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Anotace  

Bakalářská práce obsahuje marketingový výzkum motivace a spokojenosti 

zaměstnanců ve vybrané společnosti pomocí dotazníkového šetření. Výsledkem tohoto 

výzkumu budou návrhy vedoucí ke zlepšení spokojenosti zaměstnanců. Práce je rozdělena 

na teoretickou a praktickou část. 

Teoretická část popisuje základní principy motivace a spokojenosti zaměstnanců. 

Praktická část obsahuje posouzení motivace a spokojenosti ve vybrané společnosti. Na 

základě dotazníkového šetření se budu snažit navrhnout opatření pro zlepšení současného 

stavu v této vybrané společnosti. 

Klíčová slova: spokojenost zaměstnanců, motivace, hodnocení, odměňování, 

zaměstnanecké výhody, dotazník 

 

 

 

 

Summary 

The Bachelor thesis contains the marketing research of the motivation and 

emoloyees satisfaction that has been realized in selected company by the survey. The result 

of this survey will be suggestions leading to improvement of employees satisfaction. The 

thesis is devided into a  theoretical and practical part. 

The theoretical part describes basic principle of motivation and employee 

satisfaction. The practical part contains a review of motivation and satisfaction in selected 

company. Based on the survey I will try to suggest arrangements for improvement of 

present situation in this selected company.  

 

Keywords: employees satisfaction, motivation, evaluation, reward, employees benefits, 

form 
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1 Úvod 

Téma mé bakalářské práce se týká motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané 

výrobní firmě a toto téma jsem si zvolila, jelikož v takovéto firmě pracuji a své pracovní 

poznatky jsem tudíž mohla zařadit do mé práce. Jelikož si vybraná firma nepřála být 

jmenována a nechce zveřejňovat interní údaje, budu o ni v celé bakalářské práci hovořit 

jako o „vybrané společnosti“ a údaje poskytnuté firmou byly pozměněny.   

Motivace zaměstnanců je důležitým faktorem každé firmy, která chce být úspěšná a 

která nechce mít vysokou fluktuaci zaměstnanců. V bakalářské práci se budu také 

zabývat odměňováním zaměstnanců a tím, jak jsou zaměstnanci této vybrané společnosti s 

odměňováním spokojeni. Základní mzda pro zaměstnance představuje nejdůležitější motiv 

pro svou pracovní činnost, ale také různé odměny a zaměstnanecké výhody mohou jejich 

spokojenost ve firmě znásobit.  

Vliv motivace je také důležitý pro to, aby zaměstnanci pracovali co nejlépe. Pro 

každou firmu je také důležitá spokojenost svých zaměstnanců, která se odvíjí na image 

společnosti. Proto se v mé práci budu zabývat nejen motivací zaměstnanců, ale zároveň 

jejich spokojeností, která souvisí s jejich pracovním výkonem a působením ve firmě. 

Popíšu také jak tato vybraná společnost dbá na spokojenost svých zaměstnanců formou 

zaměstnaneckých výhod a jak jsou tito zaměstnanci s výhodami spokojeni. 

Bakalářská práce bude rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se 

budu zabývat základními principy motivace a spokojenosti zaměsntanců ve vybrané 

společnosti. V praktické části budu provádět průzkum zaměstnanců pomocí dotazníkového 

šetření. Cílem mé práce bude formulovat výsledky dotazníkového šetření do jednotlivých 

kategorií výzkumu a na základě těchto výsledků posoudit motivaci a spokojenost 

zaměstnanců v této firmě a dále navrhnout opatření pro zlepšení současného stavu v této 

firmě.   

2 Teoretická východiska  

2.1 Motivace 

Motivací člověka rozumíme soubor činitelů představujících vnitřní hnací síly jeho 

činnosti, které usměrňují lidské jednání a prožívání. Jinak řečeno motivace znamená 
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vytvořit u lidí vnitřní zájem, ochotu a chuť se angažovat při plnění jim svěřených úkolů. 

Motivaci lze jednoduše vyjádřit i jako řetězec návazných reakcí kdy pocit potřeby vede ke 

vzniku přání dosáhnout určitého cíle. Vědomí tohoto cíle vyvolává napětí, které vyúsťuje 

do aktivit (úsilí), jež směřují k dosažení cílů. Výsledkem dosažení cílů je uspokojení. 

Nutno si však uvědomit, že tento řetězec je značné zjednodušení, neboť skutečné vztahy 

bývají složitější. 

 Prvotním impulsem motivace určitého chování je motiv, který můžeme definovat 

jako každou vnitřní pohnutku podněcující člověka. Na jednání člověka zpravidla nepůsobí 

motiv izolovaný, ale celý soubor motivů. Přitom vlastní motiv je ovlivňován i vnějším 

prostředím. 

 Motivace integruje a organizuje celkovou psychickou a fyzickou aktivitu směrem 

ke stanovenému cíli, čili představuje vnitřní aktivaci člověka zaměřenou určitým směrem. 

Znamená tudíž psychickou regulaci lidské činnosti. Projevuje se v podobě aktivizace určité 

formy jednání a stanovení určitého cíle jednání z celé řady možných forem a cílů. S tím 

souvisí proměnlivost a subjektivnost jakéhokoliv výkonu člověka. Přitom pouze přiměřená 

motivace směřuje k cíli, neboť nadměrná motivace vyústí často v destrukci činnosti. 

2.1.1 Zdroje motivace 

 Podněty či zkušenosti, které vyvolávají lidskou motivaci se obecně nazývají zdroje 

motivace. Mezi základní patří: 

 potřeby (přání); 

 návyky; 

 zájmy; 

 ideály a hodnoty. 

2.1.2 Pracovní motivace 

Myšlenkovou aktivitu lidí a pracovní iniciativu nelze mocensky vynutit na uspokojivou 

úroveň. Proto je zapotřebí vytvořit takový systém, který záměrně bude příznivě ovlivňovat 

pracovní morálku, disciplínu a stabilitu pracovníků. K dosažení zájmu pracovníků lze 

využít řadu aktivizačních prostředků, které povzbuzují a nutí člověka k účelné činnosti. 

Tyto aktivizační faktory lze s určitým zjednodušením rozdělit na: 
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 Faktory existenční, které v moderní rozvinuté společnosti působí pouze omezené a 

ne tak silně jako dřív, jako důsledek vlivu odborů a ochranářské politiky státu 

v případě zaměstnanců. Velmi silně působí existenční faktory naopak u malých 

podnikatelů. 

 Faktor strachu byl dříve vyvoláván násilím. Nyní působí zejména v organizacích 

vedených autokratickými vedoucími, případně v podmínkách zvýšené 

zaměstnanosti. 

 Faktor hmotné zainteresovanosti je dán touhou člověka po výdělku. Aktivizovat 

pracovníky může však jen tehdy, když je odměňování jednoznačně vázáno na ty 

aktivity, o které má podnik zájem. 

 Faktor morálního ocenění. 

 Faktor radosti z práce. 

 Faktor seberealizace. 

V organizacích nejčastěji bývají využívány následující základní prostředky stimulace 

(stimuly): 

 Hmotné ocenění mající dvojí charakter: 

 Finanční ocenění, které představuje plat, prémie, odměny, podíl 

na zisku. 

 Naturální ocenění, které představuje poskytované výhody, které 

představují hmotné přilepšení pracovníků. 

 Nehmotné ocenění, jež může být spojeno s hmotnými výhodami: 

 Společenské hodnocení profese (vážnost profese) a veřejné 

uznání práce. 

 Pocit jistoty a bezpečí vyplývající ze statistiky a perspektivnosti 

pracovního zařazení. 

 Uspokojení z vykonané práce. 

 Ocenění pracovního výkonu vedoucím nebo členy pracovního 

kolektivu. 

 Neformálně prováděné pracovní hodnocení činnosti a osobnosti 

člověka v pracovním procesu. 

 Příznivé vztahy se spolupracovníky (společenská atmosféra 

v pracovním kolektivu). 
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 Chování a jednání vedoucího (příznivé vztahy s nadřízeným, 

jejich jednání s lidmi a způsob vedení). 

 Péče podniku o pracovníky (postup, naturální výhody, pracovní 

režim, fyzické pracovní podmínky). 

Naopak nedostatek motivace nebo nízká úroveň motivace jako výsledek 

nevhodného stimulačního působení se projevuje těmito znaky: 

 apatie a nezájem o práci; 

 špatné dodržování termínů a vysoká absence; 

 přehánění složitosti existujících problémů, vzrůst odhadování, stížností a reklamací; 

 nedostatek spolupráce při řešení těchto problémů; 

 nezdůvodněný odpor ke změně; 

 chybné a nedbalé provádění práce; 

 lhostejnost a nezájem vůči zákazníkům.[5] 

2.1.3 Vnitřní a vnější motivace 

K pracovní motivaci lze dojít dvěma cestami. V prvním případě lidé motivují sami sebe 

tím, že hledají, nalézají a vykonávají práci (nebo je jim přidělena práce), která uspokojuje 

jejich potřeby, nebo alespoň vede k tomu, že od ní očekávají splnění svých cílů. Ve 

druhém případě mohou být lidé motivováni managementem prostřednictvím takových 

metod, jako je odměňování, povyšování, pochvala atd. Tyto dva typy motivace lze 

charakterizovat jako: 

 Vnitřní motivaci – faktory, které si lidé sami vytvářejí a které je ovlivňují, aby se 

určitým způsobem chovali nebo aby se vydali určitým směrem. Tyto faktory tvoří 

odpovědnost (pocit, že práce je důležitá a že máme kontrolu nad svými vlastními 

možnostmi), volnost konat, příležitost využívat a rozvíjet dovednosti a schopnosti, 

zajímavá a podnětná práce a příležitost k funkčnímu postupu. 

 Vnější motivaci – to, co se dělá pro lidi, abychom je motivovali. Tvoří ji odměny, 

jako např. zvýšení platu, pochvala nebo povýšení, ale také tresty, jako např. 

disciplinární řízení, odepření platu nebo kritika.[1] 
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2.2 Motivační teorie 

2.2.1 Teorie zaměřené na poznání motivačních příčin 

Jedna z nejznámějších motivačních teorií je vytvořena americkým psychologem A. 

Maslowem (1908-1970). Podle Maslowa tvoří potřeby hierarchický systém a lze je členit 

do pěti úrovní, které mají pyramidální uspořádání (viz. Obrázek č. 1 – Maslowova teorie 

hierarchie potřeb): 

Potřeby fyziologické – potřeby stravy, spánku, aktivity, zachování rodu, odpovídající 

pracovní podmínky, spravedlivá odměna. 

Potřeby bezpečí a jistoty – bezpečné pracovní podmínky, jistota zaměstnání. 

Potřeby sociální (sounáležitosti) – potřeba sociálních kontaktů, přátelství, sympatie. 

Potřeby uznání – ocenění úspěchu, pověřování významnými aktivitami, odpovědností. 

Potřeby seberealizace – prostor pro tvořivost a rozvoj osobnosti, využití osobního 

potenciálu, práce se stává posláním. 

 Tato hierarchie potřeby vychází z myšlenky, že všechny tyto potřeby u člověka 

existují souběžně, nicméně k významnější aktualizaci potřeb vyšších dochází až při určité 

míře naplnění potřeb našich. Na druhé straně však nelze předpokládat, že přechodem 

k vyšším potřebám se pociťování potřeb nižších zcela vytrácí. Naopak: Pokud míra jejich 

uspokojení klesne, mohou se znovu významně projevit. Tato hierarchie potřeb je určitým 

zevšeobecněním, které se týká průměrného jedince. V konkrétním případě je její 

využitelnost omezena.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 – Maslowova teorie hierarchie potřeb 

Zdroj:[8] 

 

Dalšími teoriemi motivace, které můžeme po nejznámější Maslowově metodě zmínit 

jsou: 

 Teorie ERG (teorie tří potřeb); 
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 Teorie dvou faktorů (dvoufaktorová teorie); 

 Teorie potřeby dosáhnout úspěchu. 

2.2.2 Teorie zaměřena na průběh motivačního procesu 

Mezi tyto teorie patří:  

 Teorie očekávání (expektační teorie); 

 Rozšířený model teorie očekávání; 

 Teorie spravedlivé odměny; 

 Teorie zesílených vjemů.[7] 

2.3 Pracovní spokojenost  

Práce má v lidském životě významné postavení; je jedním z nejdůležitějších 

osobních životních úkolů. Nicméně v naší vysoce technizované době nemají všichni lidé 

štěstí dostat práci, která vychází vstříc jejich potřebě smysluplné činnosti. Přesto je mimo 

pochybnost, že pro většinu lidí zaujímá práce v jejich životě významné postavení.  

Nehledě na psychické aspekty, práce je z ekonomického hlediska „zhotovování 

materiálních a nemateriálních statků“. Ne náhodou je tzv. „pracovní terapie“ důležitým 

terapeutickým opatřením, jak psychicky nemocným či postiženým znovu zprostředkovat 

více radosti ze života. 

Se spokojeností má bezpochyby něco společného také pracovní motivace. Téměř 

všechny výzkumy ukazují, že pracovní spokojenost závisí na: 

 obsahu práce; 

 pocitu uznání; 

 pocitu, že člověk něco vykonal; 

 možnostech vzestupu; 

 na dobrých mezilidských vztazích.[4] 

2.4 Systém odměňování zaměstnanců 

Systém odměňování zaměstnanců se skládá ze vzájemně propojených politik, 

procesů a praktických postupů organizace při odměňování zaměstnanců podle jejich 

přínosu, dovedností a schopností a jejich tržní hodnoty. Je utvářen v rámci filozofie, 
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strategie a politiky odměňování organizace a zahrnuje uspořádání procesů, praxe, struktur 

a postupů, které zabezpečují a udržují vhodné typy a úrovně mezd a platů, 

zaměstnaneckých výhod a jiných forem odměny.  

 Systém odměňování se skládá z peněžních odměn (pevné a pohyblivé mzdy a platy) 

a zaměstnaneckých výhod, které v úhrnu tvoří celkovou odměnu. Systém také zahrnuje 

nepeněžní odměny (uznání, ocenění, úspěch, odpovědnost a osobní růst) a v mnoha 

případech procesy řízení pracovního výkonu (viz. Obrázek č. 2 – Systém odměňování 

zaměstnanců).[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 2 – Systém odměňování zaměstnanců 

Zdroj:[3] 

2.5 Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnanecké výhody jsou složky odměny poskytované navíc k různým formám 

peněžní odměny. Zahrnují také položky, které nejsou přímo odměnou, jako je každoroční 

dovolená na zotavenou. Cíle politiky a praxe zaměstnaneckých výhod organizace jsou: 

 poskytnout atraktivní a konkurenceschopný soubor celkových odměn, které by 

umožnily jak získat, tak i udržet vysoce kvalitní zaměstnance; 

 uspokojovat osobní potřeby zaměstnanců; 

 posilovat oddanost a vědomí závazku zaměstnanců vůči organizaci; 

 poskytovat některým zaměstnancům daňově zvýhodněný způsob odměny. 

Zaměstnanecké výhody mohou být rozděleny do následujících kategorií: 

 Penzijní systémy: tyto systémy jsou obecně považovány za nejdůležitější 

zaměstnaneckou výhodu. 
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 Osobní jistoty: jedná se o výhody, které posilují osobní jistoty zaměstnance a jeho 

rodiny formou nemocenského, zdravotního, úrazového nebo životního pojištění. 

 Finanční výpomoc: půjčky, výpomoc při koupi domu, pomoc při stěhování a slevy 

na zboží a služby vyráběné nebo poskytované společností. 

 Osobní potřeby: oprávnění, která jsou uznáním vzájemného vztahu mezi prací a 

domácími potřebami nebo povinnostmi, např. dovolená na zotavenou a jiné formy 

dovolené, péče o děti, přerušení kariéry (období, kdy zaměstnanec přerušuje kariéru 

v souvislosti se studiem nebo mateřstvím a poté se vrací na stejnou práci), 

poradenství při odchodu do důchodu, finanční poradenství a osobní poradenství 

v období krizí, posilovny a rekreační zařízení. 

 Podnikové automobily a benzin: stále velmi oceňovaná výhoda i přes skutečnost, 

že automobily jsou nyní mnohem výrazněji zdaňovány. 

 Jiné výhody, které zvyšují životní úroveň zaměstnanců, jako jsou dotované 

stravování, příplatky na ošacení, úhradě telefonních výloh, mobilní telefony (spíše 

jako „ozdoba“ či výraz postavení než nezbytnost) a kreditní karty. 

 Nehmotné výhody: charakteristiky organizace, které přispívají ke kvalitě 

pracovního života a činí ji atraktivním místem, kde stojí za to být zaměstnán (viz. 

Obrázek č. 3 – Zaměstnanecké výhody).[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek č. 3 – Zaměstnanecké výhody 

Zdroj:[6] 

2.6 Hodnocení práce 

Hodnocení práce představuje systematický proces stanovování relativní hodnoty 

prací v organizaci za účelem stanovení vnitřních mzdových / platových relací. Poskytuje 
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základnu pro vytváření spravedlivých mzdových / platových stupňů a struktur, pro 

zařazování do těchto struktur a pro řízení relací mezi pracemi a odměnami. 

Cíle hodnocení práce jsou: 

 stanovit relativní hodnotu prací (vnitřní relace), založenou na spravedlivém, 

správném, jednotném a důsledném posouzení; 

 poskytnout informace potřebné k vytvoření a udržování spravedlivých a 

obhajitelných mzdových a platových stupňů a struktur; 

 poskytnout co nejobjektivnější základnu pro zařazování prací do stupňů a 

umožňovat tak jednotný přístup při rozhodování o zatřídění prací; 

 umožnit správné porovnávání s tržními sazbami prací nebo rolí se srovnatelnou 

složitostí nebo množstvím práce; 

 být transparentní – východiska, kritéria pro definování stupňů a zařazení prací by 

měla být jasná; 

 zajistit, aby organizace plnila svou povinnost poskytovat stejnou peněžní odměnu 

za práci stejné hodnoty.[2] 

2.7 Hodnocení pracovníků 

Pro hodnocení může vedoucí využít tato kritéria: 

 množství práce; 

 kvalitu práce, posuzujeme, jak přesně plní pracovník uložené úkoly; 

 samostatnost, jež souvisí velmi úzce s mírou odborných znalostí; 

 iniciativa, měřítkem je posouzení aktivity a také množství vlastních i převzatých 

nápadů a podnětů v práci; 

 pracovní spolehlivost a ukázněnost, což vyplývá ze způsobu, jak pracovní plní 

pracovní příkazy a jejich dodržování; 

 vytrvalost, jak pracovník překonává obtíže a překážky; 

 vztah k práci, jež se projevuje jednak v pracovní ochotě člověka, ve způsobu 

přijímání příkazů (zejména náročných), jednak v ochotě podřídit své osobní zájmy 

pracovním povinnostem; 

 smysl pro spolupráci, projevuje se ve způsobu začlenění pracovníka ve skupině, 

v ochotě pomáhat druhým pracovníkům.[5] 
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3 Charakteristika vybrané společnosti  

3.1 Historie společnosti 

Vybraná společnost byla založena v roce 2008 jako dceřiná společnost 

nejmenované firmy, sídlící v Německu. Cílem byla výpomoc při sériové výrobě 

automobilových dílů, zejména pro evropský trh. Na začátku roku 2009 zahájila tato 

vybraná společnost zkušební provoz a od roku 2010 dodává sériově všechny díly.  

Předmětem činnosti je ruční montáž opěrek sedadel pro automobily značek BMW, 

Audi a Volkswagen. 

Cílem firmy je maximálně využít zkušeností daného německého partnera 

k uspokojení potřeb zákazníků. Výrobky této firmy jsou používány na všech kontinentech 

v automobilech daných značek a jsou vyráběny dle vysokých nároků na kvalitu a 

funkčnost i v těch nejnáročnějších podmínkách.  

Pro společnost je charakteristická práce v týmu, bezpečnost při práci a rovný 

přístup k zaměstnancům.  

Tato vybraná společnost úspěšně absolvovala audit za účelem získání certifikátu 

ISO/TS 16949:2002. Tato norma je zaměřena na požadavky používání ISO 9001:2000 

v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém 

průmyslu.  

3.2 Cíle společnosti 

Tak jako mateřská společnost, má tato vybraná společnost cíl skloubit požadavky 

zákazníků na kvalitu výrobků s ohledem na bezpečnost práce, ochranu zdraví lidí a 

životního prostředí.  

3.3 Výrobní program 

Opěrky jsou v této vybrané společnosti vyráběny z nejkvalitnějších materiálů a 

látek, které podléhají detailní kvalitativní kontrole. Firma klade důraz na bezpečnost při 

práci a tudíž je celý výrobní program prováděn na moderně vybaveném pracovišti s těmi 

nejbezpečnějšími pomůckami a na nejmoderněji vybavených strojích. 
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Pracovníci výroby jsou rozděleni na jednotlivá pracoviště, podle typu vozidla, na 

které se daná opěrka montuje. Jeden výrobní pas vyrábí opěrky pro automobily firmy 

BMW, druhý výrobní pas opěrky pro automobily firmy Audi a třetí výrobní pas opěrky pro 

automobily firmy Volkswagen. Každý výrobní pas má svého mistra, který se zabývá 

dohledem nad výrobním plánem a pracovní činností jednotlivých zaměstnanců. Každý 

výrobní pas je zásobován materiálem ze skladu pomocí skladníků, které využívají 

k přepravě materiálu vysokozdvižné vozíky. Na každé směně dále pracují mechanici, 

údržbáři a elektrikář pro případ situace poruchy stroje, popř. nutného seřízení. Vyráběné 

výrobky podléhají kontrole oddělení kvality a detailní kontrole v laboratoři, kde jsou 

opěrky detailně testovány a jsou na nich prováděny jednotlivé testy.   

3.4 Pracovní prostředí 

Před touto vybranou společností je velkoplošné parkoviště, jak pro zaměstnance 

firmy, tak pro veškeré návštěvy a celý objekt je střežen kamerovým systémem a security 

firmou. Budova je laděna do šedo-modra, což jsou firemní barvy a na budově je umístěn 

velký transparentní název firmy, který není přehlédnutelný z hlavní silnice.  

V prvním patře budovy se nachází kanceláře (administrativní pracovníci, 

Management), WC a sprchy. Celé prostranství tvoří tzv. „open-space“ kanceláře, kde jsou 

všichni zaměstnanci v kontaktu. Pouze Management má oddělené samostatné kanceláře 

s uzavíratelnými dveřmi. Zde také nalezneme promítací místnost, která slouží k různým 

typům porad a pro školící účely. Tato místnost je moderně vybavena veškerým potřebným 

elektronickým zařízením jako např. projektor, počítač, magnetická tabule, magnetické 

ukazovátko, flipchart. 

V přízemí je vstupní hala, kde sídlí recepční firmy, která uvádí návštěvy a zajišťuje 

chod recepce. Za vstupní halou je přímý vstup na moderní výrobní halu, do zasedací 

místnosti, kuchyňky a jídelny. Zasedací místnosti jsou moderně vybaveny pomocí 

projektorů pro prezentace různým firmách či novým zaměstnancům. V zasklené vitríně 

nalezneme ukázky výrobků firmy a všech typů montovaných opěrek. Kuchyňka obsahuje 

několik lednic a mikrovlné trouby, které mají zaměstnanci k dispozici během svých 

přestávek. V jídelně mohou trávit přestávky a odpočinek. Je zde vyvěšeno několik 

informačních tabulí, které informují zaměstnance o různých firemních cílech, akcích či 

narozeninách zaměstnanců. Výrobní hala je rozdělena dle výrobní činnosti a dle daného 
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pracovního procesu a u každé organizační jednotky je umístěn počítač, kde sedí daný mistr 

směny a dohlíží na chod práce. V zadní části haly se nachází sklad a údržba. Po boku haly 

se nachází laboratoř kvality, která je oddělena uzavřenými dveřmi.  

Celá firma je vybavena moderními klimatizacemi, tudíž se jedná o příjemné 

pracovní prostředí. Prostory šaten jsou vybaveny skříňkami, moderními WC a sprchami. 

Mezi jednotlivými pracovišti funguje interní telefon a THP zaměstnanci, mistři a 

Management mají také k dispozici firemní mobilní telefony včetně levného volání v rámci 

podnikové sítě.  

3.5 Organizační struktura společnosti 

Organizační struktura (viz. Příloha č. 1) je grafickým organizačním nástrojem 

společnosti. V čele společnosti stojí Plant Manager.  

Vyšší i střední Management je spojen dohromady a tvoří ho vedoucí jednotlivých 

úseků: HR Manager, Engineering Manager, Logistic Manager, Quality Manager, 

Maintenance Manager, Production Manager, Financial Manager a IT Manager. 

 Mezi THP pracovníky se řadí: HR Assistant, Administrative Assistant, HR 

Generalit, Receptionist, Process Engineers, Warehouse Supervisit, Logistician, Bayer, 

Material Controller, Quality Administrator, Quality Engineer, Laboratory Technician, 

Facillities Supervisor, Maintenance Supervisor, Production Planner, Production Manager 

Junior, Accountant, Accounting Assistant a IT Assistant.  

Nejnižší organizační úrovní jsou dělnické profese, kterou tvoří operátoři výroby, 

mistři, kvalitáři, údržbáři, seřizovači a skladníci. 

 

3.6 Struktura pracovních sil 

Ve vybrané společnosti je v současné chvíli zaměstnáno 186 lidí. Struktura 

zaměstnanců podle jednotlivých hledisek je zachycena v Tabulkách č. 1 – 4.  

3.6.1 Struktura z hlediska pohlaví 

Ve vybrané společnosti pracuje 101 mužů 85 žen. 
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Tabulka č. 1 – Struktura z hlediska pohlaví 

Pohlaví Σ % 

Mužů 101 54 

Žen 85 46 

Celkem 186 100 
Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

3.6.2 Struktura z hlediska věku 

Ve vybrané společnosti pracuje 65 lidí v rozmezí věku 18-25 let, 45 lidí v rozmezí 

věku 26-35 let, 49 lidí v rozmezí věku 36-45 let, 15 lidí v rozmezí věku 46-55 let a 12 lidí 

v rozmezí věku 56-65 let. 

 

Tabulka č. 2 – Struktura z hlediska věku 

Věk Σ % 

18 – 25 let 65 35 

26 – 35 let 45 24 

36 – 45 let 49 26 

46 – 55 let 15 8 

56 – 65 let 12 7 

66 a výš 0 0 

Celkem 186 100 
Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

3.6.3 Struktura z hlediska vzdělanosti 

Ve vybrané společnosti pracuje 14 lidí se základním vzděláním, 64 lidí, kteří jsou 

vyučeni, 86 lidí, kteří mají středoškolské vzdělání s maturitou, 9 lidí s vyšším odborným 

vzděláním a 13 lidí s vysokoškolským vzděláním.  

 

Tabulka č. 3 – Struktura z hlediska vzdělanosti 

Vzdělání Σ % 

Základní 14 8 

Vyučen(a) 64 34 

Středoškolské s maturitou 86 46 

Vyšší odborné 9 5 

Vysokoškolské 13 7 

Celkem 186 100 
Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

3.6.4 Struktura z hlediska pracovního zařazení 

Ve vybrané společnosti pracuje 154 lidí v dělnické profesi, 23 lidí jako THP a 9 lidí 

v Managementu. 
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Tabulka č. 4 – Struktura z hlediska pracovního zařazení 

Pracovní zařazení Σ % 

Dělnická profese 154 83 

THP 23 12 

Management 9 5 

Celkem 186 100 
Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 
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4 Analýza spokojenosti a motivace zaměstnanců 

V této kapitole se budu nejdříve zabývat charakteristikou současného stavu oblasti 

motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané společnosti. Dále zde budou uvedeny 

výsledky dotazníkového šetření. 

4.1 Pracovní doba 

Pracovní týden je pětidenní. U přímých zaměstnanců (dělnické profese) činí délka 

pracovní doby  37,5 hodiny týdně. Práce je prováděna v rámci 3směnného provozu: 

 ranní směna od pondělí do pátku od 6:00 do 14:00 hodin; 

 odpolední směna od pondělí do pátku od 14:00 do 22:00 hodin; 

 noční směna od neděle do pátku od 22:00 do 6:00 hodin. 

. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci pracovní přestávku na jídlo a oddych 

v trvání 30 minut po 4,5 hodinách nepřetržité pracovní doby. Tato doba není odečítána 

z celkového počtu hodin.  

U nepřímých zaměstnanců (THP a Management) se uplatňuje pružné rozvržení 

pracovní doby na 40 hodin v daném týdnu.  

4.2 Dovolená a pracovní volno 

Dovolená na zotavenou a pracovní volno se poskytuje za podmínek stanovených 

v Zákoníku práce, a to v rozmezí 20 pracovních dnů za daný rok.  

4.3 Rozvoj lidských zdrojů  

Personální oddělení se snaží o informovanost zaměstnanců ohledně veškerých 

informací týkajících se pracovního řádu, odměňování, hodnocení zaměstnanců, 

zaměstnaneckých výhod. Zaměstnanci jsou motivováni měsíčními bonusy, které jsou 

vypláceny na základě splnění kritérií výrobního programu daného měsíce a ročními 

bonusy, které jsou vypláceny na základě rozhodnutí mateřské společnosti s ohledem na 

výrobu předchozího roku.  

Společnost rozvíjí zaměstnance formou různých školení a detailním zaškolením 

k pracovní činnosti pomocí již zkušených zaměstnanců. 
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Dvakrát za rok společnost nabízí možnost zúčastnit se bezplatně zaměstnanecké 

akce, jejímž cílem je stmelit pracovní vztahy mezi jednotlivými zaměstnanci a jejich 

odděleními a rozveselit jednotlivé pracovníky formou zábavy.  

Cílem personálního oddělení je být zaměstnancům vždy nablízku v případě 

jakéhokoliv dotazu či potřeby a být schopni jim pomoci v pracovních neshodách. 

4.4 Péče o pracovníky 

Vybraná společnost zajišťuje zaměstnancům pomůcky BOZP včetně obuvi 

s vyztuženou špičkou, pracovních bavlněných triček, bavlněných mikin, zateplené zimní 

vesty, rukavice a různé ochranné krémy na ruce. Každá věc je označena logem společnosti. 

Tyto speciální pomůcky BOZP vždy zajišťuje daný mistr směny a novým zaměstnancům 

jsou vydávány vždy při prvním příchodu do zaměstnání.  

Zaměstnanci THP jsou často posílání na různá školení, která prohloubí jejich 

znalosti např. v oblasti nově vycházejících zákonů a vyhlášek.   

Zaměstnanci se také zdokonalují v rámci firemního proškolování, které probíhá ve 

velké zasedací místnosti s promítacím plátnem. Také zde probíhá periodické přezkušování 

a kontrola, zda-li zaměstnanec splňuje podmínky k dané činnosti a je dostatečně zaškolen a 

informován o své pracovní činnosti.  

Co se týká stravování, firma zajišťuje svým zaměstnancům dovoz obědů od firmy 

Z. Pracovníci mají každý den možnost si vybrat z 5ti jídel. Tyto jídla jsou dováženy denně. 

O čistotu pracovního prostředí se starají dvě uklízečky, které za pomoci moderní techniky 

dohlíží na čistotu veškerých prostor.  

4.5 Zaměstnanecké výhody 

 Příspěvek na zdraví  

Probíhá v horkých letních dnech a to formou získání šumivých vitamínových tablet. 

Na tuto výhodu má nárok každý zaměstnanec. Dané tablety rozdává vždy daný mistr 

směny, popř. daný vedoucí pracovník.  

 Jazykové kurzy 

Jazykové kurzy jsou poskytovány pouze THP pracovníkům a zaměstnancům 

Managementu. Výuka probíhá skupinově 2x týdně v rozsahu 60 min., v časech od 8:00 do 
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9:00 hod. Zaměstnanec si hradí 50 % z částky kurzu, a to 2000,- Kč. Tato částka mu je 

strhnuta ve 4 měsíčních splátkách, po 500,- Kč. 

 Příspěvek na penzijní připojištění 

Tento příspěvek je možné získat po odpracování jednoho roku ve firmě, a to ve výši 

2 % z hrubé měsíční mzdy. Zaměstnanec si musí hradit min. 200,- Kč, které mu budou 

odečteny srážkou ze mzdy. 

 Příspěvek na stravování 

Tento příspěvek je vydáván všem zaměstnancům po odpracování 3měsíční 

zkušební doby, a to formou papírových stravenek. Podmínkou získání stravenky je 

odpracování minimálně 6 hodin z dané pracovní směny. Stravenka má hodnotu 70,- Kč a 

společnost se podílí na úhradě ceny stravenky 55 %, zůstatek hradí zaměstnanec formou 

srážky ze mzdy. Stravenky jsou vydávány 1x měsíčně společně s výplatními páskami na 

HR oddělení.  

 Firemní vozidlo  

Firemní vozidlo je poskytováno pouze zaměstnancům Managementu a daný 

zaměstnanec je povinen vést danou knihu jízd. Pro účel jízdy do nebo ze zaměstnání jsou 

mu pohonné hmoty hrazeny firemní CCS kartou, kterou má k dispozici. V případě jízdy 

soukromého účelu je nutné tyto km zaznamenat v knize jízd a daná částka za pohonné 

hmoty (viz. Platný ceník) bude zaměstnanci naúčtována v následující mzdě.  

 Mobilní telefon  

Mobilní telefon je poskytován THP zaměstnancům a zaměstnancům Managementu. 

Dle typu pozice má každý zaměstnanec určitý počet volných minut, které je možné 

provolat pouze pro firemní účely. V případě soukromých hovorů je nutné tuto skutečnost 

oznámit svému vedoucímu a označit si dané soukromé hovory v měsíčním výpisu 

hovorného. Daná částka je poté zaměstnanci odečtena formou srážky ze mzdy. Po 

odpracování 2 let je možné si daný mobilní přístroj obměnit za nový dle platné firemní 

nabídky. 

 Firemní půjčka 

Firemní půjčka je poskytována všem zaměstnancům po odpracování 1 roku ve 

firmě. Podmínkou je schválení vyplnění žádosti ředitelem závodu, který řeší žádosti 

individuálně. Maximální možnou půjčenou částkou je 10 000,- Kč a tato částka bude 
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odečtena ze mzdy zaměstnance v následujících třech měsících. Firemní půjčka není nijak 

úročena.  

 Příspěvek na dopravu 

Měsíční výše příspěvku na dopravu činí 800,- Kč a podléhá dani z příjmu. Je možné 

si o ni požádat vyplněním příslušného formuláře na HR oddělení po 3měsíční zkušební 

době. Poskytuje se pouze za odpracované dny (min. 6 hodin)  a to poměrnou částí z dané 

částky.  

4.6 Systém odměňování a složky mzdy 

 Základní mzda 

 

Základní mzda je pevnou složkou mzdy. Rozumí se jí měsíční mzda za vykonanou 

práci, jejíž částka je sjednaná v pracovní smlouvě dle typu pracovní pozice. 

 

 Mzdové příplatky a zvýhodnění 

Mzdové příplatky a zvýhodnění jsou pohyblivou složkou mzdy. Rozlišujeme je na:  

 příplatek za práci přesčas; 

 příplatek za práci ve svátek; 

 příplatek za práci o víkendu; 

 příplatek za práci v odpolední směně; 

 příplatek za práci v noční směně; 

 Příplatek za pracovní pohotovost; 

 Odměna za zastupování; 

 Prémie; 

 Roční bonus. 

4.7 Dotazníkové šetření 

V úvodu dotazníku jsou respondenti seznámeni s důvodem jeho vyplnění, také 

s tím, že dotazník je anonymní a jeho údaje nebudou zneužity. Výsledky dotazníku 

pomohou k analýze současné situace ve vybrané firmě a k jejímu zlepšení. Dále dotazník 

obsahuje informaci o způsobu vyplnění a jednotlivých možností správných odpovědí. Na 

konci dotazníku nalezneme poděkování respondentům za jejich strávený čas a můj podpis.  
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Celkem bylo rozdáno 160 dotazníků mezi zaměstnance této firmy a zpátky se 

vrátilo 95 (59 %) vyplněných dotazníků, ze kterých bude proveden následující výzkum.  

4.8 Výsledky dotazníku 

Tato kapitola uvádí výsledky dotazníkového šetření a jednotlivé grafy s výsledky. 

Dotazník je uveden v Příloze č. 2 a tabulky výsledků je možné ověřit v Příloze č. 3. 

 

Otázka č. 1: “Vaše pohlaví?“ 

Na tuto otázku odpovědělo 52 mužů (55 %) a 43 žen (45 %). 

Graf č. 1 – Otázka č. 1 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 2: „Kolik je Vám let?“  

Nejvíce zastoupenou věkovou skupinou byly respondenti ve věkovém rozmezí 26 – 35 let 

(38 %). Dále odpovědělo 21 respondentů ve věkovém rozmezí 18 – 25 let (22 %), 19 ve 

věkovém rozmezí 36 – 45 let (20 %), 12 ve věkovém rozmezí 46 – 55 let (13 %) a 7 ve 

věkovém rozmezí 56 – 65 let (7 %). 

Graf č. 2 – Otázka č. 2 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování]  

 

 



Ilona Sosnovcová: Spokojenost a motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

2012                                                                                                                                20 

Otázka č. 3: „Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?“  

Největší počet odpovídajících respondentů dosáhl středoškolského vzdělání s maturitou 

(47 %). Dále na tuto otázku odpovědělo 10 lidí se základním vzděláním (11 %), 25 lidí, 

kteří jsou vyučeni (26 %), 4 lidi s vyšším odborným vzděláním (4 %) a 11 lidí 

s vysokoškolským vzděláním (12 %). 

Graf č. 3 - Otázka č. 3 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

  

Otázka č. 4: „Jaká je Vaše pracovní pozice?“ 

Většina odpovídajících respondentů pracuje v dělnické profesi (78 %). Dále odpovědělo 12 

THP zaměstnanců (13 %) a 9 zaměstnanců Managementu (9 %). 

Graf č. 4 – Otázka č. 4 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 5: „Jak jste spokojeni se svou prací?“  

Většina respondentů je se svou prací spokojena (60 %). 23 respondentů je spokojeno 

částečně (24 %) a 15  respondentů spokojeno není (16 %). 
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Graf č. 5 – Otázka č. 5 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 6: „Jak jste spokojeni s pracovním prostředím?“ 

Většina respondentů je s pracovním prostředím spokojena (65 %). 18 respondentů je 

spokojeno částečně (19 %) a 15 respondentů spokojeno není (16 %).  

Graf č. 6 – Otázka č. 6 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

  

Otázka č. 7: „Jak jste spokojeni se směnným provozem?“ 

Většina respondentů je se směnným provozem spokojena (39 %). 27 respondentů je 

spokojeno částečně (28 %), 9 respondentů spokojeno není (9 %) a 23 respondentů ve 

směnném provozu nepracují (24 %). Jedná se o THP zaměstnance nebo Management, tudíž 

se jich tato otázka netýká. 

Graf č. 7 – Otázka č. 7 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 
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Otázka č. 8: „Jak jste spokojeni s pracovními pomůckami?“ 

Většina respondentů je s pracovními pomůckami spokojena (45 %). 37 respondentů je 

spokojeno částečně (39 %) a 15 respondentů spokojeno není (16 %). 

Graf č. 8 – Otázka č. 8 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 9: „Proč pracujete právě v této společnosti?“ 

Největším důvodem práce v této společnosti byla dopravní dostupnost (23 %) a 

zaměstnanecké výhody (13 %).  

Graf č. 9 – Otázka č. 9 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 10: „Jak jste spokojeni s možností vzdělávání ve Vaší firmě?“ 

Většina respondentů je s možností vzdělávání ve firmě spokojena (46 %). 34 respondentů 

je spokojeno částečně (36 %) a 17 respondentů spokojeno není (18 %). 
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Graf č. 10 – Otázka č. 10 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 11: „Jak hodnotíte pracovní vztahy na pracovišti mezi zaměstnanci ve Vaší 

firmě?“  

Většina respondnetů hodnotí pracovní vztahy na pracovišti mezi zaměstnanci jako dobré 

(69 %). 6 respondentů hodnotí vztahy velmi dobré (6 %) a 24 respondentů je hodnotí jako 

velmi špatné (25 %). 

Graf č. 11 – Otázka č. 11 

 

  

  

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 12: „Máte možnost se v případě problému obrátit na svého nadřízeného?“ 

Většina respondentů má v případě problému možnost obrátit se na svého nadřízeného 

(78 %). 10 respondentů odpovědělo záporně (11 %) a 10 respondentů odpovědělo, že neví 

(11 %). 
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Graf č. 12 – Otázka č. 12 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 13: „Máte možnost si zvýšit svou rekvalifikace v rámci Vaší firmy?“  

Většina respondentů má možnost si zvýšit svou rekvalifikaci v rámci firmy (38 %). 26 

respondentů odpovědělo záporně (27 %) a 33 respondentů odpovědělo, že neví (35 %). 

Graf č. 13 – Otázka č. 13 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 14: „Máte možnost kariérového růstu ve Vaší firmě?“ 

Většina respondentů odpověděla, že nemá možnost kariérového růstu ve firmě (44 %). 31 

respondentů odpovědělo kladně (33 %) a 22 respondentů odpovědělo, že neví (23 %). 

Graf č. 14 – Otázka č. 14 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 
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Otázka č. 15: „Uvažujete o odchodu z Vaší firmy?“ 

Většina respondentů o odchodu z firmy neuvažuje (63 %). 20 respondentů odpovědělo, že 

uvažuje o odchodu (21 %) a 15 respondentů odpovědělo, že neví (16 %). 

Graf č. 15 – Otázka č. 15 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 16: „Co by mohlo zvýšit Vaši spokojenost ve firmě?“ 

Spokojenost ve firmě by nejvíce respondentům zvýšilo mít jiného nadřízeného (20 %), 23 

respondentům nevyhovovala žádná z uvedených možností (19 %) a 20 respondentům by se 

líbil jiný druh vykonávané práce (17 %). 

Graf č. 16 – Otázka č. 16 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 17: „Jste dostatečně informováni o systému odměňování ve Vaší firmě?“  

Většina respondentů je o systému odměňování dostatečně informována (68 %). 22 

respondentů odpovědělo, že jen trochu (23 %) a 9 respondentů odpovědělo, že informováni 

nejsou (9 %). 
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Graf č. 17 – Otázka č. 17 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 18: „Jste spokojeni s výší Vaší mzdy?“  

Většina respondentů není s výší mzdy spokojena (56 %). Zbylých 42 respondentů 

spokojena je (44 %). 

Graf č. 18 – Otázka č. 18 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 19: „Motivuje Vás při práci výše Vaší mzdy?“  

Většinu respondentů výše mzdy nemotivuje (50 %). 28 respondentům nemotivuje vůbec 

(29 %), 12 respondentům motivuje částečně (13 %) a 8 respondentům motivuje (8 %). 

Graf č. 19 – Otázka č. 19 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 
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Otázka č. 20: „Jak jste spokojeni se systémem odměňování ve Vaší firmě?“ 

Většina respondentů je se systémem odměňování ve firmě spokojeno (49 %). 36 

respondentů je spokojeno částečně (38 %) a 12 respondentů není spokojeno (13 %). 

Graf č. 20 – Otázka č. 20 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 21: „Postihuje Vás nadřízený snížením prémií za nekvalitně odvedenou 

práci?“ 

Většinu respondentů nadřízený nepostihuje snížením prémií za nekvalitně odvedenou práci 

(40 %). 33 respondentů odpovědělo kladně (35 %) a 24 respondentů pouze někdy (25 %). 

Graf č. 21 – Otázka č. 21 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 22: „Dostává se Vám pochvaly od svého nadřízeného za dobře vykonanou 

práci?“ 

Většině respondentům se pochvaly od svého nadřízeného za dobře vykonanou práci 

dostává (44 %). 24 respondentů odpovědělo záporně (25 %) a 29 respondentům se jí 

dostává velmi zřídka (31 %). 
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Graf č. 22 – Otázka č. 22 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 23: „Motivuje Vás roční hodnocení Vaším nadřízeným?“ 

Většinu respondentů motivuje roční hodnocení částečně (55 %). 23 respondentů motivuje 

(24 %) a 20 respondentů nemotivuje (21 %). 

Graf č. 23 – Otázka č. 23 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 24: „Myslíte si, že je toto hodnocení spravedlivé?“ 

Většina respondentů si myslí, že toto hodnocení je spravedlivé (62 %). 21 respondentů si 

myslí, že není (22 %) a 15 respondentů neví (16 %). 

Graf č. 24 – Otázka č. 24 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 
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Otázka č. 25: „Máte možnost zpětné vazby?“ 

Většina respondentů odpověděla, že má možnost zpětné vazby (69 %). Zbylých 29 

respondentů odpovědělo záporně (31 %). 

Graf č. 25 –Otázka č. 25 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 26: „Víte jaké zaměstnanecké výhody Vám Vaše firma poskytuje?“ 

Většina respondentů ví jaké zaměstnanecké výhody jim firma poskytuje (71 %). 28 

respondentů ví částečně (29 %). 

Graf č. 26 – Otázka č. 26 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 27: „Jak jste spokojeni se stávajícími zaměstnaneckými výhodami ve Vaší 

firmě?“ 

Většina respondentů je se stávajícími zaměstnaneckými výhodami spokojena (81 %). 18 

respondentů spokojena není (19 %). 
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Graf č. 27 – Otázka č. 27 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 28: „Které zaměstnanecké výhody jsou pro Vás nejdůležitější?“ 

Pro 73 respondentů jsou nejdůležitější stravenky (33 %), pro 60 respondentů příspěvek na 

dopravu (28 %) a pro 29 respondentů příspěvek na penzijní připojištění (13 %). 

Graf č. 28 – Otázka č. 28 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 29: „Kterou zaměstnaneckou výhodu nejvíce postrádáte?“ 

74 respondentů postrádá dovolenou navíc (32 %), 47 respondentům by se líbilo mít firemní 

jídelnu (21 %) a 24 respondentů by využilo péči o děti (11 %). 

Graf č. 29 – Otázka č. 29 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování]
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5 Návrhy a doporučení 

Dotazníkové šetření a následná analýza získaných dat umožňují rozpoznat personální 

stránku dané společnosti, pracovní prostředí, vztahy mezi zaměstnanci a jejich problémy a 

názory na další faktory vedoucí k jejich spokojenosti.  

Pro každou firmu byl měla být prioritou péče o své zaměstnance a zároveň tvorba 

dobré image firmy na trhu práce.  

Návrhy a doporučení jsou na základě dotazníku rozděleny do 4 oblastí, souvisejících: 

 se spokojeností zaměstnanců ve firmě; 

 se systémem odměňování; 

 se systémem hodnocení; 

 se zaměstnaneckými výhodami. 

 

5.1.1 Spokojenost zaměstnanců ve firmě 

Spokojenost zaměstnanců je rozdělena do různých bodů. V první řadě je to 

pracovní prostředí, na kterém velmi záleží a to proto, že zaměstnanec se při práci musí cítit 

dobře a tím pádem vykonává lépe svou činnost.  

Dle dotazníkového šetření bylo zjištěno, že převážná většina respondentů je se svou 

prací (viz. Graf č. 5 – Otázka č. 5), pracovním prostředím (viz. Graf č. 6 – Otázka č. 6) a 

vztahy na pracovišti (viz. Graf č. 11 – Otázka č. 11) spokojena. Směnný provoz ve výrobě 

také zaměstnancům vyhovuje (viz. Graf č. 7 – Otázka č. 7). S možností vzdělávání je 

převážná většina zaměstnanců také spokojena (viz.Graf č. 10 – Otázka č. 10). O odchodu 

z této firmy většina respondentů neuvažuje (viz. Graf č. 15 – Otázka č. 15), tudíž se firma 

nemusí obávat přílišné fluktuace zaměstnanců. Jako hlavní důvod práce v této firmě uvedlo 

velké množství respondentů dopravní dostupnost a zaměstnanecké výhody (viz. Graf č. 9 – 

Otázka č. 9). 

Dále bylo zjištěno, že s kariérovým růstem v této firmě je většina respondentů 

nespokojena (viz. Graf č. 14 – Otázka č. 14), proto mým doporučením č. 1 by bylo to, aby 

Management uvažoval o možnosti najímání nových pracovních sil spíše z řad svých 

zaměstnanců a nikoliv z externích zdrojů (Úřady práce, pracovní agentury atd.).  
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Větší část respondentů dále odpověděla na zvýšení své spokojenost výměnou svého 

nadřízeného (viz. Graf č. 16 – Otázka č. 16). Proto jako doporučení č. 2 bych dané firmě 

navrhla zabývat se danou problematikou a ověřit si všechny nadřízené a jejich pracovní 

činnost a chování ke svým podřízeným. Ti totiž musí vždy cítit podporu ve svém 

nadřízeném a jeho motivaci. Navrhla bych provést anonymní šetření pomocí dotazníku pro 

zaměstnance, který by se týkal spokojenosti se svým nadřízeným a jednotlivých názorů na 

něj ze strany zaměstnanců. V případě anonymity by se zaměstnanci nemuseli obávat své 

identity a mohli by být v odpovědích k danému vyjádření objektivní.  

5.1.2 Systém odměňování 

Finanční ohodnocení je mezi zaměstnanci vnímáno jako nejsilnější faktor k jejich 

spokojenosti.  

Dle dotazníkového šetření se pochvaly od nadřízeného většině respondentům 

dostává (viz. Graf č. 22 – Otázka č. 22). Velká část respondentů je o systému odměňování 

v této firmě dostatečně informována (viz. Graf č. 17 – Otázka č. 17) a s tímto systémem 

spokojena (viz. Graf č. 20 – Otázka č. 20). Výše mzdy však velkou část respondentů 

nemotivuje (viz. Graf č. 19 – Otázka č. 19) a nejsou s ní spokojeni (viz. Graf č. 18 – Otázka 

č. 18). Proto bych jako doporučení č. 3 navrhla této firmě přemýšlet o možnosti zvýšení 

mezd do budoucna popř. zvýšení motivace zaměstnanců alespoň zvýšením měsíčních 

bonusů či speciálních příplatků. Firma se samozřejmě nesmí obávat odchodu svých 

zaměstnanců a jejich péči musí věnovat dostatečné úsilí.  

5.1.3 Systém hodnocení 

Hodnocení zaměstnanců poskytuje firmě zpětnou vazbu od jejich nadřízených, o 

jejich práci, jejich spokojenosti i nespokojenosti a výsledkem je vždy jejich názor na různé 

faktory, jejich silné a slabé stránky a také souhrn jejich pracovních výsledků.  

Dle dotazníkového šetření roční hodnocení motivuje částečně většinu respondentů 

(viz. Graf č. 23 – Otázka č. 23) a také si myslí, že je toto hodnocení spravedlivé (viz. Graf 

č. 24 – Otázka č. 24). Na možnost zpětné vazby odpověděla převážná většina respondentů 

kladně (viz. Graf č. 25 – Otázka č. 25), tudíž má hodnocení jistě kladný význam v této 

firmě a není nutné se jím dále zabývat.  
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5.1.4 Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnanecké výhody jsou také významným motivačním prostředkem a pro 

zaměstnance je jejich působení velmi důležité a vede k jejich spokojenosti.  

Dle dotazníkového šetření je převážná většina respondentů se stávajícími 

zaměstnaneckými výhodami spokojena (viz. Graf č. 27 – Otázka č. 27). Velmi oblíbeny 

jsou mezi zaměstnanci stravenky, příspěvek na dopravu a příspěvek na penzijní připojištění 

(viz. Graf č. 28 – Otázka č. 28).  

Velká většina respondentů by uvítala dovolenou navíc a firemní jídelnu (viz. Graf č. 

29 – Otázka č. 29). Tyto dva faktory bych navrhla jako doporučení č. 4. Dovolená navíc 

by snížila pracovní přepracovanost a umožnila zaměstnanci větší oddych po práci. Firmě 

bych navrhla dovolenou zvýšit o 5 pracovních dní. Firemní jídelnu bude zřejmě těžké u 

společnosti prosadit z důvodu nevyhovujících prostor, ale jako návrh bude předán.  
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6 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce byl průzkum motivace a spokojenosti zaměstnanců ve 

vybrané společnosti.  

V první části bakalářské práce jsem se věnovala základním principům motivace a 

spokojenosti zaměstnanců. 

V druhé části bakalářské práce jsem představila vybranou společnost, popsala její 

historii, cíle, výrobní program, pracovní prostředí a strukturu pracovních sil.  

Třetí část bakalářské práce je věnována analýze spokojenosti a motivace 

zaměstnanců a popisuje vybranou společnost a její program motivace zaměstnanců a péče 

o ně. Dále je zde popsán průzkum, který byl postaven na formě dotazníkového šetření, 

které jsem v dané firmě uskutečnila v listopadu 2011. Tištěný dotazník byl rozdán mezi 

160 zaměstnanců dané firmy. Zpátky se mi vrátilo 95 vyplněných dotazníků (59 %). 

Respondenti odpovídali na 29 otázek, které jsem poté v bakalářské práci vyhodnotila do 

tabulek a grafů dle jednotlivých odpovědí.  

Závěrečná část bakalářské práce se zabývá výsledky analýzy dotazníkového šetření. 

Ty jsem zhodnotila a navrhla 4 doporučení pro danou firmu. Navržená doporučení se 

týkala kariérového růstu zaměstnanců, zvýšení spokojenosti se svým nadřízeným, 

zvýšením mezd a nových zaměstnaneckých výhod ve formě dovolené navíc či firemní 

jídelny.   

Přínos své bakalářské práce vidím v tom, že na základě získaných údajů se bude 

vybraná firma snažit motivaci a spokojenost svých zaměstnanců zvýšit. Samozřejmě je 

nutné vytrvat a vyčkat na příslušné kroky zlepšení ze strany firmy, ale dle výsledků šetření 

budou jistě provedeny. Vybrané firmě totiž záleží na dobré image a na spokojenosti svých 

zaměstnanců a má zájem, aby tito zaměstnanci zde pracovali rádi a s úsměvem. Dle mého 

názoru byl tudíž cíl mé bakalářské práce splněn.  
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Příloha č. 1 – Organizační struktura vybrané společnosti 
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Příloha č. 2 – Dotazník 

DOTAZNÍK 

 

Dovoluji si vás tímto požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který má za úkol nastínit 

současnou situaci spokojenosti zaměstnanců vybrané společnosti. Dotazník se vyplňuje 

anonymně a jeho údaje nebudou zneužity.Výsledky tohoto dotazníku pomohou k analýze 

současné situace ve vybrané společnosti a k jejímu zlepšení.V dotazníku (pokud tomu není 

u dané otázky uvedeno jinak) se vyplňuje vždy pouze jedna správná odpověď. Vámi 

zvolenou odpověď prosím zakroužkujte. Děkuji Vám za Váš strávený čas. Ilona 

Sosnovcová 

 

I.ČÁST: ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

1. Vaše pohlaví? 

a) Žena 

b) Muž 

 

2. Kolik je Vám let? 

a) 18 – 25 let 

b) 26 – 35 let 

c) 36 – 45 let 

d) 46 – 55 let 

e) 56 – 65 let 

f) 66 a výš 

 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) Základní 

b) Vyučen(a) 

c) Středoškolské s maturitou 

d) Vyšší odborné 

e) Vysokoškolské vzdělání 

 

4. Jaká je Vaše pracovní pozice? 

a) Dělnická profese 

b) THP (technicko-hospodářský pracovník) 

c) Management 

 

II. ČÁST: SPOKOJENOST 

 

5. Jak jste spokojeni se svou prací? 

a) Ano, jsem spokojen(a) 

b) Ano, jsem částečně spokojen(a) 

c) Ne, nejsem spokojen(a) 

 

6. Jak jste spokojeni s pracovním prostředím? 

a) Ano, jsem spokojen(a) 

b) Ano, jsem částečně spokojen(a) 

c) Ne, nejsem spokojen(a) 



 

  

 

7. Jak jste spokojeni se směnným provozem? 

a) Ano, jsem spokojen(a) 

b) Ano, jsem částečně spokojen(a) 

c) Ne, nejsem spokojen(a) 

d) Nepracuji ve směnném provozu 

 

8. Jak jste spokojeni s pracovními pomůckami? 

a) Ano, jsem spokojen(a) 

b) Ano, jsem částečně spokojen(a) 

c) Ne, nejsem spokojen(a) 

 

9. Proč pracujete právě v této společnosti? Můžete zakroužkovat i více odpovědí. 

a) Dopravní dostupnost 

b) Mzda 

c) Pracovní podmínky 

d) Zaměstnanecké výhody  

e) Skvělý kolektiv 

f) Pracovní prostředí 

g) Možnost pracovního růstu 

h) Žádná z uvedených možností 

 

10. Jak jste spokojeni s možností vzdělávání ve Vaší firmě? 

a) Ano, jsem spokojen(a) 

b) Ano, jsem částečně spokojen(a) 

c) Ne, nejsem spokojen(a) 

 

11. Jak hodnotíte pracovní vztahy na pracovišti mezi zaměstnanci ve Vaší firmě? 

a) Velmi dobré 

b) Dobré 

c) Velmi špatné 

 

12. Máte možnost se v případě problému obrátit na svého nadřízeného? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

13. Máte možnost si zvýšit svou rekvalifikaci v rámci Vaší firmy? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

14. Máte možnost kariérového růstu ve Vaší firmě? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

 



 

  

15. Uvažujete o odchodu z Vaší firmy? 

a) Ano, uvažuji 

b) Ne, neuvažuji 

c) Nevím 

 

16. Co by mohlo zvýšit Vaší spokojenost ve firmě? Můžete zakroužkovat i více 

odpovědí. 

a) Lepší pracovní prostředí 

b) Pracovat samostatně 

c) Jiný druh vykonávané práce 

d) Pracovat v jiném týmu 

e) Mít jiného nadřízeného 

f) Větší důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

g) Žádná z uvedených možností 

 

III. ČÁST: SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ 

 

17. Jste dostatečně informováni o systému odměňování ve Vaší firmě? 

a) Ano 

b) Jen trochu 

c) Ne 

 

18. Jste spokojeni s výší Vaší mzdy? 

a) Ano, jsem spokojen(a) 

b) Ne, nejsem spokojen(a) 

 

19. Motivuje Vás při práci výše Vaší mzdy? 

a) Ano, motivuje 

b) Ano, ale jen částečně 

c) Spíše ne 

d) Vůbec ne 

 

20. Jak jste spokojeni se systémem odměňování ve Vaší firmě? 

a) Ano, jsem spokojen(a) 

b) Ano, jsem částečně spokojen(a) 

c) Ne, nejsem spokojen(a) 

 

21. Postihuje Vás nadřízený snížením prémií za nekvalitně odvedenou práci? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Někdy 

 

22. Dostává se Vám pochvaly od svého nadřízeného za dobře vykonanou práci? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Velmi zřídka 

 

 



 

  

IV. ČÁST: SYSTÉM HODNOCENÍ 

 

23. Motivuje Vás roční hodnocení Vaším nadřízeným? 

a) Ano 

b) Částečně 

c) Ne 

 

24. Myslíte si, že je toto hodnocení spravedlivé? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

25. Máte možnost zpětné vazby? 

a) Ano 

b) Ne 

 

V. ČÁST: SYSTÉM ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD 

 

26. Víte jaké zaměstnanecké výhody Vám Vaše firma poskytuje? 

a) Ano 

b) Částečně 

c) Ne 

 

27. Jak jste spokojeni se stávajícími zaměstnaneckými výhodami ve Vaší firmě? 

a) Ano, jsem spokojen(a) 

b) Ne, nejsem spokojen(a) 

 

28. Které zaměstnanecké výhody jsou pro Vás nejdůležitější? Můžete 

zakroužkovat i více odpovědí. 

a) Stravenky 

b) Příspěvek na penzijní připojištění 

c) Jazykové kurzy 

d) Příspěvek na dopravu 

e) Firemní půjčka 

f) Příspěvek na zdraví ve formě šumivých vitamínových tablet 

g) Mobilní telefon 

h) Firemní automobil 

 

29. Kterou zaměstnaneckou výhodu nejvíce postrádáte? Můžete zakroužkovat i 

více odpovědí. 

a) Příspěvek na životní jubileum 

b) Příspěvek na kulturní akce 

c) Příspěvek na mobilní telefon 

d) Péče o děti 

e) Příspěvek na dětskou rekreaci 

f) Životní pojištění 

g) Dovolená navíc 

h) Věcné dárky 



 

  

i) Příspěvek na stavební spoření 

j) Firemní jídelna 

 

 

Děkuji Vám za Váš čas při vyplňování tohoto dotazníku!!! Hezký den.



 

  

Příloha č. 3 – Tabulky výsledků z dotazníkového šetření 

 

Tabulka č. 1 – Otázka č. 1: „Vaše pohlaví?“ 

1. Vaše pohlaví? Σ % 

a) Muž 52 55 

b) Žena 43 45 

Celkem 95 100 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 2 – Otázka č. 2: „Kolik je Vám let?“ 

2. Kolik je Vám let? Σ % 

a) 18 – 25 let 21 22 

b) 26 – 35 let 36 38 

c) 36 – 45 let 19 20 

d) 46 – 55 let 12 13 

e) 56 – 65 let 7 7 

f) 66 a výš 0 0 

Celkem 95 100 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

 
Tabulka č. 3 – Otázka č. 3: „Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

 
Tabulka č. 4 – Otázka č. 4: „Jaká je Vaše pracovní pozice?“ 

 

 

 

 

 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Σ % 

a) Základní 10 11 

b) Vyučen(a) 25 26 

c) Středoškolské s maturitou 45 47 

d) Vyšší odborné 4 4 

e) Vysokoškolské vzdělání 11 12 

Celkem 95 100 

4. Jaká je Vaše pracovní pozice? Σ % 

a) Dělnická profese 74 78 

b) THP (technicko-hospodářský pracovník) 12 13 

c) Management 9 9 

Celkem 95 100 



 

  

Tabulka č. 5 – Otázka č. 5: „Jak jste spokojeni se svou prací?“ 

5. Jak jste spokojeni se svou prací? Σ % 

a) Ano, jsem spokojen(a) 57 60 

b) Ano, jsem částečně spokojen(a) 23 24 

c) Ne, nejsem spokojen(a) 15 16 

Celkem 95 100 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 6 – Otázka č. 6: „Jak jste spokojeni s pracovním prostředím?“ 

6. Jak jste spokojeni s pracovním prostředím? Σ % 

a) Ano, jsem spokojen(a) 62 65 

b) Ano, jsem částečně spokojen(a) 18 19 

c) Ne, nejsem spokojen(a) 15 16 

Celkem 95 100 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 7 – Otázka č. 7: „Jak jste spokojeni se směnným provozem?“ 

7. Jak jste spokojeni se směnným provozem? Σ % 

a) Ano, jsem spokojen(a) 36 39 

b) Ano, jsem částečně spokojen(a) 27 28 

c) Ne, nejsem spokojen(a) 9 9 

d) Nepracuji ve směnném provozu 23 24 

Celkem 95 100 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 8 – Otázka č. 8: „Jak jste spokojeni s pracovními pomůckami?“ 

8. Jak jste spokojeni s pracovními pomůckami? Σ % 

a) Ano, jsem spokojen(a) 43 45 

b) Ano, jsem částečně spokojen(a) 37 39 

c) Ne, nejsem spokojen(a) 15 16 

Celkem 95 100 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

 



 

  

Tabulka č. 9 – Otázka č. 9: „Proč pracujete právě v této společnosti?“ 

9. Proč pracujete právě v této společnosti?  Σ % 

Zde je možné uvést více odpovědí.    

a) Dopravní dostupnost 33 23 

b) Mzda 12 9 

c) Pracovní podmínky 17 12 

d) Zaměstnanecké výhody 18 13 

e) Skvělý kolektiv 14 10 

f) Pracovní prostředí 5 4 

g) Možnost kariérového růstu 17 12 

h) Žádná z uvedených možností 23 17 

Celkem 139 100 
Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 10 – Otázka č. 10: „Jak jste spokojeni s možností vzdělávání ve Vaší firmě?“ 

10. Jak jste spokojeni s možností vzdělávání ve Vaší firmě? Σ % 

a) Ano, jsem spokojen(a) 44 46 

b) Ano, jsem částečně spokojen(a) 34 36 

c) Ne, nejsem spokojen(a) 17 18 

Celkem 95 100 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 11 – Otázka č. 11: „Jak hodnotíte pracovní vztahy na pracovišti mezi zaměstnanci ve Vaší 

firmě?“ 

11. Jak hodnotíte pracovní vztahy na pracovišti mezi 

zaměstnanci ve Vaší firmě? 

Σ % 

a) Velmi dobré  6 6 

b) Dobré 65 69 

c) Velmi špatné 24 25 

Celkem 95 100 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 12 – Otázka č. 12: „Máte možnost se v případě problému obrátit na svého nadřízeného?“ 

12. Máte možnost se v případě problému obrátit na svého 

nadřízeného? 

Σ % 

a) Ano 75 78 

b) Ne 10 11 

c) Nevím 10 11 

Celkem 95 100 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 



 

  

Tabulka č. 13 – Otázka č. 13: „Máte možnost si zvýšit svou rekvalifikaci v rámci Vaší firmy?“ 

13. Máte možnost si zvýšit svou rekvalifikaci v rámci Vaší 

firmy? 

Σ % 

a) Ano 36 38 

b) Ne 26 27 

c) Nevím 33 35 

Celkem 95 100 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 14 – Otázka č. 14: „Máte možnost kariérového růstu ve Vaší firmě?“ 

14. Máte možnost kariérového růstu ve Vaší firmě? Σ % 

a) Ano 31 33 

b) Ne 42 44 

c) Nevím 22 23 

Celkem 95 100 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 15 – Otázka č. 15: „Uvažujete o odchodu z Vaší firmy?“ 

15. Uvažujete o odchodu z Vaší firmy? Σ % 

a) Ano, uvažuji 20 21 

b) Ne, neuvažuji 60 63 

c) Nevím 15 16 

Celkem 95 100 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 16 – Otázka č. 16: „Co by mohlo zvýšit Vaší spokojenost ve firmě?“ 

16. Co by mohlo zvýšit Vaší spokojenost ve firmě? Σ % 

Zde je možné uvést více odpovědí.    

a) Lepší pracovní prostředí 14 12 

b) Pracovat samostatně 11 9 

c) Jiný druh vykonávané práce 20 17 

d) Pracovat v jiném týmu 17 14 

e) Mít jiného nadřízeného 23 20 

f) Větší důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 11 9 

g) Žádná z uvedených možností 23 19 

Celkem 119 100 
Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

 



 

  

Tabulka č. 17 – Otázka č. 17: „Jste dostatečně informováni o systému odměňování ve Vaší firmě?“ 

17. Jste dostatečně informováni o systému odměňování ve 

Vaší firmě? 

Σ % 

a) Ano 64 67 

b) Jen trochu 22 23 

c) Ne 9 10 

Celkem 95 100 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 18 – Otázka č. 18: „Jste spokojeni s výší Vaší mzdy?“ 

18. Jste spokojeni s výší Vaší mzdy? Σ % 

a) Ano, jsem spokojena 42 44 

b) Ne, nejsem spokojena 53 56 

Celkem 95 100 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 19 – Otázka č. 19: „Motivuje Vás při práci výše Vaší mzdy?“ 

19. Motivuje Vás při práci výše Vaší mzdy? Σ % 

a) Ano, motivuje 8 8 

b) Ano, ale jen částečně 12 13 

c) Spíše ne 47 50 

d) Vůbec ne 28 29 

Celkem 95 100 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 20 – Otázka č. 20: „Jak jste spokojeni se systémem odměňování ve Vaší firmě?“ 

20. Jak jste spokojeni se systémem odměňování ve Vaší 

firmě? 

Σ % 

a) Ano, jsem spokojen(a) 47 49 

b) Ano, jsem částečně spokojen(a) 36 38 

c) Ne, nejsem spokojen(a) 12 13 

Celkem 95 100 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 



 

  

Tabulka č. 21 – Otázka č. 21: „Postihuje Vás nadřízený snížením prémií za nekvalitně odvedenou práci?“ 

21. Postihuje Vás nadřízený snížením prémií za nekvalitně 

odvedenou práci? 

Σ % 

a) Ano 33 35 

b) Ne 38 40 

c) Někdy 24 25 

Celkem 95 100 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 22 – Otázka č. 22: „Dostává se Vám pochvaly od svého nadřízeného za dobře vykonanou práci?“ 

22. Dostává se Vám pochvaly od svého nadřízeného za dobře 

vykonanou práci? 

Σ % 

a) Ano 42 44 

b) Ne 24 25 

c) Velmi zřídka 29 31 

Celkem 95 100 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 23 – Otázka č. 23: „Motivuje Vás roční hodnocení Vaším nadřízeným?“ 

23. Motivuje Vás roční hodnocení Vaším nadřízeným? Σ % 

a) Ano 23 24 

b) Částečně 52 55 

c) Ne 20 21 

Celkem 95 100 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 24 – Otázka č. 24: „Myslíte si, že je toto hodnocení spravedlivé?“ 

24. Myslíte si, že je toto hodnocení spravedlivé? Σ % 

a) Ano 59 62 

b) Ne 21 22 

c) Nevím 15 16 

Celkem 95 100 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 



 

  

Tabulka č. 25 – Otázka č. 25: „Máte možnost zpětné vazby?“ 

25. Máte možnost zpětné vazby? Σ % 

a) Ano 66 69 

b) Ne 29 31 

Celkem 95 100 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 26 – Otázka č. 26: „Víte jaké zaměstnanecké výhody Vám Vaše firma poskytuje?“ 

26. Víte jaké zaměstnanecké výhody Vám Vaše firma 

poskytuje? 

Σ % 

a) Ano 67 71 

b) Částečně 28 29 

c) Ne 0 0 

Celkem 95 100 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 27 – Otázka č. 27: „Jak jste spokojeni se stávajícími zaměstnaneckými výhodami ve Vaší firmě?“ 

27. Jak jste spokojeni se stávajícími zaměstnaneckými 

výhodami ve Vaší firmě? 

Σ % 

a) Ano, jsem spokojena 77 81 

b) Ne, nejsem spokojena 18 19 

Celkem 95 100 

Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 28 – Otázka č. 28: „Které zaměstnanecké výhody jsou pro Vás nejdůležitější?“ 

28. Které zaměstnanecké výhody jsou pro Vás nejdůležitější? Σ % 

Zde je možné uvést více odpovědí.    

a) Stravenky 73 33 

b) Příspěvek na penzijní připojištění 29 13 

c) Jazykové kurzy 10 5 

d) Příspěvek na dopravu 60 28 

e) Firemní půjčka 14 7 

f) Příspěvek na zdraví ve formě šumivých vitamínových tablet 6 3 

g) Mobilní telefon 15 7 

h) Firemní automobil 8 4 

Celkem 215 100 
Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

 



 

  

Tabulka č. 29 – Otázka č. 29: „Kterou zaměstnaneckou výhodu nejvíce postrádáte?“ 

29. Kterou zaměstnaneckou výhodu nejvíce postrádáte?  Σ % 

Zde je možné uvést více odpovědí.    

a) Příspěvek na životní jubileum 5 2 

b) Příspěvek na kulturní akce 20 9 

c) Příspěvek na mobilní telefon 9 4 

d) Péče o děti 24 11 

e) Příspěvek na dětskou rekreaci 10 4 

f) Životní pojištění 17 8 

g) Dovolená navíc 74 32 

h) Věcné dárky 2 1 

i) Příspěvek na stavební spoření 17 8 

j) Firemní jídelna 47 21 

Celkem 225 100 
Zdroj:[Vlastní zdroj + vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 


