyhodnotit objektivní 

výstupy, váţně se zabývat kaţdým, i nepříjemným, podnětem. 

Zaměstnanci, kteří pracují pro tuto společnost, jsou spokojeni a doporučují ji své rodině i 

svým známým. Pracovní výkon zaměstnanců roste, kdyţ mají přesně definované cíle a 

vědí, ţe se mohou kdykoliv obrátit pro podporu, pomoc či vysvětlení na svého přímého 

nadřízeného. 

Poţadavky nadřízených jsou zaměstnancům vţdy představeny a vysvětleny na konkrétních 

příkladech. Zaměstnanci mají moţnost se k nim vyjádřit. Plnění poţadavků se následně 

promítne do cílů, za které jsou zaměstnanci odměňováni. 

Přínos své bakalářské práce vidím v tom, ţe jsem výsledky svého dotazníkového šetření 

předala oddělení řízení lidských zdrojů společnosti, které o ně projevilo zájem. Věřím, ţe 

mnou zjištěné poznatky budou vyuţity při další práci se zaměstnanci, a to nejen v části 

zákaznického centra, kde byl dotazníkový průzkum prováděn. Smysluplné zakončení celé 

své práce vidím rovněţ v poskytnutí zpětné vazby respondentům, se kterými jsem 

spolupracovala při zpracovávání svého dotazníku. 



Eva Chudybová: Analýza spokojenosti zaměstnanců a.s. 

2011 39 

7 Seznam použité literatury 

FRITZ, Hannelore. Spokojeně v zaměstnání. Praha : Portál, s.r.o., 2006. 200 s. 

KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů : Základy moderní personalistiky. 4. rozšířené a 

doplněné vydání. Praha: Management Press, s.r.o., 2009. 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3. 

FORSYTH, Patrick. Jak motivovat svůj tým. Praha : Grada Publishing, a.s., 2009. 112 s. 

ISBN 978-80-247-2128-6. 

BRANHAM, Leigh. Jak si udržet nejlepší zaměstnance. Brno : Computer Press, a.s., 2004. 

327 s. ISBN 80-251-0223-7. 

Interní dokument společnosti 

Etický kodex – interní dokument společnosti 

Zdroj: KUNERTOVÁ, Bohumila. Www.novinky.cz [online]. 2010-02-23 [cit. 2011-04-23]. 

Open space kanceláře škodí zdraví a mohou vést k paranoidnímu chování. Dostupné z 

WWW: <http://www.novinky.cz/zena/zdravi/195531-open-space-kancelare-skodi-zdravi-

a-mohou-vest-k-paranoidnimu-chovani.html>. 



Eva Chudybová: Analýza spokojenosti zaměstnanců a.s. 

2011 40 

8 Seznam obrázků, tabulek a grafů 

8.1 Seznam obrázků 

Obrázek č. 1: Základní organizační struktura společnosti ..................................................... 7 

Obrázek č. 2: Organizační struktura úseku prodeje a sluţeb ................................................. 7 

Obrázek č. 3: Organizační struktura útvaru provozu sluţeb .................................................. 8 

Obrázek č. 4: Organizační struktura oddělení firemního provozu sluţeb ............................. 8 

8.2 Seznam tabulek a grafů 

Tabulka č. 3.5.1 ...................................................................................................................... 8 

Tabulka č. 1 .......................................................................................................................... 10 

Graf č. 1 ............................................................................................................................... 10 

Tabulka č. 2 .......................................................................................................................... 11 

Graf č. 2 ............................................................................................................................... 11 

Tabulka č. 3 .......................................................................................................................... 12 

Graf č. 3 ............................................................................................................................... 12 

Tabulka č. 4 .......................................................................................................................... 13 

Graf č. 4 ............................................................................................................................... 13 

Tabulka č. 5 .......................................................................................................................... 14 

Graf č. 5 ............................................................................................................................... 14 

Tabulka č. 6 .......................................................................................................................... 15 

Graf č. 6 ............................................................................................................................... 15 

Tabulka č. 7 .......................................................................................................................... 16 

Graf č. 7 ............................................................................................................................... 16 

Tabulka č. 8 .......................................................................................................................... 17 

Graf č. 8 ............................................................................................................................... 17 

Tabulka č. 9 .......................................................................................................................... 18 

Graf č. 9 ............................................................................................................................... 18 

Tabulka č. 10 ........................................................................................................................ 19 

Graf č. 10 ............................................................................................................................. 19 

Tabulka č. 11 ........................................................................................................................ 20 

Graf č. 11 ............................................................................................................................. 20 

Tabulka č. 12 ........................................................................................................................ 21 

Graf č. 12 ............................................................................................................................. 21 

Tabulka č. 13 ........................................................................................................................ 22 

Graf č. 13 ............................................................................................................................. 22 

Tabulka č. 14 ........................................................................................................................ 23 

Graf č. 14 ............................................................................................................................. 23 

Tabulka č. 15 ........................................................................................................................ 24 

Graf č. 15 ............................................................................................................................. 24 

Tabulka č. 16 ........................................................................................................................ 25 

Graf č. 16 ............................................................................................................................. 25 

Tabulka č. 17 ........................................................................................................................ 26 

Graf č. 17 ............................................................................................................................. 26 

Tabulka č. 18 ........................................................................................................................ 27 

Graf č. 18 ............................................................................................................................. 27 

Tabulka č. 19 ........................................................................................................................ 28 

Graf č. 19 ............................................................................................................................. 28 



Eva Chudybová: Analýza spokojenosti zaměstnanců a.s. 

2011 41 

Tabulka č. 20 ........................................................................................................................ 29 

Graf č. 20 ............................................................................................................................. 29 

Tabulka č. 21 ........................................................................................................................ 30 

Graf č. 21 ............................................................................................................................. 30 

Tabulka č. 22 ........................................................................................................................ 31 

Graf č. 22 ............................................................................................................................. 31 

Tabulka č. 23 ........................................................................................................................ 32 

Graf č. 23 ............................................................................................................................. 32 

Tabulka č. 24 ........................................................................................................................ 33 

Graf č. 24 ............................................................................................................................. 33 

Tabulka č. 25 ........................................................................................................................ 34 

Graf č. 25 ............................................................................................................................. 34 

Tabulka č. 26 ........................................................................................................................ 35 

Graf č. 26 ............................................................................................................................. 35 

 



Eva Chudybová: Analýza spokojenosti zaměstnanců a.s. 

2011 42 

9 Přílohy 

9.1 Příloha č. 1 

Dotazník spokojenosti zaměstnanců akciové společnosti  

Váţené kolegyně a kolegové,  

v rámci vypracování své bakalářské práce se na vás obracím s prosbou o vyplnění 

přiloţeného dotazníku. Budu velmi ráda, kdyţ si najdete čas na zodpovězení následujících 

26 otázek.  Zpracované výsledky budou poskytnuty oddělení Řízení lidských zdrojů, které 

se na jejich základě pokusí zvyšovat vaši spokojenost případně řešit zjištěné problémové 

oblasti. 

Dotazník je zcela anonymní. Budu ráda, kdyţ vaši volbu odpovědi upřesníte. Vyplňování 

je velmi jednoduché a rychlé, stačí pouze kříţkem označit odpověď, která nejlépe 

odpovídá vašemu názoru. Vyplněný dotazník si přijdu osobně vyzvednout. 

Předem děkuji za spolupráci 

Eva Chudybová 

Oddíl A 

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

 Naprosto spokojen/a 

 Velmi spokojen/a 

 Spokojen/a 

 Velmi nespokojen/a 

 Naprosto nespokojen/a 

Upřesnění volby (nepovinné): ………………...……………………………………. 

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

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Upřesnění volby (nepovinné): ………………...……………………………………. 
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3. Vybral/a byste si opět tuto společnost při výběru zaměstnání? 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Upřesnění volby (nepovinné): ………………...……………………………………. 

4. Znáte cíle této společnosti? 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Upřesnění volby (nepovinné):………………...……………………………………. 

5. Jaký máte vztah k těmto cílům? 

 Jde i o můj zájem 

 Povaţuji je za dobré 

 Z mého pohledu jsou špatné 

 Vůbec nevím jaké jsou 

 Ţádný 

Upřesnění volby (nepovinné): ………………...……………………………………. 

Oddíl B 

6. Odvádí podle vás oddělení Zákaznického centra, ve které pracujete, kvalitní práci? 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Upřesnění volby (nepovinné): ………………...……………………………………. 

7. Jste seznámen/a s tím, jaká práce a v jaké kvalitě se od vás očekává? 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Upřesnění volby (nepovinné): ………………...……………………………………. 

8. Je práce, kterou vykonáváte, rozmanitá? 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Upřesnění volby (nepovinné): ………………...……………………………………. 
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9. K vykonávání této práce máte k dispozici vše, co potřebujete? (pracovní pomůcky, 

software, …) 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Upřesnění volby (nepovinné): ………………...……………………………………. 

10. Jak jste spokojen/a s pracovním prostředím? (ergonomie práce - klimatizace, osvětlení, 

prostor, hluk, …) 

 Naprosto spokojen/a 

 Velmi spokojen/a 

 Spokojen/a 

 Velmi nespokojen/a 

 Naprosto nespokojen/a 

Upřesnění volby (nepovinné): ………………...……………………………………. 

11. Jste spokojen/a s umístěním pracoviště z pohledu dopravy do zaměstnání? 

 Naprosto spokojen/a 

 Velmi spokojen/a 

 Spokojen/a 

 Velmi nespokojen/a 

 Naprosto nespokojen/a 

Upřesnění volby (nepovinné): ………………...……………………………………. 

12. Jste spokojen/a s tím, kolik hodin týdně odpracujete nad rámec pracovní doby? 

 Naprosto spokojen/a 

 Velmi spokojen/a 

 Spokojen/a 

 Velmi nespokojen/a 

 Naprosto nespokojen/a 

Upřesnění volby (nepovinné): ………………...……………………………………. 

13. Jste spokojen/a s celkovou atmosférou na pracovišti? 

 Naprosto spokojen/a 

 Velmi spokojen/a 

 Spokojen/a 

 Velmi nespokojen/a 

 Naprosto nespokojen/a 

Upřesnění volby (nepovinné): ………………...……………………………………. 
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Oddíl C 

14. Jste spokojen/a se zaměstnaneckými benefity, které vám společnost poskytuje? 

Zaměstnanecké 

benefity: 

Naprosto 

spokojen/a 

Velmi 

spokojen/a 
Spokojen/a 

Velmi 

nespokojen/a 

Naprosto 

nespokojen/a 

1 týden dovolené 

navíc 

     

Osobní volno      

Vzdělávání a rozvoj      

Cafeteria (flexibilní 

volba benefitů) 

     

Penzijní připojištění      

Zaměstnanecké 

telefony 

     

Zdravotní péče      

Slevy na zboţí a 

nákup sluţeb 

     

Je nějaká oblast, kterou jako zaměstnanecký benefit postrádáte? Pokud ano, jaká? 

Prosím upřesněte: …………………………………………………………. 

15. Jste spokojen/a s pravidly odměňování a osobního ohodnocení? 

 Naprosto spokojen/a 

 Velmi spokojen/a 

 Spokojen/a 

 Velmi nespokojen/a 

 Naprosto nespokojen/a 

Upřesnění volby (nepovinné): ………………...……………………………………. 

16. Jste spokojen/a se svým přímým nadřízeným? 

 Naprosto spokojen/a 

 Velmi spokojen/a 

 Spokojen/a 

 Velmi nespokojen/a 

 Naprosto nespokojen/a 

Upřesnění volby (nepovinné): ………………...……………………………………. 

17. Pochválil vás přímý nadřízený v posledním měsíci za dobře odvedenou práci? 

 Ano 

 Ne 

Upřesnění volby (nepovinné): ………………...……………………………………. 
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18. Přímý nadřízený vás podporuje a naslouchá vám? 

 Ano 

 Ne 

Upřesnění volby (nepovinné): ………………...……………………………………. 

19. Podporuje vás přímý nadřízený při vašem profesním rozvoji? 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Upřesnění volby (nepovinné): ………………...……………………………………. 

20. Povaţujete kolektiv, ve kterém pracujete, za přátelský? 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Upřesnění volby (nepovinné): ………………...……………………………………. 

21. Jste spokojen/a s tím, jak váš tým funguje? 

 Naprosto spokojen/a 

 Velmi spokojen/a 

 Spokojen/a 

 Velmi nespokojen/a 

 Naprosto nespokojen/a 

Upřesnění volby (nepovinné): ………………...……………………………………. 

22. Je hodnocení vašeho přímého nadřízeného z vašeho pohledu spravedlivé? 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Upřesnění volby (nepovinné): ………………...……………………………………. 

23. Jste spokojen/a s vaším přímým nadřízeným z níţe uvedeného pohledu? 

 
Naprosto 

spokojen/a 

Velmi 

spokojen/a 
Spokojen/a 

Velmi 

nespokojen/a 

Naprosto 

nespokojen/a 

Odbornost      

Předávání informací      

Vedení týmu       

Lidský přístup      
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Oddíl D 

24. Jste? 

 Muţ 

 Ţena 

 

25. Do jaké věkové skupiny patříte? 

 18 - 25 

 26 – 30 

 31 – 35 

 36 a více 

 

26. Jak dlouho ve společnosti pracujete? 

 Méně neţ 1 rok 

 1 – 4 roky 

 4,1 – 8 let 

 8,1 a více let 

 


