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Příloha č. 1 - Organizační struktura společnosti AMTPO 

 

GŘ Generální ředitel

management

CM Ředitel pro informatiku Specialista  Sekretariát

ŘO
Ředitel pro prodej a 

marketing ŘV Ředitel pro výrobu ŘT Ředitel pro techniku ŘI Ředitel pro investice ŘE Ředitel pro ekonomiku ŘZ 
Ředitel pro vnitřní 

záležitosti UN
Vedoucí úseku řízení 

nákupu UK
Vedoucí úseku řízení 

jakosti

OE
Energetický sektor, OCTG, 

Line Pipe 
151 St 4-10" TT Technika 157 Údržba EC   Controlling Kancelář předsedy přestavenstva Asistent pro nákup KR IMS a atestace

OS Konstrukční trubky 152 St 140 mm Investice Financování a účetnictví UP
Řízení personálních 

činností
KD NDT

OW Svařované trubky 153 Svařovna trub Energetika   Reporting Výrobní informatika KP Přejímky a inspekce

Marketing, reporting 156 Výrobní kontrola Ekologie Řízení projektů Databáze

ZL Logistika VN
Variabilní náklady a 

materiálové bilance
Sekretariát

  Bezpečnost práce

Závodní doprava 

TP pro provoz.-disp činnost

ZP Plánování

Statistika a jakostní rozbory

Inženýr jakosti

Centre of Operational 

Excellence

Neustálé zlepšování 
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Příloha č. 2 - Tabulky absolutních a relativních četností v členění dle věku, vzdělání a pohlaví 
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   Ano, práce mě baví 

   Není to nejhorší 

   Ne 

 

 

Dobrý den, 

 

ráda bych Vás tímto požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí podkladů pro zpracování mé 

diplomové práce zabývající se motivací zaměstnanců. 

Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou sloužit jednak k účelům vypracování diplomové práce a také k návrhům 

na zlepšení motivace ve společnosti. 

 

Děkuji Vám za ochotu a Váš čas. 

 

Lucie Zajícová 

Studentka VŠB-TUO 

DOTAZNÍK 
 

 

1. Pohlaví:  
   Žena    Muž 

 

2. Věk:  
   méně než 20 let 

   21 – 30 let 

   31 – 40 let 

   41 – 50 let 

   51 – 60 let 

   60 a více let

 

3. Dosažené vzdělání 
   Základní 

   Vyučen bez maturity 

   Vyučen s maturitou 

   Středoškolské s maturitou 

   Vyšší odborné 

   Vysokoškolské 

 

4. Délka zaměstnání u společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. V případě, že jste 

byl(a) též zaměstnancem dřívějšího Závodu 15 – Rourovny, prosím, sečtěte celkové doby. 
   0 – 5 let 

   6 – 10 let 

   11 – 20 let 

   21 – 30 let 

   31 a více let 

 

5. Profesní zařazení 

   Kategorie D 

   Kategorie THP 

   Manažerská pozice 

 

 

6.  Myslíte si, že máte ve společnosti možnost kariérního růstu? 

   Ano, zcela určitě 

   Jen velmi malou 

   Ne, nevidím žádnou perspektivu 

   Nemám zájem o kariérní růst 

 

7. Myslíte si, že Váš nadřízený přistupuje ke všem spravedlivě? 

   Ano    Ne 

 

8. V případě, že jste na otázku č. 7 odpověděl(a) „ne“ uveďte důvod (možno označit i více odpovědí), 

jinak pokračujte dále. 

   Nadržuje svým kamarádům a známým 

   Nadržuje ženám 

   Nadržuje mužům 

   Nemá rád ty, kteří vyjadřují svůj názor 

   Dává přednost těm, kteří mu donášejí 

   Nemá rad ty, kteří mu odporují 

   Jiné (prosím, specifikujte) 

…………………………………………………… 

 

9. Máte na své pozici možnost dalšího vzdělávání? 

   Ano    Ne 

 

10. Jste spokojen(a) s prací, kterou vykonáváte? 

A. INFORMACE O RESPONDENTOVI (svou odpověď, prosím, označte křížkem) 

 

B. HODNOCENÍ 

 

Příloha č. 3 -Dotazník 
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11. V případě, že jste na otázku č. 10 odpověděl(a) „ne“ uveďte důvod (možno označit i více odpovědí),  

       jinak pokračujte dále.                  Nebaví mě práce samotná

   Nejsem spokojen(a) s pracovním kolektivem 

   Nesedí mi můj nadřízený 

   Nepříjemné pracovní prostředí (vzhled  

       pracoviště) 

   Myslím si, že bych zvládl(a) i zodpovědnější    

       práci 

   Jiné (prosím, specifikujte) 

………………………………………………….

 

12. Jste spokojen(a) se mzdou, kterou pobíráte? 

   Ano    Vcelku ano    Ne 

 

13. Jste spokojen(a) s tím, jakým způsobem provádí Váš nadřízený periodické hodnocení  

      zaměstnanců? 

   Ano    Ne 

 

14. V případě, že jste na otázku č. 13 odpověděl(a) „ne“ uveďte důvod (možno označit i více odpovědí),  

       jinak pokračujte dále. 

   Hodnocení provádí sám, tj. beze mě 

   Hodnocení provádí se mnou, ale  

       jednostranně, nevede dialog 

   Úkoly a cíle stanoví nereálně 

   Myslím si, že hodnocení neodpovídá  

       skutečnosti (je subjektivní) 

   Jiné (prosím, specifikujte) 

…………………………………………………. 

 

 

 

15. Jak intenzivně využíváte následující zaměstnanecké výhody poskytované zaměstnavatelem? 

(Hodnoťte následovně: 1 = v maximální možné míře, 2 = málo, 3 = vůbec) 

 

Výhody 1 2 3 

Závodní stravování a občerstvení zaměstnanců    

Rekondiční pobyty      

Návratné bezúročné půjčky    

Příspěvek na penzijní připojištění    

Příspěvky dárcům krve    

Firemní telefon    

Firemní notebook    

Firemní auto    

Pružná pracovní doba    

Zaměstnanecký tarif se společností Telefonica O2    

Školení    

Jazyková výuka    

Příspěvek na dětskou rekreaci     

Rehabilitační programy (Zdravá záda, jóga)    

Jiné (prosím specifikujte)…………...    

 

16. Jste spokojen(a) se zaměstnaneckými výhodami, které Vám zaměstnavatel poskytuje? 

   Ano    Ne 

 

17. V případě, že jste na otázku č. 16 odpověděl(a) „ne“ uveďte důvod, jinak pokračujte dále. 

   Chybí takové, které by mi vyhovovaly 

   Nemám možnost využívat ty, které mě zajímají 

 Prosím, uveďte důvod: 

       Nemám dostatek času 

C. ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY 
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      Můj nadřízený mi neumožní je využívat 

       Nemám dostatek financí na doplacení hodnoty benefitu 

       Jiné (prosím specifikujte)…………………………………………………….. 

   Jiné důvody (prosím, specifikujte)…………………………………………………………… 

 

18. Jaké zaměstnanecké výhody byste uvítal(a)? (možno označit i více odpovědí)

   Příspěvek na jesle/mateřskou školu 

   Příspěvek na dovolenou 

   Příspěvek na sportovní aktivity 

   Příspěvek na kulturní události 

   Poukázka na nákupy 

   Více dnů dovolené  

   Odměna za nečerpání nemocenské 

   Služební telefon s možností soukromého    

       volání se stanoveným limitem 

   Volno na léčení (tzv. „Sick days“) * 

   Volno pro zařizování (tzv. „Free days“) * 

   Práce z domu (tzv. „Home office“) * 

   Jiné (prosím 

specifikujte)……………………………………… 

 
* Volno na léčení (sick days) = volno na intenzivní léčení přicházejícího nachlazení. Není nutno předkládat potvrzení 

lékaře. Tento den/dny se neodčítají z dovolené.  

* Volno pro zařizování (free days) = dovolená navíc, která je zaměřená zejména na vyřizování soukromých potřeb a 

povinností (např. vyřizování na úřadech). Tento den se neodčítá z dovolené. 

* Práce z domu (home office) = práce je vykonávána z domova 

 

 

19. Jak moc jsou pro Vás motivující následující faktory?  

(Ohodnoťte jako ve škole, tj. 1= nejvíce motivující, 3 = nejméně motivující) 

 

Faktory 1 2 3 

Mzda (hmotná odměna)    

Vykonávaná práce (práce, kterou vykonávám, mě baví)    

Zaměstnanecké výhody    

Pocit sebeuspokojení z práce    

Kolektiv/pracovní vztahy    

Možnost kariérního růstu    

Možnost dalšího vzdělávání    

Stabilita firmy    

Spoluúčast na rozhodování    

Pochvala a uznání za odvedenou práci    

Jednání nadřízených    

Komunikace, informovanost o dění v podniku    

Pracovní prostředí    

Smysluplnost práce a úkolů    

Emocionální vazba na podnik (např. rodinná tradice)    

Důvěra v nadřízeného    

 

 

20. Znáte obsah kolektivní smlouvy? 

   Ano    Ne

 

D. MOTIVACE 

E. KOMUNIKACE 

 

 

21. V případě, že jste na otázku č. 20 odpověděl(a) „ne“ uveďte důvod (možno označit i více odpovědí),  

      jinak pokračujte dále. 

   Nezajímá mě 

   Nerozumím jí 

   Nechce se mi ji číst, je moc dlouhá 

   Znám jen část(i), která(é) mě zajímá(jí) 

   Nemám ji k dispozici 

   Jiné (prosím, specifikujte)…………………...  
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22. Máte dostatek informací, které potřebujete pro výkon své práce? 

   Ano, dostávám je od nadřízeného 

   Ano, informují mě kolegové 

   Ano, sháním si je sám(a) 

   Ne 

 

23. V případě, že jste na otázku č. 22 odpověděl(a) „ne“ uveďte důvod (možno označit i více odpovědí),  

      jinak pokračujte dále. 

   Nadřízený nás neinformuje 

   Kolegové se mnou nekomunikují 

   Nebyl(a) jsem dostatečně proškolen(a) 

   Nedostávám materiály/instrukce 

   Jiné (prosím, 

specifikujte)……………………………………… 

 

24. Máte možnost sdělit svému nadřízenému své názory či připomínky? 

   Ano, mám tuto možnost, s nadřízeným komunikuji a hledáme řešení 

   Ne, nemám tuto možnost, k nadřízenému se nedostanu 

   Ano, mám tuto možnost, ale obávám se vyjádřit svůj názor 

   Ano, mám tuto možnost, ale nemá to cenu

 

25. Zajímá se Váš nadřízený o Váš pracovní výkon a výsledky Vaší práce? 

   Ano    Ne

 

26. Chválí Vás dostatečně Váš nadřízený? 

   Ano    Ne 

 

27. Máte dostatek informací o dění ve společnosti? 

   Ano 

   Dění ve společnosti mě nezajímá 

   Ne  

 

28. V případě, že jste na otázku č. 27 odpověděl(a) „ne“ uveďte důvod (možno označit i více    

       odpovědí), jinak pokračujte dále.

   Nemám možnost přístupu na podnikový  

       intranet 

   Nadřízený nás neinformuje 

   Nedostanu se k podnikovému časopisu 

   Informace na nástěnkách jsou nedostačující 

   Jiné (prosím, 

specifikujte)………………………………………

………………………………………………….. 

 

29. Uvítal(a) byste, kdyby společnost podnikla kroky ke zlepšení komunikace?  

   Ano    Ne 

 

30. V případě, že jste na otázku č. 29 odpověděl(a) „ano“ označte možnosti, které se Vám   

       zamlouvají. (možno označit i více odpovědí).

   Terminál (přístup na podnikový intranet, připomínky k závodnímu stravování, dotazy generálnímu  

       řediteli, zlepšovací návrhy, apod.) 

   Schránka, do které je možné kdykoliv vhodit jakýkoliv dotaz/připomínku 

   Kvalitnější informace na nástěnkách 

   Kvalitnější informace v podnikovém časopise 

   Lepší umístění podnikové televize 

   Jiné (prosím specifikujte)………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Děkuji Vám za Váš čas, který jste dotazníku věnoval(a).  
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Příloha č. 4 – Vyhodnocení dotazníku, tabulky absolutních a relativních četností 

 

1. Pohlaví

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

muž 108 79%

žena 29 21%

celkem 137 100%  

 

2. Věk

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

méně než 20 let 1 1%

21-30 let 9 7%

31-40 let 42 31%

41-50 let 59 43%

51-60 let 24 17%

60 a více let 2 1%

celkem 137 100%  

 

3. Dosažené vzdělání

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

vyučen bez maturity 46 33%

středoškolské s maturitou 45 33%

vysokoškolské 31 23%

vyučen s maturitou 12 9%

vyšší odborné 2 1%

základní 1 1%

celkem 137 100%  

 

4. Délka 

zaměstnání u 

společnosti

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

0-5 let 10 7%

6-10 let 15 11%

11-20 let 54 40%

21-30 let 41 30%

31 a více let 17 12%

celkem 137 100%  
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5. Profesní zařazení

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

kategorie D 80 58%

kategorie THP 52 38%

manažerská pozice 5 4%

celkem 137 100%  

 

6. Myslíte si, že máte ve 

společnosti možnost kariérního 

růstu?

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

Jen velmi malou 49 36%

Ne, nevidím žádnou perspektivu 42 31%

Ano, zcela určitě 24 17%

Nemám zájem o kariérní růst 22 16%

celkem 137 100%   

 

odpovědi "jen velmi malu" a 

"ne, nevidím žádnou 

perspektivu" - členění dle 

vzdělání

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

přepočet 

na 

celkové 

počty

vyučen bez maturity 32 35% 46 70%

vyučen s maturitou 10 11% 12 83%

středoškolské s maturitou 35 39% 45 78%

vysokoškolské 13 14% 31 42%

celkem 90 134

základní 1 1% 1 100%

vyšší odborné 0 0% 2 0%  

 

7. Myslíte si, že Váš 

nadřízený přistupuje ke 

všem spravedlivě?

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

ano 94 69%

ne 43 31%

celkem 137 100%  

 

 

 

 

 

 



3 

 

8. důvody u odpovědí "ne"

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

nemá rád ty, kteří mu odporují 21 34%

nadržuje kamarádům a znýmým 15 24%

nemá rád ty, kteří vyjadřují svůj názor 13 21%

dává přednost těm, kteří mu donášejí 7 11%

jiné 3 5%

nadržuje ženám 2 3%

nadržuje mužům 1 2%

celkem 62 100%  

 

9. Máte na své pozici 

možnost dalšího 

vzdělávání?

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

ano 67 49%

ne 70 51%

celkem 137 100%  

 

odpovědi "ne" - 

rozdělení dle vzdělání

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

přepočty 

na 

celkové 

počty

vyučen bez maturity 32 46% 46 70%

vyučen s maturitou 6 9% 12 50%

středoškolské s maturitou 24 35% 45 53%

vysokoškolské 7 10% 31 23%

základní 0 0% 1 0%

vyšší odborné 0 0% 2 0%

69 100% 137  

 

 

10. Jste spokojen(a) s 

prací, kterou 

vykonáváte?

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

ano, práce mě baví 54 39%

není to nejhorší 75 55%

ne 8 6%

celkem 137 100%  
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11.  důvod u odpovědí "ne"

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

myslím, že bych zvládl(a) i zodpovědnější práci 7 50%

nepříjemné pracovní prostředí (vzhled pracoviště) 4 29%

jiné 2 14%

nesedí mi můj nadřízený 1 7%

nejsem spokojen(a) s pracovním kolektivem 0 0%

nebaví mě práce samotná 0 0%

celkem 14 100%  

 

12. Jste spokojen(a) 

se mzdou, kterou 

pobíráte?

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

ano 11 8%

vcelku ano 68 50%

ne 58 42%

celkem 137 100%  

 

13. Jste spokojen(a) s tím, 

jakým způdobem provádí 

Váš nadřízený periodické 

hodnocení zaměstnanců?

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

ano 109 80%

ne 28 20%

celkem 137 100%  

 

14. důvody u odpovědí "ne"

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

myslím si, že hodnocení neodpovídá skutečnosti (je subjektivní) 15 47%

hodnocení provádí sám, tj. beze mě 8 25%

hodnocení provádí se mnou, ale jednostranně, nevede dialog 5 16%

úkoly a cíle stanoví nereálně 3 9%

jiné 1 3%

celkem 32 100%  
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15. Jak intenzivně využíváte následující zaměstnanecké výhody poskytované zaměstnavatelem? 1 - v maximální možné míře

Výhody

1: absolutní 

četnost

1: relativní 

četnost

přepočte

no na 

celk.poče

t zam.

příspěvek na penzijní připojištění 102 21% 74%

závodní stravování 85 18% 62%

zaměstnanecký tarif s O2 79 16% 58%

školení 37 8% 27%

firemní telefon 36 7% 26%

rekondiční pobyty 27 6% 20%

příspěvek na dětskou rekreaci 23 5% 17%

pružná pracovní doba 19 4% 14%

příspěvky dárcům krve 18 4% 13%

jazyková výuka 18 4% 13%

firemní notebook 11 2% 8%

návratné bezúročné půjčky 9 2% 7%

rehabilitační programy 9 2% 7%

firemní auto 3 1% 2%

jiné 3 0% 2%  

 

16. Jste spokojen(a) se 

zaměstnaneckými výhodami, 

které Vám zaměstnavatel 

poskytuje?

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

ano 105 77%

ne 32 23%

celkem 137 100%  

 

17. důvody u odpovědí  "ne"

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

Chybí takové, které by mi vyhovovaly 26 70%

Nemám možnost využívat ty, které mě zajímají

    - nemám dostatek financí na doplacení benefitu

    - stravování nevyhovuje

    - chybí stravenky

    - nevyhovující termíny rekondičních pobytů přes uzávěrku

11 30%
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18. Jaké zaměstnanecké výhody byste uvítal(a)?

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

přepočte

no na 

celk.počt

y zam.

odměna za nečerpání nemocenské 85 17% 62%

volno na léčení (tzv. Sick days") 80 16% 58%

příspěvek na dovolenou 80 16% 58%

více dnů dovolené 58 12% 42%

příspěvek na sportovní aktivity 51 10% 37%

volno pro zařizování (tzv. "Free days") 45 9% 33%

poukázka na nákupy 28 6% 20%

příspěvek na kulturní události 24 5% 18%

práce z domu (tzv. "Home office") 16 3% 12%

služební telefon s možností soukromého volání se stanoveným limitem 14 3% 10%

příspěvek na jesle/mateřskou školu 13 2% 9%

jiné 4 1% 3%  

 

 

19. Jak moc jsou pro Vás motivující následující faktory? 1 - nejvíce motivující

absolutní 

četnost 1

relativní 

četnost 1

Přepočte

no na 

celk.poč. 

zam.

mzda 107 12% 78%

stabilita firmy 78 9% 57%

smysluplnost práce a úkolů 72 8% 53%

jednání nadřízených 70 8% 51%

vykonávaná práce 67 8% 49%

důvěra v nadřízeného 66 8% 48%

pochvala a uznání za odvedenou práci 64 7% 47%

pocit sebeuspokojení z práce 58 7% 42%

kolektiv/pracovní vztahy 52 6% 38%

pracovní prostředí 51 6% 37%

zaměstnanecké výhody 47 5% 34%

komunikace, informovanost o dění v podniku 44 5% 32%

možnost dalšího vzdělávání 29 3% 21%

možnost kariérního růstu 25 3% 18%

spoluúčast na rozhodování 22 3% 16%

emocionální vazba na podnik 19 2% 14%  
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20. Znáte obsah 

kolektivní smlouvy?

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

ano 102 74%

ne 35 26%

137 100%  

 

21. Důvod pro odpovědi "ne"

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

znám jen část(i), která(é) mě zajímají 28 78%

jiné 4 11%

nezajímá mě 2 5%

nechce se mi ji číst, je moc dlouhá 2 6%

nerozumím jí 0 0%

nemám ji k dispozici 0 0%  

22. Máte dostatek informací, které 

potřebujete pro výkon své práce?

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

ano, dostávám je od nadřízeného 54 38%

ano, informují mě kolegové, 34 24%

ano, sháním si je sám(a) 47 34%

ne 6 4%  

 

23. důvod pro odpovědi "ne"

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

nedostávám materiály/instrukce 5 71%

nadřízený nás neinformuje 2 29%

kolegové se mnou nekomunikují 0 0%

nebyl(a) jsem dostatečně proškolen(a) 0 0%

jiné 0 0%  
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24. Máte možnost sdělit svému nadřízenému své názory či 

připomínky?

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

ano, mám tuto možnost, s nadřízeným komunikuji a hledáme řešení 89 65%

ano, mám tuto možnost, ale nemá to cenu 34 23%

ano, mám tuto možnost, ale obávám se vyjádřit svůj názor 13 9%

ne, nemám tuto možnost, k nadřízenému se nedostanu 1 1%

137 100%  

 

25. Zajímá se Váš nadřízený o 

Váš pracovní výkon a 

výsledky Vaší práce?

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

ano 123 90%

ne 14 10%

137 100%  

 

26. Chválí Vás dostatečně Váš 

nadřízený?

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

ano 70 51%

ne 67 49%

137 100%  

 

27. Máte dostatek informací o 

dění ve společnosti?

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

ano 95 69%

dění ve společnosti mě nezajímá 4 3%

ne 38 28%

137 100%  

 

28. důvody pro odpovědi "ne"

absolutní 

četnost

nemám možnost přístupu na podnikový intranet 13

nadřízený nás neinformuje 13

informace na nástěnkách jsou nedostačující 8

jiné 7

nedostanu se k podnikovému časopisu 1  
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29. Uvítal(a) byste, kdyby 

společnost podnikla kroky ke 

zlepšení komunikace?

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

ano 109 80%

ne 28 20%

137 100%  

 

30. návrhy u odpovědí "ano"

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

přepočet na 

celk.počet 

odpovědí

Terminál (přístup na podnikový intranet, připomínky k závodnímu 

stravování, dotazy generálnímu řediteli, zlepšovací návrhy, apod.) 43 25% 25%

Kvalitnější informace na nástěnkách 42 24% 25%

Schránka, do které je možné kdykoliv vhodit jakýkoliv dotaz/připomínku 32 19% 19%

Kvalitnější informace v podnikovém časopise 31 18% 18%

Jiné 15 9% 9%

Lepší umístění podnikové televize 8 5% 5%

171
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Rok Mzda (Kč) - x Produktivita (t) - y x . y x2 y2
Xi - ? yi - ? (xi - ? ) . (yi -? )

2004 22 445 225,9 5 070 326 503 778 025 51 031 -4 267 -6,7 28 427,76

2005 22 919 261,7 5 997 902 525 280 561 68 487 -3 793 29,1 -110 511,75

2006 23 910 280,3 6 701 973 571 688 100 78 568 -2 802 47,7 -133 749,63

2007 27 219 253,2 6 890 834 740 873 961 64 091 507 20,6 10 448,81

2008 28 118 245,1 6 890 368 790 621 924 60 050 1 406 12,5 17 562,67

2009 26 414 145,4 3 840 905 697 699 396 21 145 -298 -87,2 25 951,59

2010 29 236 212,0 6 198 538 854 743 696 44 951 2 524 -20,5 -51 860,82

2011 29 564 230,8 6 822 292 874 030 096 53 252 2 852 -1,8 -5 131,44

2012 30 581 238,8 7 301 405 935 197 561 57 005 3 869 6,2 23 964,62

Celkem Σ 171 132 1 325 55 714 542 6 493 913 320 498 580 0 0,0 -194 898,17

Průměr 26 712 232,6

Směrodatná odchylka 2833,170026 36,22700564

Kovariance -21 655,35

Pearsonův koef. korelace R -0,2109892

Koeficient korelace nabývá hodnot -1; +1, přičemž v těchto bodech je závislost perfektní

Příloha č. 5 – Regresní a korelační analýza 

 

Závislost produktivity práce na výši mzdy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 272 s. ISBN 978-80-247-1369-4 
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Hypotézy:

H0  - mezi znaky není významná závislost

H1  - mezi znaky je významná závislost

hladina významnosti α = 0,05

testovací krit. t = 0,568

počet stupňů volnosti 7

t0,05(7) = 2,365

testovací kritérium t  <  kritická hodnota => přijímáme nulovou hypotézu

Vypočítaný koeficient korelace R nevypovídá o statisticky významné závislosti

Pro lepší výpovědní schopnost:

Koeficient determinace = R2 0,04451643

Produktivita je mzdou ovlivněna zhruba 4 %, zbývajících 96 % tvoří jiné faktory. 

y = -0,0027x + 304,63
R² = 0,0445
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Zdroj: CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 272 s. ISBN 978-80-247-1369-4 
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Rok výroba (t) - x mzda (Kč) - y x . y x2 y2
Xi - ? yi - ? (xi - ? ) . (yi -? )

2004 296 372 22 445 6 652 069 540,00 87 836 362 384,00 503 778 025,00 32 666,62 -4 266,78 -139 381 222,99

2005 291 825 22 919 6 688 337 175,00 85 161 830 625,00 525 280 561,00 28 119,62 -3 792,78 -106 651 482,92

2006 315 305 23 910 7 538 942 550,00 99 417 243 025,00 571 688 100,00 51 599,62 -2 801,78 -144 570 678,31

2007 305 061 27 219 8 303 455 359,00 93 062 213 721,00 740 873 961,00 41 355,62 507,22 20 976 491,22

2008 293 082 28 118 8 240 879 676,00 85 897 058 724,00 790 621 924,00 29 376,62 1 406,22 41 310 060,70

2009 156 172 26 414 4 125 132 173,83 24 389 752 304,71 697 699 396,00 -107 533,19 -297,78 32 020 993,93

2010 222 830 29 236 6 514 663 756,44 49 653 298 477,70 854 743 696,00 -40 875,18 2 524,22 -103 178 026,47

2011 243 917 29 564 7 211 162 188,00 59 495 502 889,00 874 030 096,00 -19 788,38 2 852,22 -56 440 847,35

2012 248 784 30 581 7 608 063 504,00 61 893 478 656,00 935 197 561,00 -14 921,38 3 869,22 -57 734 121,75

Celkem Σ 2 373 348 240 406 62 882 705 922 646 806 740 806,41 6 493 913 320,00 0,00 0,00 -513 648 833,95

Průměr 263 705 26 712

Směrodatná odchylka 48237,84843 2833,170026

-57072092,66

Pearsonův koef. korelace R -0,417602635

Koeficient korelace nabývá hodnot -1; +1, přičemž v těchto bodech je závislost perfektní

Závislost průměrného výdělku na vyrobených tunách 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 272 s. ISBN 978-80-247-1369-4
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Hypotézy:

H0  - mezi znaky není významná závislost

H1  - mezi znaky je významná závislost

hladina významnosti α = 0,05

testovací krit. t = 1,217

počet stupňů volnosti 7

t0,05(7) = 2,365

testovací kritérium t  <  kritická hodnota => přijímáme nulovou hypotézu

Vypočítaný koeficient korelace R nevypovídá o statisticky významné závislosti

Pro lepší výpovědní schopnost:

Koeficient determinace = R2 0,174391961

Průměrný výdělek je ovlivněn vyrobenými tunami ze 17 %, zbylých 83 % tvoří jiné faktory.

y = -0,0027x + 304,63
R² = 0,0445
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Aktuální četnosti P

základní vyučen bez maturity vyučen s maturitou středoškolské s maturitou vyšší odborné vysokoškolské Σ

ano 0 4 2 2 0 3 11

vcelku ano 1 19 6 23 1 18 68

ne 0 23 4 20 1 10 58

Σ 1 46 12 45 2 31 137

Hypotézy

H0: Mezi četnostmi odpovědí na obě otázky není statistická závislost

H1: Mezi odpověďmi na obě otázky existuje statistická závislost

Testování významnosti bude provedeno na hladině významnosti α = 0,05

Výpočet očekávaných četností O (= teoretické četnosti, které by odpovídaly platnosti nulové hypotézy)

základní vyučen bez maturity vyučen s maturitou středoškolské s maturitou vyšší odborné vysokoškolské Σ

ano 0,0803 3,6934 0,9635 3,6131 0,1606 2,4891 11

vcelku ano 0,4964 22,8321 5,9562 22,3358 0,9927 15,3869 68

ne 0,4234 19,4745 5,0803 19,0511 0,8467 13,1241 58

Σ 1 46 12 45 2 31 137

základní vyučen bez maturity vyučen s maturitou středoškolské s maturitou vyšší odborné vysokoškolské

ano 0,0803 0,0254 1,1150 0,7202 0,1606 0,1049

vcelku ano 0,5111 0,6432 0,0003 0,0198 0,0001 0,4438

ne 0,4234 0,6382 0,2297 0,0473 0,0277 0,7437

Σ 1,0147 1,3069 1,3451 0,7872 0,1884 1,2923 5,9346

sp
ok

oj
en

os
t s

e 

m
zd

ou

dosažené vzdělání

Příloha č. 6 - Test nezávislosti Chí-kvadrát pro kontingenční tabulku 

 

Závislost mezi vzděláním a spokojeností se mzdou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 272 s. ISBN 978-80-247-1369-4 
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= součet hodnot pro všechny kontingenční tabulky

= 5,9346

tato hodnota je ukazatelem velikosti rozdílu mezi skutečností a nulovou hypotézou

počet stupňů volnosti tabulky

f = (3-1). (6-1) = 10

kritická hodnota testovacího kritéria 0,05(10) = 18,307

hodnota testovacího kritéria  <  testové kritérium

přijímáme nulovou hypotézu H0

Mezi vzděláním a spokojeností se mzdou není statisticky významná závislost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 272 s. ISBN 978-80-247-1369-4 


