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1. ÚVOD 

 

Práce je jednou z hlavních činností naplňující většinu dospělého lidského života, díky 

ní člověk často odhaluje nové potřeby a zájmy a naopak přichází o svůj volný čas. To jakou 

práci bude člověk vykonávat je jen na jeho volbě, svůj pracovní kolektiv je ještě schopný 

do určité míry ovlivnit. Existují ale mnohé oblasti, které pracovník sám ovlivnit nedokáže, 

proto je tu právě organizace, která by měla dbát nejen na vysoké výkony pracovníka, ale také 

na jeho spokojenost s okolnostmi práce. 

Přesný návod na dosažení spokojenosti pracovníků neexistuje. K dispozici je sice 

mnoho teorií, jež se snaží odpovědět na otázky o příčinách lidského chování, stále jsou ale 

objektem spokojenosti lidé a příčiny jejich spokojenosti se liší jedinec od jedince. 

Skutečnosti, které připadají jedné osobě důležité, mohou být pro někoho jiného zcela 

bezvýznamné.  

Každý manažer jistě potvrdí, že zaměstnanci, jako lidský kapitál jsou zpravidla jedním 

z nejdražších kapitálů v organizaci. Proto je důležité umět s tímto zdrojem správně pracovat, 

znát jeho potřeby a skutečnosti, které ho ovlivňují. Umět správně stimulovat lidský kapitál, je 

umění, kterému se je třeba stále učit, protože stejně jako doba, mění se i lidé, jejich postoje a 

potřeby. Spokojení zaměstnanci jsou známkou dobré péče organizace, dle základních 

psychologických poznatků má plnění přání a uspokojování potřeb vliv na pozitivní postoje 

zaměstnanců. Příčin negativních postojů je mnoho a mohou se projevit ve formě absentérství 

nebo vysoké fluktuace. 

Prostřednictvím pravidelného zkoumání spokojenosti v organizaci, má vedení možnost 

získat zásadní informace o spokojenosti či nespokojenosti svých zaměstnanců a následně na 

tato zjištění reagovat skrze zavedení vhodných opatření.  

 

Cílem diplomové práce je zjistit vývoj spokojenosti zaměstnanců ve společnosti MSA, 

a.s. v letech 2008, 2009 a 2011, v oblastech vnitřních faktorů motivace (plat; vztahy 

k nadřízeným, podřízeným a kolegům; politika a řízení firmy, pracovní podmínky; jistota 

pracovního místa) i vnějších faktorů motivace (uznání, práce sama, vzestup, odpovědnost a 

možnost dalšího rozvoje). Zároveň si práce klade za cíl určit míru fluktuace a míru odchodů z 

organizace jako ukazatel spokojenosti zaměstnanců.  
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2. TEORETICKÉ PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ SPOKOJENOSTI 

ZAMĚSTNANCŮ V ORGANIZACÍCH 
 

2.1  Pracovní spokojenost 

Pracovní spokojenost je nejspíše nejintenzivněji zkoumaný koncept pracovní a 

podnikové psychologie – jen do roku 2000 bylo zveřejněno na 11000 průzkumů, které se 

nějakým způsobem zabývaly pracovní spokojeností. Původně byla hlavním důvodem 

zkoumání hypotéza tvrdící, že spokojeni zaměstnanci podávají větší výkony. Intenzivní 

kritiky se této teorii dostalo z řad praktiků, kteří často používali výrok že „šťastné krávy 

dávají více mléka“, ale i přes tyto názory se dlouhodobě zájem o tuto problematiku neoslabil 

(Nedringer, Blickle, Schaper 2011). 

Práce zabírá velkou část dne každého člověka, a tudíž i celého lidského života, z etického a 

humanistického hlediska je vhodné usilovat o spokojenost v pracovních činnostech 

zaměstnanců. Pracovní spokojenost může být samostatným humanistickým cílem ke 

zvyšování kvality života. Dále je možno spokojenost chápat jako prostředek k obohacení 

organizačních cílů, ve smyslu omezování absentérství, fluktuace zaměstnanců nebo podpora 

pracovní výkonnosti. Třetí možností jak na pracovní spokojenost pohlížet, je skrze 

celospolečenský cíl, vedoucí k zajištění pochopení ekonomického a společenského systému 

(Kauffeld, Schermully, 2011). 

Pracovní spokojenost je i nadále v různých souvislostech intenzivně zkoumána jako 

hodnotové kritérium (např. Zvýší se spokojenost, když budou zaměstnanci zapojeni do 

rozhodování?), jako prediktor (např.: Odvíjí se vazba pracovníků na společnosti od pracovní 

spokojenosti?“), moderační veličina, které rozhoduje o těsnosti vztahů mezi dalšími 

veličinami (např.: Souvisí spolu zapojení (účast) zaměstnanců a jejich výkon jen tehdy, jsou-li 

zaměstnanci se svou prací spokojeni?). 

 Dle základních psychologických poznatků vznikají pozitivní postoje, pokud jsou 

plněna přání a uspokojovány potřeby – z tohoto pohledu lze pracovní spokojenost chápat jako 

výsledek motivace. S ohledem na mnohostrannost práce je možné vztáhnout k pozitivním či 

negativním postojům různé charakteristiky jako jsou například pracovní úkoly, vztahy 

s nadřízenými, kolegy a podřízenými, šance na kariérní postupy, finanční ohodnocení atd. ( 

Nedringer, Blickle, Schaper 2011) Je běžné že pracovník, jenž je spokojený se svým platem, 

může být zároveň nespokojen s pracovní náplní. Největší vliv na všeobecnou spokojenost má 
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ze zmiňovaných charakteristik spokojenost s finančním ohodnocením, s pracovní náplní a 

vztahy s nadřízenými (Kauffeld, Schermully, 2011). 

Pro určení úrovně spokojenosti se jak v tuzemských, tak v zahraničních společnostech užívá 

job description index (JID). Soustřeďuje se na 5 základních aspektů, kterými jsou mzda, 

možnost postupu, hodnocení nadřízeného, samotná práce a vztahy se spolupracovníky. 

V našich českých podmínkách byl JID doplněn o fyzické podmínky práce a péči podniku o 

pracovníky. V Německu existuje obdoba JID od Neubergra a Allerbecka (1978) s názvem 

Arbeitsbeschreibungsbogen (ABB). Pomocí 81 pokládaných otázek se měří různé stránky 

pracovního spokojenosti. Zkoumané oblasti jsou stejné jako u JID a stejná je také 

čtyřstupňová škála, která umožňuje obdržet od respondentů vyhraněně pozitivní či negativní 

odpovědi. (Pauknerová, 2012 a Kauffeld, Schermully, 2011) ABB se v mnoha výzkumech 

prokázal jako spolehlivý a hodnotově platný nástroj zkoumání, přesto vyvstávají problémy při 

měření pracovní spokojenosti. Kauffeld a Schermully (2011) je vidí ve: 

- volbě pouze určitých aspektů pracovní spokojenosti 

- subjektivním vnímání reality 

- sociální potřebnosti 

- racionalitě 

- náladě a hodnocení. 

2. 2  Motivace 

Hlavním podnětem zabývání se motivací lidského chování je potřeba odpovědět na 

otázku „Proč?“ Lidé se snaží udržet to co mají, případně chtějí dosáhnout nového zaměření 

nebo intenzifikace chování.  

Motivace je proces skládající se z prožitků a aktivit člověka, ty dále tvoří další složky, jako 

jsou pocity, myšlenky, automatické reakce, jednání aj. Motivy není možné pozorovat nebo 

objektivizovat přímo. Jedná se o předpokládané příčiny vysvětlující individuální chování 

člověka. Podobně jako na vlastnosti jsou motivy relativně přetrvávajícím jevem (např. 

v případě hodnota a cílů jedince). Slouží k vysvětlení určitého opakujícího se chování, 

přesahujícího hranice konkrétních situací. Motivy jsou charakteristické potřebou dosažení 

určitého vyššího cíle, oproti tomu pudy a potřeby jsou zaměřeny na odstranění základních 

stavů nedostatku, jako je hlad nebo spánek. 

Každý člověk je jistým způsobem motivován, motivace každého člověka se projevuje v jeho 

chování, které sám považuje za smysluplné. V organizaci je žádoucí, aby se lidé projevovali 
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určitým způsobem a tím bylo dosaženo stanovených cílů. Zajištění takovéhoto stavu není ale 

jednoduché, jelikož vnitřní situace a motivace dotyčných osob je často rozdílná od potřeb 

organizace (Kasper, Mayrhofer, 2005). 

Motivy lze třídit například na prvotní a odvozené, vrozené a získané, plně či částečně vědomé 

a neuvědomované, materiální a duchovní, aj. 

Madsenův přístup ze 70. a 80. let 20 století pojímá klasifikaci motivů dosti komplexně. Jedná 

se o klasifikační projekt dělící motivy na primární a sekundární. Ústřední motivační funkci 

mají primární motivy, ty jsou od narození do smrti naprogramované a deformované pouze 

patogenními příčinami. Madsen do nich řadí „ hlad, žízeň, sexuální touhu, zachování tělesné 

teploty, pečování (v kontextu mateřství), vyhýbání se bolesti, exkreci, kyslíkové zabezpečení, 

odpočinek a spánek, aktivitu, bezpečí (vs. strach), agresi.“ K těmto primárním přiřazuje 

sekundární motivy, které jsou psychogenní, jejich uplatňování v centrálním nastavení jedince 

se rozvíjí učením. Jedná se o sociální kontakt, dosažení úspěšného výkonu, moc, vlastnictví 

(Dvořáková a kol. 2007, s. 152). 

„Motivovanost vyjadřuje získaný relativně užitný aktuální obraz o motivaci subjektu, 

respektive spíše vypovídá o dílčím souboru motivů jedince, získaném psychologickými 

metodami. Nezahrnuje jen osobní výpověď subjektu o motivech, ale situačně jej prověřuje“ 

(Dvořáková a kol. 2007).  

 

2.3  Motivace ve sféře práce 

Podstatným atributem, který se promítá celou lidskou historií je práce. Práce 

významně ovlivňuje vnitřní svět motivů, pomáhá člověku odhalit nové potřeby i zájmy. Stává 

se sama o sobě faktorem životního zájmu. V některých obdobích života se může jednot o 

ústřední hodnotu, ale práce jedince také omezuje, nejen že bere volný čas, ale vytváří také 

potřeby nicnedělání, které tělo také potřebuje. Důležitá je rovnováha mezi jednotlivými 

hodnotami. Přirozeným krédem lidského života by mělo být „chtít pracovat, umět pracovat, 

rád pracovat a umět odpočívaz“ (Dvořáková a kol. 2007). 

Motivace pracovníků má velký význam jak v teorii, tak v praxi. Lidé jsou podstatnou součástí 

organizací a pro přežití organizace je důležité, aby v nich lidé chtěli po určitou dobu pracovat, 

aby plnili úkoly očekávaným způsobem a aby byli tvořiví a inovační. Mezinárodní tlaky a 

měnící se podmínky prostředí nutí organizace zvyšovat svou výkonnost a efektivitu. Zčásti je 
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tento úkol spojen se schopností organizace motivovat své pracovníky, aby cílevědomě 

využívali své schopnosti a kvalifikace ve prospěch organizace. Moderní technický vývoj vede 

v některých oborech k vytváření celostně orientovaných pracovních míst. Velkou roli na 

těchto pracovištích hraje motivace k připravenosti převzít větší odpovědnost, či využít 

získanou kvalifikaci (Kasper, Mayrhofer, 2005). 

Teorii motivace k práci, která má být použita v praxi a má účinně ovlivnit kvalitu 

vedení lidí, tvoří souhrn teoretických poznatků, jenž se musí stát součástí znalostí vedoucích 

pracovníků (manažerů). Nelze očekávat, že manažeři budou plnit funkci profesionálních 

psychologů, protože se jedná o velmi specializovanou profesní činnost, je ale důležité aby 

zvládali osvědčené základní principy řízení lidí, které vycházejí z empiricky zjištěných a 

teoreticky zobecněných závislostí. U velkých organizací je typické, že management má 

možnost spolupracovat s profesionálními psychology v rámci externích poradenských 

společností. I přesto manažeři musí vládnout základními metodami a postupy vedení a 

motivace lidí. 

Dle Dvořákové a kol. (2007, str.162) bývají v praxi formulovány základní principy, tzv. 

manažerské motivační strategie, která se týká vedení lidí při plnění hlavních cílů 

organizace. Je určena vedoucím pracovníkům na všech stupních řízení a je charakteristická 

těmito body: 

- „spojení krátkodobého (situačního) a dlouhodobého (strategického) aspektu práce, 

- individualizace přístupu podle specifik organizace spojená se snahou o 

programovatelnost řešení, 

- realizovatelnost rozhodnutí v praktickém řízení, 

- použitelnost metod i pro neprofesionála v oblasti psychologie, 

- možnost součinnosti a používání odborných služeb poradenských organizací.“ 

2.4  Stimulace 

„Stimulace představuje takové vnější působení na psychiku člověka, v jehož důsledku 

dochází k určitým změnám jeho činnosti prostřednictvím změny psychických procesů, 

prostřednicvím změny jeho motivace.“ (Provazník, Komárková 2004, in Pauknerová 2012) 

Stimulem je jakýkoliv podnět, který vyvolá změnu v motivaci. Podněty lze členit na vnitřní, 

(impulzy), jimiž může být například bolest zubů a vnější (incentivy), takovýmto podnětem je 

například finanční odměna nebo pochvala atd. 
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Stimulace k práci se rozumí cílevědomé ovlivňování pracovní motivace zaměstnanců, kde 

podnik sleduje dva cíle. Prvním je podpora vhodného přístupu pracovníků k pracovním 

činnostem a druhým je zaměření se na další osobní rozvoj pracovníků. Pauknerová tvrdí, že 

v podnicích se lze setkat se případy, kdy za stimulujícího činitele je pokládán faktor, který 

žádnou stimulaci nepřináší a může vyvolat tzv. bumerangový efekt (dosažení přesného opaku, 

žádoucího efektu) (Pauknerová, 2012). 

Postup organizace při ovlivňování pracovního výkonu a postojů zaměstnanců 

Chce-li se organizace zaměřit na specifikaci motivů k práci je nutné, aby specifikovala hlavní 

problémy: 

1. Které cíle musí být podpořeny managementem lidských zdrojů?  

Jedná se o převzetí cílů z celkové strategie organizace do strategie lidských zdrojů a 

následná tvorba soustavy nástrojů stimulace k práci, která tvoří motivační strategii. 

2. Jaké jsou silné a slabé stránky organizace v oblastech, jenž rozhodují o naplnění cílů? 

3. Jaké nástroje budou využity a jak budou konstruovány? 

4. Jaké bude propojení s ostatními nástroji managementu, aby působení nástrojů bylo 

smysluplné? 

Nástroje použité jako pracovní stimuly pro jednotlivé zaměstnance mohou mít hmotný 

i nehmotný charakter a lze je členit do různých kategorií, jak to činí například 

Dvořáková a kol.(2007): 

- hmotné ohodnocení pracovního výkonu mzdou, prémií, bonusem, odměnou, 

případně i sankce, kterou může být snížení pracovního odhodnocení, 

- možnost spoluúčasti na řízení, 

- hmotné stimuly působící zprostředkovaně jako např, vzdělávací akce, 

financování rozvoje kvalifikace, studijní pobyty a stáže,  

- sociální požitky nebo jiné zaměstnanecké výhody, které zaměstnavatel poskytuje 

svým zaměstnancům, 

- veřejné uznání práce nejlepších zaměstnanců a také jiné formy ocenění, 

- ocenění principu seniority a věrnosti organizaci 

- vytváření pocitu sociální jistoty zaměstnance a jeho rodiny, vycházející 

z kvalitního pracovního výkonu, 

- podpora outplacementem při nutnosti snižování stavů zaměstnanců, 
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- delegování pravomocí na nižší pozice (nebo také ztráta pozice), povyšování na 

základě kladných výsledků práce, 

- obohacování pracovní náplně o větší samostatnost a kreativní prvky, 

- cílevědomé vytváření pozitivního klimatu v mezilidských vztazích, podpora 

organizační kultury a zlepšování image společnosti v očích veřejnosti, 

- mezi nepřímé stimuly patří i důležitost vybírání vhodných zaměstnanců, jejich 

vlastnosti prokazují pozitivní hodnotovou orientaci člověka, jenž předpokládají 

pozitivní postoje k práci a sociálnímu okolí,  

- vrcholový management je třeba stimulovat dlouhodobými pobítkami, které mají 

závislost na výsledcích hospodaření podniku a jeho tržní hodnotě. 

 

Účinnost jednotlivých stimulů práce je rozdílná u různých skupin zaměstnanců. Každý člověk 

má jiné potřeby, které mají v danou chvíli i různou intenzitu a proto je důležité, aby byl 

motivační program „namíchán“ dle motivační struktury jednotlivých skupin zaměstnanců 

(Dvořáková a kol. 2007). 

Jak již bylo řečeno, jedním z úkolu manažera je motivace podřízených. Je třeba, aby správně a 

vyváženě využíval motivačních nástrojů, jak dlouhodobých i okamžitých, tak pozitivních i 

negativních. Jedná se o jeden z nejsložitějších manažerských úkolů a chybná motivace může 

organizaci přijít velmi draho. Podcenění významu motivace, či nesprávné pochopení jejich 

nástrojů vede přímo ke ztrátě produktivity. Demotivující vliv, má také nevhodné manažerské 

jednání. Základní příčinou nedostatečné motivace je fakt, že manažeři se soustřeďují na své 

urgentní úkoly a zapomínají často na dlouhodobou stimulaci zaměstnanců, což má za přímý 

důsledek pokles morálky a někdy i odchod zaměstnanců ze společnosti. Řešit v takovémto 

okamžiku motivaci zaměstnanců je již ale mnohem složitější. Samozřejmě, že v každém 

podniku je určité procento osob, které motivovat nelze, je třeba takového osoby, ale včas 

rozeznat a pokud je motivovat opravdu nelze, tak se s nimi rozloučit, protože by byli pro 

společnost pouhou přítěží (Urban, 2010). 

Další chyby, kterých se vedoucí dopouštějí lze shrnout do několika vzájemně propojených 

bodů: Urban (2010) tvrdí: 

- vedoucí chápou dobrou práci jako samozřejmost a motivační nástroje nedostatečně 

povzbuzují (své motivační nástroje omezují na základní mzdu či plat) 

- vedoucí nechápou pojetí psychologické smlouvy 
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- vedoucí podceňují význam nefinanční motivace 

- vedoucí svým jednáním zaměstnance demotivují  

- vedoucí motivují zaměstnance k činnostem, které nejsou v souladu se zájmy 

organizace 

- vedoucí mají sklon přejímat jisté rozšířené motivační principy, jenž jsou ale 

nesprávné. 

 

2.5  Herzbergova teorie dvou dimenzí motivace k práci  

Teorií zabývajících se přístupem k motivaci lze najít mnoho. Všechny se snaží 

odpovědět na otázky o příčinách lidského chování a hledají veličiny, které je ovlivňují a 

upřesňují jednotlivé vztahy mezi nimi. 

Model motivace funguje na pobídkách a odměnách, které formují jisté postoje, ať už 

záporné či kladné a ty dále působí na osobní cíle. K dosažení každého cíle je nutné vyvinou 

určitou míru úsilí a cílevědomé úsilí vede k výkonu promítnutém v práci. Mezi výkonem a 

pobídkami (odměnami) existuje kladná souvislost (viz. Obrázek 2.1 Základní model 

„koloběh“ motivace; Kasper, Mayrhofer, 2005, str 241). 

 

Obr.2.1 Základní model: „koloběh“motivace  

Herzbergova teorie dvou faktorů je spolu s Maslowovou teorií potřeb nejznámější teorií 

motivace k práci. Stejně jako Maslow se i Herzberg ztotožňuje s tradicí humanistické 

psychologie. Jednotlivé dimenze jsou dány dualitou lidského života. Lidé usilují o růst a 

seberealizaci, zároveň se ale snaží vyhýbat bolesti a nelibosti. Základní model „koloběhu“ 

pobídky a 
odměny 

postoje 

cíle 

úsilí 

výkon 
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motivace (viz. výše) je obohacen o podstatnou proměnnou působící na pobídky a odměny, 

kterou je interní (externí) pracovní prostředí. 

Herzberg nechápe spokojenost jako jednorozměrnou veličinu obsahující pouze oblast 

„spokojenost“ ↔ „nespokojenost“. Na základě výzkumu určil existenci dvou nezávislých 

rozměrů pracovní spokojenosti, a tedy „pracovní nespokojenost ↔ pracovní ne-

nespokojenost“ a „pracovní spokojenost  ↔ pracovní ne-spokojenost“ Na oba rozměny 

působí různé skupiny faktorů, které dělí na dvě skupiny:  

1. Faktory vnější – hygienické (dissatisfaktory) 

Patří do nich plat, vztahy k nadřízeným, podřízeným a kolegům, politika a řízení 

firmy, status, pracovní podmínky a jistota pracovního místa. 

Mají-li tyto faktory negativní charakter vede celá situace k nespokojenosti 

zaměstnanců. Jsou-li naopak v dobrém stavu, nevyvolávají pracovní spokojenost (tzn. 

pracovníci jsou „ne-nespokojení“), protože faktory aktivně nevstupují do procesu. 

Jejich nedostatky mohou být částečně kompenzovány intenzivnějším působením 

motivátorů (např. v oblasti působení na dobré vztahy s vedením), všeobecně mají ale 

motivátory krátkodobý dopad. Působení faktorů hygieny je z velké části ovlivňováno 

vedením, tedy organizačním klimatem. 

 

2. Faktrovy vnitřní – motivátory (satisfaktory) 

Tvoří je úspěšný výkon, uznání, práce sama, vzestup, odpovědnost, možnosti dalšího 

rozvoje. 

Mají-li faktory této skupiny nepříznivou podobu, nevyvolávají přímo nespokojenost, 

ale pracovníci nejsou ani spokojení, ale ani nespokojení. Jsou-li motivátory pozitivně 

laděny, jsou podnětné a představují nejúčinnější složku motivace k práci. Pro jejich 

pozitivní naladění je ale směrodatná znalost vnitřního uspořádání potřeb zaměstnance 

a jeho osobní vlastnosti. Samozřejmě každý pracovník bude mít jiné preference než 

jaké má třeba jeho kolega. Satisfaktory ovlivňují kromě pracovní spokojenosti také 

pracovní výkon zaměstnance a to jeho přímé zvyšování (Kasper, Mayrhofer, 2005 a 

Dvořáková, 2007). 
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Pro sféru práce má Herzbergova teorie význam hlavně v oblasti strukturování pracovních míst 

se zaměřením na silnější uplatnění motivátorů. Větší pozornost je věnována činnostem 

s označením „ortodox job enrichement“ (překlad: obohacení zavedených pracovních náplní). 

Tyto činnosti jsou zaměřené na uplatnění motivátorů při vytváření pracovních míst. Dle 

Kaspera a Mayhofera (2005) se jedná se napříkla o: 

- samostatné plánování času a práce jednotlivců 

- vytvoření „minirozpočtů“, které mají u jednotlivce zvýšit odpovědnost za náklady 

- individuální odpovědnost za výsledky a přímá zpětná vazba pokud jde o vlastní výkon 

pracovníka 

- umožnění procesů učení, podporující psychický růst pracovníka, posilující kreativitu, 

samostatnost… 

Teorie satisfaktorů a dissatisfaktorů našla široké uplatnění v praxi. Jejím velkým plusem je 

její jednoduchost, dále zdůrazňuje věčně zaměřené aspekty pracovní činnosti manažerů. Toto 

ale činí na úkor otázky platů, příplatků a pracovních podmínek. Významné jsou také její 

etické a morální náznaky, pomocí kterých je možné účelně upravovat pracovní náplň. 

Jako každá jiná teorie má i Herzbergova teorie své kritiky. Vytýkáno jí hlavně je, že mezi 

oblastmi spokojenosti a nespokojenosti nejsou zachyceny přechody či mezioblasti. Tedy 

motivační faktory jsou vždy spojeny pouze extrémní spokojenost a s extrémní nespokojeností 

jsou naopak spojeny faktory hygieny. Dalším aspektem kritiky je skutečnost, že výsledky 

teorie byly potvzeny jen při použití metody kritických událostí (Kasper, Mayrhofer, 2005). 

Hlavním významem dvoufaktorové teorie je zjištění, že pracovní motivace souvisí s pracovní 

spokojeností, i když nepřímou úměrou. Pracovní spokojenost však automaticky neznamená 

motivovanost pracovníka.  

Pauknerévá (2012, str.175) uvádí schematické porovnání Maslowových a Herzbergových 

přístupů. 
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Tab. 2.1 Schématické porovnání Maslowovy teorie potřeb a Herzbergovy dvoufaktorové 

teorie motivace pracovního jednání  

Abraham Maslow Frederick Herzberg 

Potřeby 

růstové 

Potřeby seberealizační, 

sebeaktualizační 

Práce samotná, její obsah 

Osobní rozvoj 

Prožitek vlastního výkonu a úspěchu 

Odpovědnost 

Motivátory 

(satisfaktory) 

Potřeby 

deficitní 

Potřeby uznání a úcty 

Možnost postupu 

Uznání za prokázanou práci 

Status 

Faktory 

hygienické 

(dissatisfaktory) 

Sociální potřeby 

- potřeby 

sounáležitosti  

- potřeby lásky 

Mezilidské vztahy 

- s nadřízenými 

- s kolegy 

- s podřízenými 

Odborná kompetence nadřízeného 

Potřeby jistoty a bezpečí 

Personální politika a personální řízení 

Jistota práce (pracovní jistoty) 

Mzda 

Potřeby fyziologické  Pracovní podmínky 

(Pauknerová a kol, 2012, str 175) 

 

2.6  Pracovní podmínky  

Dle zákoníku práce (zákon č 262/2006 Sb.) jsou zaměstnavatelé povinni vytvářet 

zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce, a v souladu se 

zvláštními právními předpisy zajišťovat pro zaměstnance závodní preventivní péči (Business 

center, 2012). 

Pracovní podmínky vytváří velké množství faktorů, jakými jsou například hluk, osvětlení, 

čistota ovzduší, vibrace na provoze, vzhled samotného pracoviště a další. Zaměstnavatel se 

může rozhodnout, jakým způsobem tyto skutečnosti bude ovlivňovat, nejúčinnější je 

primární prevence. Ta má zmírnit nebo úplně eliminovat negativních podmínek, provádí se 

zpravidla poskytnutím ochranných pomůcek, investicemi do nových technologií atd. Dalším 

prostředkem je nabídka kvalitnější péče o zaměstnance - v tomto případě si zaměstnavatel 

uvědomuje rostoucí rizika spojená s pracovním prostředím a nabízí svým pracovníkům 
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prostředky k posílení odolnosti vůči některým zátěžovým faktorům, jako může být např. 

vzdělávání v technikách snižující vliv stressu. Není-li využito ani prevence ani kvalitnější 

péče, zbývá zaměstnavateli pouze možnost odstraňování nebo zmírnění negativních 

pracovních podmínek prostřednictvím lékařské péče či rehabilitace. 

Minimální požadavky na nezávadné pracovní prostředí jsou zakotveny v hygienické směrnici 

Ministerstva zdravotnictví ČR. Pokud zaměstnanci vznikla škoda z důvodu porušení péče o 

pracovní prostředí zaměstnavatelem, má zaměstnanec nárok vymáhat náhradu škody. Je však 

nutné, aby prokázal příčinnou souvislost mezi porušení povinnosti ze strany organizace a 

vznikem škody (např. trvalými následky na zdraví) (Kleibl, Dvořáková, Šubrt, 2001). 

V závislosti na důsledcích nepříznivého pracovního prostředí lze rozlišovat nepříjemné 

pracovní podmínky (nesnižují pracovní výkon, mění ale postoj pracovníka k podnikové 

realitě), rušivé pracovní podmínky (snižují pracovní výkon, např. nedostatečné osvětlení), 

škodlivé pracovní podmínky (poškozují organismus pracovníka, např. extrémní hluk). Je 

žádoucí, aby se organizace zabývala pracovními podmínkami i v případech, kdy neovlivňují 

pracovníky nepříznivě. Vhodné koncepční řešení umožňuje vytvořit takové pracovní 

prostředí, které zvýší komfort a pohodu pracovníků při výkonu pracovní činnosti 

(Pauknerová, 2012). 

 

2.7  Odměňování a zaměstnanecké benefity 

Peníze ve formě platu nebo jiné druhy odměn jsou nejobvyklejší odměnou a poskytují 

to, co většina lidí chce. „Herzberg a kol. (1957) zpochybnili účinnost peněz, neboť jak tvrdili, 

zatímco nedostatek může vyvolat nespokojenost, jejich obstatrání nemá za následek trvalou 

spokojenost.“ (Armstron, 2010) 

V době posledních deseti let, si jistě každý zaměstnanec mohl všimnout trendu v odměňování, 

kdy stále větší roli hraje pohyblivá složka mzdy a různé podnikové benefity, které může 

zaměstnanec získat. 

Systém odměňování každé firmy je založen hlavně na mzdové struktuře. Celý soubor, ale 

doplňují podněty nemzdového charakteru a soustava nehmotných stimulů. Postupně se i 

v našich podmínkách stále větší měrou prosazuje chápání systému odměňování v širším 

pojetí. 

Odměňování zaměstnanců lze rozdělit na: 
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- peněžité formy odměňování – do které zahrnujeme mzdu a všechny její složky, včetně 

v penězích poskytnuté benefity nebo podíly na hospodářských výsledcích. 

- nepeněžité formy odměňování – obsahují jednak skupinu odměn hmotné povahy, 

jejichž hodnotu lze vyjádřit v penězích (např. služební vůz, notebook, mobilní telefon 

atd.) a jednak výhody, které nemají hmotnou povahu a některé mohou být spojeny 

s hmotnými výhodami (např. prestižní ocenění pracovníka, uznání okolí, vnitrofiremní 

titul aj.) 

Zaměstnavatel sleduje svou mzdovou politiku s cílem získat kvalifikované pracovníky, dále 

se snaží stimulovat k výkonu a žádoucímu pracovnímu chování a v neposlední řadě je cílem 

zaměstnavatele udržet objem vyplácených mzdových prostředků v rozsahu, který neohrožuje 

konkurenceschopnost podniku. 

Většina pracovníků pozitivně hodnotí všechny hmotné a nehmotné složky systému 

odměňování, jenž jim přinášejí výhody a zvyšují jejich spokojenost. Nelze ale očekávat, že 

tato skutečnost sama o sobě přivede pracovníka k vyššímu výkonu (Kleibl, Dvořáková, Šubrt, 

2001). 

 

Ekonomika lidem často podsouvá, aby svou práci vykonávali jen za plat. Ve skutečnosti je ale 

k práci velmi důležitá vnitřní motivace. U vnitřně motivované práce se dosahuje pozitiv jako 

je vyšší uspokojení u zaměstnanců, lepší schopnost učit se, či menší náklady na dozor a 

disciplínu. 

„Vlivnými faktory na motivační účinek systémů odměňování jsou současné potřeby (jak 

naléhavě jsou peníze třeba), možnosti participace při rozvoji a údržbě systému odměňování 

jakož i přijatelnost systému.“(počítá se nejen výsledek, ale také odměna za výkon) (Kasper, 

Mayhofer, 2005, str.490). 

 

Mnozí, by mohli vidět negativum odměňování a zaměstnaneckých výhod v jejich finanční 

náročnost, ale chceme-li dosáhnout určitého cíle, je nutné obětovat určité prostředky k jeho 

dosažení. Pohlédneme-li na systém odměňování jako nástroj managementu, je třeba si 

uvědomit, že odměňování nemůže nahradit přímý operativní systém řízení ani strategické 

řízení rozvoje firem. Toto by snad mohlo být chápáno jako negativum, ale snaha přenášet tyto 

funkce na mzdový systém může být vyvolána buď bezradností, nebo alibismem řídícího 

článku (Kleibl, Dvořáková, Šubrt, 2001) 
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Odměňování jako takové se týká každého zaměstnance v podniku, od vrcholového 

managementu, přes úředníky, či dělníky, kteří každý měsíc dostanou své vydělané peníze na 

účet a ze zaměstnaneckých benefitů si zajdou třeba na oběd. Do okruhu osob, kterých se 

odměňování týká, můžeme zařadit třeba i důchodce, který poskytuje jen odborné konzultace a 

jeho odměna nemusí být ani finanční (Dvořáková a kol., 2007). 

 

Daňový rámec zaměstnaneckých benefitů 

Každý zaměstnavatel se snaží vést svůj podnik co nejvíce efektivně. Efektivnost se 

snaží zajistit i v poskytování benefitů, tzn. nejdříve se využijí daňově uznatelné benefity a až 

poté se hledají jiné druhy zaměstnaneckých výhod. Daňovou uznatelnost jednotlivých nákladů 

upravuje v České republice zákon o daních z příjmu, konkrétně se jedná například o odst. 9 

§ 6 zákona o daních z příjmů  

„Od daně jsou dále osvobozeny 

a) nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců 

související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněžní plnění vynaložená 

zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců... 

b) hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem 

zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování 

zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů,  

c) hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění ze sociálního 

fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou 

výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů zaměstnavatelem 

zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti, 

d) nepeněžní plnění poskytovaná z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního 

fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou 

výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě možnosti používat 

rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, předškolní zařízení, závodní knihovny, 

tělovýchovná a sportovní zařízení nebo ve formě příspěvku na kulturní pořady a 

sportovní akce; pokud jde však o poskytnutí rekreace včetně zájezdů, je u zaměstnance 

z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč 

za kalendářní rok. Jako plnění zaměstnavatele zaměstnanci se posuzuje i plnění 

poskytnuté pro rodinné příslušníky zaměstnance,  

f) zvýhodnění poskytovaná zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob svým 

zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům ve formě bezplatných nebo zlevněných 

jízdenek,  

ch) hodnota nepeněžních darů poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potřebpodle 

příslušného předpisu,6a) u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, 

hodnota nepeněžních darů poskytovaných za obdobných podmínek ze sociálních fondů 

nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou 
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výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to až do úhrnné výše 2000 

Kč ročně u každého zaměstnance, 

t) příjmy do výše 500 000 Kč poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc 

zaměstnanci v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v 

důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na územích, na 

kterých byl vyhlášen nouzový stav, za předpokladu, že tyto příjmy jsou vypláceny z 

fondu kulturních a sociálních potřeb,... 

u) příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na 

účet jeho zaměstnance u penzijního fondu,9a) maximálně však do výše 5 % 

vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 

na státní politiku zaměstnanosti 

p)  příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, částky 

pojistného, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na pojištění pro 

případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití nebo na důchodové pojištění, za 

podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 

kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let; v úhrnu však 

maximálně do výše 24 000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele. Sjednejte si penzijní 

připojištění v prodejním centru“ (Pospíšilík, 2010). 

Další daňová uznatelnost benefitů je uvedena v odst. 2 § 24 zákona o daních z příjmů  

Výdaji (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů jsou mimo 

jiné například: 

„j)  výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah 

doby odpočinku zaměstnanců vynaložené na: 

3.  provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje (náklady) spojené s odborným 

rozvojem zaměstnanců a rekvalifikací zaměstnanců, pokud souvisejí s předmětem 

činnosti zaměstnavatele,  

4.  provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na 

stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše  

 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného 

vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) při trvání pracovní cesty 5 až 12 

hodin podle zvláštního právního předpisu.23b) Příspěvek nelze uplatnit na 

stravování za zaměstnance, kterému vznikl nárok na stravné podle zvláštního 

právního předpisu.23b) Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se považuje 

i stravování zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných 

subjektů, 

5. práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu 

zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, 

zo) výdaje (náklady) vynaložené poplatníkem s příjmy podle § 7 na uhrazení úhrad za 

zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání 

http://prodej.finance.cz/


20 

 

výsledků dalšího vzdělávání, které souvisí s podnikatelskou nebo jinou samostatně 

výdělečnou činností poplatníka, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou 

se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u 

poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč“(Pospíšilík, 

2010). 

 

Všeobecným plusem trendu poskytování benefitů je nepochybně jistá svoboda společností. Je 

jen na nich, jakou cestou se vydají, zda využijí daňové úlevy nebo svým zaměstnancům 

namíchají benefity, které budou rozvíjet jejich dovednosti a tím i dále rozvíjet firmu.  

Tab. 2.2 Poskytování zaměstnaneckých benefitů velkými českými firmami dle průzkumu ING 

 

(Ruml, 2007) 

 

2.8  Míra odchodů 

 

Míra odchodů je také označována jako intenzita odchodů. Zahrnuje pohyb do i 

z podniku a je tradičním ukazatelem měřícím ztrátu pracovníků 

 

         počet pracovníků, kteří během určitého období (roku) odešli 

         průměrný počet pracovníků v tomtéž období 

 

Tato metoda se všeobecně používá, protože je snadno pochopitelná a ukazatel se  

i snadno vypočítává. Hlavním nedostatkem měření ztrát pracovníků pomocí podílu těch, kteří 

během daného období odcházejí, je to, že tento ukazatel může být nadhodnocen v důsledku 

Míra odchodů = x 100 
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vysoké mobility relativně malého podílu pracovních sil, zejména v obdobích, kdy se 

pracovníci obtížně získávají. 

Uvedený ukazatel může být nevhodný také v případech, kdy průměrný počet pracovníků, 

z něhož se vypočítává procentu, je vypočítán na základ nereprezentativních dosavadních 

trendů zkreslených výrazným růstem nebo poklesem počtu pracovníků během daného období 

(Armstrong, 1999). 

 

 

2.9  Mobilita a fluktuace  

 

Mobilitu měříme jako poměr mezi počtem odchodů a příchodů zaměstnanců a 

průměrným evidenčním stavem zaměstnanců. Armstrong (2002) uvádí následující vzorce 

výpočtů: 

 

  všichni odcházející (přicházející) 

  průměrný evidenční stav zaměstnanců 

 

  všichni odcházející 

      všichni přicházející 

 

Mobilita se musí udržovat na co nejnižší hladině, mobilita nesmí být nadměrná ani 

nulová. Optimální míra mobility se liší podle zaměření podniku, situace v odvětví, podle fáze, 

ve které se podnik nachází (Armstrong 2002). 

 

Kromě základní vnitropodnikové mobility a mobility mezi podnikem vnějším 

prostředím můžeme rozlišit i další formy pracovní mobility. Nový a kol.(1997) je člení na: 

- Horizontální a vertikální mobilita - horizontální mobility se jedná o přesunu pracovní 

síly bez změn v jejich pracovních pozicích. Zatímco u vertikální mobility dochází ke 

změně pracovní pozice pracovníka, to vede k sociálnímu vzestupu  nebo sestupu 

v hierarchii pracovních pozic.  

- Profesní mobilita – pracovník úplně mění své povolání a začíná pracovat na jiném 

místě  

Celkový pohyb   = 

Změna stavu      = 
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- Odchod z pracovního procesu – zaměstnanec buďto odchází dočasně a to například 

na mateřskou dovolenou nebo odchází trvale a to buďto do důchodu nebo je odchod 

spojen se smrtí zaměstnance. 

- Mobilita spojenou s migrací – mobilita je spojena se stěhováním obyvatelstva. 

- Ovlivnitelná a neovlivnitelná mobilita - ukazuje, jak moc může zaměstnavatel 

ovlivnit míru mobility v podniku. Do mobility neovlivnitelné patří především smrt 

zaměstnanci, odchod pracovníků do důchodu nebo změna pracovní schopnosti 

z důvodu úrazu nebo choroby.  

- Žádoucí a nežádoucí mobilita 

Posuzuje se, do jaké míry je každý jednotlivý přesun žádoucí či nežádoucí a jaké jsou 

hlediska jejich důsledků.  

 

Tab 2.3. Žádoucí a nežádoucí důsledky procesů pracovní mobility 

Hledisko Žádoucí důsledky Nežádoucí důsledky 

Společnost Přechod do progresivních a 

rozvojových oborů a odvětví; 

Stagnace či růst počtu pracovníků 

v neperspektivních odvětvích a 

oborech; 

Zaměstnavatel Změny výrobního programu; 

Omezení nerentabilní výroby; 

Odchod pracovníků s nevyhovující 

pracovní morálkou; 

Narušení kontinuity pracovního 

procesu a organizace práce; 

Pokles výkonnosti, růst 

zmetkovitosti; 

Růst nároků na řízení nových 

pracovníků; 

Ztráty ze zapracování a zácviku, nižší 

výkon; 

Pracovník Odchod ze zdravotních důvodů; 

Získání lepšího bytu; 

Zkrácení cesty do zaměstnání; 

Získání lépe placené, 

perspektivnější práce; 

Nebezpečí dekvalifikace; 

Zhoršení vztahu k práci; 

Pokles pracovní morálky 

(Nový, Surynek a kolektiv, 2006, str. 128) 

- Řízená a neřízená mobilita – řízená mobilita patří k řízení zaměstnanosti v podniku k 

mobilitě neřízené dochází většinou na základě rozhodnutí pracovníka.  

- Potencionální a reálná mobilita - mobilita, ke které v určitém časovém obchodí 

opravdu došlo, je označována jako reálná. Naproti tomu potencionální mobilita je 

taková, ke které může za určitých podmínek v budoucnu dojít.  
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- Mobilita aktivní a pasivní - Aktivní stránku tvoří řetězec procesů získávání, výběru, 

přijímání a orientace pracovníků. Pasivní vnější mobility pracovníků podniku pak 

tvoří několik způsobů ukončování pracovního poměru, tj. propouštěním a 

penzionování pracovníků, popřípadě rezignace a úmrtí (Nový a kolektiv, 1997). 

 

Fluktuace je částí mobility, která vyjadřuje počet rozvázání pracovního poměru za 

účelem navázání jiného pracovního poměru. Můžeme s ní pracovat jako s indikátorem 

analýzy spokojenosti zaměstnanců. 

 

       počet rozvázání pracovních poměrů pro přechod do jiné organizace 

       průměrný evidenční stav zaměstnanců 

 

Míru fluktuace můžeme sledovat za různě zvolená období, podle pracovní funkce, 

středisek společnosti apod. Kromě toho je důležité sledovat strukturu odcházejících 

zaměstnanců (Armstrong, 2002). 

 

K tématu fluktuace proběhlo již mnoho výzkumů, přes všechny zkušenosti z praxe 

zkušenostem v praxi, se ještě nepodařilo najít uspokojující model fluktuace, který by vysvětlil 

všechny případy fluktuace. Všechny modely a teorie obsahují mezery, ale všechny ukazují 

obecný trend hlavních důvodů a motivací k fluktuaci. 

Maertz a Griffeth (Reis, 2008) se ve své práci pokouší o vysvětlení, nalezení a klasifikaci 

příčin fluktuace. Jmenují osm sobě nadřazených důvodů, které zaměstnance ovlivňují při 

rozhodování o opuštění organizace: 

1. Emociální důvody – těmi jsou myšleny důvody, které jsou vyvolávány firmou, 

např. prestižní firma, proto bude zaměstnanec uvažovat, zdali by neměl 

v organizaci setrvat. 

2. Vypočítavé důvody – pod těmi rozumíme všechny racionální důvody pro výpověď, 

jako je plat, příliš mnoho práce, nemožnost profesního postupu apod. 

3. Vědomí dluhu organizaci – zaměstnanec se může cítit být vázán k organizaci, 

protože si myslí, že organizaci něco dluží, např. byl nedávno povýšen. 

4. Náklady vzniklé výpovědí – mimo jiné spadají pod tuto kategorii také kauce, které 

musí být zaplaceny před nástupem do zaměstnání. Tyto kauce se po určité pevně 

stanovené době, kterou pracovník odpracuje v zaměstnání, vyplácí zpět. 

Fluktuace  = 
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5. Alternativy – pokud je ve výhledu jiná (lepší)práce nebo pokud je nezaměstnanost 

výhodnější než momentální práce. 

6. Očekávání – tlak přátel, rodiny a známých je často velmi silný. A to, co se od 

člověka očekává je důležité pro jeho konečné rozhodnutí. 

7. Morální pochybnosti – zde řadíme všechny pochybnosti, které jsou proti výpovědi. 

8. Již nikdy více nemuset pracovat se svými kolegy. 

 

2.10  Základní metodologické nástroje studia motivace v druhé polovině 

20.stol 

 Dvořáková a kol (2007) uvádí základní metodologické nástroje studia motivace 

v druhé polovině 20. století 

Přímé pozorování subjektů 

Jedná se o dosti složitou techniku z hlediska výsledné interpretace. Pozorovatelé 

zachycují motivační výpovědi a následně je studují. Využívají se hlavně metody volné a 

provokované výpovědi ve vazbě na očekávané motivační reakce. Celá metoda je limitována 

možnostmi prověření validity a reliability. 

Použití experimentů 

Využívá se psychometrických nástrojů s nezávislými a závislými proměnnými. 

Zachycují se vlivy nezávislých proměnných jako je například navození frustrační, konfliktní 

či soutěžní situace na závislou proměnnou, kterou je například změna v aktivitě k dosažení 

cíle. 

Uplatnění faktorové analýzy 

  pracuje na principu shromažďování bibliografických a experimentálních dat, na jejichž 

základě se vydefinují základní motivační faktory (Dvořáková a kol. 2007). 

 

2.11  Dotazování 

Dotazování je jednou z technik umožňující zachycení a měření příslušných oblastí 

výzkumného problému. Dotazovací techniky zajišťují hromadné informace (v případě 

dotazníků a anket) o sociálních jevech. Informace z takovýchto zkoumání lze dobře statisticky 

zpracovávat a to je také důvod, proč jsou tak často využívány. 

Dotazování může probíhat formou dotazníku, ankety nebo rozhovoru.  
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Dotazník 

Z hlediska formy má dotazník přesně stanovený obsah, formu i pořadí otázek a 

zpravidla jsou i jednoznačně formulovány možné odpovědi. Dotazník je určen konkrétním 

osobám a rovněž se od nich organizovaně vybírají. To zvyšuje samotnou návratnost a dle 

Nového a Surynka 2002 se respondenti při osobním předání dotazníků cítí výzkumníků více 

zavázáni a jejich odpovědi jsou proto podrobnější. Zpravidla je dotazování zorganizováno 

jako samostatná akce, pro kterou je vyhrazen konkrétní čas, například v rámci pracovní doby 

a respondenti tak mají čas se na své odpovědi pečlivě soustředit (Nový, Surynek, 2002) 

Můžeme rozdělit dva základní typy dotazníků (Pauknerová, 2012): 

1. Dotazníky příležitostné (účelové), které jsou sestaveny speciálně pro daný výzkumný 

účel. Jsou využívány například ke zjišťování pracovníků na různé stránky jejich 

pracovního života. 

2. Standardizované dotazníky diagnostické, které se využívají při měření 

nejrůznějších osobnostních charakteristik, hlavně při zjišťování zájmů, postojů a 

motivační vlastností. 

Dotazník je nejvyužívanější metodou z více příčin, ať už se jedná o „jednoduchost“ jeho 

vytvoření, získání velkého množství dat o velkém množství osob v relativně krátkém čase, 

relativně nízké náklady a snadné zajištění výzkumné akce nebo možnost statistického 

zpracování a číselného vyjádření výsledků. 

Základem každého dotazování jsou otázky, a ty mohou mít více forem (Nový, Surynek, 

2002): 

- Otevřené otázky – jedná se o pouhý dotaz, ke kterému respondent volně vyjadřuje 

(vypisuje) odpověď. Používá se v případech, kdy nelze naformulovat odpovědi 

předem, anebo je nutná obsáhlejší odpověď. Jednoznačná nevýhoda takovéto otázky je 

v jejím následném zpracování. 

- Uzavřené otázky – dotaz i možné odpovědi jsou předem zformulovány, to následně 

umožňuje jejich jednoduché zpracovávání. 

- Polootevřené otázky – obsahuje jak dotaz, tak varianty odpovědí, ale respondentovi je 

umožněno i vyjádřit svou odpověď i slovně a tím je možná získat ještě podrobnější 

informace o problematice. 
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Základem každého dotazníku jsou výzkumné otázky, pomocí nichž se snažíme co nejvíce 

zjistit o daném jevu. Dotazník může také obsahovat funkční otázky, jenž nemají bezprostřední 

vztah k obsahové části, ale plní jiné významné funkce. Jedná se především o otázky 

identifikační (např. pohlaví, věk, vzdělání atd.), otázky motivační (mají navodit zájem 

respondenta odpovědět), otázky kontrolní (umožňují posoudit pravdivost odpovědí 

respondenta) (Pauknerová, 2012). 

 Anketa 

 Při provádění ankety není zpravidla přesně definován základní soubor. Anketa je 

založena na principu předání anketních lístků co největšímu počtu respondentů, aby byla 

zajištěna statistická významnost navrácených dat i při malé návratnosti anketních lístků. U 

ankety je tedy největším problémem reprezentativnost souboru respondentů. Dle způsobu 

distribuce lze rozlišit ankety poštovní (jsou zajišťovány poštou a její náklady jsou velmi 

vysoké), předávané ankety (anketní lístky jsou osobně předávány souboru jedinců, jejich 

návratnost je ale malá), novinové ankety (bývají uvedeny v tisku a jejich návratnost je na 

úrovni několika % ze čtenářů daného listu) (Nový, Surynek, 2002) 

 Rozhovor 

 Rozhovor je jednou ze složitějších metod dotazování. Základem každého rozhovoru 

musí být pečlivá příprava a soustředění se na stanovený cíl. Jako každá metoda má i tato své 

přednosti a nevýhody. Z každého rozhovoru je třeba pořídit záznam, při využívání diktafonu 

nebo videokamery je ale třeba souhlas dotazované osoby, což může dotazování ztížit.  

Podle míry formalizace lze rozhovor rozdělit na (Pauknerová, 2012): 

- Standardizovaný, který obsahuje přesně stanovené otázky, ve stejném znění, pořadí a 

dotazovaný na ně zodpovídá i ve srovnatelných podmínkách (je-li to možné) a tazatel 

zaznamenává odpovědi do předem připraveného protokolu. 

- Nestandardizovaný, je oproti předchozímu volnější. Položené otázky také směřují 

k danému cíli výzkumu, ale pořadí, ve kterém jsou pokládány i jiné okolnosti jsou 

v režii tazatele. Nestandardizovaný rozhovor klade na tazatele mnohem větší nároky, 

než jak je tomu u standardizovaného rozhovoru a taková to osoba by měla mít 

speciální výcvik pro tento účel. 
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3. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI MSA, A.S.  
 

3.1  Historie MSA, a.s. 

Společnost MSA, a.s. je firma se zcela ojedinělou historií, která zasahuje již do „tří 

století lidské existence“. Firma přitom nikdy nepřerušila výrobu a s výjimkou krátkého 

počátečního období, si vždy udržela výhradně charakter průmyslové výroby. 

Počátky výroby armatur v regionu se datují až k roku 1885, kdy podnikatelé Julius Dango  

a Otto Dienenthal hodlali vybudovat pobočku německé firmy SIGENN, která se zabývala 

výrobou armatur. 

K roku 1890 se datuje založení firmy Holuscha na místě dnešní společnosti MSA, a.s. Roku 

1910 byla tato malá firma rozšířena o kovárnu a slévárnu. Později byly vystavěny strojírny a 

započala výroba parních čerpadel pro důlní činnost. Důležitý je rok 1923 kdy proběhla 

přeměna podniku na akciovou společnost „Holuschova železářská a dřevařská společnost, a.s. 

Dolní Benešov“ 

Zlomovým rokem je rok 1939, ve kterém je výrobní program podřízen požadavkům válečné 

výroby a společnost se orientuje na výrobu součástek pro ponorky a díly k leteckým bombám. 

Po konci války je původní společnost přejmenována na „Moravskoslezskou armaturku, n. p.“ 

a je převedena pod národní správu. Tento krok zapříčinil prudký rozvoj výroby průmyslových 

armatur. V roce 1979 nastalo začlenění podniku do koncernu SIGMA. 

S rokem 1992 přichází privatizace státního podniku a vznik „MSA, a.s. Dolní Benešov“, 

postupně podnik získává certifikáty dle norem API a ISO 9001. 

V roce 2006 dochází ke změně majitelů společnosti, společnost MSA, a.s. se stala součásti 

skupiny ČTPZ, s jediným akcionářem, a to společností BMT Holdings B.  

3.2  Předmět podnikání a základní sortiment firmy 

 

Mezi hlavní předměty podnikání společnosti patří výroba armatur a čerpadel, 

projektování a konstrukce strojů a zařízení, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, 

kovoobráběčství, dále také technické testování, měření a analýzy, tlakové zkoušky zařízení 

(hydraulické, parní, vzduchové) a zámečnictví. 
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Základní výrobní sortiment armatur z produkce MSA, a.s. tvoří čtyři produktové segmenty, 

které odpovídají normám API, ANSI, ČSN, EN nebo GOST:  

1. šoupátka, ventily, zpětné klapky,  

2. kulové kohouty,  

3. šoupátka, ventily, zpětné klapky, uzavírací klapky, 

4. desková šoupátka. 

Obr. 3.1Kulový kohout  

(zdroj, MSA a.s.) 

3.3  Lidské zdroje 

V roce 2008 byla vytvořena a schválena „Strategie lidských zdrojů společnosti MSA, 

a.s. pro rok 2008 - 2012“. Úsek Lidských zdrojů se zde především zaměřil na posílení 

konkurenceschopnosti společnosti v měnících se podmínkách. 

V zájmu zajištění dostatečného počtu schopných a kvalifikovaných zaměstnanců se 

ukázala být jako nezbytná spolupráce se školami, s výchovnými poradci a třídními učiteli. Do 

společnosti pravidelně docházejí studenti na povinné školní praxe a někteří z nich po 

ukončení školní docházky nastupují v MSA, a.s. do zaměstnání. 

Společnost má k dispozici vysoce kvalifikované pracovníky, a to jak výrobní dělníky, 

tak techniky a ostatní odborníky. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2011 činil 508 osob. 

3.4 Hierarchická struktura 

Stejně jako u každé jiné akciové společnosti je i v MSA, a.s. vrcholným orgánem 

valná hromada, statutárním orgánem představenstvo a kontrolním orgánem dozorčí rada.  

 V čele společnosti stojí generální ředitel, který zodpovídá za činnost ekonomického 

úseku, obchodního ředitele, výkonného ředitele, technického úseku a úseku lidských zdrojů. 

 Celou hierarchii společnosti s podrobnějším členěním některých úseků lze vidět 

v Příloze 4.  

 

3.5  Pracovní podmínky 

Pracovní podmínky se ve společnosti řídí zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.), 

který zaměstnavateli nařizuje vytvořit pracovní podmínky takové, aby umožnily bezpečný 

výkon práce. V MSA, a.s. je pro tento účel vytvořena vnitropodniková směrnice, jež z těchto 
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zákonů vychází. Ve směrnici je mimo jiné uvedena i klasifikace zaměstnání (KZAM), která 

uvádí, na jaké ochranné pomůcky mjí pracovníci na té či oné pozici nárok a jak často je 

dostává. Například pracovníci rentgenu, kromě klasických montérek, bot, brýlí a dalších věcí, 

dostávají také dozimetr (zařízení k měření dávek ionizujícího záření, ozáření). 

 Společně s pracovními podmínkami je ve směrnici také uvedena výše příplatků 

například za zhoršené pracovní prostředí, za práci ve výškách, za práci vedoucího, za soboty, 

neděle a jiná mzdová zvýhodnění na vykonávání určitých pracovních činností. 

 

Pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci probíhají pravidelné kontroly za 

účasti ředitele úseku lidské zdroje, bezpečnostního technika a závodní lékařky  

 

3.6  Odbory 

 Cílem odborů celkově je spokojený zaměstnanec, který má zajištěné ty nejlepší možné 

podmínky pro výkon svého povolání. K poslání odborů patří ochrana zaměstnanců a 

poskytnutí zázemí při řešení problému mezi nimi a společností. Jedná-li se o příliš složitou 

problematiku, pomáhají jejím řešením odboroví právníci. 

 Kolektivní smlouva se uzavírá vždy na 3 roky a každoročně jsou pak do ní vnášeny i 

změny formou dodatku. Poslední kolektivní smlouva byla uzavřena v roce 2010. Na finální 

obsah kolektivní smlouvy mají vliv výsledky hospodaření, především ale dosažený zisk. 

Kolektivní smlouva se skládá ze 7 částí 

1. základní ustanovení 

2. vztahy mezi zaměstnancem a odborovým orgánem 

3. pracovněprávní nároky, pracovní době a doba odpočinku 

4. sociální oblast 

5. odměňování zaměstnanců 

6. bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

7. závěrečná ustanovení 

Členství v odborech je dobrovolné, ale odborový svaz vyjednává podmínky pro 

všechny zaměstnance podniku. Pravidelný příspěvek do ZO OS KOVO MSA činí 1% 

z měsíční čisté mzdy zaměstnance. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ionizuj%C3%ADc%C3%AD_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
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3.7  Odměňování 

Základním dokumentem, jímž se řídí systém odměňování, je Kolektivní smlouva, ta 

je vždy platná na období 1 roku. Další dokument, který společnost zpracovává, je interní 

mzdový předpis.  

V souladu se zákoníkem rozřadí zaměstnavatel zaměstnance do tarifních skupin, podle 

charakteru pracovní činnosti. V MSA, a.s. jsou zastoupeny kategorie dělnických profesí (1-7 

tarifním stupněm), a kategorie technickohospodářských funkcí (1-12 tarifních stupňů). 

Zaměstnancům jsou vypláceny také finanční odměny. U technickohospodářských 

pracovníků jsou odměny kolektivní a poskytují se na celý úsek. Rozdělení na jednotlivé 

zaměstnance má v pravomoci vedoucí úseku. Dělení probíhá podle konkrétní míry splnění 

úkolů jednotlivými zaměstnanci a podílu těchto zaměstnanců na celkových výsledcích 

kolektivu. U dělnických profesí se odměna stanoví v závislosti na množství, kvalitě a 

časovém splnění uložených pracovních úkolů. 

3.8  Zaměstnanecké výhody 

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců skrze zaměstnanecké výhody lze jistě považovat 

za všeobecně známý trend. V roce 2010 se úsek lidských zdrojů společnosti zaměřil zejména 

na vzdělávání zaměstnanců. MSA a.s. obdržela ze zdrojů Evropské unie prostředky, díky 

kterým bylo možné v roce 2010 zahájit vzdělávání ve větší míře.  

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení adaptability zaměstnancův MSA, a.s. Dvouletý 

projekt s názvem „Vzdělávání – Šance pro MSA, a.s.“ byl zaměřen na zvýšení kvalifikace 

zaměstnanců a na rozvoj jejich jazykových, počítačových a jiných dovedností. Na tento 

projekt získala společnost celkem 5 187 643,92 Kč z Evropského sociálního fondu ČR, 

konkrétně z programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Z těchto prostředků je na zvyšování 

úrovně měkkých dovedností vyčleněno 1 120 500 Kč bez DPH a na oblast zvyšování úrovně 

znalostí PC a výpočetní techniky 240 000Kč bez DPH. (Evropský sociální fond ČR, 2010) 

Od roku 2010 měli zaměstnanci možnost vzdělávat se v anglickém jazyce na 5 

úrovních, v ruském jazyce na dvou úrovních a také byly k dispozici individuální kurzy ruštiny 

a italštiny. Veškeré vzdělávání jazyků zajišťovala společnost CLOVERLEAF s. r. o. 

V únoru 2011 bylo započato vzdělávání v měkkých dovednostech, jako jsou obchodní 

dovednosti, komunikace a vedení lidí, pracovní právo, profesionální prezentace a jiné. 
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Jednou z hlavních zaměstnaneckých výhod, která je pracovníkům poskytována již po 

mnoho let, je příspěvek na stravování. Společnost jej poskytuje nejen proto, aby měli její 

zaměstnanci možnost se najíst, podstatnou skutečností je, že si tyto výdaje může vložit do 

účetnictví jako daňově uznatelný náklad. Tato zaměstnanecká výhoda je však omezena 

faktem, že příspěvek lze získat pouze při nákupu jídel v závodní jídelně. Tímto se MSA 

a.s. poněkud odklání od trendu v celé české republice, kdy hlavním „hitem“ posledního 

desetiletí jsou stravenky. Stravování v závodní jídelně zajišťuje společnost LB Gastro a 

strávníci si mohou vybrat každý den z 6 hlavních jídel.(LB Gastro, 2012). Klasický oběd, tak 

zaměstnance přijde asi na 23Kč, příspěvek zaměstnavatele na jeden oběd činí ale 45Kč. 

Zaměstnanecký benefit, kterým je týden dovolené nad rámec zákona (celkem je 

k dispozici 5 týdnů dovolené), je v českých podmínkách již standardním bonusem, jenž skoro 

každý zaměstnanec při nástupu do zaměstnání očekává.  

Součástí sociálního programu společnosti je lékařská péče poskytovaná přímo v 

areálu společnosti závodní lékařkou. Vstupní prohlídky a prohlídky související s výkonem 

práce jsou hrazeny zaměstnancům z prostředků MSA, a.s. Hodnota jednoho takovéhoto 

vyšetření činí 500Kč. 

Dále společnost MSA, a.s. přispívá svým zaměstnancům na rehabilitace, masáže či 

na různé druhy očkování. 

Na základě odpracovaných let ve společnosti mají zaměstnanci možnost dostat 

příspěvek na penzijní připojištění nejnižší měsíční částka, na kterou mají zaměstnanci nárok 

je 250Kč, ta je poukázána na účet pojišťovny, u které má pojištěnec sjednanou smlouvu. 

Zajímavou možností, jak zaměstnanci mohou dosáhnout na jiný benefit je 

tzv.„odměna za zlepšováky“ Za každý zlepšovací návrh, který bude zaveden, získají 

finanční odměnu, jejichž výše se odvíjí od přínosu tohoto opatření. Získání tohoto benefitu 

provází celkem složitý proces. Nejdříve se podá návrh řediteli (vedoucímu) danému úseku, 

ten k němu přidá dobrozdání. Samotný přínos pak posuzuje odbor techniky řízení a finanční 

úsek. Jednotlivé složky schvalovacího systému se k návrhu vyjádří a podle pravidel se určí 

výše zlepšovatelovy odměny. Zpravidla se jedná o určité procento z výsledného finančního 

přínosu. Od ledna roku 2008 jsou v MSA, a.s. postupně realizovány metody filosofie 

KAIZEN. Jedná se o propracovaný systém neustálého zdokonalování chodu firmy ve všech 

oblastech metodou malých, ale kontinuálních zlepšení. Tento přístup požaduje zapojení všech 

zaměstnanců do systematické identifikace a eliminace aktivit nepřidávajících hodnotu. Za 
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každý, i malý návrh, který se použije, získá zaměstnanec cca 100, pokud je ekonomický 

přínos vyšší, tak je i odměna vyšší. 

Zvláštní odměny jsou poskytovány i dárcům krve – zpravidla se nejedná o finanční 

odměnu ale věcnou.  

Pravidelně jsou společností organizovány společensky reprezentativních akce, jako je 

den otevřených dveří nebo firemní ples.  

S ohledem na nové trendy, do kterých patří jiné druhy pobídek, jako jsou například 

firemní akcie pro zaměstnance, je třeba konstatovat, že společnost MSA a.s takovou formu 

výhod svým zaměstnancům nenabízí. 
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4. ANALÝZA SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ 

SPOLEČNOSTI MSA, A.S. 

Analýza spokojenosti zaměstnanců vychází ze sekundárních dat, které byly ve 

společnosti MSA, a.s. zjištěny v minulých letech. Ke zkoumání spokojenosti společnost 

využila techniku písemného dotazování. Pro analýzu byly, k dispozici poskytnuty výsledná 

data za celý soubor respondentů a vzory dotazníků za roky 2008, 2009 a 2011. (V roce 2010 

nebyla spokojenost zkoumána.) Vzhledem k použitým škálám, využila společnost pro 

vyhodnocení jednotlivých otázek aritmetického průměru a jiné statistické techniky. 

V důsledku změn ve společnosti nebyly dotazníky jednotlivých let identické, ani 

svými otázkami, ani strukturou možných odpovědí. Rozdíl mezi roky 2008 a 2009 činila 

pouze jedna doplňující otázka, v roce 2011 byl ale použit zcela nový druh dotazníku. 

 Postup analýzy byl následující. Nejprve byly roztříděny otázky dotazníků 2008 a 2009 

do oblastí dle jejich zaměření (např. oblast spokojenosti s pracovním prostředím). Aby byla 

zajištěna jednodušší orientace v sestavené tabulce (viz.“Přehled míry celkové spokojenosti 

zaměstnanců MSA, a.s.“ Příloha 6 Spokojenost zaměstnanců) a také dohledatelnost dat, byla 

ke každé otázce přiřazena i její původní pozice v dotazníku. K takto zpracovaným otázkám 

byly přiřazeny míry spokojenosti zaměstnanců s danou otázkou za roky 2008 a 2009.  

Zapracovat do souboru dotazník roku 2011 bylo problematičtější, protože se celá jeho 

struktura i znění otázek lišily. Do tabulky byl přidán sloupec s otázkami z dotazníku 2011, 

jenž měly stejné zaměření jako otázky roku 2008 a 2009. Nutnost zohlednit rozdílnosti škál 

odpovědí vedla k rozdělení dat do dvou sloupců. V prvním jsou uvedeny otázky 

s pětistupňovou škálou a ve druhém otázky s jinými škálami. Opět byly do tabulky 

zaznamenány pozice odpovědi v dotazníku 2011. Stejně jako u dotazníku předchozích let, 

byly míry spokojenosti s danou otázkou za rok 2011 zaznamenány do tabulky, takto se ale 

stalo jen u otázek s pětistupňovou škálou. Míra spokojenosti u otázek s jiným typem škály 

byla vyjádřena procentním podílem jednotlivých odpovědí k celku a výsledky byly ponechány 

v souboru „Výsledky dotazování 2011“(viz. Příloha 8). 

 Dalším krokem analýzy bylo rozdělení všech otázek na vnější a vnitřní faktory dle 

Herzbergovy teorie motivace a interpretace zjištěných dat.  
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2008 

V roce 2008 byl vytvořen dotazník (viz. Příloha 1). Sekundární data bylo původně 

zaměřena na oblasti osobnostních charakteristik pracovníka, vztahů na pracovišti, pracovních 

podmínek a politiku a řízení firmy.  

Z pohledu Herzbergovy teorie potřeb byly otázky zaměřeny na veškeré hygienické 

faktory (dissatisfaktory, tzn. plat; vztahy k nadřízeným, podřízeným a kolegům; politika a 

řízení firmy; pracovní podmínky; jistota pracovního místa) a taktéž na některé motivátory 

(satisfaktory, tzn. uznání, práce sama, vzestup, odpovědnost, možnost dalšího rozvoje)  

Strukturu dotazníku tvořily: 

I. Identifikační údaje – pohlaví, vzdělání, profesní zařazení a úsek ve 

společnosti 

II. Dotazník   -  30 otázek vztahujících se ke spokojenosti 

s podmínkami a  

okolnostmi práce zaměstnance  

 

 

 

 

 

- 10 otázek zaměřených na skutečnosti, jenž jsou pro 

zaměstnance důležité 

 

 

- 10 otázek zaměřených na zaměstnanecké výhody 

  

 

- otázka na možnost uzavření výhodné smlouvy s mobilním 

operátorem 

 

- otázka na náměty nových zaměstnaneckých výhod 

 

III. Nápady a připomínky 

 

HODNOTÍCÍ ŠKÁLA 

1 – naprosto spokojen 

2 – spokojen 

3 – málo spokojen 

4 – velmi málo spokojen 

5 – naprosto nespokojen 

Seřazení položek dle důležitosti  

1 – nejvíce důležité……10 – nejméně důležité 

Seřazení položek dle důležitosti  

1 – nejvíce důležité……10 – nejméně důležité 

Odpověď ANO x NE 

Otevřená otázka 
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Pro zaznamenání míry spokojenosti či nespokojenosti s jednotlivými otázkami byla 

využita pětistupňová hodnotící stupnice. 

 

Dotazníky zároveň obsahovaly otázky zaměřující se na zaměstnanecké výhody a skutečnosti, 

které jsou pro pracovníky nejvíce důležité pro práci ve společnosti. Míra spokojenosti s těmito 

otázkami byla zjišťována na základě určení pořadí jednotlivých položek, kdy 1 znamenala 

nejvíce důležitou položku a 10 nejméně důležitou. Respondenti měli také možnost napsat 

návrh na novou zaměstnaneckou výhodu, kterou by ve firmě přivítali. Celý dotazník ukončuje 

otázka „Nápady a připomínky“, kde se zaměstnanci mohli vyjádřit k současnému životu ve 

firmě. 

 Dotazování se v roce 2008 zúčastnilo 439 respondentů. 

2009 

V roce 2009 byl použit skoro stejný dotazník jako v roce 2008 (viz Příloha 2). Jedinou 

změnou oproti minulému roku bylo vypuštění otázky „Přivítali by jste zvýhodněný tarif 

mobilního operátora…“ 

Struktura dotazníku byla ponechána a v říjnu roku 2009 dotazníky vyplnilo 399 

zaměstnanců společnosti MSA, a.s. 

2011 

V roce 2011 byla opět zkoumána spokojenost zaměstnanců. Struktura i otázky 

dotazníků (viz. Příloha 3) vycházely z požadavků ruské mateřské společnosti.  

Z hlediska Herzbergovy teorie potřeb byly zohledněny všechny hygienické faktory, 

nejvíce pozornosti bylo věnováno vztahům k nadřízeným, pracovním podmínkám a platu, 

v dimenzi motivátorů se objevily otázky na možnosti vzestupu.  

Dotazník obsahoval 28 otázek a mnohé z nich byly ještě dále členěny na další 

podotázky. Každá otázka byla zadána nejdříve v ruštině a poté v češtině.  

Respondenti odpovídali také na otázky zabývající se jejich osobní životní situací nebo 

na otázky případného šikanování, krádeží, alkoholu či konfliktů na pracovišti. Oblastí velkého 

zájmu byly také zdroje, ze kterých zaměstnanci nejčastěji čerpají informace.  
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Dotazník obsahoval v drtivé většině uzavřené otázky, struktura možných odpovědí se 

ale u jednotlivých otázek lišila. Příklady použitých škál: 

- pětistupňová, 

- čtyřstupňová. 

 

Mimo výše uvedené jsou v dotazníku hojně zastoupeny otázky se specificky 

zformulovanými odpověďmi pro každou z nich.  

Identifikační otázky se ptaly na pohlaví, věk, vzdělání, délku zaměstnání ve 

společnosti a profesní zařazení. 

Dotazování se v roce 2011 zúčastnilo 180 respondentů. 

 

4.1  Charakteristika souboru respondentů 

Tab. 4.1 Návratnost dotazníků v letech 2008, 2009 a 2011 

Návratnost dotazníků 

Období Počet zaměstnanců Počet respondentů 
Procentní zastoupení 

respondentů 

10.9.2008 606 439 72,44% 

31.10.2009 571 399 69,88% 

31.12.2011 502 180 35,86% 

Zdroj: autor 

V roce 2008 se průzkumu spokojenosti zaměstnanců v MSA, a.s. zúčastnilo 439 

zaměstnanců, což z celkového počtu činilo 72,44%.  

V roce 2009 se společně se snížením počtu zaměstnanců snížil i počet respondentů na 

399, v procentním vyjádření není pokles příliš znát, protože se i tak zúčastnilo 69,88% 

zaměstnanců.  

V roce 2011 lze zaznamenat razantní pokles respondentů, z 502 zaměstnanců se 

zúčastnilo pouhých 180, což tvoří 35,86%.  

Příčin pro takovýto markantní pokles, je více. V předchozích letech se průzkumů 

zúčastňovali skoro všichni zaměstnanci, kromě těch, kteří byli nemocní, na dovolené se 

Ano – 1; Spíše ano – 2; Těžko říct – 3; Spíše ne – 4; Ne – 5  

Lepší;   Beze změny;   Horší;   Těžko říci 

Dobře;  Jsem spokojen;   Špatně;   Těžko říci 
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dotazování vyloženě nechtěli zúčastnit. Dotazování probíhalo v rámci pracovní doby 

v prostorách pro výuku jazyků a dotazníky byly po vyplnění okamžitě odevzdány. V roce 

2011 bylo dotazování ponecháno na naprosté dobrovolnosti respondentů. Všichni 

zaměstnanci byli seznámeni s možnosti vyjádřit své postoje v anonymním dotazníku, ale ne 

všichni tohoto prostředku využili. Nižší účast mohla mít také příčinu v nové formě dotazníku. 

Tab. 4.2 Zastoupení respondentů dle profesního zařazení 

Zastoupení respondentů dle profesního zařazení 

  Počet zaměstnanců v MSA, a.s. Počet respondentů 

Období Dělníci THP  Vedoucí Celkem Dělníci THP  Vedoucí 
Nevyjádřil 

se 
Celkem 

10.9.2008 314 217 75 606 260 161 18 0 439 

31.10.2009 268 215 88 571 228 154 17 0 399 

31.12.2011 241 101 160 502 51 75 6 48 180 

 

 Procentní zastoupení respondentů 

 Počet respondentů v dané profesi / 
počet zaměstnanců v dané profesi  

Počet respondentů v dané profesi / 
celkový počet respondentů 

Období Dělníci THP Vedoucí 
Nevyjádřil 

se 
Celkem Dělníci THP Vedoucí 

Nevyjádřil 
se 

10.9.2008 82,80% 74,19% 24,00% 0 72,44% 59,23% 36,67% 4,10% 0 
31.10.2009 85,07% 71,63% 19,32% 0 69,88% 57,14% 38,60% 4,26% 0 
31.12.2011 21,16% 74,26% 3,75% x 35,86% 28,33% 41,67% 3,33% 26,67% 

Zdroj: autor 

Všechny průzkumy spokojenosti zaměstnanců umožňují srovnat zastoupení 

jednotlivých profesí na dotazování.  

V roce 2008 a 2009 byly nejvíce zastoupeny dělnické profese, kdy se zúčastnilo vždy 

přes 82% ze všech dělníků (2008 – 82,80%; 2009 – 85,07%) a na celkovém počtu 

dotazovaných tvořili vždy hodnotu přes 57% (2008 – 59,23%; 2009 – 57,14). V roce 2011 se 

tento trend obrátil, protože ze všech dělníků se do dotazování zapojilo jen 21,16% a 

 celkovém počtu dotázaných tvořili dělníci jen 28,33% ,což je výrazný pokles oproti minulým 

letům.  

Technickohospodářští pracovníci byli v letech 2008 a 2009 zastoupeni více než 71% 

ze svého celkového počtu v podniku (2008 – 74,19%, 2009 – 71,63%). Vzhledem 

k celkovému počtu respondentů tvořili významných 36,67% (2008) a 38,60% (2009). V roce 

2011 byli zastoupeni THP vzhledem k počtu zaměstnanců v dané profesi 74,26% a na 

celkovém počtu respondentů 41,67%, v takovémto vyjádření se jedná o mírné zvýšení oproti 
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minulým letům, v absolutních číslech se ale jedná o propad o více jak 79 dotázaných, pouze 

v této kategorii. 

Zastoupení vedoucích na dotazování je v procentním vyjádření v jednotlivých letech 

velmi obdobné. Hodnoty se pohybují od 3,33% (2011) do 4,26%. (2009) 

V roce 2011 bylo nutné zavést i kategorii pro respondenty, kteří nechtěli vyjádřit své 

profesní zařazení. Takovéto dotazníky byly v celku zastoupeny skoro 27%.   
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4.2.  Vnější faktory – dissatisfaktory 

 Dle Herzeberga (Pauknerová, 2012) vnímají zaměstnanci vnější faktory (frustrátory) 

až ve chvíli, kdy nejsou v pořádku. V tom okamžiku začínají pociťovat nespokojenost. Zájem 

a péče podniku o tyto faktory je důležitá, protože ovlivňují pracovníkův vnitřní pocit 

důležitosti, vážnosti aj. Vnější faktory mohou udržet nebo snížit motivaci k práci, ale nikoliv 

ji zvýšit. 

Pro lepší srozumitelnost, jsou škály pokládaných otázek vždy umístněny nad jejich 

komentářem. 

4.2.1  PLAT 

Tab 4.3 Spokojenost s platovým ohodnocením 

Oblast platu 

Otázky vztahující se k 
oblastem 

Spokojenost s 
jednotlivými oblastmi 

2008 
2009 

2011 2008 2009 2011 

  
Škála 1-

5 
Škála 1-5 Jiná škála Škála 1-5 

1 Finanční ohodnocení vykonané práce 14.  2C, 19A 3,47 3,37 
 

 

 2008 

V roce 2008 byla úroveň „spokojenosti s finančním ohodnocením vykonané práce“ 

(ř.1, otázka 14.) na úrovni 3,47, tato hodnota se pohybuje na hranici malé spokojenosti až 

velmi malé spokojenosti zaměstnanců. Je nutné zdůraznit, že se jedná o nejhorší hodnotu 

spokojenosti vyjádřenou respondenty ze všech 30 otázek. 

2009 

V roce 2009 se její hodnota spokojenosti snížila o 0,1 na 3,37 a došlo tedy k mírnému 

zlepšení úrovně spokojenosti s platem. 

2011 

V roce 2011 se této oblasti věnovaly dokonce 2 otázky v dotazníku (2C a 19A). První 

otázka (2C) se ptala „Jak nyní hodnotíte různé stránky svého života“ varianta C „Mzda“. 

Respondenti zhodnotili svou aktuální mzdu a 75,15%z nich ji označilo jako špatnou. Jen 

1 – naprosto spokojen; 2 – spokojen; 3 – málo spokojen; 4 – velmi málo spokojen; 5 – naprosto nespokojen 

Dobře;  Jsem spokojen;   Špatně;   Těžko říci 
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7,69% je se svou mzdou spokojených a 5,33% ji pokládá za dobrou. Asi 12% dotázaných 

nedokáže přesně vymezit, zda jsou se svou mzdou spokojeni či nespokojeni. (viz Graf 4.1) 

 

 

Druhá otázka (19A) zněla: „Jak se za posledního půl ve vaší společnosti změnily následující 

oblasti?“ varianta A „ úroveň mzdy“. Většina dotázaných (55,56%) odpověděla, že mzda 

zůstala beze změny (viz. Graf 4.2) a 35,09% zhodnotila úroveň mzdy jako horší. Zbytek 

dotázaných má pocit, že se situace zlepšila (3,51%), případně neumí posoudit změnu mzdy 

(5,85%). 

 

 Graf 4.1 Hodnocení spokojenosti se mzdou a Graf 4.2 Hodnocení vývoje úrovně mzdy 

 

Zdroj: autor 

V oblasti otázek spokojenosti s platem lze vždy očekávat spíše menší nespokojenost, 

protože je přirozené, že lidé chtějí dostávat stále více peněz. Vývoj v letech 2008 až 2009 je 

na přibližně stejné úrovni v roce 2011 můžeme pozorovat ale mírné zhoršení, kdy drtivá 

většina respondentů hodnotí svou mzdovou situaci jako špatnou a nevidí ani žádné zlepšení ba 

naopak zhoršení. 
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4.3.2.  VZTAHY K NADŘÍZENÝM, PODŘÍZENÝM A KOLEGŮM 

VZTAHY K NADŘÍZENÝM 

Tab.4.4 Spokojenost se vztahy k nadřízeným 

Oblast vztahů k nadřízeným 

Otázky vztahující se k 
oblastem 

Spokojenost s 
jednotlivými oblastmi  

2008 
2009 

2011 2008 2009 2011 

  

Škála  
1-5 

Škála  
1-5 

Jiná  
škála 

Škála 1-5 

1 spolupráce a vztah s přímým nadřízeným 12.  19 H 2,22 2,16 
 

2 spokojenost s prací nadřízeného 29.  
 

2,27 2,23 
 

3 
komunikace s nadřízeným (zda naslouchá, 
jak jedná) 

28. 
5D 
9 

19 C 2,40 2,37 
2,01 
1,80 

4 odborná pomoc ze strany nadřízeného 22.  
 

2,42 2,39 2,02 

5 Spokojenost s vlastnostmi (dovednostmi) x 
5A 
5B 
5C  

x x 
2,45 
2,02 
1,73 

Průměrná spokojenost vztahy k nadřízeným 2,33 2,29 2,00 

Zdroj: autor 

Všechna zkoumání spokojenosti ve společnosti se intenzivně zabývala oblastí vztahů 

k nadřízeným. Nadřízený obvykle ovlivňuje spokojenost podřízených pracovníku ve značné 

míře, ať už stylem své práce či svou autoritou. 

2008 

Ve výše uvedené tabulce 4.3 jsou obsaženy všechny otázky, vztahující se 

k spokojenosti se vztahy k nadřízeným. Respondenti ohodnotili „spokojenost se spoluprací 

s přímým nadřízeným“ (ř.1, otázka 12.) hodnotou 2,22. Jen nepatrně horší hodnocení 2,27 

získala kategorie „spokojenost s prací nadřízeného“ (ř.2, otázka 29.). Obě otázky se pohybují 

spíše v oblasti „spokojenosti“ na pětistupňové škále, horších hodnocení se dočkaly zbylé dvě 

otázky. „Spokojenost s komunikací s nadřízeným“ (ř.3, otázka 28.) si od respondentů připsala 

hodnotu 2,40 a skoro identické hodnocení 2,42 obdržela otázka „spokojenost s odbornou 

pomocí za strany nadřízeného“ (ř.4, otázka 22.). 

Průměrná spokojenost se vztahy s kolegy v roce 2008 je na úrovni 2,33. Lze tedy tvrdit, že 

zaměstnanci jsou se svými nadřízenými spíše spokojeni, s menší tendenci k malé 

nespokojenosti. 

 

1 – naprosto spokojen; 2 – spokojen; 3 – málo spokojen; 4 – velmi málo spokojen; 5 – naprosto nespokojen 
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2009 

Na stejné otázky jako v roce 2008 odpovídali i respondenti roku 2009. Na první 

pohled je vidět, že se všechny zkoumané kategorie zlepšily(viz. tabulka 4.3), bohužel ale jen 

v řádech setin jednotek (0,04 – 0,06 jednotek). 

Průměrná spokojenost se vtahy s kolegy se v roce 2009 pohybovala na úrovni 2,29. 

 2011 

V dotazníku roku 2011 bylo zařazeno 7 otázek zkoumající spokojenost s vedoucím.   

První otázkou vztahující se ke „spolupráci a vztahu k nadřízeným“ (ř.1, tabulka 4.3) 

je otázka „Jak se za posledního půl roku změnily následující oblasti?“ varianta „vztah 

vedoucího k zaměstnancům“ (otázka 19H). Oproti rokům 2008 a 2009 nebyla použita 

pětistupňová škála a tak nelze použít přímé srovnání spokojenosti. 

 

Tři čtvrtiny respondentů (75,58%) považují situaci za nezměněnou (viz. Graf 4.3). Nelze ale 

tvrdit, že situace je stejná jako v roce 2009, a tedy že zaměstnanci jsou spíše spokojeni s tímto 

ukazatele, protože hodnoty roku 2010 chybí. 11,05% dotázaných hodnotí situaci jako lepší, 

proti nim stojí 7,56%, jimž spolupráce a vztahy s vedoucím připadají horší a nakonec 5,81% 

respondentů nedokáže vyjádřit změnu v této oblasti. 

Graf 4.3 Hodnocení spokojenosti vývoje vztahu vedoucích k zaměstnancům 

 

Zdroj: autor 

Otázky vztahující se k oblasti „spokojenosti s komunikací s nadřízeným“ (ř.3, tabulka 

4.3) se v dotazníku roku 2011 objevily hned třikrát. 
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První zněla „Má Váš přímý vedoucí tyto vlastnosti?“ varianta „komunikativní“ (otázka 

5D). Respondenti ohodnotili situaci hodnotou 2,02, tedy jsou názoru, že jejich nadřízený je 

spíše komunikativní. 

 

Druhá otázka se ptala zda „Můžete otevřeně říci svému nadřízenému své názory či 

návrhy?“ (otázka 9). Zde dotazovaní hodnotí situaci ještě lépe než u předchozího dotazu a 

hodnota 1,8 (Spíše ano – Ano) vypovídá o tom, že zpravidla není problém sdílet názory 

s nadřízeným. 

 

Ke kompletnímu pohledu na problematiku byla zařazena třetí otázka „Jak se za 

posledního půl roku ve vaší společnosti změnily následující oblasti?“ varianta „možnost 

sdělovat své názory vedení“ (otázka 19C). Většina dotázaných (69,99%) hodnotila svou 

situaci jako beze změny (viz. Graf 4.4), ale skoro 17% připadala horší než před půl rokem, 

také významných 16,96% dotázaných se odmítlo vyjádřit. Jen necelým 5% připadá situace 

dokonce lepší.  

Graf 4.4 Hodnocení vývoje možnosti sdělovat své názory vedení 

 

Zdroj: autor 

Zajímavé je, že ačkoliv u otázky 9 zaměstnanci tvrdili, že názory a návrhy mohou 

svému nadřízenému sdělovat a byli s touto situací spíše spokojeni, tak u otázky 19C je již 

situace jiná. Skutečnost, že 61,99 procentům se zdá situace beze změny je v pořádku, ale 

16,37% hodnotí situaci jako horší, a to za období pouhého půl roku, není zanedbatelný fakt. 

Oproti předchozím letům se ale situace komunikace s nadřízeným zlepšila, jak je možné vidět 

v tabulce 4.3 řádek 3. 
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Oblasti „odborné pomoci ze strany nadřízeného“ (ř.4, tabulka 4.3) se v dotazníku 

roku 2011 nevěnuje žádná otázka. 

Dotazník roku 2011 zavedl zcela novou oblast dotazu na „spokojenost s vlastnostmi  

(dovednostmi)“ (ř.5, tabulka 4.3), která nebyla v předchozích letech zkoumána. Otázka, jenž 

obsahuje 4 podotázky zní „Má váš přímý vedoucí tyto vlastnosti?“ (otázka 5.). Na počátku je 

nutno říct, že slovo „vlastnosti“ nejspíše nebylo vhodnou volbou, protože „vlastnosti“ 

vedoucího dle zadání jsou: manažerské; profesionální (znalosti, dovednosti, návyky); 

požadavky na plnění úkolů a komunikativní (tato otázka již byla komentována výše).  

 

Respondenti otázky okomentovali a variantu 5A „manažerské“ vyhodnotili na 2,45, a 

tedy se domnívají se, že jejich vedoucí spíše má manažerské „vlastnosti“ nebo se k situaci 

neumí vyjádřit, a tedy volili variantu „těžko říct“. 

U dotazu na profesionální (znalosti, dovednosti, návyky) (otázka 5B), určili 

zaměstnanci svému vedoucímu hodnotu 2,02 a myslí si tedy, že spíše disponuje 

profesionálními „vlastnostmi“. 

Varianta 5C se ptala na „požadavky na plnění úkolu“, zde ohodnotili respondenti své 

nadřízené nejlépe ze všech čtyř podotázek, hodnotou 1,73. 

Varianta 5D již byla komentována výše. 

  

Ano – 1; Spíše ano – 2; Těžko říct – 3; Spíše ne – 4; Ne – 5  
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Při využití aritmetického průměru lze v grafu 4.5 pozorovat mírné zlepšení v oblasti 

vztahů s nadřízeným. (viz. tabulka 4.3, průměrná spokojenost rok 2008 – 2,33; rok 2009 – 

2,29; rok 2011 – 2,00). Pro rok 2011 se může zdát průměrné zlepšení větší, je však nutné 

zohlednit změnu dotazníku a znění otázek.  

Graf 4.5 Vývoj průměrné spokojenosti se vztahy k nadřízeným  

  

Zdroj: autor 

 

Všeobecně jsou respondenti se svým nadřízeným spokojeni a ve většině otázek je 

vidět posun k lepšímu. Velmi kladně se vyvíjí oblast komunikace s nadřízeným, kde si 

respondenti hlavně chválili možnost sdělovat vedoucímu své návrhy a názory.  
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VZTAHY S KOLEGY 

Tab. 4.5. Spokojenost se vztahy s kolegy 

Oblast vztahů s kolegy 

Otázky vztahující se k 
oblastem 

Spokojenost s 
jednotlivými oblastmi  

2008 
2009 

2011 2008 2009 2011 

  
Škála 
1-5 

Škála 
1-5 

Jiná škála Škála 1-5 

1 vztahy mezi spolupracovníky na pracovišti 1.  19F,19K 1,92 1,86 
 

2 práce v kolektivu 26.  
 

1,95 1,96 
 

3 
možnost prodiskutovat si pracovní problémy 
s kolegy na pracovišti 

27.  
 

1,99 1,91 
 

4 způsob komunikace s otatními kolegy 11.  
 

2,09 2,10 
 

5 
možnost spolupráce mezi kolegy na řešení 
problémů 

2.  
 

2,11 2,02 
 

6 
možnost zácviku nových a méně 
kvalifikovaných zaměstnanců 

20.  
 

2,78 2,72 
 

7 Podpora a pomoc v kolektivu X 6. 
   

1,84 
Průměrná spokojenost se vztahy s kolegy 2,14 2,10 X 

Zdroj: autor 

 Kolegové jsou významným faktorem ovlivňující pracovní spokojenost, 

spolupracovníci jsou si navzájem zdrojem podnětů, které mnohdy i překračují hranici 

pracovního procesu. 

2008 

Vztahům ke kolegům se dotazování v roce 2008 věnovalo dosti intenzivně. Většina 

výsledků se pohybovala okolo hodnoty „2 - spokojen“(viz. tabulka 4.4).  

Nejvíce spokojeni byli respondenti se „vztahy mezi spolupracovníky na pracovišti“ 

(ř.1, otázka 1., 1,92), v těsném závěsu za ní byly „spokojenost s prací v kolektivu“ (ř.2, otázka 

26) s hodnotou 1,95 a „spokojenost s možností prodiskutování problémů s kolegy“ (ř.3, 

otázka 27.), která činila 1,99.  

Přes hranici „spokojen“ s tendencí k „malé spokojenosti“ se zařadily zbylé tři otázky 

„Spokojenost se způsobem komunikace s ostatními kolegy“ (ř.4, otázka 11.) se stále nejvíce 

blíži spokojenosti zaměstnanců (2,09). Hodnocení 2,11 u „spokojenosti s možnosti spolupráce 

mezi kolegy na řešení problémů“(ř.5, otázka 2.) je stále dobrým výsledkem. Výrazné zhoršení 

v oblasti vztahů s kolegy lze, ale pozorovat u otázky „spokojenost s možností zácviku nových 

a méně kvalifikovaných zaměstnanců“ (ř.6, otázka 20.), kde hodnota 2,78 jasně ukazuje na 

1 – naprosto spokojen; 2 – spokojen; 3 – málo spokojen; 4 – velmi málo spokojen; 5 – naprosto nespokojen 
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spíše nespokojenost než spokojenost s touto kategorií. Je pravděpodobné, že spousta 

zaměstnanců tuto možnost „zácviku“ nových a méně kvalifikovaných zaměstnanců ani nemá 

a proto mohou jen těžko vyjádřit spokojenost či nespokojenost. 

Průměrná spokojenost v roce 2008 se pohybovala na hodnotě 2,14. 

2009 

 V říjnu roku 2009 odpovídali zaměstnanci na ty samé otázky z oblasti spokojenosti 

vztahů s kolegy. Rozdílnost odpovědí (viz. tabulka 4.4), oproti předchozímu roku, se 

pohybovala v řádech setin jednotek. Konkrétní rozmezí činilo od 0,01 – 0,09 jednotky. 

Nejlepšího hodnocení dosáhla opět „spokojenost mezi spolupracovníky na pracovišti“ (ř.1, 

otázka 1.) 1,86 a nejhorší hodnocení opět získala „spokojenost s možností zácvik nových a 

méně kvalifikovaných zaměstnanců“ (ř.6, otázka 20.) 2,72. 

Průměrná spokojenost roku 2009 se oproti roku 2008 zlepšila o 0,06 jednotky na 

hodnotu 2,10. 

2011 

V roce 2011 se dotazník zaměřil jen na některé oblasti vztahů ke kolegům.  

V letech 2008 a 2009 byli respondenti „spokojeni“ se vztahy mezi spolupracovníky na 

pracovišti, protože hodnoty těchto ukazatelů dosáhly 1,92 a 1,86 (ř.1, tabulka 4.4).  

 

V dotazníku 2011 byly zařazeny 2 otázky přímo na vývoj vzájemných vztahů 

v kolektivu. Otázky zněly „Jak se za posledního půl roku ve vaší společnosti změnily 

následující oblasti?“ varianta „vzájemné vztahy v kolektivu“(otázka 19F) a varianta „vztahy 

v kolektivu“ (otázka 19K). Názory na vývoj vztahů v kolektivu jsou zobrazeny v grafu 4.2, ze 

kterého je parné, že respondenti v drtivě většině hodnotí své vztahy v kolektivu jako „beze 

změny“ (19F - 81,29% a 19K - 77,06%) případně je hodnotí jako lepší (19F - 9,36% a 19K - 

12,94%). Dohromady asi 10% shledalo vztahy v kolektivu jako horší, nebo nejsou schopni 

určit změnu.  

 

 

Lepší;   Beze změny;   Horší;   Těžko říci 



48 

 

Graf 4.6 Hodnocení vývoje vzájemných vztahů v kolektivu (rok 2011) 

 

Zdroj: autor 

  

V roce 2011 byla zavedena nová otázka věnující se této problematice. Ptala se zda 

„Existuje ve vašem pracovním kolektivu vzájemná podpora či pomoc?“(otázka 6.) Dotázaní 

jsou přesvědčeni, že v jejich kolektivu spíše existuje vzájemná pomoc, protože číselné 

vyjádření na pětistupňové škále je 1,84.  

 Jelikož se v dotazníku roku 2011 se otázky lišily jak použitými škálami, tak jejich 

počtem, není tedy možné zjistit průměrnou spokojenost s oblastí vztahů s kolegy, jako tomu 

bylo v letech 2008 - 2009. 

 

Celkově lze tvrdit, že vtahy s kolegy se relativně konstantně pohybují na hladině 

„spokojenosti“ i v roce 2011 hodnotí zaměstnanci vztahy v kolektivu jako beze změny nebo 

dokonce lepší než před půl rokem, což je jistě pozitivní výsledek.  

Velkým plusem této kategorie je nepochybně fakt, že zaměstnanci jsou sami tvůrci 

svého kolektivu a umí jej ovlivňovat a měnit. 
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4.3.3.  POLITIKA A ŘÍZENÍ FIRMY 

Tab. 4.6 Spokojenost s politikou a řízením firmy 

Oblast politiky a řízení firmy 

Otázky vztahující se 
k oblastem 

Spokojenost s 
jednotlivými oblastmi 

2008 
2009 

2011 2008 2009 2011 

  
Škála 1-5 Jiná škála Škála 1-5 

1 Organizace práce na pracovišti 23. 
 

2,87 2,67 
 

2 
úroveň spolupráce mezi jednotlivými útvary ve 
firmě 

12. 
 

3,14 2,16 
 

3 
včasnost a dostatečné množství informací o dění 
ve firmě 

13. 
19.B; 20; 

21, 22,, 23, 
24 

3,21 2,70 
 

4 postavení firmy v regionu a její pověst 8. 
 

2,46 2,28 
 

5 zlepšování pracovních postupů ve firmě 30. 
 

2,93 2,86 
 

Průměrná spokojenost s oblastí politiky a řízení firmy 2,92 2,53 X 
 Zdroj: autor 

 Dle Pauknerové (2012) bývá politika a řízení firmy spíše zdrojem pracovní 

nespokojenosti, protože není v pracovníkově kompetenci ovlivnit je svou vlastní iniciativou. 

2008 

 Tvůrci dotazníku roku 2008 se 5 otázkami zaměřili i na oblasti spokojenosti 

s politikou a řízení firmy (viz. tabulka 4.5). Oproti předchozím oblastem, jako např. oblast 

vztahů s kolegy nebo nadřízenými, jsou hodnoty spokojenosti na nižší úrovni. 

 Společnost se chtěla dozvědět, jak jsou zaměstnanci „spokojeni s organizací práce na 

pracovišti“ (ř.1, otázka 23.). Spokojenost s organizací práce na pracovišti dosáhla pouze 2,87, 

což vyjadřuje jen malou spokojenost a hodnota se pohybuje skoro uprostřed možného 

spektra 1-5. 

 Další otázka se věnovala „úrovni spolupráci mezi jednotlivými útvary ve firmě“ (ř.2, 

otázka 12.), ani zde nebyla spokojenost výrazně lepší, protože hodnota 3,14 svědčí o 

nespokojenosti zaměstnanců s touto oblastí. 

 Nejhoršího hodnocení z této oblasti 3,21 se dostalo otázce „spokojenost s včasností a 

dostatečným množstvím informací o dění ve firmě“ (ř.3, otázka 13.), dokonce se jedná o 

1 – naprosto spokojen; 2 – spokojen; 3 – málo spokojen; 4 – velmi málo spokojen; 5 – naprosto nespokojen 
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druhé nejhorší hodnocení ze všech otázek roku 2008. Zaměstnanci jsou s touto oblastí jen 

málo spokojeni s tendencí k velmi malé spokojenosti. 

 Nejlepší hodnocení z celé oblasti získala otázka „spokojenost s postavením firmy 

v regionu a její pověst“(ř.4, otázka 8.) s hodnotou 2,46, což je na pomezí spokojenosti a 

malé spokojenosti. Jedná se sice o nejlepší hodnotu ze všech 5 otázek, ale takovýto výsledek 

není pro firmu příliš dobré renomé. 

 Poslední otázka jak v této oblasti, tak i v dotazníku zněla „spokojenost se zlepšováním 

pracovních postupů ve firmě“(ř.5, otázka 30.), i zde respondenti drží svou míru spokojenosti 

na uzdě o čemž vypovídá i hodnota 2,93. 

 Průměrná spokojenost s politikou a řízením firmy v roce 2008 činila 2,92. 

 2009 

 Pro lepší znázornění změn ve spokojenosti s politikou a řízením firmy byl vytvořen 

graf 4.7. Ze kterého je na první pohled patrné, že se společnosti za pouhý jeden rok podařilo 

zlepšit spokojenost ve všech dílčích oblastech. 

Graf 4.7 Rozdíly ve spokojenosti s politikou a řízením firmy 

 

Zdroj: autor 

 Jednotlivá zlepšení se pohybovala v rozmezí 0,07 – 0,98 jednotek. Největšího posunu 

k lepšímu dosáhla společnost v otázce „spokojenost s úrovní spolupráce mezi jednotlivými 

útvary ve firmě“ (ř.2, otázka 12.) a to dokonce o 0,98 jednotky na hodnotu 2,16. To 

znamená, že respondenti vnímají zlepšení a dali to i najevo. 
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 Naopak nejmenší zlepšení, ba skoro žádné bylo v oblasti „zlepšování pracovních 

postupů ve firmě“(ř.5, otázka 30.), pouhé 0,07 jednotky na 2,86, co stále vypovídá o malé 

spokojenosti s tímto ukazatelem. 

 V roce 2008, se jako nejhorší ukázala kategorie „spokojenosti s včasným a 

dostatečným množstvím informací o dění ve firmě“ (ř.3, otázka 13.), už ale po jednom roce je 

patrné, že zaměstnanci začali dostávat více informací a spokojenost se zlepšila o 0,51 

jednotky na hodnotu 2,70. 

 Průměrná spokojenost s politikou a řízení firmy pro rok 2009 činila 2,53, což je 

výrazné zlepšení. 

 2011 

 Dotazování roku 2011 se intenzivně soustředilo na jedinou část oblasti politiky a řízení 

firmy, konkrétně se jednalo o „spokojenost s včasností a dostatečným množstvím informací 

o dění ve firmě“ (ř.3, tabulka 4.5). Tato kategorie patřila v předchozích letech k nejhůře 

hodnoceným a tak bylo logicky správné věnovat jí větší pozornost. Ostatní 4 ukazatelé, kteří 

byli zkoumáni v předchozích letech, nebyli do dotazníku zařazeni. Tato skutečnost je 

politováníhodná, protože se jednalo o významné ukazatele a není možné vyjádřit jejich vývoj 

v roce 2011. 

 První otázkou vztahující se ke spokojenosti s informacemi byla „Jak se za posledního 

půl roku ve vaší společnosti změnily následující oblasti?“ (otázka 19B) varianta „informování 

kolektivu“. Graf 4.8 jasně ukazuje, že většina respondentů považuje situaci beze změny 

(58,72%), ale skoro třetině z nich (28,65%) připadá situace horší než před půl rokem. 

Protože v roce 2010 neproběhlo zkoumání spokojenosti, tak se lze jen domnívat, co znamená 

odpověď „beze změny“. V návaznosti na dotazování 2008 a 2009 by se dalo předpokládat, že 

spokojenost s informováním bude na úrovni mírné nespokojenosti. 

  

Lepší;   Beze změny;   Horší;   Těžko říci 
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Graf 4.8 Hodnocení vývoje v informování kolektivu v roce 2011 

 

Zdroj: autor 

 V roce 2011 byly zařazeny otázky „Dostáváte dostatečné informace o společnosti?“ 

(otázka 20) a „Dostáváte dostatečné informaci o společnosti Rimera a jejích společnostech?“ 

(otázka 21). Výsledky tohoto ukazatele jsou přinejmenším zarážející. Polovině zaměstnanců 

(52,33%) připadá, že informace, jenž dostávají o společnosti MSA a. s, jsou nedostatečné 

(viz. graf 4.9). Ještě horší je skutečnost, že podle výsledků 38,37% žádné informace o 

společnosti nedostává.  

 U informací o společnosti Rimera a jejích společnostech je situace ještě mnohem 

žalostnější (viz. graf 4.9). Skoro tři čtvrtiny všech dotázaných (72,83%) uvedlo, že žádné 

informace nedostávají, případně jsou nedostatečné (24,86%) a jen 4 lidem, což činí 2,31% 

se zdá, že mají dostatečné informace. 

Graf 4.9 Informovanost zaměstnanců v roce 2011 

 

Zdroj: autor 

 Pro zefektivnění informačních toků, bylo zjišťováno „Z jakých zdrojů nejčastěji 

získáváte informace o společnosti?“ (otázka 22) a „Jakým informačním zdrojů, které se týkají 
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činnosti společnosti, nejvíce věříte?“ (otázka 23). Pro názornější srovnání zdrojů informací a 

jejich důvěryhodnost byl vytvořen graf 4.10. 

 Nejčastějším pramenem informací jsou spolupracovníci a známí, takto smýšlí 

29,06% respondentů, zajímavé ale je, že pouhých 5,79% dotázaných, tento zdroj označilo 

jako důvěryhodný. Takovýto výsledek se dá očekávat, protože zaměstnanci nejčastěji hovoří 

se svými spolupracovníky, stále ale platí pravidlo, že „podniková šuškanda“ nemusí být 

vždycky spolehlivá. Druhým nejčastějším zdrojem informací jsou firemní noviny, uvedlo 

takto 20,42% dotázaných. Třetí místo obsadily pracovní schůzky se svým přibližně 15% 

zastoupením. Nejméně využívanými prameny byly zprávy na vývěskách a místní televize a 

noviny. 

 Z pohledu důvěryhodnosti zdrojů informací, bylo učiněno zajímavé zjištění, 20,85% 

dotázaných (tedy největší skupina) nevěří ničemu. Je otázkou, zda respondenti využili tuto 

variantu jen proto, aby poukázali na nedostatek věrohodných informací a problémy 

v informačním toku, či si pouze zakřížkovali poslední variantu v dotazníku, která při první 

pohledu „bije do očí“. Je nutno poukázat na to, že celá otázka 23 je špatně graficky rozložená 

(rozkládá se přes 2 strany a nejsou hned patrné všechny varianty odpovědí). Za hodnověrné 

prameny informací jsou pokládány také setkání s vedoucími (19,31%), pracovní schůzky 

(16,99%), případně e-mail nebo vnitřní portál společnosti (13,99%). 

Graf 4.10 Zdroje čerpání informací a jejich důvěryhodnost vnímaná zaměstnanci za 

rok 2011 

 

Zdroj: autor 
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S ohledem na pracovníky se společnost ptala i na způsob jakým by chtěli být 

informováni („Co se týká informací, jakému způsobu byste dali přednost?“, otázka 24). Jako 

nejlepší způsob zvolili respondenti pravidelná setkávání s vedením společnosti (41,51%), 

poté noviny/časopis společnosti (24,91%) a třetí nejlepší ohlas získala varianta e-mail a 

vnitřní portál společnosti (15,85%). 

Celkově se spokojenost s politikou a řízením firmy pohybuje spíše na nižší úrovni, 

vzhledem ke všem ostatním oblastem analýzy. V roce 2009 bylo možné pozorovat zlepšující 

se tendenci skoro u všech dílčích ukazatelů, srovnání s dalšími léty bohužel nebylo možné. 

Lze tvrdit, že dotazování roku 2011 bylo ve znamení „informovanosti“ zaměstnanců 

v podniku. Výsledky pro společnost ale nejsou příliš lichotivé, neboť většina dotázaných 

uvedla, že množství poskytovaných informací je nedostatečné. Zajímavými údaji jsou zdroje 

informací a jejich důvěryhodnost, protože společnosti umožňují se cíleně zaměřit na 

zefektivnění jednotlivých informačních toků a využívat intenzivně ty, které zaměstnanci 

pokládají za důležité. 
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4.3.4.  PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Tab 4.7 Spokojenost s pracovními podmínkami 

Oblast pracovních podmínek 

Otázky vztahující se k 
oblastem 

Spokojenost s 
jednotlivými oblastmi 

2008 
2009 

2011 2008 2009 2011 

  
Škála 1-5 Škála 1-5 Jiná škála Škála 1-5 

1 podpora firmy ve vybavení pracoviště 4. 17. 19G 2,86 2,76 2,41 

2 pracovní podmínky na pracovišti 3. 15., 16.  19E 2,97 2,83 
2,71 
2,49 

Průměrná spokojenost s pracovními podmínkami 2,92 2,80 2,54 
Zdroj: autor 

Spokojenost s pracovními podmínkami je jednou z oblastí, které se společnost snaží 

stále více věnovat a zlepšovat ji.  

2008 

 Cílem otázky „spokojenost s podporou firmy ve vybavení pracoviště“ (ř.1, otázka 4.) 

bylo zjistit, zda mají zaměstnanci dostatečné pracovní pomůcky, zda není problém 

v dodávkách materiálu a jiných skutečnostech, které by omezovaly jejich práci. Respondenti 

vyjádřili jen malou spokojenost (2,86) s těmito skutečnostmi. I Výsledky druhé otázky 

„spokojenost s pracovními podmínkami na pracovišti“ (ř.2, otázka 3.), nenaznačují 

přemíru spokojenosti s čistotou, osvětlením, hlučnosti aj., ba naopak, jak udává hodnota 

2,92 tak dotazovaní jsou i s tímto ukazatelem jen málo spokojení. 

Průměrná hodnota v  oblasti spokojenosti s pracovními podmínkami činila v roce 

2008 2,92. 

2009 

U dotazování roku 2009 došlo jen k nepatrnému zlepšení v obou dílčích ukazatelích, 

„spokojenost s podporou firmy ve vybavení pracoviště“ (ř.1, otázka 4) si polepšila pouze o 

0,1 jednotky na hodnotu 2,76 a „spokojenost s pracovním prostředím“ (ř.2, otázka 3.) si své 

zlepšení může vyčíslit na 0,14 jednotky a malý posun na 2,83. 

Průměrná spokojenost s pracovními podmínkami v roce 2009 se zlepšila na 

hodnotu 2,80 a stále se tedy pohybuje spíše v oblasti „malé spokojenosti“ pětistupňové škály. 

1 – naprosto spokojen; 2 – spokojen; 3 – málo spokojen; 4 – velmi málo spokojen; 5 – naprosto nespokojen 
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2011 

Pokud bylo dotazování roku 2011 v předchozích oblastech vytýkán nedostatek otázek, 

tak v oblasti pracovních podmínek je situace naprosto opačná. Společnost zařadila 5 otázek, 

pomocí kterých se snažila lépe zjistit, jak jsou s jednotlivými faktory zaměstnanci spokojeni 

či nespokojeni.  

První otázkou vztahující se k „spokojenosti s podporou firmy ve vybavení pracoviště“ 

byla otázka 17, která se ptala zda „Jste spokojeni se zajištěním a kvalitou ochranných 

pracovních prostředků?“ Na pětistupňové škále se hodnocení zaměstnanců ustálilo na hodnotě 

2,41, což vyjadřuje spíše spokojenost s tendencí k neutrálnímu postavení. Oproti předchozím 

letům se ale jedná o zlepšení. V příloze 8 „Výsledky dotazování 2011“ lze názorně vidět, že 

39, 64% dotázaných je spíše spokojeno, 20, 12% je spokojeno a tendenci k neutrálnímu 

postavení zaujalo 24,26%. Jen celkem asi 15% je s podporou firmy ve vybavení pracoviště 

spíše nespokojeno nebo naprosto nespokojeno 

 

Druhým dotazem v oblasti podpory firmy ve vybavení pracoviště byla otázka „Jak se 

za posledního půl roku ve vaší společnosti změnily následující oblasti“ varianta „logistická 

podpora nutná pro vaši práci (nářadí, vybavení, náhradní díly atd.)“ (otázka 19G). V grafu 

4.3 lze názorně vidět, že respondenti neshledali žádnou změnu (56,21%) ba naopak pociťují 

zhoršení v této oblasti (31,95%), jen 3,55% pokládá situaci za lepší než před půl rokem a 

8,28% se k dotazu neumí vyjádřit. 

Graf 4.11 Postoj respondentů k podpoře firmy ve vybavení pracoviště za rok 2011 

 

Zdroj: autor 
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Otázka zabývající se „spokojenosti s pracovními podmínkami“ (ř.2, tabulka 4.6) se 

pomocí pětistupňové škály ptala „Jak jste spokojeni se stavem šaten a ostatními sociálními 

zařízeními“ (otázka 15). Výsledná hodnota 2,71 je způsobena hlavně tím, že zaměstnanci byli 

buďto spíše spokojeni (46,55%) anebo spíše nespokojeni (21,84%), odpověď „těžko říct“ 

využilo jen 14,37% dotázaných a vyhraněná spokojenost či nespokojenost byla zastoupena 

přibližně stejně (viz. Výsledky spokojenosti 2011). 

 

Na předchozí otázku navazovala další ve znění „Jak jste spokojeni se stravováním ve 

společnosti“ (otázka 16). Číselné vyjádření odpovědi se pohybovalo na hodnotě 2,49, tedy na 

pomezí „spíše ano“ a „těžko říct“. Procentní vyjádření, ale dává jasně najevo, že 40, 35% 

dotázaných je se stravováním spíše spokojeno, 20,47% zaujalo neutrální postoj „těžko říct“ a 

s 19,30% vylepšují celou situaci svou naprostou spokojeností. (zbytek 12,28% - spíše 

nespokojení a 7,60% naprosto nespokojeni, viz. Výsledky spokojenosti 2011) 

 

Otázka 19.E „Jak se za posledního půl roku ve vaší společnosti změnily následující 

oblasti?“ varianta „pracovní podmínky (čistota na pracovišti, stav sociálního zařízení, šum a 

jiné faktory)“ byla také zařazena ke kategorii „spokojenost s pracovními podmínkám na 

pracovišti“ (ř.2., tabulka 4.3). V grafu 4.12 lze vidět, že 69,36% respondentů shledává situaci 

beze změny, 20,23% ji pokládá za horší než dříve, 7% si myslí, že se zlepšila a 3,47% neumí 

porovnat změnu pracovních podmínek. 

Graf 4.12 Hodnocení vývoje pracovních podmínek za rok 2011 

 
Zdroj: autor 
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Průměrná spokojenost s pracovními podmínkami v roce 2011 se pohybovala na 

hodnotě 2,56, což je v porovnání s lety 2008 a 2009 opět mírné zlepšení. 

 

Celkově lze tvrdit, že společnost má stále větší zájem zlepšování pracovních 

podmínek. Jedná se o přirozený přístup, protože dobré pracovním podmínky ovlivňují nejen 

spokojenost zaměstnanců, ale mají přímý vliv na jejich ochotu k práci. Postoje zaměstnanců 

se jen pomalu mění, ale je vidět, že snahy firmy vnímají.  

Je zajímavé, že ačkoliv se spokojenost s podporou ve vybavení pracoviště oproti 

minulým letům zlepšila (2,41, viz otázka 15, dotazník 2011), tak významnému počtu 

zaměstnanců (31,95%) se v roce 2011 zdá situace horší než před půl rokem.  

Spokojenost s kategorií pracovních podmínek (ř.2, tabulka 4.6) si také připsala 

zlepšení, z hodnot „malé spokojenosti“ se ze zaměstnanců stávají „spíše spokojení“ 

pracovníci, o čemž svědčí výsledky otázek vtahující se ke stavům šaten a stravování z roku 

2011. Za poslední půl roku respondenti buďto nepociťují změny nebo jim situace připadá 

mírně horší (viz. otázka 19E dotazník 2011). 

Dle Pauknerové (2012) bývá nespokojenost s pracovními podmínkami především ve 

výrobách, kde fyzikální parametry prostředí jsou nepříznivé a škodlivé vůči pracovníkům. 

Tato nespokojenost se ale nemusí týkat pouze výrobního procesu, nýbrž i administrativních 

činností. 
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4.3.5.  JISTOTA PRACOVNÍHO MÍSTA 

Tab. 4.8 Spokojenost s jistotou pracovního místa 

Jistota pracovního místa 

Otázky vztahující se k 
oblastem 

Spokojenost s 
jednotlivými oblastmi 

2008  
2009 

2011 2008 2009 2011 

  

Škála 1-5 Jiná škála Škála 1-5 

1 jistota a dlouhodobá perspektiva práce 25. x 2,94 2,91 x 
Zdroj: autor 

2008 a 2009 

 

V letech 2008 a 2009 byla respondentům položena stejná otázka „jaká je Vaše 

spokojenost s jistotou a dlouhodobou perspektivou práce“ (ř.1, otázka 25.)  

V obou letech dosáhla hodnota spokojenosti téměř stejné výše, a tedy 2,94 v roce 

2008 a 2,91 v roce 2009.  

Na první pohled se může zdát, že se tato čísla pouze pohybují uprostřed možného 

spektra a tak vyjadřují „malou spokojenost“. Faktem ale je, že tyto výsledky dávají najevo, že 

pracovních nejsou schopni vyjádřit, zda jsou si svým místem jistí či nejistí. Svou vinu na 

tomto výsledku může mít i fakt, že v roce 2008 se začalo hovořit o celosvětové krizi. Je 

pravda, že současná situace v novodobé společnosti vytváří mnohem větší prostor pro 

uplatnění jednotlivců, avšak zároveň lidem ubývají základní jistoty, ke kterým jistota 

pracovního místa bezpochyby patří.  

2011 

 Dotazník roku 2011 neobsahoval žádnou otázku vztahující se k jistotě pracovního 

místa.  

 

  

1 – naprosto spokojen; 2 – spokojen; 3 – málo spokojen; 4 – velmi málo spokojen; 5 – naprosto nespokojen 
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4.3  Vnitřní faktory – motivátory 

 Kromě faktorů hygieny, je třeba sledovat i motivátory působící na zaměstnance. Jsou-

li pozitivně naladěny a působí-li správně, tak vedou k zvýšení pracovního výkonu a 

představují nejúčinnější složku motivace k práci, protože vyhovují potřebě seberealizace 

jednotlivce. Společnost MSA, a.s. se v minulých letech (2008, 2009) zaměřila i na zkoumání 

vnitřních faktorů motivace k práci. Ze šesti uváděných Herzbergových motivátorů obsahovaly 

dotazníky 2008 a 2009 hned pět z nich. 

Tab. 4.9 Spokojenost vnitřními faktory 

Faktor Otázka 

Otázky 
vztahující se k 

oblastem 

Spokojenost s 
jednotlivými oblastmi 

2008 
2009 

2011 2008 2009 2010 

UZNÁNÍ hodnocení, uznání a ocenění mé práce 19. X 3,06 2,99 X 

PRÁCE SAMA náplň vykonávané práce 17. X 2,26 2,27 X 

VZESTUP 
možnost profesního růstu a postupu 
na vyšší pozici 

15. 2E 2,67 2,84 X 

ODPOVĚDNOST 
pravomoc rozhodovat, odpovědnost 
za práci 

16. X 2,37 2,41 X 

MOŽNOST 
DALŠÍHO 
ROZVOJE 

možnost vzdělávat se v oboru (školení, 
kurzy) 

7. X 2,52 2,89 X 

ÚSPĚŠNÝ VÝKON 
 Neexistují otázky vztahující se k oblasti 

úspěšného výkonu 

Zdroj: autor 

Všechny otázky zaměřené na motivátory v období 2008 až 2009 byly opět postaveny 

na pětistupňové škále možných odpovědí.  

 

Vychází se ale z předpokladu Hezrberga, tedy že absence nebo negativní působení 

faktorů se projeví jako „žádné uspokojení“(Dvořáková a kol. 2007) neboli ne-spokojenost a 

naopak pozitivní působení faktorů se projeví na „spokojenosti s prací“ 

  

1 – naprosto spokojen; 2 – spokojen; 3 – málo spokojen; 4 – velmi málo spokojen; 5 – naprosto nespokojen 
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4.3.1  UZNÁNÍ 

2008 – 2009 

Uznání je formou obdivu okolí. V oblasti zaměstnanců se tento faktor zaměřuje na 

uznání ze strany vedoucího či kolegů. Zaměstnanci společnosti MSA, a.s. k otázce 

„spokojenost s hodnocením, uznáním a oceněním mé práce“ (ř.1, otázka 19.) zaujali 

neutrální postavení 3,06 v roce 2008 a 2,99 v roce 2009. Tímto hodnocením dali najevo, že 

jim daná oblast nepřináší ani spokojenost ani ne-spokojenost. Faktem je, že otázka obsahuje 

i část „ocenění mé práce“, ta je spíše hygienickým faktorem, ale mnozí zaměstnanci si mohou 

uznání představovat jako formu finančního ohodnocení v podobě speciálních prémií. 

2011  - Dotazník roku 2011 neobsahoval otázky věnující se faktoru uznání. 

4.3.2 PRÁCE SAMA 

2008 – 2009 

Samotná práce ovlivňuje pracovní spokojenost ve značné míře, proto byla v roce 2008 

a 2009 použita otázka „spokojenost s vykonávanou prací“ (ř.2.otázka 17) zjišťující její 

úroveň. Hodnoty obou let jsou s rozdílem 0,01 jednotky shodné, tedy v roce 2008 se úroveň 

spokojenosti pohybovala na 2,26 a v roce 2009 na 2,27. Dle Pauknerové (2012) se naprostá 

spokojenost nebo spokojenost objevuje hlavně u profesí, které umožňují dostatečnou 

seberealizaci a tvůrčí uplatnění. Méně spokojení s charakterem práce jsou oproti tomu 

pracovníci, kteří pracují v monotónních, špinavých či velmi těžkých profesích. Na základě 

těchto skutečností lze tvrdit, že míra spokojenosti s tímto faktorem je v MSA, a.s. ještě na 

dobré úrovni, protože se jedná o strojírenský podnik a práce se může zdát monotónní a ne 

vždy je zde velký prostor pro seberealizaci.  

2011  - Dotazník roku 2011 neobsahoval otázky věnující faktoru samotné práce. 

4.3.3 VZESTUP 

2008 – 2009 

Ne každá pozice ve společnosti umožňuje pracovní vzestup, jak jsou se svými 

možnosti spokojeni respondenti zjišťovala otázka „spokojenost s možností profesního růstu 

a postupu na vyšší pozici“(ř.3, otázka 15.). V roce 2008 se vyjádření respondentů přiklánělo 

spíše k menší spokojenosti (2,67). Výsledky roku 2009 však zaznamenaly negativní vývoj 
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tohoto ukazatele, protože se posunul k oblasti ne-spokojenosti (2,84). Tento výsledek jen 

potvrzuje, že zaměstnanci vnímají možnosti pracovního vzestupu jako omezené. 

2011 

Jedinou otázkou, jež v roce 2011 zjišťovala vnitřní faktory motivace byla „Jan nyní 

hodnotíte různé stránky svého života?“ varianta „možnost profesního růstu“ (ř.3, otázka 2E). 

Grafický výstup otázky (viz. graf 4.13) ukazuje, že skoro třetina respondentů (32,16%) je 

s momentální situací spokojená, další části připadá možnost profesního růstu jako špatná 

(31,58%), neutrální postoj zaujala skupina o 28,07% a celek doplňují respondenti, kterým 

se zdá situace dobrá (8,19%). 

Graf 4.13 Hodnocení možnosti profesního růstu (rok 2011) 

 

Zdroj: autor 
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2009 bylo dosaženo podobného výsledku (2,41), pro který má Pauknerová (2012) výstižný 

výraz „zdravá spokojenost.“ 

2011  - Dotazník roku 2011 neobsahoval otázky věnující faktoru odpovědnosti 

v práci. 

4.3.5  MOŽNOST DALŠÍHO ROZVOJE 

2008 – 2009 

Představa o dalším rozvoji pracovníka se liší jak druhem profese jedince, tak jeho 

vzděláním, životní situací a jinými skutečnostmi. Pokud společnost rozvíjí své zaměstnance, 

nepochybně to zvyšuje její atraktivitu a zaměstnanci si zlepšují svou konkurenceschopnost na 

trhu i v organizaci. Společnost MSA, a.s. použila v letech 2008 a 2009 dotaz „spokojenost s 

možností vzdělávat se v oboru (školení, kurzy)“ (ř.5, otázka 7). V roce 2008 se odpovědi 

pohybovaly spíše v oblasti spokojenosti (2,52), o rok později došlo ke zhoršení vnímané 

situace ve vzdělávání v oboru, a to až na hodnotu 2,89 (2009).  

2011 

V období 2010 - 2011 se úsek lidských zdrojů společnosti zaměřil zejména na 

vzdělávání zaměstnanců. MSA a.s. obdržela ze zdrojů Evropské unie prostředky na projekt 

„Vzdělávání – Šance pro MSA, a.s.“, díky kterým bylo možné v roce 2010 zahájit 

vzdělávání ve větší míře. Projekt je zaměřen na zvýšení kvalifikace zaměstnanců a na rozvoj 

jejich jazykových, počítačových a jiných dovedností.  

2011 - Dotazník roku 2011 neobsahoval otázky věnující faktoru dalšího rozvoje. 

4.3.6  ÚSPĚŠNÝ VÝKON 

 2008, 2009, 2011 

 Bohužel ani jeden z dotazníků uplynulých let se nevěnoval faktoru úspěšného výkonu. 
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4.4  Ostatní zkoumané oblasti 

Tab. 4.10. Celková spokojenost zaměstnanců 

Celková spokojenost 

Otázky vztahující se k 
oblastem 

Spokojenost s 
jednotlivými oblastmi 

2008  
2009 

2011 2008 2009 2011 

  

Škála 1-5 Škála 1-5 Škála 1-5 

1 Celková spokojenost průměr 13. 2,53 2,49 2,51 

Zdroj: autor 

 Všechna zkoumání předchozích let, nakonec dospěla k celkové spokojenosti 

zaměstnanců. Rozdíl byl ale v použitých metodách. 

 

 V roce 2008 a 2009 byla pro výpočet použita funkce průměru. Zdrojovými daty byly 

míry spokojenost s 30 otázkami vztahující se k podmínkám a okolnostem práce zaměstnance. 

Na pětistupňové škále se celková spokojenost zaměstnanců roku 2008 ustálila na hodnotě 

2,53. Tato hodnota je na pomezí mezi „spokojeností“ a jen „malé spokojeností“ 

 Výsledky roku 2009 se nesly ve stejném duchu, zlepšení o 0,04 jednotky nelze 

pokládat za významné. Zaměstnanci společnosti MSA, a.s. byli spokojeni, čí lépe řečeno 

málo spokojeni o čemž svědčí í výsledná hodnota 2,49. 

 

 Rozdíl ve zjišťování celkové spokojenosti nastal v roce 2011. Dotazník obsahoval 

otázku „Pokud zvážíte všechna PRO a PROTI, jste spokojení s prací ve společnosti?“ (otázka 

13). Největší část respondentů odpověděla, že jsou spíše spokojeni a výslednou hodnotu 2,51 

dotvořili respondenti, kteří využili neutrální odpověď (těžko říct) nebo ti kteří odpověděli, že 

jsou spíše nespokojení. 

 I přes skutečnost, že v jednotlivých letech byly použity různé způsoby výpočtu, tak lze 

vidět, že celková spokojenost se pohybuje na přibližně konstantní úrovni a nedochází 

k žádným zásadním výkyvům. 

 

 

1 – naprosto spokojen; 2 – spokojen; 3 – málo spokojen; 4 – velmi málo spokojen; 5 – naprosto nespokojen 

Ano – 1; Spíše ano – 2; Těžko říct – 3; Spíše ne – 4; Ne – 5  
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2008 a 2009 

Do dotazníku 2008 a 2009 byla zařazena ještě otázka, které z možných faktorů jsou 

pro zaměstnance důležité, viz. tabulka 4.10. 

Tab. 4.11 Skutečnosti, jež jsou pro zaměstnance důležité (2008, 2009) 

2008 Důležitost 2009 

peníze 1 peníze 

práce v dobrém kolektivu 2 práce v dobrém kolektivu 

výsledky vykonané práce 3 pracovní prostředí 

odpovědnost 4 výsledky vykonané práce 

pracovní prostředí 5 odpovědnost 

seberealizace (zlepšování sama sebe) 6 seberealizace (zlepsování sama sebe) 

profesní růst a postup 7 možnost soustavného vzdělávání 

možnost soustavného vzdělávání 8 profesní růst a postup 

pochvala a pocit uznání 9 pochvala a pocit uznání 

zázemí známé společnosti MSA, a.s. 10 zázemí známé společnosti MSA, a.s.  
     Zdroj: autor 

Dle zjištěných dat byly pro zaměstnance v obou letech nejdůležitějšími skutečnostmi 

peníze a práce v dobrém kolektivu. Na 3 místě se v roce 2008 umístily výsledky vykonané 

práce a respondentům roku 2009 připadalo důležité pracovní prostředí. 

Jako jedny z nejméně důležitých označili dotazovaní v obou letech shodně zázemí 

známé společnosti MSA, a.s. a pochvalu a pocit uznání. I varianta profesního růstu a 

postupu nebo možnost soustavného vzdělávání si v obou letech nepřišly na lepší než 7. či 8. 

příčku v důležitosti. 
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2011 

Mezi prvními otázkami dotazníku 2011 se objevil dotaz „Čeho se bojíte v blízké 

budoucnosti (1-2roky)?“ (otázka 3) Z možných variant odpovědí se dotazovaní nejvíce bojí o 

své zdraví a zdraví svých blízkých (41,93%, viz. tabulka 4.11), druhou největší obavou je 

ztráta zaměstnání (21,12%) a o třetí místo se podělila obava z ekonomické krize (10,87%) 

a obava z prodeje, bankrotu MSA, a.s. (10,56%) 

Tab 4.12 Obavy zaměstnanců (2011) 

 

2011 

odpověď 
% vyjádření 
odpovědí 

Čeho se bojíte v blízké budoucnosti? 
(1-2 roky) 

Ztráta zdraví a nemoci blízkých osob 41,93% 
ekonomické krize 10,87% 
ztráty práce 21,12% 
poklesu výroby 2,48% 
kriminality, násilí 2,17% 
propouštění 8,39% 
války, ekolog. katastrof 2,48% 
prodeje, bankrotu MSA 10,56% 

 

Dotazník se dále ptal respondenty na to, zda nejsou obětí psychologického tlaku, zda 

zaznamenali případy krádeží v kolektivu, či zda zaregistrovali za poslední půl rok užívání 

alkoholu (nebo narkotik) na pracovišti. Kompletní znění otázek je znázorněno v tabulce 4.12 

společně s procentními výsledky.  

Asi nejhorší situace je u otázky 7, která se vztahuje k psychologickému tlaku, 

ponížení, urážkám a dokonce i násilí v práci. Jen asi polovina (48,85%) uvedla, že takovéto 

situaci nebyla vystavena. Skoro 40% respondentů se s takovou situací setkalo nebo 

setkává. Tuto hodnotu vytvořily odpovědi „spíše ano“ 9,77%; „ano“ 9,77% a také odpovědi 

„spíše ne“ 20,11%, (i ty potvrzují, že k situaci došlo) 

Lepší situace je v oblasti krádeží v kolektivu (otázka 8), kde 85% dotázaných se 

s krádežemi v kolektivu nesetkalo a pouhých 5,17% takovouto nepříjemnost zaznamenali 

Nejlépe dopadla otázka vztahující se k užívání alkoholu a narkotik na pracovišti, 

90,80% respondentů se shodlo na tom, že se alkohol na jejich pracovišti neužívá. Zbytek 

dotázaných, určitou míru alkoholu na pracovišti přiznal.  



67 

 

Tab. 4.13 Vyjádření respondentů k otázkám psychologického tlaku, krádežím v kolektivu a 

alkoholu na pracovišti (rok 2011) 

2011 

varianty 
odpovědí 

7 8 10 

Byli jste vy, nebo vaši 
kolegové obětí 

psychologického tlaku, 
ponížení, urážky, násilí v 

práci? 

Zaznamenali jste v práci 
za poslední dobu případ 

krádeže v kolektivu? 

Zaznamenali jste v práci 
za poslední půlrok 
případy používání 

alkoholu, narkotik? 

ne 48,85% 85,06% 90,80% 
spíše ne 20,11% 5,17% 5,75% 
těžko říct 11,49% 4,02% 1,72% 
spíše ano 9,77% 0,57% 1,15% 
ano 9,77% 5,17% 0,57% 

 

 

Společnost položila respondentům otázku: „Pokud byste měli možnost šli by jste 

pracovat do jiné společnosti?“(viz. Příloha 3, otázka 18) Hodnota 3,41 ukazuje, že většina 

dotázaných by při takové situaci spíše odešla anebo neví jak by reagovala. Dotazník se ptal i 

na podmínky, které by musely být zaměstnanci nabídnuty, aby k takovému kroku přistoupil. 

Z možných variant nejčastější odpovědí byla nabídka větší mzdy, větší možnost ukázat své 

schopnosti, možnost kariérního růstu a zajímavější a smysluplnější práce.  

Podíváme-li se na otázku z hlediska jejího znění, jedná se dle mého názoru o otázku se 

zavádějícím textem a výsledná hodnota odpovědi byla očekávatelná. Zpravidla, když osoba 

mění zaměstnavatele, tak očekává, že situace bude lepší nebo alespoň stejná jako u předešlého 

zaměstnavatele. 

  

Ne – 1; Spíše ne – 2; Těžko říct – 3; Spíše ano – 4; Ano – 5  
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4.5 Zaměstnanecké benefity 

Graf 4.14 Preference zaměstnaneckých výhod v letech 2008 a 2009 

 

Zdroj: autor 

Preference jednotlivých zaměstnaneckých výhod se v jednotlivých letech (2008, 2009) 

příliš neliší. Tradičně si zaměstnanci nejvíce pochvalovali týden dovolené navíc, penzijní 

připojištění a příspěvek na stavování. Zdravotní péče poskytována přímo v areálu firmy se 

umístila v roce 2008 na 4. místě a v roce 2009 na 5. Zaměstnanecká výhoda ve formě 

životního pojištění se sice umístila v první pětce, ale je nutno zmínit, že rokem 2009 bylo 

poskytování tohoto zaměstnaneckého benefitu zrušeno. Na místa 6.-10. respondenti umístili 

příspěvky pro děti, odměny za „zlepšováky, odměny dárcům krve, společenské a 

reprezentativní akce a na posledním místě byly jazykové kurzy. 

Zaměstnanecké benefity byly zaměstnancům samozřejmě poskytovány i v roce 2011, 

ale spokojenost s nimi nebyla zkoumána. Společnost sleduje spíše jejich míru využívání.  

  

Preference zaměstnaneckých výhod 

2008 

2009 
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4.6 Fluktuace zaměstnanců 

Pohyb zaměstnanců z podniku je jedním z významných ukazatelů pro každou společnost. 

Může signalizovat spokojenost či nespokojenost zaměstnanců, snížení atraktivity daného odvětví 

či vnitřní problémy firmy. Určitá míra mobility pracovní síly je ale pro každý podnik přirozená a 

nelze jí zamezit. 

Fluktuace zaměstnanců ve společnosti a další výpočty byly prováděny na základě 

materiálů, poskytnutých personálním oddělením společnosti MSA, a.s. Hlavními prameny při 

výpočtech byly Stavy a pohyb zaměstnanců za roky 2008 - 2011.  

Veškeré výpočty jsou zaznamenány v souboru Výpočty fluktuace a Pomocné výpočty 

fluktuace s grafy (viz. Příloha 10 a Příloha 11) 

4.6.1 Vývoj počtu zaměstnanců v období 2008 – 2011 

 Společnost MSA, a.s. je podnikem, který má na strojírenském trhu dlouholetou tradici 

a ve svém okolí je vnímán jako významný zaměstnavatel. Bohužel během období posledních 

4 let lze vidět razantní pokles zaměstnanců v podniku (viz graf 4.15).  

Na začátku roku 2008 zaměstnávala společnost 611 zaměstnanců, tento stav se během 

4 let dosti změnil a na konci roku 2011 se hodnota zaměstnávaných osob pohybovala na 502. 

Celkový pokles tedy činil 109 zaměstnanců, největší počty odchodů byly zaznamenány 

v červnu 2009 a pak v listopadu a prosinci 2010. Tyto poklesy lze názorně vidět v  grafu 4.15.  

Z technických důvodů neobsahuje graf 4.15 Vývoj počtu zaměstnanců v období 2008–

2011, všechny popisky dat. Graf s podrobně zaznamenanými stavy zaměstnanců 

v jednotlivých měsících je uveden v přílohách (Příloha 11. Pomocné výpočty fluktuace s 

grafy) 

MSA, a.s. během čtyřletého období přijala 116 a 228 osob společnost během tohoto 

období opustilo (viz. graf 4.16).  

Pro podrobnější pohled na problematiku, byl vytvořen graf 4.17 Počty příchodů a 

odchodů v jednotlivých čtvrtletích období 2008 – 2011. Přijímání nových zaměstnanců 

mělo ve všech čtyřech letech podobný trend, a tedy maximálně 10 přijatých osob za čtvrtletí. 

Vyjímku tvořil rok 2010, kdy ve 3. čtvrtletí bylo přijato 22 a ve 4. čtvrtletí 13 zaměstnanců, 
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poté se o mírné zakolísání zasloužilo 3. čtvrtletí roku 2011, kdy opět společnosti přijala 13 

nových zaměstnanců. 

První vysoké snižování stavů bylo zaznamenáno v 2. 

 čtvrtletí roku 2009, kdy společnost opustilo 26 pracovníků. O nejvíce pracovních sil 

přišla společnost v roce 2010, v absolutních číslech se tehdy se její počty snížily hned o 59 

osob. (viz graf. 4.17). Podrobnější vysvětlení odchodů je obsaženo v podkapitole 4.6.2 Míra 

odchodů. 
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Graf 4.15 Vývoj počtu zaměstnanců v období 2008 – 2011 

 

Graf 4.16 Příchody a odchody z organizace   Graf 4.17. Počty příchodů a odchodů v jednotlivých čtvrtletích období 2008 – 2011 

      v období 2008 – 2011 
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4.6.2 Míra odchodů 

 2008 

 Míra odchodů se v roce 2008 pohybovala do 2% za jedno čtvrtletí (viz. graf 4.18), 

kumulovaná míra odchodů celého roku dosáhla hodnoty 5,73% v poměru ke všem 

přijatým zaměstnancům, kteří činí 4,09% , se nejednalo o nijak významnou hodnotu 

odchodů. 

 2009 

 Na celém vývoji roku 2009 se podepsala hospodářská krize a obavy z ní. Společnost 

se zaměřila na efektivnější využívání všech zdrojů, a tedy i pracovních sil. Celkem společnost 

za celý rok opustilo 10,07% zaměstnanců. Největší úbytek pracovníků nastal ve 2. čtvrtletí, 

konkrétně v červnu, kdy velkou část odcházejících tvořili osoby odcházející buď do 

starobního důchodu, nebo do předčasného starobního důchodu. U varianty předčasných 

důchodů byl pracovní poměr rozvázán formou dohody.  

 Období roku 2009 nebylo jen ve znamení odcházejících zaměstnanců, 3,75% tvoří 

osoby, které ve společnosti našly nové pracovní uplatnění. 

 2010 

 Světová ekonomika se i přes očekávání analytiků nedostala na svou předkrizovou 

úroveň a rostoucí tlak ze strany asijských zemí zvyšoval tlak na celou společnost. Odvětví 

výroby armatur je typické tím, že zakázky jsou uzavírány na dlouhé období dopředu a 

v období krize se investice do velkých a náročných projektů (např. výstavba ropovodů) 

omezovaly, to zvyšovalo i boj mezi konkurenty o každou zakázku. MSA, a.s. se navíc musela 

potýkat řešením řady vnitřních problému a s nutností zvyšovat efektivnost výroby a snižování 

fixních nákladů. To vedlo k rozsáhlé restrukturalizaci v celé společnosti, která se projevila i 

významně v míře odchodů 

 Rok 2010 začal sice s velmi nízkou mírou odchodů, ale ve 4. čtvrtletí došlo 

k masivnímu rozvázávání pracovnich poměrů, které se projevilo na snížení počtu 

zaměstnanců 10, 57%. S většinou těchto zaměstnanců byl rozvázán pracovní poměr dohodou, 

se zbytkem pracovníku byla pracovní smlouva ukončena nebo vypovězena ve zkušební době. 

Celkově za rok 2010 ze společnosti odešlo 15,06% zaměstnanců, naopak přijato bylo 

6,63%. 
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 2011 

 Období roku 2011 bylo charakteristické již poněkud klidnějším průběhem než tomu 

bylo v předešlých dvou letech. Čtvrtletně se míra odchodů pohybovala do 3% a celkově ze 

společnosti odešlo na 9,84%. Míru odchodů kompmenzovali pracovníci, kteří ve společnosti 

nově nastoupili a ti tvořili 6,30%. 

 

 2008 – 2011 

 Graf 4.19 vyjadřuje kumulovanou míru odchodů z organizace v období 2008 – 2011, 

všechny hodnoty jsou opět v procentech a je zajímavé, že za období 4 let společnost opustilo 

40, 68% zaměstnanců, zatímco přijato bylo pouze 20,77%. Celkem se tedy počet 

zaměstnanců v MSA, a.s. za poslední čtyři roky snížil o 19,91%. 
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Graf 4.18 Míra odchodů v období 2008 – 2011 (v %) 

 

Graf 4.19 Kumulovaná míra ochodů v období 2008 – 2011 (v %) 

 

Zdroj: autor 
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4.6.3 Mobilita zaměstnanců 

 Mobilita byla měřena jako poměr mezi počtem odchodů a příchodů zaměstnanců a 

průměrným evidenčním počtem zaměstnanců. 

 Výsledky celkového pohybu zaměstnanců lze vidět v následující tabulce 4.14. 

Tab. 4.14 Celkový pohyb zaměstnanců 

Celkový pohyb 

zaměstnanců 

2008 2009 2010 2011 

9,82% 13,82% 21,69% 16,14% 

 Mobilita zaměstnanců je dosti vysoká, v roce 2008 se pohybovala ještě do 10%, ale 

následující roky se výrazně zvyšovala. Je nutné si uvědomit, že mobilita sebou nepřináší 

pouze úspory (např. ve formě ušetřených mezd za bývalé zaměstnance) nese sebou také různé 

druhy nákladů, ať už náklady na získání nových pracovníků, náklady na vzdělání pracovníku, 

náklady související s odchody pracovníku (např. ztráty na produkci, odstupné…), náklady na 

bezpečnost a zdraví, náklady na administrativu a v neposlední řadě náklady spojené se ztrátou 

vědomostí zaškoleného zaměstnance. 

 Mobilita v roce 2010 je s 21,69% opravdu velmi vysoká a hlavní podíl na ní mají 

odcházející zaměstnanci v roce 2011 lze již vidět snížení (16,14%), ale i tak je celkový pohyb 

zaměstnanců ještě dosti vysoký. 

 

4.6.4 Fluktuace zaměstnanců  

 Pro výpočet fluktuace zaměstnanců byly využity počty odchodů z organizace očištěné 

zaměstnance, kteří buď zemřeli, nebo odešli do starobního důchodu.  

 Z grafu 4.20 je patrné, že míra fluktuace je zpravidla nižší než míra odchodů ze 

společnosti. První vyšší hodnotu fluktuace zaznamenala společnost v 2. čtvrtletí roku 2009, 

mnoho zaměstnanců tehdy sice odcházelo do předčasného starobního důchodu, ale protože 

smlouvy s nimi byly rozvázány dohodou, tak jim stále zůstala možnost přestoupit do jiné 

organizace a proto byli i tito zaměstnanci zahrnuti do výpočtu fluktuace. 

 Nejvyšší míra fluktuace byla v 3. čtvrtletí roku 2010 – 10,57%, tato hodnota je 

dokonce shodná s mírou odchodů a jedná se o velmi negativní ukazatel. Obecně je totiž 

doporučováno, aby se roční hodnota fluktuace pohybovala v rozmezí od 4 do 8%, to zajišťuje 
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přirozenou obnovu pracovních sil. V roce 2010 se ale podařilo překročit roční doporučenou 

hranici již během jednoho čtvrtletí. To bylo způsobeno ale reorganizací ve společnosti a 

v roce 2011 je již vidět zlepšující se trend v míře fluktuace. 

Graf 4.20 Fluktuace zaměstnanců v období 2008 – 2011 (v %) 

Zdroj: autor 
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

5.1  Návrhy na zlepšení úrovně spokojenosti s vnějšími faktory 

 Zaměstnanci společnosti MSA, a.s. jsou s některými oblastmi vnějších faktorů 

spokojeni více a s některými jsou spíše nespokojeni. Je důležité, aby se společnost 

jednotlivými oblastmi zabývala a snažila se je zlepšovat, protože mají dopad na fluktuaci, 

absentérství a samotnou stabilizaci zaměstnanců. Na základě zjištěných údajů z aplikační části 

diplomové práce, byly vypracovány následující návrhy. 

Oblast odměňování 

I když nominální mzdy ve společnosti neklesají, ba naopak každoročně se v závislosti 

na kolektivním vyjednávaní navyšují, patří spokojenost s platem k nejhorším výsledkům 

spokojenosti. Zlepšení by mohla přinést jiná forma navyšování mezd. I nadále by společnost 

na začátku roku rozhodla, že na mzdy vyčlení částku o určité procento vyšší. Další 

rozdělování vybraného „balíku peněž“ mezi zaměstnance by se již dělo absolutním oceněním 

(nikoliv procentním). Reálně by pak mzdy každému zaměstnanci v podniku stouply např. o 

300Kč. 

Při využívání aktuálního systému procentního navyšování mezd znamená např. 2% 

navýšení pro jednoho dělníka 200Kč a pro jiného 400Kč. Na první pohled se může zdát, že je 

to spravedlivé, ale v konečném součtu jsou na tom zaměstnanci s nižšími příjmy opět hůře než 

jejich kolegové s příjmy vyššími. Ve společnosti jsou samozřejmě zohledněny rozdíly 

v navyšovaní mezd u jednotlivých kategorií zaměstnanců. Opatření ve formě navýšení mzdy 

absolutní částkou, by dle mého názoru přineslo větší spokojenost při využití stejného 

množství finančních prostředků. 

 

 Oblast vztahů k nadřízeným a kolegům 

 Oblast vztahů k nadřízeným je dlouhodobě na dobré úrovni a každoročně je vidět 

mírné zlepšování. Nádech mírné nespokojenosti se objevuje zpravidla jen u spokojenosti s 

komunikací s nadřízeným. Protože v roce 2011 proběhlo vzdělávání v oblastech soft 

dovedností, mohla se situace v počátku roku 2012 již zlepšit. Mým návrhem tedy je, aby 

vedení i nadále apelovalo na důležitost intenzivní komunikace s podřízenými, jež je důležitá 

jak pro sdělování úkolu, motivaci i zpětnou vazbu, aj. V závislosti na budoucích výsledcích 

spokojenosti by vedení mělo rozhodnout, jakým způsobem budou nadále zvyšovat soft 

dovedností svých zaměstnanců. 
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 Kolegové jsou významným faktorem ovlivňující pracovní spokojenost, 

spolupracovníci jsou si navzájem zdrojem podnětů, které mnohdy překračují hranici 

pracovního procesu. Výsledky spokojenosti s kolegy vyšly jako jedny z nejlepších ve všech 

zkoumáních, je to možná i tím, že zaměstnanci samotní jsou tvůrci svého kolektivu. 

Společnost by měla i nadále podporovat mimopodnikové aktivity svých zaměstnanců, které 

utužují pracovní kolektiv, ať už se jedná o různé sportovní akce či podnikové plesy aj.  

 Oblast politiky a řízení firmy 

 Politika a řízení firmy je jednou z oblastí, kterou zaměstnanci umí jen ztěží ovlivnit 

svou vlastní iniciativou a zpravidla se jí musí podřídit. Výsledky analýzy s touto oblastí 

poukazují na spokojenost až mírnou nespokojenost zaměstnanců. 

 Projevem politiky a řízený firmy je také poskytování informací. 

 Dlouhodobým problémem společnosti je informování zaměstnanců, jako nejlepší a 

nejdůvěryhodnější informační zdroj shledali zaměstnanci pracovní schůzky a setkání s 

vedoucími. Zaměstnanci si informace hlavně předávají tzv. šuškandou a její obsah není vždy 

pravdivý. Proto by měla společnost nejvíce využívat k informování kolektivu právě pracovní 

schůzky, měly by se konat častěji než doposud, protože informovanost zaměstnanců je dle 

výsledků dotazování roku 2011 nedostatečné. Hlavními tématy schůzek by měly být aktuální 

změny ve společnosti a pravidelně by měl být věnován prostor i informacím o společnosti 

Rimera, jíž je MSA, a.s. součástí. 

V roce 2008 a 2009 vyjádřili zaměstnanci také nespokojenost se zlepšováním 

pracovních postupů ve firmě. V následujících letech sice nebylo provedeno zkoumání, ale 

společnost by měla dále pokračovat v probíhající reorganizaci, což vyplývá i z její strategie 

(zvyšování efektivnosti strategických procesů, jasném určení kompetencí a odpovědností či 

lepším využívání systému KAIZEN, aj.) 

Oblast pracovních podmínek 

 Pracovní podmínky se dle vnímání pracovníků dlouhodobě zlepšují. Každoročně se 

jednalo pouze o malé zlepšení, ale je vidět, že zaměstnanci změny vnímají. Aby nedošlo ke 

zhoršení situace v oblasti vybavení pracoviště, měla by společnost i nadále dbát na 

dostatečné množství a kvalitu pracovních pomůcek, ať už se jednalo o nářadí, náhradní díly, 
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vybavení pracoviště a také by měla nadále poskytovat vhodné ochranné pracovní prostředky. 

Větší pozornost by společnost měla věnovat stavu šaten a ostatním sociálním zařízením.  

 Jistota pracovního místa 

 Současná ekonomická krize a vnitřní problémy společnosti mohou v zaměstnancích 

vyvolávat pocity nejistoty. I přes plánované reorganizace ve všech oblastech, by mělo být 

zaměstnanci dáno najevo, že s ním společnost počítá. Nejistota vzniká hlavně z nedostatku 

informací a tak oblast jistoty pracovního místa by bylo nejlepší podpořit zvýšením 

informovanosti zaměstnanců prostřednictvím setkání s vedoucími. Dle mého názoru je 

důležité jednat se zaměstnanci otevřeně a brát je jako partnery. 

5.2 Návrhy na zlepšení úrovně spokojenosti s vnitřními faktory 

 Profesní vzestup 

 Respondenti všech dotazování vyjadřovali jen malou spokojenost s možností 

profesního růstu. Zlepšení situace by mohlo přinést vytvoření kariérních map, díky kterým by 

bylo jasné, jaké možnosti a požadavky na postup má zaměstnanec dané pozice a společnosti 

by to umožnilo i plánovat následnictví jednotlivých pozic. V této oblasti by prostředníka 

plnilo personální oddělení, které by zaměstnanci sdělilo, jaké vzdělání či dovednosti jsou 

nutné, aby mohl postoupit na jinou pozici. I pro společnosti by mohly být kariérní mapy 

výhodné, protože zaměstnanec, který již organizaci zná a zná její postupy, nevytváří zbytečně 

náklady na adaptační a socializační proces. 

 Možnosti dalšího rozvoje 

 V roce 2009 byl ve společnosti zahájen rozsáhlý projekt „Vzdělávání, šance pro MSA, 

a.s.“, v rámci projektu byli zaměstnanci dva roky vzděláváni v oblasti jazyků a soft 

dovedností. Pro administrativní pracovníky a některé dělnické profese je jazyková vybavenost 

důležitá, a proto by se mělo i nadále pokračovat v jazykových kurzech. Největší část 

zaměstnanců podniku tvoří ale dělníci a ne všichni potřebují ke své profesi cizí jazyk nebo 

soft dovednosti. Mnohem přínosnější je pro ně vzdělávání technického charakteru. Základní 

školení jsou zaměstnancům samozřejmě k dispozici. VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 

nabízí například semináře v nových metodách obrábění materiálu, semináře o metodách 

různých technických výpočtů a jiné. Takovéto semináře nejsou určeny pouze pro 

vysokoškolské techniky nebo manažery, jsou určeny i pro řadové mistry či dělníky. Školení 
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mohou probíhat jak na Fakultě strojní v Ostravě, tak přímo v areálu podniku. Využití této 

metody rozvoje zaměstnanců by mohla být přínosná jak pro řadové zaměstnance, tak pro celý 

podnik. 

5.3 Návrhy na změny v dotazování 

 Zvýšení počtu respondentů 

 Dotazování roku 2011 se setkalo s malou návratností, pro její zvýšení bych doporučila 

jiný způsob realizace. Je možný návrat k metodě z předchozích let. Dotazníky spokojenosti by 

měly být vyplňovány v rámci pracovní doby a zastoupeni by měli být všichni zaměstnanci. 

Stejně jako v roce 2008 by se dotazování provádělo v místnosti určené pro školení 

zaměstnanců a po vyplnění by byl anonymní dotazník odevzdán. Tímto krokem by se opět 

dosáhlo přibližně 70% návratnosti dat. 

 Změna dotazníku 

 Nový dotazník by rozhodně neměl mít 13 stran, jak tomu bylo v roce 2011. Ideální 

rozsah dotazníku spokojenosti jsou max. 4 strany (jeden list A3). To umožňuje jednodušší 

vyplnění jak respondentovi, tak lepší manipulaci pro osobu vyhodnocující data. 

 V celém dotazníku by měl být využit jeden, nebo dva druhy škál. Dle JID (job 

description index) je ideální 4 stupňová škála, která respondenty nutí vyjádřit buďto 

spokojenost nebo nespokojenost. V návaznosti na minulá dotazování, by ale měla být opět 

využita 5 stupňová škála, aby bylo možné srovnávat vývoj ukazatelů. Jednotný druh škály 

umožňuje také rychlejší vyplňování a orientaci respondentů. 

 Zaměřit se na lepší grafické rozpracování dotazníku, aby se varianty odpovědí 

nerozprostíraly na dvou stranách. 

 Dotazník by měl obsahovat jak otázky zaměřující se jak na vnější tak i na vnitřní 

faktory motivace k práci (vnitřní faktory nebyly v roce 2011 skoro vůbec zkoumány). 

Rozhodně by mělo být ale zapracováno konkrétnější znění otázek na oblast pracovních 

podmínek z roku 2011. 

 Po 3 letech by bylo dobré opět zapracovat otázku na spokojenost se 

zaměstnaneckými benefity, i formát otázky a škála roku 2009 jsou dobré, protože rozdělují 
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benefity od nejvíce důležitých po nejméně důležité. U této kategorie je vhodné přidat i 

otevřenou otázku s novými návrhy zaměstnaneckých výhod.  

 V oblasti identifikačních údajů, není třeba získávat o zaměstnanci tolik údajů, jako 

tomu bylo doposud. To také dokázalo dotazování roku 2011, kdy velký počet respondentů 

neuvedl všechny své identifikační údaje. Ideální by bylo ponechat kategorii profesní 

zařazení (to umožní srovnání i s předchozími lety), oddělení (možnost třídit spokojenost i 

vzhledem k jednotlivých oddělením) a na zvážení je kategorie pohlaví. 

 Vyhodnocování dotazníků 

 Pro vyhodnocení dotazníku doporučuji využít jednoduchou vyhodnocovací matici 

vytvořenou v programu Excel (vzor viz. Příloha 12). Veškeré odpovědi z dotazníku se pomocí 

číselného vyjádření a prázdných kolonek zadají do matice, využitím různých statistických 

funkcí se pak získají výsledná statistická data. Výhodou matice je také skutečnost, že každý 

jednotlivý dotazník se dá při kontrole dohledat, srovnat s originálem, a tedy lze prokázat, že 

data pravdivá. 

 Pokud společnost nemá dostatečné kapacity pro vyhodnocení dotazníků, doporučuji 

využít spolupráce se studenty, kteří zadarmo nebo již za relativně malý obnos dotazníky 

vyhodnotí. Celé vyhodnocení (cca 500 dotazníků, po 60 otázkách), včetně vytvoření vstupní 

matice, zaznamenání dat a s kompletním tabulkovým výstupem za celou organizaci, profese i 

úseky trvá studentovi asi 5 dní (po 7,5 pracovních hodinách). 

 Pravidelnost dotazování 

 Výpadek roku 2010 v sérii dotazování zapříčinil to, že některé otázky roku 2011, jež 

se odkazovaly na předešlou dobu, nebylo možné srovnávat s předchozími výsledky. Je 

důležité, aby dotazování probíhalo pravidelně a to jak každý rok, tak i ve stejném období, 

protože i roční období mohou ovlivňovat nálady a motivaci dotazovaných. 
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5.4.  Návrhy na snížení fluktuace ve společnosti 

 Míra fluktuace ve společnosti byla v posledních letech dosti vysoká. Faktem je, že 

zaměstnanci odpouštěli společnost hlavně z reorganizačních důvodů. I nadále se očekává 

„optimalizace pracovního kapitálu“ (KLAPKA, 2011). Pro společnost je ale důležité, aby ji 

neopouštěli pracovníci, kteří jsou klíčoví nebo kteří do společnosti právě nastoupili. 

Přicházejícím zaměstnancům by měl být podán reálný pohled na požadavky a 

podmínky na pracovní místo, na které nastupují. Mnohdy se mohou představy budoucího 

zaměstnance o práci lišit a důsledkem je potom odchod pracovníka, ať už ve zkušební době 

nebo z trvalého pracovního poměru. Náklady vzniklé takovouto situací nese samozřejmě 

zaměstnavatel. 

Další doporučení se vztahují hlavně faktorům motivace a byly již výše zmíněny. Je 

třeba nabídnout zaměstnancům možnost dalšího vzdělávání, aby se zvýšila jejich hodnota jak 

na trhu, tak v jejich vlastních očích. Neměly by být dělány rozdíly v profesních zařazeních, 

každý zaměstnanec by měl dosáhnout na nějakou formu zvyšování kvalifikace. Pracovník má 

mít pocit, že ho organizace rozvíjí a tak nemá důvod z ní odcházet. Jedná se tedy o 

oboustranně výhodný obchod. 

Pro mnohé zaměstnance je směrodatné, zda se z jejich pracovní pozice dá propracovat 

na vyšší pozici, s vyšší odpovědností a vyšším ohodnocením. Samozřejmě, že postup není 

důležitý pro všechny zaměstnance, ale neuspokojení potřeby kariérního postupu je také 

jednou z možných příčin vysoké fluktuace. 

Oblastmi, jež mohou být příčinou odchodů zaměstnanců, je i psychologický tlak na 

pracovišti. Bohužel v českých podmínkách se těchto problémech moc nemluví. Společnost 

MSA, a.s. ale této oblasti věnovala pozornost a již  dotazník roku 2011 obsahovat dotaz na 

psychologický tlak, ponížení, urážky a násilí na pracovišti. Výsledky nebyly příliš lichotivé, 

protože většina dotázaných uvedla, že se s takovou situací již setkala. Zda byl psychologicky 

tlak příčinou nějakého z odchodů, není známo. Organizace by se ale měla na tento problém 

zaměřit a diskutovat ho na poradách, aby nezůstal zapomenut a dále se již nerozvíjel. 

Prostředkem jak snížit míru fluktuace je nepochybně zajištění dobrých pracovních 

podmínek a vysokou bezpečnost práce, a to nejen v rámci zákonných povinností, ale i nad 
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jejich rámec a nabídnou zaměstnancům i něco navíc, aby o ně bylo dobře postaráno a neměli 

potřebu odcházet 

Je-li reorganizace i v oblasti lidského kapitálu nezbytná (konkrétně snižování počtu 

zaměstnanců), bylo by dobré poskytnout zaměstnancům služby outplacementu. Mnozí z nich 

se rozhodnutím společnosti i rozvázání pracovního poměru dostávají do složité životní situace 

a jsou vděčni za každou pomoc při hledání jiného místa. Formou pomoci může být zpracování 

podkladů (např. životopis nebo žádost o místo v jiné společnosti) nebo kontaktování místních 

zaměstnavatelů za účelem získání seznamu o volných pracovních místech pro odcházející 

zaměstnance.   
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6. ZÁVĚR 
 

Pracovní spokojenost rozhodně není faktorem, o kterém by se dalo tvrdit, že je v čase 

konstantní. Stejně jako se k organizaci mění lidé, pracovní podmínky, způsoby sdělování 

informací, tak se i míra spokojenosti s prací v čase vyvíjí. Chtít od společnosti, aby dosáhla u 

svých zaměstnanců naprosté spokojenosti, je sice ambiciózní požadavek, ale jak naprostá 

spokojenost, tak naprostná nespokojenost má spíše škodlivý vliv. Optimální variantou je 

přiměřená spokojenost, neboli tzv. zdravá nespokojenost, jež může působit jako stimulující 

faktor. 

Cílem diplomové práce bylo zjistit vývoj spokojenosti zaměstnanců společnosti MSA, 

a.s. v oblasti vnitřních i vnějších faktorů motivace v letech 2008, 2009 a 2011. Zároveň si 

práce kladla za cíl určit míru fluktuace a míru odchodů z organizace jako ukazatel 

spokojenosti zaměstnanců. 

Diplomová práce je členěna do tří oddílů, respektive do teoretické části, 

charakteristiky společnosti a aplikační části.  

 Teoretická část se věnovala především pracovní spokojenosti, byly zohledněny jak 

americké, tak německé i české přístupy k jejímu zjišťování. Motivace a stimulace 

zaměstnanců doplňovaly teoretické přístupy spolu s Herzbergovou teorií dvou dimenzí. 

Podrobněji byly rozpracovány oblasti pracovních podmínek, odměňování, zaměstnaneckých 

benefitů, mobility, fluktuace, míry odchodů a metody studia motivace. 

 MSA, a.s. je podnik s více jak 120letou tradicí své výroby, ke konci roku 2011 

zaměstnával 502 osob. 

 Analýza spokojenosti zaměstnanců se vycházela již realizovaných zkoumání 

spokojenosti v letech 2008, 2009 a 2011. Nejdříve byla provedena analýza dat, poté 

charakteristika respondentů jednotlivých dotazování. Obdržená data byla roztříděna do skupin 

dle Herzbergovy teorie motivace na vnitřní a vnější faktory a pak bylo realizováno srovnání. 

 Největší návratnost, okolo 70%, mělo dotazování v letech 2008 a 2009, další 

dotazování v roce 2011 dosáhlo již jen 35% návratnosti vzhledem ke všem zaměstnancům 

v podniku. 
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 V oblasti vnějších faktorů byl nejhůře hodnocen faktor platového ohodnocení, kdy 

respondenti vyjadřovali spíše nespokojenost ve všech realizovaných dotazníkových 

průzkumech. 

 Naopak jedny z nejlepších výsledků patřily oblastem se vztahy k nadřízeným a 

kolegům, v jednotlivých letech byl znát mírný zlepšující se trend. Vztahy k nadřízeným se 

dlouhodobě pohybují spíše v oblasti spokojenosti, menší míra spokojenosti byla hlavně u 

otázky „spokojenost s komunikací s nadřízeným“. Vztahy s kolegy dosahovaly v roce 2008 a 

2009 skoro stejné úrovně spokojenosti. Zaměstnanci hodnotili tuto kategorii velmi kladně, to 

může být i tím, že ji sami mohou intenzivně ovlivňovat a s kolektivem tráví nejvíce času. 

Bohužel dotazování roku 2011 neobsahovalo tolik otázek, jak tomu bylo v předchozích letech 

a tak nebylo možné přesně určit vývoj všech dílčích oblastí. 

 Hodnocení oblasti politiky a řízení firmy se se svými celkovými výsledky v letech 

2008 a 2009 spokojenosti pohybovala na pomezí spokojenosti a mírné nespokojenosti. Jako 

největší problém hodnotili respondenti „včasnost a dostatečné množství informací o dění ve 

firmě“. To byl také důvod proč se dotazování roku 2011 ještě intenzivněji zaměřilo na tuto 

oblast a to hned 6 otázkami. Velmi přínosné se staly otázky na zdroje čerpání informací a 

vnímání jejich důvěryhodnosti. Nejčastějším a nejdůvěryhodnějšími zdroji se staly pracovní 

schůzky, setkání s vedoucími a firemní časopis KLAPKA. Bohužel výsledky dalšího otázek k 

informovanosti v roce 2011 nebyly lichotivé, většina dotázaných uvedla, že má nedostatek 

informací (52,33%) nebo nedostává informace (38,37%) o společnosti. 

 Pracovní podmínky patřily také k velmi podrobně zkoumaným oblastem. V letech 

2008 se spokojenost s pracovními podmínkami pohybovala přesně v na pomezí mezi 

spokojeností a nespokojeností, roce 2009 už bylo znát mírné zlepšení. Rok 2011 se pracovním 

podmínkám věnoval ještě podrobněji než předchozí dotazování a zkoumal i dílčí části 

pracovních podmínek. Na vývoji celé oblasti je znát pomalé zlepšování, firma se snaží 

pracovní podmínky zlepšovat a zaměstnanci tyto aktivity vnímají. 

 V oblasti vnitřních faktorů se dotazníky 2008 a 2009 věnovaly jak faktorům uznání, 

samotné práce, možnosti profesního vzestupu, odpovědnosti a možnosti dalšího rozvoje. 

Nejlépe respondenti hodnotili samotnou práci, se kterou jsou spíše spokojeni a nejhůře 

dopadla dílčí oblast uznání za vykonávanou práci, zde byli respondenti v obou letech na 

pomezí spokojenosti a nespokojenosti. Dotazování roku 2011 bylo zaměřeno jen na jeden 
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z vnitřních faktorů a to na možnost profesního rozvoje. Dlouhodobě je tento dílčí faktor 

vnímán na pomezí spokojenosti a nespokojenosti, což ukázalo i dotazování roku 2011. 

 Fluktuace zaměstnanců a míra odchodů jsou jedny z významných ukazatelů pro 

každou společnost. Bohužel ekonomická krize a reorganizace společnosti se podepsaly na 

těchto ukazatelích. Během období 2008 -2011 snížila společnost svůj stav hned o 109 

zaměstnanců (19,91%). První velkou míru odchodů zaznamenala společnost v roce 2009 

(10,07%), v roce 2010 se počet odcházejících ještě zvýšil (15,06%) a rok 2011 zaznamenal 

přibližně stejnou míru odchodů jako v roce 2009 (9,84%). Pro výpočet fluktuace 

zaměstnanců byly odchody zaměstnanců očištěny o pracovníky, kteří odešli do důchodu nebo 

zemřeli. Fluktuace zaměstnanců byla také opět v roce 2010, kdy její roční hodnota dosáhla 

13,80%. Přičemž se uvádí, že přirozená míra fluktuace by se měla pohybovat mezi 4-8% za 

rok. 

 V závislosti na zjištěném vývoji spokojenosti s jednotlivými oblastmi byly vytvořeny 

návrhy a doporučení, které by měli zlepšit míru spokojenosti a míru fluktuace. Například se 

jednalo o změnu formy navyšování mezd ke zvýšení spokojenost s platem, nebo intenzivní 

využívání pracovních schůzek k informování zaměstnanců, vzdělávání technického 

charakteru pro zaměstnance ve spolupráci s VŠB – TU Ostrava, Fakultou strojní. Zásadní 

změnou by také měl projít budoucí dotazník spokojenosti včetně jeho vyhodnocování. 

Nakonec se návrhy a doporučení věnovaly snížení fluktuace. 

  Dlouhodobě je situace celkové spokojenosti ve společnosti na dobré úrovni. Neexistují 

oblasti, kde by zaměstnanci vyjadřovali naprostou spokojenost či nespokojenost. Pokud ve 

společnosti hovoříme o nespokojenosti, tak se zpravidla jedná o „zdravou nespokojenost“. 

Společnost by se i nadále měla snažit, aby se celková spokojenost zaměstnanců spěla 

k lepšímu a fluktuace zaměstnanců se snižovala.  

Jsem přesvědčena o tom, že pokud společnost MSA, a. s. využije některé z mých 

návrhů a doporučení, tak dojde ke zlepšení v oblasti spokojenosti zaměstnanců s jednotlivými 

faktory a snížení fluktuace. 
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Seznam zkratek 

 
ABB  Arbeitsbescheribungsbogen  

  dotazník vztahující se k pracovní spokojenosti 

API   American Petroleum Institute  

Americký institut ropného a plynárenského průmyslu  

ANSI   American National Standards Institute  

   Americká normalizační organizace vydávající průmyslové normy USA 

ČSN   české technické normy 

DIN   Deutche Normen 

   Německá normalizační organizace vydávající průmyslové normy SRN 

EN   evropské normy 

GOST   „Mežgosudarstvennyj standard Rosssijskoj federacii“ 

Státní norma ruské federace vydaná Výborem Ruské federace pro 

normalizaci, metrologii a certifikaci 

ISO   mezinárodní organizace pro standardizaci 

JID  job description index 

KZAM  klasifikace zaměstnání 

ZO OS KOVO základní organizace odborového svazu KOVO 
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