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1. Úvod 

Pravděpodobně každý z vlastní zkušenosti ví, že to, jak se cítí v zaměstnání, ve škole, 

při zájmové činnosti apod., jej ovlivní i po zbytek dne. V dnešní uspěchané a vysoce 

turbulentní době je žádoucí pracovat v příjemných podmínkách nejen kvůli vlastnímu pocitu 

uspokojení, ale také z důvodu podávání vysokých výkonů v zaměstnání. A ačkoliv to zajisté 

není vždy úplně možné, je v zájmu nejen vedení, ale i všech osob vyskytujících se 

v organizaci, tudíž i samotných zaměstnanců, usilovat o vytvoření co možná nejvíce 

příjemného pracovního prostředí k úspěšnému fungování celého podniku a následném 

poskytování kvalitních produktů a služeb. Je proto velice důležité zaměřit pozornost nejen 

na mezilidské vztahy v organizaci, ale samozřejmě také na pracovní prostředí, bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci, motivaci a spoustu dalších ovlivňujících činitelů. Rovněž je 

vhodné zamezit konfliktům v organizaci, které mohou v nejhorším případě zahrnovat i různé 

formy šikany či obtěžování.  

Cílem této diplomové práce je diagnostikovat podnikové klima ve zvoleném podniku. 

Tato problematika bude aplikována na společnost NC Line, s.r.o., zabývající se především 

zpracováním plechů na CNC strojích dle požadavku zákazníka. Téma práce bylo vybráno 

na základě vlastního zájmu o tuto problematiku. Práce bude rozdělena do čtyř hlavních částí, 

kdy první část bude věnována teoretickým východiskům potřebným k diagnostikování 

klimatu v podniku. Budou zde uvedeny pojmy a metody vztahující se k diagnostikování 

podnikového klimatu získané především z literárních podkladů. Ve druhé části pak bude 

přímo charakterizován zvolený podnik, tedy NC Line, s.r.o. Poté se bude práce věnovat 

diagnostikování klimatu ve zvoleném podniku, na jehož základě budou ze zjištěných výsledků 

vyvozena ve třetí části příslušná doporučení a návrhy pro možná budoucí zlepšení této 

problematiky v daném podniku.  Poslední částí pak bude závěr, ve kterém budou shrnuty 

nejdůležitější poznatky vyplývající z této práce.  

Jako výzkumný přístup v rámci primárních zdrojů bude zvolena metoda šetření, jejíž 

technikou bude dotazníkové šetření. Tato metoda pro získávání informací bude vybrána 

především z toho důvodu, že je vhodnou výzkumnou metodou této problematiky, a také proto, 

že díky zachování anonymity je vysoká pravděpodobnost obdržení skutečných názorů 

a postojů zaměstnanců. Tato zvolená metodika odpovídá charakteru výzkumného cíle.  

Při zpracování diplomové práce bude vycházeno nejen z výše uvedeného 

dotazníkového šetření, ale také z dostupné odborné literatury a propagačních materiálů.  
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2. Teoretická východiska diagnostikování podnikového klimatu 

Je zcela zřejmé, že se v dnešní době vyskytuje stále více onemocnění pocházejících 

ze stresu, nervozity, vyčerpanosti, únavy apod. V nemalé míře se hovoří také o dříve ne zcela 

známých pojmech, jako je například únavový syndrom či syndrom vyhoření. S největší 

pravděpodobností vyplývají tyto „stavy“ z nevhodných pracovních podmínek, na které 

je třeba se zaměřit. Proto by se všechny společnosti měly zajímat o atmosféru převládající 

na různých pracovištích v organizaci a to především za účelem jejího zlepšení pomocí 

zavedení nápravných opatření.  

V rámci této kapitoly budou definovány hlavní pojmy, jako například diagnostika, 

podniková diagnostika, podnikové klima či dotazníkové šetření ke zjištění atmosféry 

převládající v organizaci, které se dále budou větvit do dalších důležitých charakteristik.  

 

2.1 Diagnostika
1
 

Pojem diagnostika pochází z lékařské terminologie, ovšem nikdo nedokáže přesně říci, 

jak se toto slovo do oblasti managementu vlastně dostalo. Není však jediným pojmem 

z lékařství, který se běžně používá v managementu, jelikož se v poslední době často 

setkáváme s pojmy zdravý či nemocný podnik, podnikové choroby apod. Je tedy zcela zřejmá 

analogie mezi lékařskou a podnikovou diagnostikou.  

Základem pojmu diagnostika je slovo diagnóza, které je řeckého původu a je složeno 

z kořene „gnósis“, které znamená poznání a předpony „dia“ s významem skrz či napříč. 

Definice slova diagnóza je tedy rozpoznání, stanovení, určení. Z tohoto pojmu je odvozeno 

slovo diagnostika, které je obecně definováno jako nauka o rozpoznávání a jeho metodách. 

Ovšem je také důležité zmínit, že někteří autoři odkazují na slovo agnoskovat s českým 

významem zjišťovat totožnost, které bylo do češtiny převzato z latinského „agnoscere“, tedy 

poznávat. Diagnostika je pak nejen dle Kašíka a Michalka (1998), ale i dle Slovníku cizích 

slov (1994) definována jako nauka o rozpoznávání a jeho metodách, ovšem jedná se 

o rozpoznání důkladné, které jde do hloubky objektu a nezůstává pouze na jeho povrchu.  

 

2.2 Podniková diagnostika  

Podnikatelské prostředí je charakterizováno jako prostor, kde probíhá podnikání, nebo 

také jinak, kde fungují různé druhy podniků, které musí plnit konkrétní úlohy. Tyto úlohy jej 

                                                
1 KASÍK, Josef a Milan MICHALKO a kol. Podniková diagnostika. 1. vyd. Ostrava: Tandem, 1998. 343 s. 

ISBN 80-902167-4-9. 
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nutí, aby využíval všechny svoje dostupné prvky, které mu prostředí nabízí, co nejefektivněji 

a zároveň aby v daném prostředí zůstal „zdravý“, a působil tak jako zdravé jádro ekonomiky 

daného státu. Je možno říci, že zdravý podnik si udržuje dynamickou vyváženost mezi vstupy 

a výstupy, příjmy a výdaji, náklady a výnosy, dlouhodobými a krátkodobými cíli, 

příležitostmi a ohroženími a dalšími (v jistém smyslu) protikladnými jevy. Sledováním zdraví 

podniku se tak zaobírá podniková diagnostika.
2
  

Jak uvádí Kašík s Michalkem (1998), je diagnostika podniku a podnikání poměrně 

mladou disciplínou, a proto je zcela pochopitelné, že její terminologie prochází ještě vývojem, 

kdy se neustále rozvíjí a rozšiřuje. Ovšem má-li být diagnostika účinná, je zapotřebí, aby ji 

vykonávali kvalifikovaní, vysoce erudovaní a specializovaní odborníci v čele s manažerem-

diagnostikem, který přebírá zodpovědnost za správné stanovení diagnózy podniku.  

Je důležité také zmínit, že nesmí docházet k záměně diagnostiky a analyzování, jelikož 

tyto dva pojmy nejsou synonymem. A synonymem nejsou ani pojmy audit či controlling. 

Tyto činnosti jsou nástroji, nebo také postupy uplatňovanými v rámci diagnostiky. 

V současnosti se dle Kašíka, Michalka (1998, s. 22) používá následující definice diagnostiky 

podniku: „Diagnostika podniku je nauka, zabývající se rozpoznáváním a vyhodnocováním: 

a) úrovně fungování podniku jako systému, 

b) celkové hodnoty (bonity) podniku, 

c) silných a slabých stránek podniku, 

d) problémů a krizových jevů v podniku včetně jeho případného zániku, 

e) nevyužitých příležitostí a potenciálů podniku.  

Diagnostika podniku se dále zabývá výzkumem, formulací a ověřováním přístupů, 

metod a technik k rozpoznávání a vyhodnocování těchto stránek podniku. Diagnostika 

podniku také rozvíjí pojmenování, charakteristiku a třídění podnikových nemocí.“ 

Cílem podnikové diagnostiky dle Neumannové (2012) je pak vytvoření komplexní 

a uspořádané soustavy poznatků o vykonávání diagnóz podniku a to na základě zpracovaných, 

ověřených a využitelných diagnostických metod a technik, identifikovaných problémů, 

typických slabých míst a nevyužívaných příležitostí, ohrožení a rizik. Je také zapotřebí, aby 

životaschopnost podniků byla nejen posuzovaná z pohledu minulého období, zda je na tom 

lépe či hůře, než ve srovnání s předcházejícími roky, ale také aby byla stále porovnávaná 

s vitalitou příslušných konkurenčních podniků. Diagnóza, která (je-li včasná a dobrá) je 

                                                
2 Neumannová, Anna a kol. Podniková diagnostika. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2012. 201 s. ISBN 978-80-

8078-464-5. 
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důležitým předpokladem účinného rozhodování manažerů a vlastníků, musí také obsahovat i 

způsoby prevence či systémové řešení vzniknutých problémů.  

 

2.3 Podnikové klima
3
 

Ačkoliv je již dlouhou dobu nejen sociology a psychology, ale i „obyčejnými 

zaměstnanci“ poukazováno na význam příznivého klimatu v organizaci pro úspěšné plnění 

jejich cílů, bývá tato podniková oblast dle Kašíka a Michalka (1998) velmi zanedbávaná. Je 

možno říci, že patří spíše k jejich slabým stránkám a zůstává na okraji zájmu podnikového 

managementu. Ovšem na obranu managementu je důležité také zmínit, že na rozdíl od mnoha 

jiných ekonomických a technických veličin, které jsou měřitelné a číselně vyjádřitelné, je 

velice obtížné měřit klima v podniku. Jelikož ale hodnotu firmy netvoří pouze její finančně 

vyjádřitelná část, začíná nabývat značného významu v poslední době i nehmotný majetek 

firmy, který zahrnuje její tradice, ochrannou známku, logo, pověst, úroveň znalostí 

a dovedností personálu, vztahy mezi ní a dodavateli, důvěra zákazníků. Dalo by se do této 

oblasti zařadit i klima podniku, ovšem výstižnější a také vhodnější je zabývat se jí při 

zkoumání silných a slabých stránek podniku.  

Ačkoliv existuje několik spojitostí mezi meteorologickým klimatem a organizačním, 

jedna veliká a důležitá odlišnost v nich je. Podnikové klima, na rozdíl od meteorologického, 

může být – naštěstí – ovlivněno, a dokonce do jisté míry i kontrolováno působením 

manažerů.
4
   

 

2.3.1 Nejasnosti při definici klimatu
5
   

Podnikové klima je obecně vnímáno jako proměnná nebo soubor proměnných, které 

představují pravidla, pocity a postoje převládající na pracovišti. Velkým problémem je však 

to, že rozmanitost způsobů, kterými je možno klima pojmout, je opravdu mnoho. Proto 

v současnosti nastává situace, kdy se postrádá hranice, která by rozlišovala mezi tím, co klima 

je od toho, co není. K odstranění této „překážky“ je zapotřebí být co možná nejvíce konkrétní 

a přijmout určitá specifika týkající se organizační oblasti, do které je pojetí klimatu 

aplikováno. Dalším problémem je zajisté to, že při získávání proměnných z jednotlivých 

organizačních úrovní se nahromadí mnoho jednotlivých pohledů a názorů na klima, která jsou 

                                                
3 klima dle slovníku cizích slov = 1. podnebí, 2. situace, poměry, prostředí 
4 GRAY, Roderic. A Climate of Success. 1 st ed. Oxford: Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2007. 157 p. ISBN 

978-0-7506-8368-5. 
5 DASTMALCHIAN, Ali, Paul BLYTON a Ray ADAMSON. The climate of workplace relations. 1 st ed. New 

York: Routledge, 1991. 215 p. ISBN 0-415-03738-7. 
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sporná. Jak uvádí různé definice, souhrnné pojmy jako například vnímaní organizačního 

klimatu má vysoký stupeň nejednoznačnosti s ním spojený, nicméně se mnoho autorů 

domnívá, že tyto nejasnosti jsou více metodologické než koncepční. Mezi výzkumníky 

aspektu klimatu převládají dva velmi dobře zavedené postoje, přičemž vhodné je zastávat 

názor, že vnímané klima je souhrnný pojem a organizační fenomén.  

 

2.3.2 Definice a popis podnikového klima
6
 

Definicí podnikového klimatu by se v odborné literatuře našlo mnoho. Pokud by se 

pozornost zaměřila přímo na slovo „klima“, ve Slovníku cizích slov (1994) se k němu 

nachází, že se jedná buďto o podnebí, anebo o situaci, poměry či prostředí. Dvořáková (2004) 

definuje podnikové klima jakožto označení, jak členové organizace vnímají podnikovou 

kulturu své organizace či organizační jednotky, což tedy znamená, jak ji vidí a cítí. Dále je 

vhodné citovat například Dědinu a Cejthamra (2005, s. 269), kteří uvádí následující: 

„Podnikové klima, prostředí je něco, co se obtížně definuje, ale jasně vnímá.“ Týká se nejen 

atmosféry v podniku, ale také morálky, pocitu sounáležitosti, partnerství a vědomí hodnoty 

firmy.  

 „Klima podniku je komplex vztahů mezi lidmi v podniku a odraz kvality těchto 

vztahů v jejich vědomí“, jak uvádí Kašík a Michalko (1998, s. 134). Vztahy mezi lidmi se 

totiž tvoří především na základě jejich vzájemného chování a jednání, které je hodnoceno 

podle toho, jaké chování a jednání je od nich od společnosti očekáváno. Člověk má širokou 

škálu potřeb a zájmů, které touží uspokojit nejen v osobním životě, ale také 

ve výkonu zaměstnání. Pokud však snaha po jejich naplnění nevede ke svému cíli, negativně 

se to odráží na postojích a chování daného člověka, což pak záporně ovlivňuje i atmosféru 

v podniku. Rovněž je důležité zmínit, že vliv chování lidí na celkovou atmosféru v podniku je 

odlišný, což je způsobeno tím, jakou pozici v organizaci zaujímají z hlediska hierarchie 

struktury. Čím vyšší je pozice člověka, tím větší vliv má, ať již v dobrém či špatném směru.  

Ačkoliv, jak již bylo zmíněno, je klima definováno jako komplex vztahů, nesmí se 

příliš zjednodušovat, jelikož také význačně záleží na povahových rysech daného člověka. 

Pokud je někdo optimista, bude mít jistě jiný názor na atmosféru v podniku, než pesimista. 

Rovněž je zcela zřejmé, že člověk vysoce oblíbený ve společnosti bude mít pozitivnější názor 

na klima v podniku, než člověk neoblíbený, což je ale také jistě způsobeno povahou. I z toho 

důvodu je velice důležité nezohledňovat pouze jeden názor, ale snažit se o co nejvyšší počet 

                                                
6 KAŠÍK, Josef a Milan MICHALKO a kol. Podniková diagnostika. 1. vyd. Ostrava: Tandem, 1998. 343 s. 

ISBN 80-902167-4-9. 
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různých postřehů, nápadů a myšlenek z oblasti podnikového klimatu od mnoha lidí 

fungujících v podniku na různých postech.   

Je také velice užitečné bojovat za zdravé podnikové klima i z toho důvodu, že se vše 

odráží ve vědomí člověka nejen v průběhu pracovní doby, takže pokud je někdo vysoce 

nespokojen ve svém zaměstnání, s nejvyšší pravděpodobností se toto projeví i v osobním 

životě. Proto se nesmí tvrdit, že klima vytvářejí pouze manažeři, jelikož jeho tvůrci jsou 

i vedoucí osobnosti, ale také každý z pracovníků v organizaci. Vzájemné ovlivňování 

podnikového klimatu a jednotlivce je pak obousměrné, jelikož podnikové klima ovlivňuje, ať 

už kladně či záporně, chování a vztahy jednotlivce, ale také naopak – každý pracovník 

v podniku může ovlivnit kvalitu podnikového klimatu. A to nejen kladně, ale i záporně.  

 

2.3.3 Charakteristické znaky zdravého podnikového klimatu
7
 

Podnikové klima vypovídá o tom, co si o firmě její zaměstnanci myslí. Je totiž 

založeno na vnímání firmy jejími zaměstnanci, jelikož ovlivňuje jejich chování a je možno jej 

popsat charakteristickými rysy. Každý podnik se, i přesto, že podobné podniky mají některé 

společné rysy a normy, svými rozdílnými vlastnostmi od ostatních odlišuje, přičemž je-li 

v zájmu společnosti zlepšit pracovní klima, musí se zaměřit na následující faktory: 

- integrace osobních a firemních cílů, 

- organizační struktura odpovídající požadavkům socio-technického systému, 

- demokraticky fungující organizace s možností podílení se na rozhodování, 

- rovnocenné a spravedlivé zacházení se všemi pracovníky, 

- uznání, vzájemná důvěra a podpora na všech stupních podniku, 

- snaha o odstranění možných konfrontací, otevřená diskuse o problémech, 

- respektování lidských potřeb a očekávání, 

- rovný systém v odměňování, pozitivní motivace, 

- manažerské chování a řídící styl odpovídají konkrétním pracovním situacím, 

- uznání psychologické úmluvy mezi jednotlivci a organizací, 

- zájem o kvalitu pracovních podmínek a smysluplnost pracovní náplně, 

- příležitost pro osobní rozvoj a kariérní postup, identifikace s firmou, loajalita.  

 

                                                
7 DĚDINA, Jiří a Václav CEJTHAMR. Management a organizační chování. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 339 s. 

ISBN: 80-247-1300-4. 
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2.3.4 Kultura organizace vs. klima organizace 

Mnoho autorů ve svých dílech poukazuje na spojování pojmů klima organizace 

a kultura organizace, přičemž se vedlo již mnoho diskusí o tom, co odlišuje pojem „klima“ 

od pojmu „kultura“. Armstrong (2007, s. 258) například uvádí názor Denisona, který tuto 

záležitost analyzoval a poté také uvedl názor, aby se pojem „kultura“ vztahoval k hloubce 

struktury organizace, která je zakořeněna v hodnotách, přesvědčeních a domněnkách 

vyznávaných členy organizace, zatímco pojem „klima“ se vztahoval k těm aspektům 

prostředí, které členové organizace vědomě vnímají, a které si uvědomují. Dále také uvádí, že: 

„Nejsnadnější je považovat za klima organizace to, jak lidé vnímají kulturu v organizaci (jak 

ji vidí a jak o ni smýšlejí).“ Kašík s Michalkem (1998) pak uvádějí, že kulturou se má 

zpravidla na mysli souhrn společenských norem, zvyklostí, tradic, způsobu jednání, postojů, 

atd. a vyjadřuje se tímto termínem něco obecnějšího, než je klima podniku. Je možno chápat 

podnikovou kulturu jako popis vlastností dané organizace, zatímco podnikové klima vypovídá 

o tom, co si o firmě myslí její zaměstnanci.  

 

2.3.5 Vnější faktory ovlivňující atmosféru v podniku
8
 

Podnikové klima je odrazem velkého množství různých vlivů a faktorů, které celkové 

klima podniku spoluvytvářejí. Tyto faktory jsou rozděleny na vnější a vnitřní. Mezi vnější 

faktory řadíme například chování lidí ve společnosti – v mezilidských vztazích, jelikož je 

více, než pravděpodobné, že se toto chování projeví i v chování v podniku v rámci pracovních 

vztahů. Dalším významným faktorem působícím z vnější strany jsou hodnoty, které jsou 

uznávány a respektovány ve společnosti, protože ty jsou zpravidla uznávány a respektovány 

i v podniku. Zastává – li člověk názor „kdo nekrade, okrádá svou rodinu“, nebo například 

„z cizího krev neteče“, bude negativně ovlivňovat vytváření podnikového klimatu. Pokud 

u někoho převládají negativní postoje, podnik je sice může tlumit, ale nemůže je zcela 

eliminovat. Na atmosféru v podniku působí také celkový vývoj a prosperita země a rovněž 

různá média. Je velice důležité nebýt k těmto faktorům lhostejný. 

 

2.3.6 Vnitřní faktory ovlivňující atmosféru v podniku 

Mezi vnitřní faktory, které ovlivňují klima podniku, je možno zahrnout širokou škálu 

různých faktorů, které záleží také na preferencích, potřebách a zájmech daného člověka. 

Ovšem i tak můžeme řadit mezi ty nejdůležitější faktory ovlivňující příznivé podnikové klima 

                                                
8 KAŠÍK, Josef a Milan MICHALKO a kol. Podniková diagnostika. 1. vyd. Ostrava: Tandem, 1998. 343 s. 

ISBN 80-902167-4-9. 
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tyto činitele, které jsou důležité jistě pro nemalé procento lidí účastnících se pracovního 

procesu: 

- pracovní prostředí, 

- bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci, 

- motivy – motivace, 

- potřeby a hodnoty pracovníků, 

- etické problémy na pracovišti, 

- pracovní vztahy, 

- zaměstnanecké výhody, 

- styl a metody řízení a vedení lidí, 

- uspořádanost procesů v podniku, 

- charakter práce a podmínky pro její provádění, 

- spolupracovníci, jejich charakterové vlastnosti, znalosti a dovednosti, postoj k práci. 

 

a) Pracovní prostředí
9
 

Jakožto definici pojmu pracovní prostředí Dvořáková (2004, s. 88) uvádí, že to je: 

„souhrn všech materiálních podmínek pracovní činnosti (stroje a zařízení, manipulační 

prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky, ostatní vybavení pracovišť, suroviny 

a materiál, stavební řešení), které v souvislosti s dalšími podmínkami (technologií, organizace 

práce a společenskými podmínkami) vytvářejí faktory – fyzikální, chemické, biologické, 

sociální a kulturní, působící na pracovníky v průběhu pracovního procesu.“  

Následně Dvořáková také uvádí, že pracovní prostředí je určováno mnohými činiteli, 

jako například charakterem vykonávané práce, technologickými postupy a technickým 

vybavením. Rovněž také prostorem, ve kterém pracovní proces probíhá, ale i hygienickým 

a estetickým řešením pracoviště. Ačkoliv je člověk tvorem přizpůsobivým a dokáže tedy 

pracovat i ve velmi nepříznivých podmínkách, je zapotřebí se takovéto situace vyvarovat, 

jelikož nepříznivé prostředí stupňuje pracovní zátěž a zaměstnanec je proto donucen 

vynakládat úsilí na překonání těch vlivů, které mu práci znesnadňují a znepříjemňují. 

Při dlouhodobému vystavování se nepříznivému pracovnímu prostředí je pak třeba počítat 

s rizikem možného zdravotního či morálního poškození pracovníka nuceného vykonávat 

takovouto činnost a také s jeho velice pravděpodobnou nespokojeností nebo také odporem, 

který se pak zpravidla bude odrážet i v jeho vztahu k podniku a jeho pracovnímu výkonu, 

                                                
9 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. 157 s. 

ISBN 80-7179-468-6. 
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který bude nejspíše klesat. To může vyvolat stoupající pracovní neschopnost a následnou 

fluktuaci. 

Činitelé pracovního prostředí nepříznivě působící se dělí na faktory pracovní 

nepohody a na škodliviny. Do první skupiny se zařazují například mikroklimatické podmínky 

a osvětlení či prostorové podmínky. Do škodlivin pak spadá prach, chemikálie, hluk, záření, 

netoxické aerosoly apod.  

 

Mikroklimatické podmínky
10

 

Mikroklimatické podmínky vytváří především teplota vzduchu, relativní vlhkost 

vzduchu a rychlost proudění vzduchu, které tak rozhodují o tepelné pohodě pracovníka. Je 

velice důležité zmínit, že požadovaná optimální hodnota závisí především na druhu 

vykonávané práce a na podmínkách konkrétního pracoviště. Jak nadměrné množství tepla, tak 

podchlazení působí na organismus nejen nevhodně, ale někdy také přímo škodlivě. Dosahuje-

li tepelná nepohoda extrémních hodnot, pak nepříznivě působí a ovlivňuje svalový výkon, 

koncentraci pozornosti, rychlost reakce a dokonce i koordinaci pohybů a duševní činnost. Pro 

člověka je proto velice důležité zajištění tepelné rovnováhy, kdy okolí odebírá lidskému tělu 

tolik tepla, kolik ho právě produkuje, čímž se tělesná teplota udržuje na konstantní výši. 

Ovšem tato tepelná produkce vysoce závisí nejen na fyzické namáhavosti práce, ale také na 

tělesné konstrukci, hmotnosti, či například výšce daného pracovníka. Vykonává-li 

zaměstnanec střední, či těžce namáhavou práci, je proto vhodnější nižší hodnota, než u práce 

lehčí, kdy se člověk tolik „nezapotí“. Přesné minimální, optimální a maximální hodnoty 

stanovené nařízením vlády jsou pak uvedeny v příloze v tabulce č. 1.    

 

Osvětlení
11

 

Jelikož člověk vnímá svět především očima, je nesmírně důležité dbát na správné 

osvětlení při jakékoliv činnosti. V případě hodnocení kvality osvětlení se pozornost věnuje 

zejména osvětlenosti, rozložení jasu v zorném poli, míře oslnění, směrovosti světla, 

barevnému tónu světla v případě umělého osvětlení a také rovnoměrnosti – poměru minimální 

a průměrné osvětlenosti na daném povrchu. Jelikož je zraková pohoda ovlivňována 

rozložením jasu v zorném poli, je proto třeba vyloučit příliš velké jasy, které mohou zvětšit 

oslnění, ale také příliš velké kontrasty jasů, jež způsobují únavu zraku. Důležitý je také 

                                                
10,11, DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 559 s. ISBN 978-80-

7400-347-9. 
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správný směr osvětlení, který je určován potřebou plastického vjemu objektu a snahou o 

zabránění možného oslnění. Vhodný je šikmo zleva, shora nebo zezadu. 

Možným zdrojem osvětlení je nejen denní světlo, ale také umělé osvětlení, či 

popřípadě jejich kombinace. Svůj nezastupitelný zdravotní význam však má denní osvětlení, 

které je pro člověka a především jeho zrak nejpříznivější, což je dokázáno i na základě 

dlouhodobého monitorování pracovníků v bezokenních provozech, u nichž byly prokázány 

závažné odchylky fyziologických hodnot, charakterizujících jejich zdravotní stav od normálu. 

Denní světlo se pak vyskytuje ve dvou formách, buďto se jedná o přímé denní světlo, které je 

vyvoláno přímým slunečním zářením, nebo nepřímé, jež je odraženým světlem. Kvalita je 

však závislá na řadě faktorů, především na osvětlenosti venkovního prostoru, dále pak také 

na velikosti, poloze a tvaru oken a světlíků. Také samozřejmě na jejich čistotě, ale také čistotě 

stěn a stropů a jejich výmalbě, jelikož například tmavě vymalované místnosti potřebují více 

světla pro příjemný provoz.  

Ovšem nejen během dne, ale také v průběhu roku dochází ke kolísání osvětlenosti 

denního světla, proto se musí vhodně doplňovat umělým osvětlením, které však představuje 

pro člověka vždy stresor, proto je jeho využívání vhodné a doporučené především v případě, 

kdy je to odůvodněno požadavky technologie. Umělé osvětlení může být buďto celkové, či 

kombinované, kdy má pracovník na stole další zdroj osvětlení. Správný výběr vhodného 

umělého zdroje osvětlení je důležitý, rovněž také jeho umístění tak, aby poskytovalo 

rovnoměrné osvětlení tvrdých stínů a oslňování.  

 

Prostorové řešení a barevná úprava pracoviště
12

 

Jak uvádí Dvořáková (2012, s. 185): „Pro jednoho zaměstnance musí být v prostoru 

určeném pro trvalou práci volná podlahová plocha nejméně 2m
2
, mimo stabilní provozní 

zařízení a spojovací cesty.“ Prostorové řešení pracoviště je upraveno nařízením vlády 

č. 361/2007 Sb. ve kterém jsou stanoveny podmínky ochrany zdraví při práci, které uvádějí, 

že objemový prostor určený pro práci pro jednoho zaměstnance je závislý dle druhu 

vykonávané činnosti. Například při práci vsedě, s minimální pohybovou aktivitou celého těla 

či při práci spojené s lehkou manuální prací rukou a paží, jako jsou kupříkladu kancelářské 

a administrativní práce, či řízení vozidla za běžných pracovních podmínek, nebo montáž 

malých dílců je potřeba 12 m
3
. Pokud však člověk vykonává práci spojenou s rozsáhlou 

                                                
12DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 559 s. ISBN 978-80-

7400-347-9. 
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a intenzivní činností svalstva trupu, rukou a nohou, jako je práce v zemědělství, lesnictví, 

těžařství, stavebnictví apod. je potřeba mít 18 m
3
.  

Pokud zaměstnanec vykonává práci, při které je základní pracovní poloha trvalý sed, 

musí být pracoviště vybaveno pracovním sedadlem s nastavitelnou výškou sedáku a zádovou 

opěrou. Na pracovištích s trvalou polohou vstoje je pak nutností, aby byly vybaveny sedadlem 

pro krátkodobý odpočinek. Sedadlo a pracovní plocha, která má odpovídat tělesným 

rozměrům zaměstnanců a povaze prováděné činnosti musí být navrženy jako jeden celek. 

Zaměstnanec by však měl mít možnost střídat pracovní polohu vstoje a vsedě, ovšem není-li 

to možné a musí být zvolena pouze jedna pracovní poloha, je pak vhodnější pracovat vsedě. 

Rovněž je důležité, že ergonomicky nevhodně řešený stroj může na dlouhá léta negativně 

ovlivnit pracovní pohodu a dokonce (v krajním případě) poškodit zdraví zaměstnance. 

V případě práce s počítačem by měl být horní řádek obrazovky maximálně ve výši očí a sklon 

obrazovky mírně dolů, obrazovka by pak měla být vzdálena od očí přibližně 50-80 cm. 

Prostor před klávesnicí by měl být volný, aby mohl být využitý jako opora pro ruce a zápěstí a 

klávesnice by měla být přemístitelná.  

Dalším faktorem, který se podílí na výkonu, ale i pohodě zaměstnance, je barevné 

řešení pracoviště, jelikož barva slouží v pracovním prostředí jakožto prostředek signalizace, 

identifikace, zlepšení světelných podmínek, psychologického ovlivnění zaměstnance 

a v neposlední řadě také jako estetický prvek. V mnoha případech je však barevná úprava 

normalizována. Barvy se dělí dle psychologického účinku na teplé (červená, žlutá), studené 

(modrá, zelená) a neutrální (bílá, černá), přičemž teplé barvy jsou obecně považovány 

za aktivní a dynamické, které vyvolávají pocit tepla a podněcují k činnosti. Studené barvy 

jsou pak pasivní, které vyvolávají pocit chladu, avšak uklidňují a podporují duševní 

soustředění. Na prostorové vnímání mají barvy také vliv, jelikož syté a teplé barvy prostor 

fiktivně zmenšují, zatímco světlé a studené barvy jej zvětšují.  

 

Škodliviny v pracovním ovzduší
13

 

Nejčastější a v největší míře se vyskytující škodlivinou, která se nachází v ovzduší, je 

prach. Ten se však dělí dle stupně působení na lidský organismus, a proto je rozlišován jako 

prach s převážně fibrogenním účinkem, který po vdechnutí vyvolává v plicní tkáni chronický 

produktivní zánět, dále prach s převážně dráždivým účinkem, který způsobuje například 

bavlna, len, peří, mouka a prach s převážně nespecifickým účinkem (cement, škvára, 

                                                
13DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 559 s. ISBN 978-80-

7400-347-9. 
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vápenec). Dle nařízení vlády jsou stanoveny přípustné expoziční limity prachu PEL v mg*m
-3

 

a jsou stanoveny jako časově vážené průměry koncentrací za pracovní směnu.   

Další vyskytující se škodliviny v ovzduší jsou zpravidla různé látky organické 

i anorganické chemie, kdy mezi ty zvláště nebezpečné se řadí především chemické 

karcinogeny a mutageny, u kterých jsou stanoveny nejen přípustné expoziční limity, ale také 

nejvyšší přípustné koncentrace, kterým nesmí být zaměstnanec vystaven v žádném časovém 

úseku směny. 

Dále se také mohou v ovzduší vyskytovat biologické škodliviny, které představují 

choroboplodné mikroorganismy, do kterých patří bakterie, plísně, prvoci a paraziti. Ti 

způsobují přenosné a parazitární nemoci různého druhu a jejich zdrojem je především 

venkovní ovzduší, lidé v interiéru budovy či nedostatečně udržovaná klimatizace.  

Hodnocení míry rizika je však velikým problémem, jelikož je u různých pracovníků 

odlišné a to především v závislosti na jejich zdravotním stavu, věku apod. Je proto nesmírně 

důležité uskutečnit různá opatření zajišťující ochranu pracovníků před negativním působením 

škodlivin, mezi která patří především izolace exponovaných pracovišť, odsávání škodlivin 

a také v krajním případě používání osobních ochranných pracovních prostředků.  

 

Hluk
14

 

Škodlivina, která je v současnosti považována za jednu z nejvýznamnějších, je hluk, 

jelikož nejen, že působí skrytě, ale také napadá organismus soustavně a jeho účinky se 

kumulují a na zdravotním stavu pracovníka se projevují až po dlouhé době. Hluk je každý 

zvuk, který má na člověka nepříjemný, rušivý či škodlivý účinek. Nepříjemné působení má 

vliv nejen na emocionální postoj, ale také i na motivace jednotlivce a může (ale nemusí) se 

projevit zhoršeným výkonem. Zvyšování pracovní zátěže a negativní vliv na výkon má 

za následek rušivé působení hluku a škodlivé působení pak zanechává patologické a škodlivé 

následky zejména na sluchovém orgánu. Také zhoršuje stav nervové soustavy, způsobuje 

nepříznivé reakce psychické, neurovegetativní, poruchy ostatních smyslových orgánů a také 

celkové snížení odolnosti lidského organismu.  

Jednotlivé účinky hluku závisí na mnoha faktorech, především je důležité, zda se jedná 

o pravidelný či nepravidelný výskyt a na délce jeho působení na pracovníka. Taktéž je 

důležitý subjektivní postoj pracovníka k hluku, který je vysoce závislý nejen na věku a 

zdravotním stavu, ale také na nervové stabilitě. Roli také hraje charakter prováděné práce, 

                                                
14DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 559 s. ISBN 978-80-

7400-347-9. 
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jelikož jedná-li se o práci převážně psychickou, ruší stejný hluk více než při práci převážně 

fyzické a také hluk prováděný vlastní osobou ruší méně, než hluk, který přichází z okolí.  

Mezi základní charakteristiky hluku patří hladina akustického tlaku (dB), frekvenční 

spektrum (Hz), druh hluku (stálý, nepravidelný, přerušovaný) a rozložení hluku v čase, 

přičemž účinky hluku na člověka a korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot 

hluku jsou uvedeny v příloze v tabulce č. 2 a č. 3.  Ochránit pracovníka před hlukem je často 

nesnadný úkol, jelikož je velké množství pracovních postupů provázeno velkým hlukem, 

ovšem nejúčinnější, ale také mnohdy nereálná, je změna technologie, zmenšení vibrace 

součástek, izolace zdroje hluku, absorbování hluku použitím vhodného materiálu, a také není-

li jiná možnost, používání osobních ochranných pracovních prostředků.  

 

b)  Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP)
15

 

Jelikož rizika vyplývající z pracovních činností ohrožují osoby, majetek a životní 

prostředí nejen uvnitř, ale i vně pracovních systémů, je BOZP součástí politiky státu 

a záležitostí veřejného zájmu. Státem je pak BOZP řízena nejen přímo prostřednictvím obecně 

závazných právních předpisů stanovením práv a povinností řízených i řídících subjektů 

a stanovováním požadavků na dosažení přijatelného rizika, ale i nepřímo vytvářením 

podmínek pro působení vhodných ekonomických i mimoekonomických stimulů. BOZP 

vymezuje především zákoník práce, v ČR pak platí zákonné pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání a tento pojistný vztah 

vzniká přímo ze zákona, nikoli pojistnou smlouvou, jako je tomu u smluvního pojištění. 

Dozorem nad bezpečností práce je v České republice pověřeno ministerstvo práce a sociálních 

věcí, jemuž je podřízen Český úřad bezpečnosti práce.  

Je-li úroveň BOZP v podniku nízká a prevence nedostatečná, je vysoká 

pravděpodobnost vzniku nehodových událostí a to od „skoronehod“, přes havárie až ke 

ztrátám nejen zdraví a majetku, ale v nejhorším případě i lidských životů. Vysoká nemocnost 

a úrazovost každý podnik vysoce poměrně dost zatěžuje. Není proto vhodné zanedbávat 

BOZP zaměstnanců, jelikož se to víceméně odrazí v hospodaření podniku, v jeho vyšších 

nákladech a ztrátách v důsledku placení náhrad, příplatků za ztížené pracovní prostředí, 

vyšších sazeb pojistného, řešení soudních sporů, sankcí, pokut, apod. Mezi základní předpisy 

upravující oblast BOZP patří především zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

                                                
15 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 559 s. ISBN 978-80-

7400-347-9. 
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a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnostech či 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů. 

Dvořáková ve Slovníku [4] dále uvádí, že při identifikaci rizik se využívá požadavků 

bezpečnostních předpisů, znalostí a zkušeností zaměstnanců, pracovních postupů, názorů 

expertů, analýz rizikových situací a nehod, které se vyskytly na podobných pracovištích. 

Důraz se klade na nahrazování nebezpečných technologií, pracovních prostředků, surovin 

a materiálů těmi méně nebezpečnými. Zároveň se omezuje počet zaměstnanců vystavených 

působení faktorů překračujících nejvyšší přípustné hodnoty a dalších škodlivých faktorů 

na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu. Práce, která je fyzicky namáhavá a práce 

ve ztížených pracovních podmínkách se nahrazuje novými technologickými postupy apod. 

Zaměstnavatel je pak v oblasti prevence povinen zajistit kategorizaci prací, závodní 

preventivní péči, školení zaměstnanců o předpisech BOZP, ověřuje jejich znalosti a soustavně 

kontroluje jejich dodržování a v případě, není-li možno riziko odstranit, musí být 

zaměstnancům poskytnuty osobní ochranné pomůcky. Dojde-li v důsledku práce k úrazu 

či nemoci z povolání, vyplývají mu další povinnosti. Zaměstnanci mají také právo odmítnout 

výkon práce, o níž se odůvodněně domnívají, že bezprostředně a závazným způsobem 

ohrožuje život či zdraví jejich, popřípadě osob jiných. Zaměstnanci jsou však povinni 

dodržovat předpisy k BOZP, dbát nejen o svou vlastní bezpečnost, ale i bezpečnost a zdraví 

osob, kterých se jejich jednání dotýká, také se účastnit školení, podrobit se ověřování znalostí, 

apod.  

 

c)  Motivy - motivace  

Motiv či potřeba je důvod, který vede lidi k určitému jednání. Motivy vysvětlují, co 

vede pracovníka ke změně profese nebo zaměstnání, také to, proč se někdo snaží podávat co 

nejvyšší výkon a někdo jiný pak naopak práci odbývá a také proč se dva lidé nemají rádi. 

Motiv je tedy možné chápat jako psychologickou pohnutku, příčinu či důvod určitého 

lidského chování či prožívání, dává mu psychologický smysl. K tomuto pojmu se těsně pojí 

pojem cíle. Obecným cílem každého motivu je pak dosažení určitého finálního psychického 

stavu nasycení, které mívá zpravidla podobu vnitřního uspokojení z dosažení cíle motivu. 

Motiv tedy působí tak dlouho, dokud není dosaženo jeho cíle. 
16

 

Dobře motivované lidi lze charakterizovat jako lidi s jasně definovanými cíli, ti pak 

mohou být motivováni sami od sebe. Většina lidí však potřebuje, aby byli ve větší či menší 

                                                
16 DĚDINA, Jiří a Václav CEJTHAMR. Management a organizační chování. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 339 s. 

ISBN: 80-247-1300-4. 
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míře motivováni zvnějšku, je proto důležité proto, aby byli zaměstnanci spokojeni, aby 

organizace nabízela prostředí, v němž lze dosáhnout vysoké míry motivace pomocí stimulů 

a odměn, uspokojující práci a příležitostí ke vzdělání a růstu, přičemž je to opět otázka 

individuality každého jedince. Pro jednoho může být dostatečná motivace například 

vyhrazené parkovací místo, jiný by třeba ocenil firemní automobil, či mobilní telefon. 

Motivace je iniciována zjištěním neuspokojených potřeb, které jsou vytvářeny přáním 

dosáhnout něčeho či něco získat.  

Dle Herzbergra existují dva typy motivace, tedy motivace vnitřní a motivace vnější. 

Vnitřní motivace vychází z faktorů, které si lidé sami vytvářejí a které je ovlivňují, aby se 

určitým způsobem chovali či se vydali určitým směrem. Těmito faktory jsou odpovědnost, 

autonomie, příležitost využívat a rozvíjet dovednosti a schopnosti, zajímavá a podnětná práce 

a příležitost k postupu v hierarchii pracovních funkcí. To co se dělá pro lidi, aby byli 

motivováni, je vnější motivace, kterou tvoří odměny, kterými mohou být například zvýšení 

platu, pochvala, povýšení, apod., ale také tresty, jako například disciplinární řízení, odepření 

platu či kritika. Jelikož jsou vnitřní motivátory založeny na „kvalitě pracovního života“, 

budou mít pravděpodobně hlubší a dlouhodobější účinky, protože jsou součástí jedince 

a nejsou vnucené mu zvnějšku na rozdíl od vnějších motivátorů, které mohou mít sice 

bezprostřední a výrazný účinek, ale nemusí nutně působit dlouhodobě. 
17

 

 

d) Potřeby a hodnoty pracovníků
18

 

Potřeba je velice podobný pojem jako motiv. Dědina a Cejthamr (2005, s. 133) uvádí, 

že: „Potřeba je chápaná jako člověkem prožívaný, ne vždy zcela uvědomovaný nedostatek 

něčeho pro daného jedince subjektivně významného, jako základní zdroj motivace veškeré 

lidské činnosti.“ Neuspokojená potřeba totiž vytváří u pracovníka pocit napětí a také stav 

nerovnováhy. David McClelland si povšiml různých typů motivace, kdy se zaměřil především 

na příčiny vyšší výkonové orientace u některých jedinců a snažil se odhalit rozdíly 

v preferenci potřeb mezi různými lidmi, přičemž tak rozlišil osoby s:  

- vysokou potřebou výkonu, 

- vysokou potřebou afilace, 

- vysokou potřebou moci. 

                                                
17 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Přel. J. Koubek. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 800 s. ISBN 

978-80-247-1407-3. 
18 DĚDINA, Jiří a Václav CEJTHAMR. Management a organizační chování. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 340 s. 

ISBN: 80-247-1300-4. 
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Lidé, vyznačující se vysokou potřebou výkonu, lze charakterizovat touhou po osobní 

odpovědnosti, samostatnosti, neustálém překonávání překážek, soutěživosti s ostatními 

a překonávání ostatních. Vyznačují se také tím, že potřebují rychlou zpětnou vazbu, tedy 

bezprostřední informaci o tom, jak se jim práce daří. Tyto typy lidí dávají přednost přiměřeně 

obtížným úkolům a vyhýbají se příliš snadným úkolům či naopak neúměrně obtížným. 

Stanovují si cíle s rozumnou úrovní rizika a jsou spokojeni z dobře vykonané práce. Finanční 

odměna je pak pro ně spíše jen potvrzením, že výsledek jejich práce byl úspěšný. Pro tento 

typ lidí není vhodné povolání jako například učitel, účetní, personální manažer či výzkumník, 

ale profilují se do takových oblastí, jako je prodej či vlastní podnikání.  

Lidé, kteří usilují o vytvoření a udržování přátelských vztahů s lidmi kolem sebe, patří 

do skupiny s vysokou potřebou afilace (přátelství), kteří dávají přednost práci v kolektivu 

a jsou nešťastní, mají-li pracovat o samotě. Vhodná pracovní pozice pro ně je například 

v sociální práci, v personálních útvarech či ve styku s veřejností. 

Poslední skupina osob se projevuje snahou řídit ostatní lidi, ovlivňovat jejich jednání 

a být za ně odpovědný, jsou to lidé s vysokou potřebou moci, kteří jsou prospěšní organizaci 

tehdy, je-li uplatňování této potřeby zaměřeno ku prospěchu ostatních. V tom případě jsou tito 

pracovníci velice dobrými manažery. Problém nastává v případě, kdy je cílem člověka pouze 

osobní moc, tak dochází dříve či později ke konfliktu se zájmy organizace.  

Je důležité však zmínit, že ne všechny potřeby jsou pro danou osobu stejně důležité, 

ale s nejvyšší pravděpodobností je možno je seřadit podle preference a důležitosti. Potřeby 

vysoce závisí na prostředí, z něhož jedinec vyšel, ale také na jeho výchově a dosavadním 

životě. Mezi potřebami a cíli neexistuje žádný jednoduchý vztah, jelikož jednu a tutéž potřebu 

lze uspokojit mnohými cíly a čím silnější a déle trvající potřeba je, tím se okruh možných cílů 

více rozšiřuje. Zároveň ale lze jedním cílem uspokojit více potřeb. Jako nejslavnější 

klasifikaci potřeb je vhodné uvést tu, kterou formuloval Maslow, a který se domníval, 

že existuje pět hlavních kategorií potřeb společných pro všechny lidi. Tato klasifikace se 

nazývá „Maslowova hierarchie potřeb“ a je graficky znázorněna v příloze (obr. č. 1). 
19

 

 

Hodnoty jsou způsoby jednání, cílové stavy a skutečnosti, jež lidé považují za velmi 

důležité. Člení se do šesti základních skupin: 

- teoretické hodnoty – odhalení pravdy, získávání znalostí, 

- ekonomické hodnoty – výroba a získávání zboží, peníze, 

                                                
19 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Přel. J. Koubek. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 800 s. ISBN 

978-80-247-1407-3. 
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- estetické hodnoty – harmonie, vzhled, 

- sociální hodnoty – přátelství, kolegialita, pomoc, 

- politické hodnoty – moc, vliv, uznání, 

- náboženské hodnoty – morální principy. 

Preferovaný okruh hodnot je ovlivněn dle individuálních charakteristik daného člověka, tedy 

dle věku, pohlaví, typu vzdělání, profese, postavení, politické příslušnosti, národnosti, apod., 

přičemž v životě organizací jsou důležité zejména následující pracovní hodnoty: 

- peníze, 

- práce, 

- jistota postavení, 

- odborný růst, 

- osobní postavení, 

- přátelé, spolupracovníci, 

- firma, atd. 

 

e) Etické problémy na pracovišti
20

 

Mezi nejčastější etické problémy vyskytující se na pracovišti patří především 

diskriminace, mobbing, bossing, sexuální obtěžování, ochrana osobních údajů, krádeže 

na pracovišti, zasahování do soukromí, slaďování osobního a soukromého života a další. Dále 

budou uvedeny jen některé z nich. 

 

Diskriminace 

Diskriminaci definuje Dvořáková ve Slovníku (2004, s. 11) jako: „rozlišování, 

omezování či odnětí práv z důvodu rasy nebo etnického původu, věku, zdravotního postižení, 

sexuální orientace, víry a náboženství, pohlaví, aj.“  V pracovních vztazích se vyskytuje jako 

poskytování neoprávněné výhody, nebo nevýhody zaměstnancům ve srovnání s jinými. 

Krymláková (2009) pak hovoří o tom, že v dnešním použití má diskriminace negativní 

význam. Diskriminace je dle ní chápána jako špatné a chybné odlišování lidí, ne však podle 

jejich individuálních schopností, ale podle určitých předsudků a zevšeobecňování, je proto 

považována za neetický jev. Je velice nespravedlivá, jelikož hodnotí lidi podle ukazatelů, 

které nejsou schopni ovlivnit a nesouvisí s jejich pracovním výkonem, porušuje tak principy 

úcty k člověku. Také diferencuje lidi na zlé a dobré, vyvolené a nevyvolené, více důležité 

                                                
20 KRYMLÁKOVÁ, Hana a kol. Etika a odpovědnost organizace. Ostrava: 2009. 238 s. ISBN 978-80-248-

2092-7. 
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a méně důležité. Porušuje tedy základní lidská práva a v současné legislativě ji upravuje 

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a Zákon o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.).  

Diskriminace se může objevit v každé části lidského bytí, je proto reálné se s ní setkat 

nejen ještě před vstupem do zaměstnání, ale také například u přijímacího řízení a poté 

i v platovém ohodnocení, při rozdělování pracovních bonusů, pracovních podmínkách, 

či například ve formě sexuálního obtěžování. Především se jedná o rozdíly, které se činí mezi 

muži a ženami. Je proto důležité se proti diskriminačnímu chování vhodně bránit, přičemž 

pokud stížnost nevyřeší sám zaměstnavatel, je třeba se obrátit na příslušné instituce, jako 

například soud, úřad práce či veřejný ochránce práv.  

V případě soudního sporu pak platí tzv. obrácené důkazní břemeno, ve kterém se jedná 

o to, že byl-li účastník přímo či nepřímo diskriminován, má soud ve věcech pracovních za 

prokázáno, pokud v řízení nevyšel najevo opak [10].   

 

Obtěžování 

Jedná se o jev vyskytující se v rámci mezilidských vztahů nejen na pracovišti. 

Dvořáková ve Slovníku (2004) rozlišuje mezi záměrným a nezáměrným obtěžování, přičemž 

uvádí, že nezáměrné obtěžování znamená především komunikační zlozvyky, zhrubělost, 

nezvládanou agresivní emotivitu. Při záměrném obtěžování pak dochází k cílené manipulaci 

druhými k dosažení vztahové dominance. Popřípadě také k vytěsnění druhého z referenčního 

zájmového místa. Nejčastěji k obtěžování dochází na základě funkčně asymetrických vztahů, 

přičemž nejhojnější výskyt je ve vztahu nadřízený – podřízený, profesně starší – mladší, muž 

– žena. Dále také uvádí, že mezi extrémní formy obtěžování patří především týrání 

a tyranizování, teror a terorizování, či šikanování. Ve světě práce jsou pak známé pojmy jako 

například mobbing, bullying, bossing, staffing či sexual harassment.  

Pojem mobbing znamená obtěžovat, dotírat či hromadně napadnout, je to tedy 

systematické intrikování či šikanování, tedy psychoteror na pracovišti s cílem někoho 

poškodit aktivním a trvalým tlakem po delší dobu, nebo také způsobit dané osobě nějakou 

škodu. Jedná se o chování jedné či více osob vůči druhé či více osobám s cílem jeho vyřazení 

ze skupiny a přimění ho k nedobrovolnému odchodu, či k přijetí role outsidera nebo obětního 

beránka. O mobbingu lze hovořit tehdy, dochází-li k němu delší dobu – nejméně půl roku 

a alespoň jednou za týden. K mobbingu se řadí například neustálé skákání do řeči 

a okřikování, soustavná kritika, ústní či písemné výhrůžky, nesmyslné pracovní úkoly, apod. 

V rámci mobbingu se rozlišuje bossing, kdy se jedná o obtěžování podřízeného ze strany 

vedoucího a staffing, což je mobbing iniciovaný podřízeným. Bullying má pak za úkol 
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navodit u aktuálně vyhlédnuté oběti stav nepohody, ohrožení či strachu, apod. se zájmem 

poškodit a ublížit tomu druhému. Bully je ten, kdo toto chování vůči druhému uplatňuje.
21

 

Sexual harassment
22

 je pak v ČR známo jako sexuální obtěžování, což je forma nežádoucího 

ústního či jiného než ústního projevu sexuální povahy s cílem narušení důstojnosti osoby, 

především když se vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující či urážející 

prostředí. Je jednou z nejrozšířenějších forem diskriminace v pracovněprávních vztazích, ale i 

přesto, nebo možná právě proto je v českých podmínkách stále více či méně považováno 

za téma lehčí a úsměvné, s ironickým nádechem.  

Veškeré formy obtěžování mají za následek nepříznivé klima na pracovišti a v horších 

případech také psychické problémy, stres, projevy závislosti, fyzické problémy jako žaludeční 

a střevní onemocnění, kardiovaskulární poruchy a v nejhorších případech mohou vést až 

k sebevraždě. Proto by měl managament podnikat kroky proti všem neetickým jednáním 

v podniku a věnovat pozornost integraci nových pracovníků, sledovat klima na pracovišti, aby 

jej včas odhalil a mohl zasáhnout. 

 

f) Pracovní vztahy
23

 

Mezi lidmi se při jakémkoliv kontaktu a při jakékoliv činnosti vytvářejí vztahy, které 

mohou mít různé podoby od vyloženě pozitivních až k vyloženě negativním vztahům. 

V souvislosti s výkonem povolání se rovněž utváří mnoho vztahů a nemusí jít jen o ty 

formální, ale i neformální, přičemž v souvislosti s atmosférou na pracovišti jsou nejdůležitější 

ty vztahy, které probíhají mezi zaměstnanci navzájem a mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem, popř. nadřízeným. Jak uvádí Koubek (2007), tak korektní, harmonické a 

uspokojivé pracovní i mezilidské vztahy vytvářejí produktivní klima, které má velice 

pozitivní vliv na individuální, kolektivní i celoorganizační výkon. Také se příznivě odrážejí 

ve spokojenosti pracovníků a přispívají ke slaďování individuálních cílů a zájmů jednotlivců 

s cíli a zájmy organizace. V souvislosti s tímto pak nezdravé a neuspořádané pracovní a také 

mezilidské vztahy v organizaci jsou zdrojem turbulentního prostředí, ve kterém je nesnadné 

předvídat a plánovat. Rovněž je nesnadné plnit vytyčené cíle. Zároveň je výskyt konfliktů, 

stížností, stávek, porušování kázně, nedůvěry a dalších negativních a kontraproduktivních 

jevů častější než v organizacích se zdravými a uspořádanými vztahy. K vytváření dobrých a 

                                                
21 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. 157 s. 

ISBN 80-7179-468-6. 
22 KRYMLÁKOVÁ, Hana a kol. Etika a odpovědnost organizace. Ostrava: 2009. 238 s. ISBN 978-80-248-

2092-7. 
23 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. 4. vyd. Praha: Management Press, 2008. 398 s. ISBN 978-80-7261-

168-3. 
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zdravých pracovních vztahů v podniku význačně přispívá, pokud jsou dána a všem 

účastníkům pracovních vztahů známá určitá pravidla, které lze nalézt například v zákoníku 

práce a v mnoha dalších pracovněprávních zákonných dokumentech. Při porušení pracovní 

kázně pracovníka má zaměstnavatel možnost výchovného působení na pracovníka, jakož 

i kárného opatření. Při zvláště hrubém porušení pracovní kázně má pak možnost 

zaměstnavatel na základě zákoníku práce okamžitě rozvázat pracovní poměr.  

Z mezilidských a pracovních vztahů vyplývají doprovodné jevy, kterými jsou 

konflikty, které vznikají z různých příčin. Vhodné je vytvořit atmosféru otevřenosti a důvěry 

mezi vedoucími a podřízenými, aby měli možnost sdělit své názory, připomínky, obavy, 

nespokojenost někomu, kdo je pro ně kompetentní k odstranění či zmírnění problémů. Je 

zapotřebí, aby pracovníci věděli, že budou pozorně vyslechnuti, což patří k velmi efektivním 

nástrojům eliminování konfliktů.  

Koubek uvádí třídění konfliktů, dle jejich zdrojů, které mohou spočívat:  

- v osobnosti a sociálním chování jedinců (osoby se špatným vztahem k ostatním, se 

sklony k násilí, nedodržování zákonů a pravidel slušnosti, obtěžující, apod.); 

- v nedorozumění (špatná komunikace, nepostačující vysvětlení pracovních úkolů, 

nedostatečná kvalifikace pracovníků, apod.), 

- v nedostatcích personální práce (nevhodné zařazení pracovníka na nevhodné místo, 

nedostatky v hodnocení pracovníků, zanedbávání péče o pracovníky, apod.); 

- ve stylu vedení lidí v organizaci (sklony k byrokracii, nedostatečné respektování 

lidských práv pracovníků, nerespektování pracovníků, apod.); 

- ve způsobu formování týmů (přihlíží se spíše ke kvalifikační struktuře týmu, ale málo 

pozornosti je věnováno charakteristikám osobnosti členů týmů a vedoucího týmu, 

apod.); 

- ve změnách techniky a technologie, organizace práce a organizačních struktur (změny 

jsou prováděny bez ohledu na názory a postoje pracovníků, nejsou o záležitostech 

dostatečně a s předstihem informováni, apod.); 

- v umístění pracoviště a v pracovních podmínkách (vzdálenost skladu materiálu od 

administrativních budov, pohyblivé pracoviště, izolace pracovníka při práci, či naopak 

nedostatek soukromí a klidu při práci, apod.); 

- v příčinách nacházejících se mimo organizaci (příčiny související s životními 

podmínkami pracovníka, s jeho životní situací, rodinnými či bytovými problémy, 

nemocí jeho či osob blízkých, s krizí, s nezaměstnaností, apod.). 
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Rovněž je zapotřebí, aby fungovala komunikace v podniku, kdy jde o to, aby 

pracovníci byli nejen přiměřeně a včas informováni o dění v podniku, ale také, aby měli 

možnost se vyjadřovat k záležitostem organizace, o což by měli být dokonce žádáni. Je velice 

nutné, aby komunikace existovala a fungovala, jelikož například utajování některých 

informací má za následek různé „fámy a šuškandy“, které velice negativně ovlivňují pracovní 

vztahy. Rovněž je špatná situace, kdy pracovníci mají omezenou možnost sdělovat své názory 

a kdy o jejich názory ani nikdo nestojí a neptá se na ně. Komunikace by však měla být 

dostatečně zajištěna a fungovat nejen na vertikální úrovni mezi nadřízenými a podřízenými, 

ale také na horizontální, jakožto komunikace mezi jednotlivými pracovníky, skupinami, úseky 

a organizačními jednotkami. Přispívá nejen ke vzájemné informovanosti, ale také přispívá 

k zlepšování sociálních vztahů v organizaci a ke zvyšování pocitu sounáležitosti s organizací 

a v neposlední řadě také k příznivé atmosféře na pracovišti.  

 

g) Zaměstnanecké výhody
24

 

 Pod pojmem zaměstnanecké výhody, neboli také benefity je možné si představit nejen 

finanční, ale také i nefinanční odměny, požitky, služby a produkty péče o zaměstnance, které 

jsou poskytovány nad rámec řádné mzdy, přičemž se jedná o nenárokovou složku odměny.  

Představují tak dodatečná zvýhodnění zaměstnance. Dají se také chápat jako takové formy 

odměn, které organizace poskytuje pracovníkům pouze za to, že pro ni pracují a obvykle 

nebývají vázány na výkon pracovníka. Zaměstnaneckých výhod existuje velké množství a je 

možno je také členit různými způsoby, přičemž v Evropě se člení spíše do těchto tří skupin: 

1. výhody sociální povahy – důchody poskytované organizací, životní pojištění hrazené 

zcela či zčásti organizací, půjčky, jesle či mateřské školky, apod., 

2. výhody vztahující se k práci – stravování, výhodnější prodej produktů organizace 

pracovníkům, vzdělávání, apod., 

3. výhody spojené s postavením v organizaci – podnikové automobily, mobilní telefony a 

zaplacení hovorného, nárok na oděv a jiné náklady reprezentace organizace, 

privilegované parkovací místo, apod. 

Některé ze zaměstnaneckých výhod jsou konzumovány pracovníky povinně, některé 

dle jejich uvážení. Na některé se musí připlácet, zatímco jiné jsou zcela bezplatné, ovšem 

problém nastává, když na některé z výhod pracovníci automaticky připlácejí (například 

srážkou ze mzdy), přičemž o ně ani nemají zájem. Pokud tedy organizace má zájem na tom, 

                                                
24 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. 4. vyd. Praha: Management Press, 2008. 398 s. ISBN 978-80-7261-
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aby zaměstnanci byli se zaměstnaneckými výhodami spokojeni a měly tak příznivý dopad 

na motivaci pracovníků, jejich spokojenost, stabilitu, pracovní atmosféru i dobré vztahy, je 

zapotřebí se zajímat, které ze zaměstnaneckých výhod jsou pracovníky preferovány, což je 

však opět ovlivňováno různými faktory, jako například pohlavím, věkem, rodinným stavem, 

počtem dětí, životními podmínkami a podobně. Ze zkušeností však vyplývá, že pracovníci 

mají mnohdy malou představu o tom, co mohou od organizace dostat, jelikož ty většinou 

nevyvíjí přílišné úsilí, aby pracovníky o výhodách informovaly.  

 

Na příznivé klima na pracovišti tak působí ještě mnoho různých faktorů, ovšem ty 

nejdůležitější byly právě zmíněny. Mnoho z nich je také rozlišných dle individuálních zájmů 

a potřeb pracovníků a další jejich vypisování by bylo opravdu obsáhlé.  

 

2.4 Diagnostikování klimatu 

25
Výzkum je v dnešní době velice důležitou činností každého subjektu na trhu. 

Spoléhat se pouze na intuici a zkušenost nestačí a mnohdy ani nevyplácí. Výzkum je oblastí 

vědní disciplíny, které se lidé věnují již mnoho let a jež spočívá ve specifikaci, 

shromažďování, analýze a interpretaci informací sloužících jako podklad pro rozhodování 

v procesu řízení, jehož je základem. Existuje mnoho druhů výzkumu, přičemž mezi 

nejznámější a také nejpoužívanější se řadí výzkum kvantitativní a kvalitativní, či také 

primární a sekundární. Zatímco v primárním výzkumu se sbírají informace přímo od jejího 

nositele, což znamená, že se dotazujeme přímo respondentů, v sekundárním výzkumu se 

pracuje se staršími daty, které nasbíral někdo již dříve. Zatímco primární výzkum odpovídá 

přesně potřebám dané firmy a spolehlivost a aktuálnost získaných údajů je téměř stoprocentní, 

je nákladnější a delší, než výzkum sekundární. Přesto pro získání informací o klimatu 

v daném podniku je zapotřebí provést právě výzkum primární, jelikož je zcela zřejmé, že toto 

téma je vysoce proměnlivé. 

Kvalitativní výzkum se snaží zjistit důvody, které vedly k určitému chování lidí, také 

k jejich motivaci a konání. Obvykle slouží jako „předskokan“ kvantitativních výzkumů a je 

používán k hlubšímu poznání, používají se proto metody individuálních hloubkových 

rozhovorů, skupinové rozhovory, či například projektivní techniky. Kvantitativní výzkum se 

pak zabývá získáváním údajů o četnosti výskytů daného jevu, který již proběhl, nebo právě 

probíhá. Jeho účelem je získání měřitelných číselných údajů, které je možné zobrazit 

                                                
25 MIKELOVÁ, Eva. Maria Skála – předpoklady rozvoje cestovního ruchu. Karviná, 2010. Bakalářská práce. 

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta obchodně podnikatelská, Katedra marketingu a obchodu. 
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v tabulkách či grafech. Provádí se s cílem pokrytí dostatečně velkého a reprezentativního 

vzorku, používají se tedy metody dotazování, pozorování či experimentu. 

Mezi základní požadavky na informace výzkumu se pak řadí utilita (užitečnost), 

včasnost, efektivnost nákladů, přesnost a spolehlivost.  Proces výzkumu, který je efektivní se 

skládá z následujících pěti kroků: 

1. definování problému a cíle výzkumu, 

2. sestavení plánu výzkumu, 

3. shromáždění informací,  

4. analýza informací, 

5. prezentace výsledků. 

 

Přestože není možné uskutečnit přesná měření klimatu v podniku, je možné jej 

vyhodnocovat a to především dvěma způsoby - buďto na základě projevů působení 

zaměstnanců či na základě zjištění názoru zaměstnanců formou dotazování. Vyhodnocování 

bývá velice často vyžadováno, jelikož je prokázáno, že klima podniku ovlivňuje jeho 

celkovou výkonnost, spolehlivost a náklady. I z tohoto důvodu je jeho zkoumání důležitou 

součástí podnikové diagnostiky.
26

 

Podnikové klima je nejen dle Graye (2007) oblast, která se vyznačuje nestálostí 

a vysokou proměnlivostí. Pokud je tedy klima vysoce turbulentní, je jeho měření velice 

problematické. Někdy se může změnit náhle či neočekávaně a to může vést kupříkladu ke 

zmatku a depresi mezi zaměstnanci. Samozřejmě tomu není tak vždycky, někdy může změna 

vést k lepšímu, ale v praxi je to méně časté. Všichni autoři se však shodují v jedné zásadní 

věci: vnímání organizačního klimatu je v podstatě individuální a osobní zkušenost, která je 

určována přirozenou mírou sladění mezi objektivními, zřetelnými charakteristikami prostředí 

dané organizace a potřebami a preferencemi typickými pro daného jedince. Gray (2007) dále 

tvrdí, že podstata podnikového klimatu spočívá ve zdánlivě povrchně znějící otázce, která zní: 

„Jaký je to pocit pracovat zde?“ Samozřejmě je více, než pravděpodobné, že každý 

zaměstnanec poskytne jinou odpověď.  

Velice vhodnou metodou, která je použita i v této diplomové práci, je metoda 

dotazování se pomocí dotazníků. Armstrong poukazuje na osm dimenzí, na které se dle Koyse 

a De Cotiise nejčastěji dotazníky zaměřují: 

- autonomie – jak je vnímáno samostatné rozhodování, atd.; 

                                                
26 KAŠÍK, Josef a Milan MICHALKO a kol. Podniková diagnostika. 1. vyd. Ostrava: Tandem, 1998. 343 s. 
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- soudržnost – jaká je jednota, solidarita, semknutost v prostředí organizace, ochota 

členů poskytnout ochranu před materiálním rizikem; 

- důvěra – možnost otevřeně komunikovat s členy na vyšších pracovních pozicích nejen 

o pracovních, ale i o citlivých a osobních záležitostech; 

- zdroje – jak jsou vnímány časové požadavky ke splnění úkolu a normy výkonu;  

- podpora – do jaké míry nadřízení tolerují chování členů, včetně ochoty umožnit 

zaměstnancům učení se z vlastních chyb a omylů bez strachu z odvetných opatření; 

- uznání – je-li přínos členů organizaci uznáván a oceňován;  

- slušnost a spravedlnost;  

- inovace – jsou-li změny a kreativita povzbuzovány.  

 

2.4.1 Diagnostikování podnikového klimatu technikou dotazníků
27

 

Získávání primárních údajů formou dotazníku řadíme do skupiny kvantitativních 

metod výzkumu, které jsou prováděny na vzorku reprezentujícím zvolenou cílovou skupinu. 

Získané výsledky lze poté extrapolovat na celou cílovou skupinu. Dle mnohých významných 

autorů převažuje z 80% celosvětově typ kvantitativních metod, přičemž na metody 

kvalitativní připadá zbylých 20%. Snad se ani nemusí zdůrazňovat, že úspěch dotazníkového 

šetření závisí na atmosféře, která panuje v podniku, ve kterém je prováděno. Důležité je 

všeobecné přesvědčení, že vyplnění dotazníku může vést k dobrému a také zabezpečení, aby 

nedocházelo k vzájemnému ovlivňování mezi dotazovanými. Velice důležitým předpokladem 

úspěšné realizace dotazníkového průzkumu je také jeho dobré organizační zabezpečení, 

pro které je dle Kašíka a Michalka (1998) nutné:  

a) vytvoření předpokladů pro příznivé klima průzkumu ze strany vedení, 

b) stanovení časové etapy průzkumu, zpracování a vyhodnocení zjištěných údajů a jejich 

využití ke zlepšení řídící a organizátorské práce, 

c) stanovení rozsahu prováděného výzkumu a výběr dostatečně reprezentativního vzorku 

respondentů, 

d) určení pracovníků, kteří jsou zodpovědní za zdárný průběh dotazníkového šetření, 

e) zabezpečení anonymity respondentů. 

 

Anketární, neboli také písemné dotazování, je velice častou používanou výzkumnou 

technikou s určitými výhodami, ale také nevýhodami a je také technikou použitou v této 
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247-1678-X. 



29 

 

diplomové práci. Opírá se o zjištění názorů reprezentativního vzorku respondentů v podniku 

prostřednictvím anonymního šetření pomocí dotazníku, který obsahuje soubor otázek 

s danými možnými odpověďmi, z nichž si dotazovaný vybere tu, kterou považuje pro danou 

skutečnost za nejadekvátnější. Při diagnostikování klimatu v podniku jako celku je však 

důležité zjišťovat rozdíly v jeho vnímání jednak prostorově (lokálně) a také funkčně. V obou 

případech pak ještě v podrobnější strukturalizaci, tak se totiž může podařit odhalit místa, ze 

kterých by mohla být negativně ovlivňována atmosféra v podniku.  

 

2.4.2 Konstrukce dotazníku
28

 

Dotazník, jakožto nejrozšířenější nástroj a také nástroj k získání primárních dat, by 

měl být zkonstruován tak, aby si jeho prostřednictvím bylo možno učinit obraz o klimatu 

v daném podniku, je tedy velice důležité věnovat jeho tvorbě patřičnou pozornost. Pokud tedy 

chceme zjistit informace o tom, jak pracovníci hodnotí úroveň spolupráce, koordinace, 

informovanosti, soudržnosti, motivace, spoluúčasti na řízení a mnoha dalších charakteristik, je 

třeba při tvorbě otázek specifikovat nejen to, na co se budeme ptát, ale také to, jak se budeme 

ptát a jakým způsobem budeme následně data zpracovávat. Jelikož bylo mnoha lidmi 

ověřeno, že dotazník by neměl být příliš dlouhý, je důležité jej sestavit tak, aby nebyl příliš 

obsáhlý, ale aby byl objektivní, měl určitou vypovídací schopnost a zahrnoval především 

meritorní otázky, které jsou z hlediska cíle výzkumu opravdu nezbytné. Je rovněž důležité, 

aby byl dostatečně srozumitelný a v případě otevřených otázek, aby množina možných 

odpovědí byla vyčerpávající a zahrnula všechny možné odpovědi.  

Dotazník je velice flexibilní, poněvadž existuje mnoho způsobů, jak otázky klást, 

ovšem je třeba vypracovat jej velice pečlivě a před širším použitím je vhodné jej otestovat, 

jelikož nevhodně připravený dotazník může obsahovat mnoho chyb. Je rovněž nesmírně 

důležité, aby marketingový pracovník, pověřený sestavením dotazníku, dbal na sestavení 

a formulaci otázek, které bude klást, aby byly jasné, jednoduché a nezavádějící. Opravdu 

důležitá je také posloupnost otázek, kdy hned první otázka by měla vzbudit zájem a ty složité 

a osobní otázky by měly být kladeny až na závěr, aby se respondenti necítili ohroženi. Otázky 

by měly být seřazeny z logického hlediska.  

 

 

 

                                                
28 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing. 2. vyd. Praha: Grada, 2006. 208 s. ISBN 80-247-1678-X. 
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2.4.3 Typy otázek v dotazníku
29

 

Otázky se vyskytují ve dvou typických formách, jsou buď otevřené, či uzavřené. 

Otevřené otázky umožňují respondentům odpovědět svými vlastními slovy, zatímco 

při uzavřených otázkách si respondent vybírá pouze z předepsaných variant odpovědí. 

Otevřené otázky často odhalí více než otázky uzavřené, ovšem ty uzavřené poskytují 

odpovědi, které lze snadněji interpretovat a kategorizovat. Při kvantitativních výzkumech se 

meritorní otázky objevují především ve formě uzavřených, jelikož je lze snadněji zpracovávat 

a vyhodnocovat s využitím různých statistických metod. Za jejich nedostatek se sice považuje 

to, že vnucují respondentům určité varianty odpovědí, čím může dojít ke zkreslení názorů, 

ovšem zkušenosti dokazují, že dotazovaní preferují uzavřené otázky, kde „zaškrtnout“ 

vhodnou odpověď, namísto otázek otevřených, kdy musejí přemýšlet nad odpovědí 

a vypisovat ji. Je také důležité věnovat pozornost tomu, aby se nestalo, že respondent zjistí, že 

žádná z nabízených odpovědí mu nevyhovuje. Vhodným řešením je uvedení tzv. 

polozavřených otázek, kdy si respondent buďto vybere některou z předepsaných variant, 

či formuluje svou vlastní odpověď v případě odpovědi typu „jinak“. Existuje však riziko, že 

tato otázka zůstane bez vysvětlení, resp. bez formulace vlastního názoru.  

Mezi uzavřené otázky se dále řadí otázky alternativní, které mají dvě varianty 

odpovědí – typickým příkladem jsou otázky, na které respondent odpovídá buďto „ano“ nebo 

„ne“. A také otázky selektivní, které umožňují výběr z více možných variant, z hlediska 

nároků na respondenta i interpretaci získaných dat není vhodné, aby obsahovaly příliš mnoho 

variant. Varianty odpovědí v selektivních otázkách se mohou, ale také nemusí vylučovat. 

Pokud se vylučují, má respondent možnost zvolit pouze jednu z uvedených možností, oproti 

tomu při navzájem se nevylučujících odpovědích může dotazovaný volit i větší počet variant. 

Ovšem je důležité dbát, stejně jako u alternativních otázek, na možnost „úniku“ zařazením 

varianty například „nevím“, „nedovedu posoudit“ apod.  

Dále se ještě v dotazníku objevují otázky kontaktní, které se mnohdy již dále 

nezpracovávají, a které slouží k navázání kontaktu s dotazovaným a měly by mu pomoci 

vniknout do tématu. A také otázky filtrační, neboli větvící, které slouží k roztřídění 

dotazovaných do skupin. Může to být například otázka, na kterou odpoví-li respondent 

kladně, kladou se mu další otázky, na které však ten, kdo odpověděl záporně, již neodpovídá. 

Další skupinou otázek, která se v dotazníkovém šetření může objevit, jsou otázky kontrolní, 

pomocí nichž se ověřuje správnost odpovědí na otázky, u nichž se předpokládá záměrné 

                                                
29 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing. 2. vyd. Praha: Grada, 2006. 208 s. ISBN 80-247-1678-X. 
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zkreslování odpovědí. Ovšem je důležité dbát na to, aby tyto otázky byly formulovány 

a umístěny v dotazníku tak, aby dotazovaní neodhalili jejich funkci, což bývá mnohdy velice 

obtížné.  

 

2.4.4 Výhody dotazníkového šetření 

Mezi největší výhody výzkumu technikou dotazování formou dotazníku patří tyto: 

- poměrně nízké náklady, 

- možnost oslovit přesně definované cílové skupiny, 

- dotazovaní se mohou na vyplnění plně a v klidu soustředit, čas na přemýšlení, 

- anonymita, možnost kladení i intimních a soukromých otázek, 

- získání odpovědí i od respondentů, které je obtížné zastihnout v pracovní době, 

- respondenti nejsou ovlivňováni tazateli, 

- někdy možnost motivování respondenta k odpovědi (např. formou výherního 

slosování, dárkovými předměty), atd. 

 

2.4.5 Nevýhody a nedostatky dotazníkového šetření 

Mezi nejdůležitější nevýhody, popřípadě nedostatky dotazníku, řadíme tyto: 

- obvykle nízká návratnost, často nepřekračující 25%,  

- uvedené odpovědi nemusí obsahovat odpověď respondenta,  

- respondent nemusí vždy pochopit smysl otázky, 

- nechtěné zkreslení odpovědi, 

- zjednodušení zkoumané problematiky, 

- absence přímého kontaktu s dotazovaným. 

 

2.4.6 Vyhodnocení výsledků získaných dotazníkovým šetřením
30

 

K tomu, aby bylo možno uskutečnit kvantifikaci získaných odpovědí a tím také zajistit 

srovnatelnost s hodnocením dalších zkoumaných proměnných, jednotlivé odpovědi u každé 

otázky se rozdělí na:  

- pozitivní,  

- neutrální, 

- negativní,  

- nehodnotící (odmítavé). 

                                                
30 KAŠÍK, Josef a Milan MICHALKO a kol. Podniková diagnostika. 1. vyd. Ostrava: Tandem, 1998. 343 s. 

ISBN 80-902167-4-9. 
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Při vyhodnocení odpovědí respondentů na danou otázku je učiněn zjednodušující 

předpoklad, kdy neutrální otázky lze stejným dílem (polovinou) přiřadit ke zjištěné četnosti 

pozitivních i negativních odpovědí. Je zde vycházeno z předpokladu, že u neutrálních postojů 

je stejná pravděpodobnost odklonu jak k pozitivnímu, tak k negativnímu hodnocení. Tak je 

vytvořena možnost vypočtení hodnoty koeficientů, které mohou určitým způsobem 

charakterizovat působení zkoumané proměnné v podniku. Rovněž umožňuje rychlé (ovšem 

hrubé) srovnání jednotlivých zkoumaných proměnných v čase i mezipodnikové srovnání.  

Hodnota koeficientu (k) pro jednotlivé proměnné je vypočtena tak, že četnost 

pozitivních odpovědí (P) v procentech a polovina neutrálních odpovědí (N) v procentech, je 

dělena stem (viz vzorec 2.1). Tento koeficient může nabývat hodnot v rozpětí od 0 do 1, 

přičemž konverguje-li hodnota koeficientu k 1, znamená to výrazně pozitivní hodnocení 

zkoumaného jevu, konverguje-li k 0, pak se jedná o negativní hodnocení.  Způsob interpretace 

vypočtených hodnot jednotlivých proměnných je znázorněn ve schématu viz obr. 2.1.  

 

            (2.1) 

 

Obr. č. 2.1 – Schéma znázornění úrovně hodnot vnitřních proměnných v podniku 

 

    

  

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování (podle KAŠÍK, Josef a Milan MICHALKO a kol. Podniková diagnostika) 
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3. Charakteristika zvoleného podniku 

NC Line s.r.o. je ryze česká společnost s ručením omezeným, která v červenci tohoto 

roku bude moci oslavit výročí svého dvacetiletého působení na trhu nejen českém, ale 

i zahraničním. Do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě byla zapsána dne 

19. července roku 1993 sedmi společníky. Postupem času však někteří opustili své posty 

a nyní společnost disponuje třemi společníky, kteří také zároveň plní funkci vrcholového 

managementu. Těmito vlastníky jsou Petr Sokol, který vlastní 50% podíl a Petr Šulek 

s Antonínem Witosem s 25% podíly. V roce založení byl základní kapitál ustanoven ve výši 

140.000,- Kč, ovšem v roce 2003 byl navýšen na částku 7.000.000,- Kč. Jednatelé jednají 

jménem společnosti samostatně.
31

 

Společnost se nachází v Severomoravském kraji v městysi Suchdol nad Odrou, který 

je situován mezi městy Nový Jičín, Odry a Fulnek a má strategicky výhodnou pozici, jelikož 

se tato města nachází v přímém spojení s nově vybudovaným úsekem dálnice D1, který v této 

části spojuje dvě velká města, kterými jsou Ostrava a Olomouc. Z tohoto důvodu nic nebrání 

společnosti expanzi na západoevropský trh, což lze spatřovat již nyní, kdy zákazníky jsou 

například firmy z Německa, Anglie, Holandska, Belgie, Dánska, atd.  Za dobu svého působení 

se společnost rozrostla z malé firmy ve středně velký a prosperující podnik.  

 

3.1. Předmět podnikání 

Společnost začala po založení v roce 1993 výrobou plechových dílů na zakázku firmy 

ROMOTOP, který se společností NC Line s.r.o. těsně sousedí. Postupem času však 

společnost nabírala stále větší zkušenosti a také díky vysoké kvalitě a spolehlivosti začala 

navyšovat své kapacity prostřednictvím rozšiřování strojního parku a počtem zaměstnanců, 

k čemuž bylo nutné vybudování nových hal. Nyní se firma zabývá zpracováním plechů dle 

požadavku zákazníka, dále také dodává plechové díly pro zákazníky nejen z České republiky, 

ale také z Německa, Anglie, Belgie, Francie, Holandska a Dánska. Více než 70% odbytu pak 

tvoří export do těchto zemí. Od roku 2001 se zabývá také vývojem a výrobou barvících strojů.  

V obchodním rejstříku je jako předmět podnikání uveden velkoobchod, výroba strojů 

a zařízení pro určitá hospodářská odvětví, povrchové úpravy a svařování kovů, montáž 

a opravy vyhrazených elektrických zařízení, zámečnictví a galvanizérství. Tento výčet může 

být upraven ještě o dělení hutních materiálů laserovým pálením či CNC vysekáváním, 

                                                
31 NC Line s.r.o. Profil společnosti. Ncline.cz [online] © 2012 [cit. 2012-03-015]. Dostupné z: 

http://www.ncline.cz. 
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ohýbání a tváření hutních materiálů, povrchové úpravy, práškové lakování a projekční 

a konstrukční práce.
32

  

 

3.2 Výsledky a cíle společnosti
33

 

Společnost dosáhla za rok 2011 tržeb ve výši 430 mil. Kč, což je téměř o 80 mil. více, 

než v roce předchozím. Tržba za prodej vlastních výrobků a tržeb se skládala z těchto 

jednotlivých činitelů: 

- výrobky tuzemsko 139 681 tis. Kč 

- výrobky zahraničí 277 979 tis. Kč 

- barvící stroje      6.991 tis. Kč 

- ostatní služby      1 070 tis. Kč 

 

Dodávat přesné a precizní díly ve stanovené kvalitě na požadavek zákazníka je 

stanoveným cílem firmy. Důležitým mezníkem pro firmu byl srpen roku 2000, od kterého je 

řízení jakosti certifikováno. Systém managementu jakosti firmy NC Line, s.r.o. byl schválen 

společností Lloyd´s Register Quality Assurance dle EN ISO 9001:2000. Investice 

za předcházející roky byly směřovány především do lidského kapitálu, nových výrobních 

a informačních technologií a také výrobních prostorů. Nyní firma spolupracuje s více než 300 

zákazníky a díky svému rozvoji je nadále schopna plně uspokojovat potřeby zákazníků, udržet 

vysokou flexibilitu a kvalitní odborné a technické zabezpečení při zpracovávání 

předkládaných projektů.  

Jako strategické obchodní cíle společnosti pro rok 2012 byly uvedeny tyto: 

- tržby za hotové výrobky pro rok 2012 stanoveny na 450 000 000 Kč 

- „AA“ strategičtí zákazníci minimální obrat 15% 

- dodržet podíly exportu na obratu – Německo 35%, země EU – 30%, nepřímý export – 

25%, ČR – 10% 

Dlouhodobým cílem společnosti pak je nabídnout vysokou kvalitu výrobků a stát se 

společností, jež pružně reaguje na požadavky trhu.  

Vizí společnosti je, aby se stala uznávaným výrobcem a poskytovatelem služeb 

s kladením důrazu na spokojenost zákazníka.  

 

                                                
32 Obchodní rejstřík. NC Line, s.r.o. Justice.cz [online] © 2012 [cit. 2012-03-01]. Dostupné z: 

http://www.justice.cz. 
33 NC Line s.r.o. Profil společnosti. Ncline.cz [online] © 2012 [cit. 2012-03-015]. Dostupné z: 

http://www.ncline.cz. 
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3.3 Struktura zaměstnanců 

Ačkoliv měla již firma v minulosti téměř 400 zaměstnanců, jako tomu bylo například 

v roce 2008 a roční obrat přesáhl 493 milionů Kč, s příchodem celosvětové krize ke konci 

roku 2008 byla společnost nucena propustit postupně velký počet zaměstnanců a v roce 2012 

vykonávalo své povolání ve společnosti 345 zaměstnanců, přičemž mzdové náklady činily 

více než 131 milionů Kč. V tabulce níže je uvedena struktura zaměstnanců dle pohlaví, věku, 

pracovního zařazení, vzdělání a počtu odpracovaných let ve společnosti. Organizační 

struktura společnosti je uvedena v příloze viz obrázek č. 3. 

 

Tab. č. 3.1 – Počet zaměstnanců celkem i rozdělení dle jednotlivých hledisek 
 

Zaměstnanců celkem 345 

Rozdělení Počet zaměstnanců 

dle pohlaví 

muži 282 

ženy 63 

dle pracovního zařazení 

THP pracovníci 102 

dělníci 243 

dle věkové kategorie 

≥ 25 let 42 

26-40 let 172 

41-60 129 

61 a více let 2 

dle nejvyššího dosaženého vzdělání 

základní 35 

nižší střední vzdělání s výučním listem 197 

úplné střední všeobecné vzdělání 27 

úplné střední vzdělání s vyučením i maturitou 29 

úplné střední vyučení s maturitou bez výučního listu 44 

vyšší odborné vzdělání 4 

bakalářské vzdělání 3 

vysokoškolské vzdělání 6 

dle počtu odpracovaných let v podniku 

do 5 let 157 

5 – 10 let 60 

10 a více let 128 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.4 Zaměstnanecké výhody ve společnosti 

Jelikož je situace na trhu práce velice napjatá, mnoho firem zrušilo část svých 

benefitů, které do té doby poskytovalo. Pokud bychom srovnali zaměstnanecké výhody, které 

byly organizací NC Line s.r.o. poskytovány v roce 2008 a nyní, zjistíme, že jejich výčet je 

mnohem kratší.  

 

Zaměstnanecké výhody platné ke dni 1.1.2008 byly tyto
34

: 

- životní pojištění, 

- penzijní připojištění, 

- stravenky,  

- poukázka na masáž 

- poukázka do zábavního parku „Heipark“, 

- možnost zpracování vlastní zakázky za výhodnější cenu, 

- nápoje z nápojového automatu za dotované ceny, 

- 1x ročně zimní lyžování v Alpách za dotované ceny, 

- 1x ročně očkování proti chřipce zdarma, 

- jazykový kurz zdarma,  

- 1x ročně vánoční dárek, 

- dárek k životnímu jubileu, 

- dárek za odpracovanou dobu 10 let ve společnosti, 

- zaměstnanecká půjčka.  

 

V roce 2012 byly společností poskytovány následující zaměstnanecké výhody: 

- životní pojištění (po 2 letech odpracovaných ve společnosti) 

- penzijní připojištění 

- poukázka na masáž 

- nápoje z nápojového automatu za dotované ceny 

- věcné dárky ke konci kalendářního roku (kalendář) 

- 1x ročně zimní lyžování v Alpách za dotované ceny 

- dárek za odpracovanou dobu 10 let ve společnosti 

- zaměstnanecká půjčka 

                                                
34 MEDUNOVÁ, Kateřina. Systém zaměstnaneckých výhod ve vybrané organizaci. Ostrava, 2010. Diplomová 

práce. Vysoká škola podnikání, a.s., Fakulta podnikání, Studijní program Ekonomika a management. 
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4. Analýza diagnostikování klimatu ve zvoleném podniku 

V této části jsou uvedeny výsledky průzkumu, na jejichž základě lze analyzovat 

současný stav klimatu v podniku a následně vyvodit návrhy a doporučení směřující 

k možnému zlepšení stávající situace.  

 

4.1 Dotazníkové šetření 

Dotazník byl strukturován tak, aby měl řádnou vypovídací schopnost v otázkách 

týkajících se klimatu v podniku. Kompletní podoba dotazníku je uvedena v příloze viz 

obrázek č. 4.  

Před samotným rozdáním dotazníků zaměstnancům byla vybrána skupina lidí 

za účelem jejich prvotního vyplnění a odhalení možných chyb a nejasností, které by se mohly 

při vyplňování objevit. V dotazníku je nejprve uvedeno, k jakému tématu se vztahuje 

a za jakým účelem je vypracován. Zároveň je uvedena důležitá informace o zachování 

naprosté anonymity. Následuje umístění prosby o co nejupřímnější odpověď a také 

poděkování respondentům za jejich čas a ochotu. Celkový počet otázek v dotazníku je 38, 

přičemž prvních 5 otázek je identifikačních a další se již zabývají danou problematikou. 

Otázky jsou uzavřené, v některých je možnost vyslovení případného vlastního názoru, což 

však není podmínkou. Nejsou položeny filtrační otázky, tudíž respondenti odpovídali 

na všechny otázky uvedené v dotazníku.  

Dotazníky byly rozdány v papírové podobě osobně do rukou jednotlivých 

zaměstnanců. Pro zjednodušení práce s dotazníkem byl vytisknut oboustranně, což také 

přispívá k tomu, že respondent má dojem menší rozsáhlosti a tím pádem i kratšího času 

potřebného k vyplnění. Bylo použito písmo Times New Roman velikosti 10, čímž se otázky 

vešly na 2 strany, tudíž respondent pracoval s pouhým jedním listem. Vyplněné dotazníky se 

pak odevzdávaly osobně do rukou k tomu účelu zodpovědným lidem. Dotazník byl sestaven 

tak, aby čas potřebný k jeho vyplnění byl maximálně 5 minut. 

Dotazníkové šetření probíhalo ve dnech 15.3. – 6.4.2013. Výběrový soubor byl zvolen 

tak, aby dotazník obdrželi zaměstnanci všech pracovišť v organizaci. Celkem bylo rozdáno 

150 dotazníků, ze kterých bylo navráceno 95 správně vyplněných. Návratnost dotazníků tak 

byla 63%, což je možno považovat za dostatečně reprezentativní vzorek, ze kterého je možné 

vycházet při jeho následném zpracování.  
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4.2 Vyhodnocení dotazníků 

Jednotlivé odpovědi jsou vlastnoručně zpracovány pomocí programu MS Excel 

do formy tabulek s následnou vizualizací ve formě grafů, které jsou uvedeny v rámci této 

kapitoly. Jsou použity 2 nejpoužívanější typy grafů, kdy v převážné většině otázek je 

znázorněn výsečový graf s procentuálním vyjádřením zodpovězení jednotlivých variant 

dle počtu respondentů. Tento graf je použitý především pro svou přehlednost. V několika 

otázkách jsou pak také použity sloupcové grafy v podobě válců.  

Při zpracování grafů je postupováno tak, že nejdříve je uveden název grafu, který 

stručně charakterizuje položenou otázku v dotazníku, poté je zpracován daný graf a následně 

je vyjádřeno jeho slovní vyhodnocení. Umožňuje-li to povaha otázky, je vypočítán také 

koeficient dané proměnné vyjadřující jeho pozitivní či negativní působení na klima v podniku. 

V několika otázkách je pak uvedeno rozdělení například dle četnosti výskytu daného jevu, 

či podle pracovního zařazení.  

Jednotlivé odpovědi mají svou grafickou strukturu, která je uvedena v tabulce níže. 

Pro jednotlivé varianty jsou použity určité barvy. Pro variantu „a“ je použita červená barva, 

pro variantu „b“ barva zelená. Žluté barvě je přidělena varianta „c“, modré pak varianta „d“. 

V případě, že otázka obsahovala i možnost „e“ je znázorněna fialovou barvou a v několika 

málo otázkách je na výběr i odpověď „f“, které byla přidělena barva oranžová.   

 

Tab. č. 4.1 – Grafická struktura jednotlivých variant odpovědí 

Varianta Barevné označení 

a  

b  

c  

d  

e  

f  
   Zdroj: vlastní zpracování 

 

Snahou bylo také zjistit rozdílnost odpovědí respondentů podle pracovního zařazení 

a jejich porovnání. Ovšem kromě několika málo otázek (např. týkající se výskytu 

nepříjemných podmínek či motivace), nebyly shledány podstatné rozdíly v odpovědích 

technickohospodářských pracovníků a dělníků. Určitými otázkami by však bylo vhodné se 

zabývat detailněji, ovšem to by bylo nad rámec této práce a bylo by proto za tímto účelem 

vhodné provádět další šetření na jednotlivých pracovištích v organizaci. 
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4.2.1 Identifikační otázky 

Prvních 5 otázek v dotazníku bylo identifikačních z důvodu získání obecných 

informací o daném respondentovi. Zjišťovaly strukturu dotazovaných podle pohlaví, věku, 

nejvyššího dosaženého vzdělání, pracovního zařazení a počtu odpracovaných let v podniku.  

 

Graf č. 4.1: Pohlaví respondentů 

 

 

 

 

 

 

Jelikož je ve společnosti zaměstnáno téměř 5 - krát více mužů než žen, projevilo se to 

i ve vyšším množství návratnosti dotazníků zpracovaných muži. Ovšem nejedná se zde 

o žádnou formu diskriminace, důvodem je zaměření společnosti na strojírenský průmysl 

a především manipulací s plechy o různé hmotnosti a velikosti, ke které jsou vyžadováni 

především muži. A ačkoliv je několik žen umístěno například i na zámečnické dílně, jejich 

zastoupení je především ve skladech, na vrátnici a v administrativních a úklidových úsecích. 

Dohromady tedy dotazník vyplnilo 61 mužů a 34 žen. Podíl vyplněných dotazníků tak 

odpovídá celkové struktuře pohlaví zaměstnanců ve společnosti uvedené v tabulce č. 3.1.  

 

Graf č. 4.2: Věková kategorie respondentů 

 

 

 

 
 

 

 

Druhá otázka byla zaměřena na věkovou kategorii respondentů a její odpovědi plně 

synchronizovaly s věkovou strukturou zaměstnanců v podniku. Dotazník zodpověděl 1 člověk 

v rozmezí 61 let a více (z celkového počtu 2), 35 zaměstnanců v rozmezí 41-60 let a 

10 zaměstnanců ve věku 25 let a méně. Nejvíce dotazníků (47) pak bylo zodpovězeno 

pracovníky ve věkové kategorii 26-40 let, čemuž odpovídá i průměrná věková kategorie všech 

zaměstnanců v podniku.  
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Graf č. 4.3: Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

 

 

 

 

 

Ve třetí otázce bylo zjišťováno, jakého nejvyššího vzdělání respondenti dosáhli, 

přičemž odpovědi rovněž korespondovaly s celkovou situací v podniku. Pouze 3 respondenti 

dosáhli vysokoškolského vzdělání, 49 ukončilo střední školu maturitním vysvědčením, 

popřípadě absolvovalo vyšší odborné vzdělání a 43 respondentů ukončilo základní vzdělání 

či střední vzdělání s výučním listem. 

 

Graf č. 4.4: Pracovní zařazení 

 

 

 

 
 

Na základě čtvrté otázky ohledně pracovního zařazení je možno konstatovat, že počet 

respondentů z technicko-hospodářské oblasti byl téměř totožný jako z dělnických funkcí. 

Přesně tedy zodpovědělo dotazník 51 zaměstnanců z dělnických postů a 44 technicko-

hospodářských pracovníků. Tato struktura již tolik nekoresponduje s celkovou situací 

v podniku, jelikož dělníků je ve společnosti zaměstnáno 70% ze všech pracovníků. Zjištěné 

informace tedy nemusí být tak přesné a vypovídající, jako by tomu bylo v případě získání více 

zodpovězených dotazníků z řad dělníků.  

 

Graf č. 4.5: Délka působení ve společnosti    

 

 

 

 

 

Nejvíce respondentů je u společnosti zaměstnáno po dobu 10 let a více, což vypovídá 

o určité spokojenosti a oddanosti zaměstnanců. Druhou nejčastější odpovědí (23) bylo od 5 

do 10 let působení ve společnosti. 15 respondentů pak ve společnosti pracuje v rozmezí od 2 
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do 5 let a 9 respondentů méně než 2 roky. Tato struktura vypovídá o vyšším zájmu zjištění 

klimatu v podniku především z řad dlouholetých zaměstnanců a nezájmu zatím 

„krátkodobých“ pracovníků.  

 

4.2.2 Otázky zaměřené na klima v podniku  

Další otázky se již zabývaly názory a postoji pracovníků k výkonu svého zaměstnání. 

Pomocí těchto otázek je možné diagnostikovat klima, které v podniku převládá, tedy 

především to, jak jsou zaměstnanci spokojeni v zaměstnání či jak hodnotí různé aspekty svého 

působení ve společnosti, mezilidské vztahy, a také ostatní faktory ovlivňující klima jako 

například pracovní prostředí, hodnocení a odměňování, informovanost atd. Je-li to možné, je 

uveden i koeficient vyjadřující kladné či záporné působení proměnné na klima v podniku.   

 

Graf č. 4.6: Obecně pocity v zaměstnání: 

 

 

 

  

 
 

Z uvedeného grafu zcela zřetelně vyplývá převaha zelené barvy, signalizující 

odpověď, že respondenti se v zaměstnání cítí spíše spokojeně, což je zajisté pro vedení 

společnosti dobrá zpráva. Celkem tuto odpověď zvolilo 60 respondentů. Další nejčastěji 

zvolenou odpovědí od 18 respondentů pak byla varianta „spokojeně“, což je také považováno 

za pozitivní informaci. 13 respondentů pak uvedlo, že se v zaměstnání cítí spíše nespokojeně 

a 2 dotázaní jsou v zaměstnání nejen nespokojeni, ale také velmi nespokojeni. Ovšem 

k zamyšlení je, proč zmínění velmi nespokojení 2 pracovníci (1 technickohospodářský 

pracovník a 1 dělník) vykonávají zaměstnání v této společnosti již více než 10 let, jak bylo 

zjištěno z dotazníků.  

Vypočítaná hodnota koeficientu je 0,82 což vypovídá o vysoce pozitivním působení na 

příznivé klima v podniku. Ačkoliv ještě nejsou uvedeny další výsledky, je možné usuzovat, že 

celkové klima v podniku by mohlo být na základě vyhodnocení této otázky příznivé.  

Při podrobnější analýze bylo zjištěno, že počet odpovědí u jednotlivých variant byl 

stejný jak u dělníků, tak u technickohospodářských pracovníků. Není tedy možné říci, že 

jedna skupina je ve společnosti spokojenější, než druhá. 
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Graf. č. 4.7:  V případě vhodné situace a výhodné příležitosti? 

 

 

 

 

 

Ačkoliv z předchozí otázky vyplynulo, že více, než polovina respondentů je 

ve společnosti spíše spokojená, v otázce „případné vhodné situace a výhodné příležitosti“ byla 

nejčastěji získanou odpovědí „rozmýšlel/a se, zda odejít či ne“ s celkovým počtem 

41 odpovědí. Všechny další varianty již byly přibližně vyrovnané. 9 respondentů uvedlo, že 

by odešlo rádo a co nejdříve, dalších 13 by odešlo s velkou pravděpodobností, 17 by s největší 

pravděpodobností neodešlo, 10 by určitě neodešlo a 5 respondentů si nebylo ve své odpovědi 

jisto, a proto uvedlo variantu „nevím“. Hodnota vypočítaného koeficientu této proměnné je 

0,50 a je tak na hranici mezi pozitivním a negativním působením na klima v podniku.  

Při podrobnější analýze bylo zjištěno, že počet odpovědí u jednotlivých variant byl 

totožný jak u technickohospodářských pracovníků, tak i u dělníků.  

 

Graf č. 4.8: Uspokojení z práce  

 

 

 

 

 

Ačkoliv jen 2 respondentům přináší vykonávaná práce vysoký pocit uspokojení, 

dalších 31 respondentů celkem uspokojuje a 46 zaměstnanců uvádí, že někdy je práce 

uspokojuje a někdy ne, což je možno považovat za relativně pozitivní informaci pro vedení 

společnosti, jelikož další varianty si rozdělily jen zbývající procenta. 10 respondentů tak práce 

většinou neuspokojuje, 4 vůbec neuspokojuje a 2 nedovedou posoudit, zda je uspokojuje, 

či ne, takže je možnost, že je práce uspokojuje, akorát o tom nejsou přesvědčeni.  

Hodnota koeficientu je 0,59 což znamená, že proměnná „uspokojení z práce“ 

pozitivně působí na vytváření vhodného klimatu v podniku. 
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Graf č. 4.9: Spolupracovníci v pracovním týmu 

 

 

 

 

 

 

Na základě otázky č. 9 se respondenti rozhodovali, jaké by si zvolili spolupracovníky 

v pracovním týmu a jistě je pozitivní informací pro diagnostikování celkového klimatu, že 

většina pracovníků je ve svém týmu spokojená, jelikož 21 respondentů by si vybralo úplně 

stejné spolupracovníky a 62 by pak zvolilo převážně stejné spolupracovníky, což signalizuje 

kladné vztahy v pracovním týmu. Pouhých 9 respondentů by chtělo pracovat s převážně 

jinými pracovníky a 1 respondent by chtěl úplně jiné. 2 respondenti nevěděli, jakou odpověď 

si vybrat, proto zvolili variantu „nevím“. Koeficient nabývá hodnoty 0,87, z čehož je možné 

usoudit, že vztahy mezi spolupracovníky vysoce pozitivně ovlivňují celkové klima v podniku. 

V odpovědích opět nezáleželo, zda se jedná o technickohospodářské pracovníky či 

dělníky, jelikož odpovědi byly vyrovnané u obou skupin. 

 

Graf č. 4.10: Celkové uznání od nadřízeného za vykonanou práci 

 

 

 

 

Následující otázka byla zaměřena na celkové uznání, kterého se respondentům 

od nadřízeného dostává za vykonanou práci.  Z grafické vizualizace je patrné, že ačkoliv byly 

odpovědi téměř vyvážené, největší plochu zaujímají v součtu 3 nejlepší varianty (velmi 

dostatečné, spíše dostatečné a dostatečné) s 61%. Ovšem velký počet dotázaných (24) 

považují celkové uznání za nedostatečné a 13 respondentů tuto otázku nedovedlo posoudit. 

Snahou bylo opět zjistit, zda se odlišoval počet odpovědí u jednotlivých variant podle 

pracovního zařazení a je možno uvést, že pracovníkům se dostává stejného uznání (nebo 

nedostává) od nadřízeného za vykonanou práci bez ohledu na pracovní zařazení.  

Hodnota koeficientu této proměnné nabývá hodnoty 0,6, čímž je signalizováno její 

pozitivní působení na klima v podniku.  
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Graf č. 4.11: Spolupráce mezi útvary 

 

 

 

 

Na otázku, jak hodnotí respondenti spolupráci mezi útvary podniku, nejvyšší procento 

dotazovaných (42%) uvedlo, že není ani dobrá, ani špatná, druhá nejčastější odpověď zněla, 

že situace je dobrá. 17 lidí pak považuji situaci za spíše špatnou, 4 pak uvádějí, že spolupráce 

je velmi špatná. Jen 2 respondenti uvedli, že spolupráce je na velmi dobré úrovni.   

Vypočítaný koeficient je 0,57 a proměnná tak pozitivně ovlivňuje klima v podniku. 

 

Graf č. 4.12: Mezilidské vztahy na pracovišti 

 

 

 

 

Mezilidské vztahy na pracovištích respondentů opět zdůraznily kladnou atmosféru 

v podniku, jelikož 41 respondentů hodnotí vztahy jako spíše dobré, 24 jako dobré a dalších 20 

je pak hodnotí jako velmi dobré, což je celkem 90% dotázaných. Pouhých 7 respondentů 

uvádí, že vztahy jsou spíše horší a jen 3 hodnotí vztahy jako špatné.  

Hodnota koeficientu je 0,9 a je tak řazena do oblasti vysoce pozitivního působení 

na celkové klima v podniku. 

 

Graf č. 4.13: Stres při práci 

 

 

 

 

Největší procento dotázaných je sice při výkonu svého povolání ve stresu, ale všech 

těchto 55 zaměstnanců uvedlo, že je to stres přiměřený k jejich pracovní pozici. Dalších 

28 respondentů pak je ve stresu více, než by si přálo a pouhých 12 není ve stresu vůbec. 
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I přesto by bylo vhodné vedením společnosti se na tuto problematiku více zaměřit a zjistit čím 

je tento stres způsoben a na kterých pracovních pozicích se vyskytuje především. 

Při detailnějším zabývání se jednotlivými odpověďmi byly součty odpovědí u jednotlivých 

variant v přibližně stejném poměru jak od technickohospodářských pracovníků, tak u dělníků. 

Výskyt stresových podmínek tedy nezávisí na pracovním zařazení respondenta.   

 

Graf č. 4.14: Konflikty mezi zaměstnanci 

 

 

 

 

Ve chvíli, kdy bylo potřeba znát, zda dochází mezi zaměstnanci v podniku 

ke konfliktům, nadpoloviční většina (71 dotázaných) uvedla, že sice dochází, ale pouze občas. 

15 respondentů pak uvedlo, že dochází ke konfliktům často a zbývajících 9 respondentů se 

domnívá, že ke konfliktům mezi zaměstnanci ve společnosti nedochází. Pokud by se však 

vedení chtělo zajímat, co přesně tyto občasné konflikty způsobuje, muselo by provést 

podrobný výzkum na jednotlivých pracovištích.  

 

Graf č. 4.15: Nadřízení – názory a rady 

 

 

 

 

V této otázce zodpovídali respondenti otázku, zda berou nadřízení na vědomí jejich 

názory a rady a opět si nadpoloviční většina respondentů zvolila variantu „ano, ale pouze 

občas“, dalších 8 respondentů pak uvedlo „ano, velmi často“. 19 dotázaných uvádí, že nikdy 

neberou nadřízení na vědomí jejich názory či rady a 10 respondentů raději nadřízeným 

neuvádí žádné své názory či rady.  I přes relativně kladné obdržené závěry by bylo vhodné 

zavést taková opatření, která by zmenšila procento těch, kteří raději nechtějí z různých 

důvodů uvádět vlastní názory či rady a také těch, jejichž názory neberou nadřízení na vědomí. 

 

 



46 

 

Graf č. 4.16: Kolegové – názory a rady 

 

 

 

 

Tato otázka byla zodpovězena téměř totožně, jako předcházející. Byla zaměřena na to, 

zda kolegové berou na vědomí názory a rady respondenta a nadpoloviční většinu opět získala 

varianta, že „ano, ale pouze občas“. Ovšem nyní uvedlo 18 respondentů, že kolegové berou 

na vědomí rady a názory velmi často, pouhých 11 dotázaných uvádí, že nikdy a zbylých 

7 respondentů raději kolegům nevyslovují žádné názory či rady. I přes poněkud lepší 

výsledky oproti otázce předcházející by bylo vhodné opět zavést určitá opatření k většímu 

prosazování vlastních názorů a rad.  

 

Graf č. 4.17: Přijímání, povyšování, hodnocení  

 

 

 

 

„Myslíte si, že přijímání, povyšování a hodnocení lidí probíhá ve společnosti 

spravedlivě?“ Takto byla položena další otázka, jejíž odpovědi však nepřispívají k vytváření 

pozitivního klimatu v organizaci, jako tomu bylo doposud, jelikož pouhý 1 dotázaný si myslí, 

že určitě ano. Dalších 22 respondentů se domnívá, že spíše ano. Nejvíce dotázaných (34) však 

uvádí, že spíše ne a 23 tvrdí, že určitě ne. Zbylých 15 dotázaných nedokáže tuto otázku 

posoudit. Koeficient zde nabývá velice nízké hodnoty 0,24, proto by bylo vhodné v této 

oblasti zavést určitá nápravná opatření, jelikož je charakterizována jako negativně ovlivňující 

celkové klima v podniku.  

Opět byla snaha o podrobnou analýzu, ovšem nezáleželo na pracovním zařazení, 

jelikož odpovědi byly početně si velice podobné na obou pracovních postech. S přijímáním, 

povyšováním a hodnocením lidí tak nejsou spokojeni technickohospodářští pracovníci stejně 

jako dělníci. 
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Graf č. 4.18: Principy a pravidla odměňování  

 

 

 

 

S principy a pravidly odměňování, zvyšování platu a osobního hodnocení není žádný 

respondent velmi spokojen, pouze 24 jich je spíše spokojeno. Většina (32) však uvádí, že jsou 

spíše nespokojeni a 29 jich pak je velmi nespokojeno. 10 dotázaných toto nemůže posoudit. Je 

zapotřebí, aby se vedení společnosti více věnovalo této problematice.  

Koeficient zde nabývá hodnoty 0,25, což signalizuje oblast velmi negativního 

působení na klima v podniku. Vedení společnosti by v této problematice mělo provést různá 

podrobná šetření a sjednat nápravná opatření. 

 

Graf č. 4.19: Neodpovídající práce 

 

 

 

Byla-li dotázaným někdy přidělena práce, která vysloveně neodpovídala jejich 

pracovní náplní, zněla další otázka, na kterou zodpovědělo 10 dotázaných „ často“. Většina 

dotázaných dále uvedla, že pouze občas dostanou jim neodpovídající práci a 36 respondentů 

uvedlo, že nikdy. Opět zde nebylo důležitým předpokladem pracovní zařazení. 

 

Graf č. 4.20: Další setrvání v NC Line, s.r.o.  

 

 

 

 

 Z odpovědí na další otázku, která se zabývala tím, jak dlouho by chtěl dotázaný ještě 

ve společnosti setrvat v pracovním poměru, lze usuzovat jistou spokojenost zaměstnanců, 

jelikož nadpoloviční většina dotázaných zvolila variantu s co možná nejdelším počtem let 
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a klidně zůstanou až do důchodu. 28 respondentů pak uvedlo, že přibližně 5-10 let 

a 19 dotázaných uvedlo, maximálně 5 let. Jeden dotázaný uvedl, že neví, co odpovědět.  

 

Graf č. 4.21: Je odváděna kvalitní práce? 

 

 

  

 

  Zelené a červené pole (81%), které silně převažují nad ostatními, signalizují, že 

kolegové dotázaných dělají vše pro to, aby odváděli kvalitní práci, přičemž 21 dotázaných 

uvádí, že určitě ano a 56 dotázaných „spíše ano“. 13 dotázaných zaškrtlo variantu „spíše ne“ 

a 4 dotázaní nevěděli, co na tuto otázku odpovědět.  

Koeficient nabývá hodnoty 0,81 a reflektuje tak oblast vysoce pozitivního působení 

na celkové klima v podniku. 

 

Graf. č. 4.22: Přátelé mezi kolegy 

 

 

 

 

Další otázka poskytovala odpovědi na otázku „Jaké máte mezi kolegy přátele?“.  

Pozitivní zelená barva i zde signalizuje odpověď s příjemným poznáním, že nejvíce 

dotázaných (37) má mezi svými kolegy dobré přátele. 17 dotázaných pak dokonce velmi 

dobré. 34 respondentů považuje své kolegy za normální přátele a 7 uvedlo, že jsou to všechno 

jen kolegové. Příjemné pro vedení jistě také je, že v žádném dotazníku nebyla zaškrtnuta 

varianta „e“, která dávala možnost výběru „nepřátelé“. Klima v podniku v rámci mezilidských 

vztahů je tedy na velmi dobré úrovni. 

Pokud se i v této otázce vypočítá koeficient, kdy se do pozitivních odpovědí řadí 

varianty „velmi dobré, dobré, normální“, jeho hodnota je 0,93. Přátelství mezi kolegy tak 

spadá do oblasti, která vysoce pozitivně ovlivňuje celkové klima v podniku. 
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Graf č. 4.23: Technika a její servis 

 

 

 

 

 

Pokud se pozornost zaměří na techniku a její servis, 21 dotázaných plně souhlasilo, že 

jsou na dobré úrovni a umožňují efektivní práci. Nadpoloviční většina (57) s tímto tvrzením 

souhlasila jen zčásti, 11 dotázaných pak s tímto tvrzením nesouhlasila a 3 uvedli svůj naprostý 

nesouhlas. Proto by bylo přínosné udělat výzkum zaměřený pouze na techniku (PC, tiskárny, 

kopírky, stroje, …), aby se zjistily její nedostatky, které by bylo vhodné do budoucna zlepšit. 

 

Graf č. 4.24: Materiál a pomůcky 

 

 

 

 

S tvrzením, že materiál, pracovní pomůcky a ochranné pomůcky jsou na dobré úrovni 

a umožňují efektivní práci, plně souhlasilo 25 lidí, dalších 56 jich souhlasilo zčásti. 

12 z dotázaných s tímto tvrzením nesouhlasilo a zbylí 2 uvedli svůj naprostý nesouhlas, 

ovšem pro podrobnější informace by bylo zapotřebí opět udělat podrobný výzkum zaměřený 

na jednotlivá pracoviště a pomůcky. 

 

Graf č. 4.25: Nepříjemné podmínky při práci  
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Nejvyšší počet zaměstnanců uvedlo jako nejčastější nepříjemnou podmínky, při níž je 

nutných vykonávat své povolání prach a poté ještě hluk a špína. Mezi občasné nepříjemné 

podmínky pak řadí především zápach, horko a chlad. Ovšem velice přínosné pro organizaci 

je, že šikana zaujímá v nepříjemných podmínkách poslední místo a celkově se s ní setkalo 

pouhých 9 respondentů z toho 4 občas a 5 často. V dalších dvou grafech jsou rozděleny 

výskyty těchto nepříjemných podmínek podle pracovního zařazení – tedy podle názoru 

technickohospodářských pracovníků a dělníků.  

 

Graf č. 4.25 a: Nepříjemné podmínky při práci - občas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V grafu jsou uvedeny nepříjemné podmínky, při nichž musí zaměstnanci občas 

vykonávat svou práci, přičemž jsou rozdělené na technickohospodářské pracovníky a dělníky, 

přičemž je patrné, že s výjimkou hluku vždy převyšuje žlutá barva, která signalizuje 

podmínky dělníků. Je tedy možné usuzovat, že podmínky dělníků jsou horší. Ovšem tato 

situace by byla zřejmě všem jasná i bez dotazníkového šetření, jelikož většina 

technickohospodářských pracovníků vykonává svou práci v kancelářských místnostech, 

zatímco dělníci pracují na dílnách.   

 

Graf č. 4.25 b: Nepříjemné podmínky při práci – často 
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V tomto grafu jsou uvedeny podmínky, s nimiž se zaměstnanci potýkají často. Je zde 

již zcela zřejmá převaha „žlutých válečků“, která opět znázorňuje podmínky dělníků 

ve srovnání se zelenými technickohospodářskými pracovníky. Tato převaha je vždy téměř 

dvojnásobná, a ačkoliv to není vždy úplně možné, mělo by se na tuto problematiku vedení 

zaměřit. 

 

Graf č. 4.26: Nepříjemné požadavky 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dotazníku také bylo požadováno, aby respondenti zaškrtli výskyt nepříjemných 

požadavků, které musí v práci vykonávat, přičemž zároveň rozlišovali, zda se s danou 

nepříjemností potýkají občas, často, či nikdy. Byly obdrženy výsledky, ze kterých vyplývá, že 

občas se respondenti potýkají především se stresujícími časovými termíny a přílišným 

pracovním tempem. V menší míře také kontakty s nespokojenými zaměstnanci. 

26 respondentů mezi nepříjemné požadavky, které musí vykonávat často, zvolilo stresující 

časové termíny a 59 respondentů uvedlo, že nikdy nemuselo řešit kontakty s nespokojenými 

zákazníky, což byla nejčastější varianta v odpovědích „nikdy“.  

 

Graf č. 4.27: Jaké bonusy respondenti využívají 
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Tato otázka zjišťovala, které z bonusů, jež jsou firmou nabízeny, využívají 

zaměstnanci nejvíce. Pro lepší přehlednost byl těmto údajům poskytnut sloupcový graf 

signalizující kolik zaměstnanců jednotlivý benefit využívá. Nejvíce respondenti využívají 

životní pojištění, které uzavřelo 67 dotázaných. V těsném závěsu je pak bonus ve formě 

nápojů z nápojových automatů za dotované ceny, kterých využívá 55 dotázaných. 

48 respondentů pak uzavřelo ve společnosti i penzijní připojištění, 24 respondentů se nechává 

jednou ročně očkovat proti chřipce, 23 dotázaných využívá poukázky na masáž. 

20 respondentů využívá možnost zpracování vlastní zakázky za výhodnou cenu, pouhých 

10 oceňuje jazykový kurz angličtiny a němčiny a pouzí 3 respondenti jezdí 1x ročně na zimní 

lyžování do Alp za dotovanou - výhodnou cenu.  

 

Graf č. 4.28: Jaké bonusy by respondenti uvítali? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud by si mohli zaměstnanci zvolit maximálně 2 bonusy, které by ocenili opravdu 

nejvíce, nadpoloviční většina – 74 dotázaných – by navrhovalo zavést zrušené stravenky, 

druhou příčku pak obsadil příspěvek na dovolenou, který by požadovalo 55 dotázaných. 

21 respondentů by pak ještě ocenilo realizaci letní dovolené za dotované ceny. Jen malé 

procento dotázaných zvolilo v jedné ze dvou možností některou z ostatních výhod. A je tedy 

z grafu zcela zřejmé, že není třeba srovnávat preference dělníků v poměru 

k technickohospodářským pracovníkům. Obě nejčastější varianty si zvolili dotázaní 

bez ohledu na jejich pracovní zařazení. Ačkoliv byla v této otázce možnost navrhnout si ještě 

vlastní bonus, využili jí pouze 2 respondenti, kteří navrhovali zařadit do benefitů 

technologická zaškolení a také vstupenky na různé kulturní akce. 
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Graf č. 4.29: Finanční ohodnocení  

 

 

 

 

Ačkoliv panovala na začátku výzkumu obava, že všichni respondenti uvedou, že mají 

v práci málo peněz, na otázku, zda odpovídá finanční ohodnocení práci, kterou vykonávají, 

uvedlo nejvíce z dotázaných s počtem 37, že spíše ano. O něco méně respondentů – 34 – 

uvedlo, že spíše ne. Toto byly dva nejpočetnější názory. 15 dotázaných uvedlo variantu 

„určitě ne“ a zbylých 9 pak určitě vykonává svou práci za odpovídající finanční ohodnocení. 

Ale i tak lze usuzovat (dle modrého pole), že v rámci možností jsou zaměstnanci se svým 

ohodnocením spokojeni, jelikož v dnešní době je jen málo zaměstnanců (a především 

dělníků), kteří by uvedli, že mají dostatek financí plynoucí z jejich zaměstnání. I přesto však 

nabývá koeficient hodnoty 0,48 a finanční ohodnocení tak spadá do oblasti spíše negativního 

působení na klima v podniku.  

Tuto otázku bylo nutné podrobně analyzovat, přičemž bylo zjištěno, že spokojeni 

s finančním ohodnocením jsou především technickohospodářští pracovníci. Dělníci jsou 

spokojeni poněkud méně. Situace je znázorněna v grafu níže. Variantu „určitě ano“ a „spíše 

ano“ zvolili převážně technickohospodářští pracovníci. Variantu „spíše ne“ pak zaškrtnulo 

17 respondentů z obou skupin pracovního zařazení a zbylé „určitě ne“ si pak vybrali 

především dělníci.  

 

Graf č. 4.29 a) Odpovídající finanční ohodnocení podle pracovního zařazení 
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Graf č. 4.30: Práce vs. kvalifikace 

 

 

 

 

V otázce, zda práce, kterou dotazovaní vykonávají, odpovídá jejich kvalifikaci, bylo 

opět obdrženo kladných výsledků, jelikož 32 respondentů uvedlo, že určitě ano a dalších 

42 zaškrtlo možnost „spíše ano“. 15 dotázaných uvedlo, že spíše nevykonávají práci 

odpovídající jejich kvalifikaci a pouhých 6 respondentů určitě nevykonává odpovídající práci.  

Hodnota koeficientu je 0,78 a jedná se o proměnnou, která ovlivňuje pozitivně klima 

v podniku.  

 

Graf č. 4.31: Obecná informovanost 

 

 

 

 

Ve společnosti panuje obecná informovanost o dění ve firmě, která by potřebovala 

mírné zlepšení dle 40 dotázaných. 32 respondentů se domnívá, že situace je na dobré úrovni 

a pouze 2 respondenti si myslí, že je dokonce na velmi dobré úrovni. 18 dotázaných uvádí, že 

informovanost je spíše špatná a jen 3 dotázaní ji považují za velmi špatnou. Je třeba 

navrhnout opatření, která by informovanost zlepšila. 

 

Graf č. 4.32: Jistota zaměstnání 

 

 

 

 

Z odpovědí na otázku jakou mají dotázání jistotu zaměstnání v podniku opět převládá 

kladná atmosféra, jelikož většina dotázaných se domnívá, že jistota jejich zaměstnání je 

dobrá. Celkem takto otázku zodpovědělo 46 dotázaných. Dalších 10 pak považovalo svou 
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jistotu za velmi dobrou. Ovšem žlutá výplň v grafu signalizuje další podstatnou část názoru, 

kterým je, že jistota, která se jim dostává, není ani dobrá, ani špatná. Pouze 3 dotázaní si 

myslí, že jejich jistota je spíše špatná a jediný respondent uvedl, že je špatná.  

Koeficient je 0,78, proměnná tak vysoce pozitivně ovlivňuje klima v podniku, ovšem 

při podrobnější analýze bylo zjištěno, že jistotu v zaměstnání mají především 

technickohospodářští pracovníci, dělníci si již tolik jistí nejsou.  

 

Graf č. 4.33: Úroveň výrobků 

 

 

 

 

Přínosnou zprávou jistě také je, že v otázce, zda jsou výrobky společnosti na nejvyšší 

možné úrovni, uvedla nadpoloviční většina, že „spíše ano“. 19% dotázaných pak uvedlo 

variantu „určitě ano“ a téměř totožný počet respondentů uvedlo variantu „spíše ne“. Pouze 

2 dotázaní uvedli, že určitě nejsou výrobky na nejvyšší možné úrovni.  

Koeficient 0,8 signalizuje, že tato proměnná vysoce pozitivně ovlivňuje klima 

v podniku. 

 

Graf č. 4.34: Informace od nadřízeného 

 

 

 

 

Je velice důležité dostávat informace včas, což můžeme v této společnosti považovat 

za splněné, jelikož 69 respondentů uvedlo v otázce „Informace od nadřízeného dostáváte:“, že 

informace dostávají včas. Pouhých 5 respondentů dostává informace s předstihem a 21 pak 

považuje obdržené informace za zpožděné.  

Hodnota koeficientu nabývá hodnoty 0,78, je tedy možno říci, že informovanost 

od nadřízených velice pozitivně působí na klima v podniku. 
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Graf č. 4.35: Jasnost požadavků 

 

 

 

 

Tato otázka se zaměřovala na to, zda jsou požadavky od nadřízeného vždy jasné 

a v grafu převládá zelené pole, které je variantou „spíše ano“, což uvedlo celkem 

51 dotázaných, další velké procento s počtem 37 respondentů uvedlo, že určitě ano. Pouhým 

6 dotázaným spíše nejsou jasné požadavky a jednomu dotázanému určitě nejsou jasné.  

Koeficient 0,93, který byl získán výpočtem, tak znázorňuje, že tato proměnná opravdu 

vysoce pozitivně působí na vytváření celkového příznivého klimatu v podniku.  

V rámci dalšího zkoumání nebyly zjištěny rozdíly v názorech technickohospodářských 

pracovníků a dělníků.  

 

Graf č. 4.36: Motivace 

 

 

 

 

Ve společnosti by bylo vhodné zaměřit se na vhodnou motivaci zaměstnanců, jelikož 

většina z dotázaných odpověděla, že se spíše necítí být motivována k lepším výkonům 

s počtem 40 hlasů. 28 respondentů pak uvádí, že se spíše cítí být motivováni a 9 dotázaných je 

určitě motivováno. Zbylých 18 respondentů se určitě necítí být motivováno k podávání 

lepších výkonů. Byl získán koeficient 0,38, z čehož lze odvodit, že motivace v organizaci 

spadá do oblasti negativního působení na klima v podniku. 

V rámci dalšího zkoumání dané problematiky (viz graf níže 4.36 a) bylo zjištěno, že 

variantu „ano“ zvolili 4 technickohospodářští pracovníci a 4 dělníci. Rozdíl byl však až 

v další odpovědi, kdy „spíše ano“ bylo zvoleno 20 technickohospodářskými pracovníky 

a pouze 8 dělníky. Motivováni se tedy cítí spíše technickohospodářští pracovníci. Vedení by 

se tedy mělo zaměřit na vyšší motivování dělníků, kteří by tak mohli podávat vyšší výkony.  
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Graf č. 4.36 a) – Motivace dle pracovního zařazení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4.37: Stravování 

 

 

 

 

V otázce možnosti stravování se v podniku panuje rozporuplná situace, jelikož ačkoliv 

30 respondentů uvedlo, že možnost stravování se ve společnosti je dobrá, 38 jich uvedlo, že je 

špatná. Dokonce 17 dotázaných uvedlo, že možnost je velmi špatná a pouhých 7 dotázaných ji 

považuje za velmi dobrou. Zbylé procento již tvořilo ty respondenty, kteří se nestravují 

v podniku, a kteří tvrdí, že místní „kantýna“ je velice drahá. Bylo by vhodné zavést opatření, 

které by tuto situaci a především názor respondentů zlepšilo. 

Vypočítaný koeficient udává hodnotu 0,39, což znamená, že stravování se patří 

v podniku do oblasti, která negativně ovlivňuje celkové klima v podniku. 

 

Graf č. 4.38: Bezpečnost při práci 

 

 

 

 

 

V otázce zajištění bezpečnosti při práci opět převládají kladné názory, poněvadž 

31 respondentů uvádí, že zajištění bezpečnosti je dobré, dalších 52 dotázaných pak považuje 

zajištění za spíše dobré. Pouhých 10 respondentů jej považuje za spíše špatné a jen 2 uvádějí, 
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že je velmi špatné. Koeficient je 0,88, a tak bezpečnost při práci přispívá k vytváření 

příznivého klimatu v podniku. 

 

4.3 Stručné shrnutí zjištěných poznatků 

Z provedeného dotazníkového šetření je možno diagnostikovat klima, které v podniku 

převládá. Pozitivní informací je, že převážná většina respondentů je v zaměstnání spokojena, 

ačkoliv příliš nesouhlasí se svým finančním ohodnocením. Rovněž mezilidské vztahy, které 

se v této organizaci utvářejí, jsou na velmi dobré úrovni. Ovšem třebaže je klima na relativně 

dobré úrovni, v organizaci se vyskytují oblasti, na které by bylo vhodné se zaměřit, jako 

například na zlepšení spolupráce mezi útvary a také na vyšší informovanost pracovníků 

ohledně veškerého dění ve společnosti. Byly však diagnostikovány i faktory, které nepříznivě 

působí na klima v této organizaci a jsou jimi především (viz graf níže – červené válečky) 

nedostatečné principy a pravidla nejen v odměňování a hodnocení zaměstnanců, ale také 

v přijímání lidí. Nadále by se vedení mělo zaměřit na zlepšení motivace svých zaměstnanců 

například formou vhodnějších zaměstnaneckých benefitů, na zlepšení možnosti stravování se 

v podniku a v neposlední řadě také na eliminaci výskytu nepříjemných podmínek, při kterých 

musí zaměstnanci svou práci vykonávat, především tedy na špínu, prach a stresové faktory, 

kterými jsou především přílišné pracovní tempo a stresující časové termíny. V případě 

vhodných nápravných opatření by pak bylo možno odstranit „žlutý váleček“, který by mohl 

být přeměněn v zelený, jelikož signalizuje oblast, která je na hranici mezi pozitivním 

a negativním působením na klima v podniku a jedná se o to, zda by respondent v případě 

vhodné situace a výhodné příležitosti odešel z podniku, či nikoliv.  

 

 

Graf č. 4.3.1 – Hodnoty koeficientů zkoumaných proměnných 

 

 

 



59 

 

5. Návrhy a doporučení 

Na základě provedeného dotazníkového šetření zaměřujícího se na diagnostikování 

klimatu v podniku bylo zjištěno spíše velmi příznivé klima v podniku, avšak i tak vyplynuly 

jisté problémové oblasti a nedostatky, na které by se mělo nejen vedení, ale i samotní 

zaměstnanci zaměřit k jejich možnému budoucímu zlepšení, jelikož správné klima 

v organizaci se odráží nejen ve výkonu zaměstnanců, ale také v kvalitě výrobků, dopadá 

na spokojenost zaměstnanců i zákazníků, ovlivňuje fluktuaci, pracovní absenci, a také 

loajalitu zaměstnanců. Ačkoliv plná spokojenost zaměstnanců není možná, velká část 

nespokojenosti je zbytečná a lze jí poměrně snadno předcházet či odstranit. Přestože 

respondenti uvedli, že se cítí v zaměstnání převážně spokojeně, velké procento z nich by se 

v případě vhodné situace a výhodné příležitosti rozhodovalo, zda odejít či zůstat. V rámci této 

kapitoly tak budou nastíněny návrhy a doporučení vedoucí ke zlepšení podnikového klimatu.  

 

5.1 Mezilidské vztahy 

V rámci otázek zaměřených k tématu mezilidských vztahů bylo obdrženo především 

odpovědí přispívajících k vytváření příznivého podnikového klimatu. Ale i přestože 

mezilidské vztahy jsou především dobré a spolupracovníci jsou ve svých týmech převážně 

spokojeni, bylo by vhodné zaměřit se na spolupráci mezi jednotlivými útvary organizace. 

Zejména na její větší komunikaci, synchronizaci a úskalí úzkých míst.  

V případě vlastních názorů a rad uváděných dotazovanými v organizaci nejvyšší 

procento dotázaných uvádělo, že jak nadřízení, tak kolegové berou jejich názory a rady 

na vědomí, avšak pouze občas. Někteří respondenti se také obávali uvádění vlastních názorů 

a rad, proto by bylo vhodné zavést v podniku opatření, které by umožňovalo větší možnost 

vyjádření se (i anonymní). Například by se mohlo na některé místo v organizaci umístit box, 

do kterého by bylo možné vkládat různé postřehy a nápady. Ovšem mělo by se k nim vedení 

nějakým způsobem vyjádřit – například formou informačních tabulí vyvěšených v organizaci.  

Což navazuje na další problém v organizaci, kdy je zapotřebí zaměřit se na větší 

informovanost o dění ve firmě. Jelikož na všech pracovních pozicích se nachází alespoň 

1 počítač, mohlo by vedení společnosti uvažovat o možnosti zavedení intranetu, popřípadě 

zřízení vlastní e-mailové schránky pro všechny zaměstnance, do které by obdrželi podstatné 

a důležité informace o veškerém dělení ve společnosti. Zároveň by tímto způsobem měli 

možnost i samotní zaměstnanci ke komunikaci s vedením a ostatními členy organizace, a tím 

by se různé informace mohly šířit rychleji a snadněji.   
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5.2 Výběr, hodnocení a odměňování pracovníků 

Mnoho respondentů se domnívá, že přijímání zaměstnanců probíhá nespravedlivě, 

jelikož jsou na „dobrá“ místa vybíráni pracovníci především na základě nepotismu, kteří pak 

na svou funkci nestačí a musí za ně práci vykonávat někdo jiný. A pak je jeden z opravdu 

malého množství vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v této organizaci umístěn na pozici 

dělníka na laseru. Proto by se vedení mělo zaměřit na přijímání pracovníků na daná pracovní 

místa dle získaného vzdělání, tudíž dle odpovídající kvalifikace a nejen na základě 

příbuzenských či kamarádských vztahů.     

Další problémovou oblastí, která se jistě dala očekávat, je oblast hodnocení 

a odměňování. Ovšem nejedná se zde pouze o výši finančního ohodnocení, ale o principy 

a pravidla, podle kterých by mělo být řízeno odměňování, zvyšování mzdy či osobního 

hodnocení. Tato pravidla totiž v organizaci nejsou známá, proto by bylo vhodné, aby byla 

stanovena přesná kritéria, podle kterých vedoucí hodnotí zaměstnance, a která by měla 

vycházet z jednotného mzdového a motivačního plánu. Samozřejmě by tato kritéria měla být 

známa všem, proto by se mělo vedení postarat i o jejich prezentaci a samozřejmě aktuálnost. 

S tímto úzce souvisí i oblast zaměstnaneckých výhod, které neodpovídají požadavkům 

zaměstnanců. Je zcela zřejmé, že nelze zavést jednotný systém zaměstnaneckých výhod, který 

by vyhovoval všem zaměstnancům, ale ačkoliv je zimní lyžování za dotované ceny 

pro minimální procento zaměstnanců velice lákavé, naprostá většina by mnohem raději 

ocenila realizaci letní dovolené za dotované ceny, popřípadě příspěvek na dovolenou, nebo 

například stravenky. Proto by se vedení mělo zaměřit především na ty benefity, které by 

ocenilo větší procento zaměstnanců. Bylo by směrodatné se také zaměřit například na zrušení 

očkování proti chřipce či jazykových kurzů, rozdávání drobných věcných darů (například 

kalendáře) a nahradit je poukazy na masáže, či různé sportovní aktivity, které jsou žádanější 

v mnohem větší míře. Dalším problémem je také nedostatečná informovanost o existujících 

zaměstnaneckých výhodách a možnostech jejich čerpání. Zaměstnanci zpravidla nevědí, podle 

jakých kritérií jsou výhody nabízeny, a proto nejsou schopni posoudit, na které mají či nemají 

nárok, proto by bylo vhodné vypracovat interní směrnici, ve které by byly obsaženy veškeré 

firmou nabízené bonusy a samozřejmě také kritéria pro jejich dosažení a možné čerpání. 

Samozřejmě je zapotřebí tuto směrnici také vhodně umístit, aby byla k dispozici všem 

zaměstnancům. 
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5.3 Nepříjemné podmínky 

Do další vysoce problémové oblasti se řadí nepříjemné podmínky, při nichž jsou 

nuceni dotázaní vykonávat svou práci, přičemž mezi nejzávažnější a také nejvíce se 

vyskytující patří prach, hluk a špína. V otázce hluku jsou ve společnosti zavedena přísná 

opatření, kdy pravidelně dojíždí specialista v této oblasti, který hluk na jednotlivých místech 

změří a dle jeho výše jsou pak určitým pracovníkům poskytnuty ochranné pomůcky jako 

například špunty do uší. Na co by se však mělo vedení opravdu zaměřit je prach a špína 

vyskytující se především mimo kanceláře vedoucích pracovníků, kde se na čistotu dbá 

mnohem více. Vhodným řešením by například byla reorganizace úklidové práce. Ačkoliv se 

ve firmě provádí úklid denně, existují pracoviště, kde by stačilo jej provádět například jen dva 

dny v týdnu a zbývající čas na úklid směřovat spíše na pracoviště, kde je vysoká potřeba 

provádět řádný úklid denně z důvodu vysoké prašnosti a také provozní náročnosti různých 

strojů. Přičemž tímto úklidem se nemyslí jen rychle přetřená podlaha, ale řádné přetření polic, 

stolů, židlí, techniky, strojů apod. Důležité je, že organizace nemůže tvrdit, že by to 

vyžadovalo vysoké náklady, jelikož nevzniká nová práce, pouze se upraví organizace práce 

dosavadní. 

Ačkoliv se většina respondentů shodla na tom, že stres, který při práci prožívají je 

přiměřený k jejich pracovní pozici, bylo by vhodné se na tyto stresové faktory zaměřit. 

Především tedy na přílišné pracovní tempo a stresující časové termíny. Ovšem pro zavedení 

potřebného nápravného opatření by společnost musela udělat podrobný průzkum 

na jednotlivých pracovištích a z toho vyvodit návrhy pro možná zlepšení a eliminaci příčin 

způsobujících stres.  

 

5.4 Stravovací služby 

Většina dotázaných byla velice nespokojena se službami stravování se v podniku, 

kterou poskytuje pouze podniková kantýna. Bylo by velice přínosné tuto kantýnu nahradit 

skutečnou podnikovou jídelnou, která se nachází i v jiných podnicích, kde by zaměstnanci 

společnosti měli cenovou výhodu a mohli si jídlo objednat na základě jídelníčku například 

týden dopředu. Respondenti by také ocenili možnost výběru z několika jídel různých druhů. 

Ačkoliv by zavedení tohoto opatření bylo možná nákladné, společnost by mohla provádět tuto 

formu stravování se i pro obyvatele v okolních obcích, jako například Suchdol nad Odrou či 

Mankovice. Popřípadě by mohla jídla osobně rozvážet do těchto obcí na předem určená místa 

v danou hodinu, což by jistě ocenil nemalý počet místní populace a především senioři.  



62 

 

6. Závěr 

 Vykonávat povolání v podniku, kde převládá příjemné organizační klima je důležité 

nejen pro výborné mezilidské vztahy a výkon zaměstnance, ale také především pro výkon 

společnosti jako celku a jeho následné poskytování kvalitních produktů a služeb. Je proto 

zapotřebí nejen vytvářet příznivé klima, ale také ho neustále měřit či hodnotit a případné 

nedostatky se snažit zlepšovat.    

Diplomová práce byla věnována tématu diagnostikování klimatu ve společnosti 

NC Line, s.r.o. s cílem zjistit, jaké klima v podniku převládá. První část práce byla zaměřena 

na teoretická východiska potřebná k diagnostikování klimatu v organizaci, zejména tedy 

na pojmy podniková diagnostika, podnikové klima a jeho ovlivňující faktory a také 

dotazníkový výzkum. V rámci další kapitoly byla stručně charakterizována zvolená 

společnost s důrazem na strukturu zaměstnanců a zaměstnanecké výhody. Dále byla 

provedena analýza diagnostikování klimatu ve společnosti NC Line, s.r.o., která se zakládala 

na vyhodnocení jednotlivých otázek uvedených v dotazníku, na jejichž základě byly v další 

části vyvozeny určité návrhy a doporučení, které by mohli být přínosem pro možné zlepšení 

klimatu v organizaci.  

Cíl práce se podařil úspěšně naplnit, jelikož průzkum proběhl bez větších problémů. 

Jediným zásadním problémem bylo navrácení menšího počtu dotazníků z řad dělníků oproti 

plánovanému, ale i přesto se podařilo získat relevantní informace. Návratnost dotazníků však 

i přesto byla vyšší, než se původně vedením společnosti očekávalo. Ačkoliv bylo klima 

v podniku NC Line, s.r.o. diagnostikováno jako velice příznivé, byly vyvozeny určité 

problémové oblasti, kterými by bylo vhodné se nadále detailněji zabývat. Výsledky 

dotazníkového průzkumu a uvedené návrhy a doporučení budou prezentovány vedení 

společnosti v nejbližší možné době a pevně doufám, že povedou alespoň k mírnému zlepšení 

stávajícího příznivého klimatu v organizaci.  

Při zpracování diplomové práce jsem získala řadu zkušeností a nových informací. 

Proto bych touto cestou chtěla poděkovat pracovníkům a vedení společnosti NC Line, s.r.o. 

za jejich ochotu a zároveň také panu Ing. Josefu Kašíkovi, Ph. D. za jeho pomoc a cenné rady 

při zpracování této diplomové práce.  
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