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1 ÚVOD 

 Práce patří mezi nejvýznamnější činnosti v životě každého jednotlivce. Díky práci lidé 

získávají nové znalosti a zkušenosti, je zdrojem obživy a odvíjí se od ní jejich životní 

standard. Práce ovlivňuje také osobní životy pracovníků, jednak protože přicházejí o svůj 

volný čas a jednak z důvodu, kdy se většina lidí nedokáže oprostit od pracovních záležitostí a 

problémů a přenáší si je do soukromého života. Často si lidé musí svůj rodinný život podřídit 

zaměstnání. 

 Jelikož pracující lidé tráví v zaměstnání velkou část dne, je velmi důležité zajistit, aby 

měli z práce příjemný a uspokojivý pocit. Na pracovníky při výkonu jejich práce působí jak 

negativní tak pozitivní faktory. Je důležité, aby organizace dokázala eliminovat faktory, které 

nemohou zaměstnanci ovlivnit. Lidé vnímají intenzivně své pocity a propojenost soukromého 

a pracovního života je to, co výrazně působí na celkový pocit štěstí. 

 Spokojenost zaměstnanců se řadí do oblasti personálního řízení lidských zdrojů, která 

je v současné době považována za stěžejní činnost v ekonomické politice firem. Velmi 

důležitý prvek pro zvyšování spokojenosti pracovníků je finanční ohodnocení, avšak 

v některých případech toto nestačí k tomu, aby byli zaměstnanci motivováni. Motivace velmi 

úzce souvisí s pracovní spokojeností a proto je třeba motivaci i veškeré personální aktivity 

prolínat.  

 V České republice je tato oblast ve firmách, především menších a středních, 

podceňována a hodnocení spokojenosti zaměstnanců není věnována dostatečná pozornost. 

Velké a mezinárodní firmy jsou většinou srozuměni s myšlenkou, která klade za cíl spokojené 

zaměstnance. To je pro firmy v konečném důsledku, v porovnání s náklady na vytvoření 

spokojenosti zaměstnanců, mnohem přínosnější, než kdyby žádné kroky pro zlepšení situace 

nepodnikly. 

 Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku hodnocení pracovní spokojenosti 

zaměstnanců ve společnosti, která si nepřála zveřejnit její název, proto vystupuje pod jménem 

XYZ, s.r.o. Cílem diplomové práce je zavedení systému hodnocení spokojenosti zaměstnanců 

ve společnosti a z výsledků hodnocení navrhnout doporučení.  

Práce je rozdělena na několik částí. První část práce je zaměřena na teoretická 

východiska problematiky hodnocení spokojenosti zaměstnanců a jsou zde rozebrány 
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jednotlivé pojmy, které s touto problematikou souvisí. Druhá část se zaměřuje na představení 

společnosti XYZ, s.r.o. a v třetí části následuje praktická aplikace hodnocení spokojenosti 

zaměstnanců, která je realizována pomocí dotazníkového šetření. Na základě výsledků 

dotazníkového šetření jsou poté stanoveny doporučení v jednotlivých oblastech. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PROBLEMATIKY 

V této kapitole jsou definovány teoretické předpoklady řízení lidských zdrojů, 

motivace, odměňování, vzdělávání zaměstnanců, pracovní spokojenost a firemní kultura. Dále 

kapitola popisuje metody, které se používají k hodnocení spokojenosti zaměstnanců.  

Při zpracování následující kapitoly bylo vycházeno z dostupných pramenů, které se 

zabývají touto tématikou. 

2.1 Řízení lidských zdrojů 

 Řízení lidských zdrojů se zaměřuje na člověka v pracovním procesu, především na 

jeho získávání, formování, využívání, fungování, dále jeho propojování a organizování 

jednotlivých činností, výsledků jeho práce. Týká se také pracovního chování a schopností 

pracovníků, vztahu k vykonávané práci, k podniku a také ke spolupracovníkům. V neposlední 

řadě se týká osobního uspokojení pracovníků z vykonávané práce, jeho sociálního a 

personálního rozvoje. [12] 

 Do značné míry termíny lidské zdroje a řízení lidských zdrojů nahradily termín 

personální řízení či personální práce. V této práci nebude činěn mezi těmito pojmy rozdíl. 

Řízení lidských zdrojů je označováno jako logicky a strategicky promyšlený přístup k řízení 

lidí, kteří pracují v organizaci a kolektivně i individuálně přispívají k dosažení cílů 

organizace.  Racionální verzi řízení lidských zdrojů tvoří čtyři aspekty: 

- specifická, zvláštní konstelace předpokladů a přesvědčení, 

- stěžejní role liniových manažerů, 

- spoleh na soustavu následně na formování zaměstnaneckých vztahů, 

- strategický impuls poskytující informace pro rozhodování o řízení lidí. [2] 

2.1.1 Modely řízení lidských zdrojů 

 Modely souladu řízení lidských zdrojů zdůrazňují lidi jako zdroje organizace, kteří 

musí být efektivně a kvalitně řízeni a poukazují na to, že postupy řízení a politiky lidských 

zdrojů jsou silně determinovány prostředím a situací a měly by být v souladu s organizačními 

strukturami a strategií organizace a vést k realizaci podnikových strategií.[6] Existuje cyklus 

lidských zdrojů, tvořený ze čtyř příznačných funkcí nebo procesů vykonávaných v organizaci 

– výběr, hodnocení, odměňování a rozvoj. [2]   
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Stochastické modely reprezentují variantu modelů souladu a jsou přizpůsobeny na 

podmínky USA. Stochastické modely řízení lidských zdrojů zdůvodňují, že formy i obsah 

řízení lidských zdrojů jsou měnící v závislosti na strategii organizace. [6] 

 Harvardský model řízení lidských zdrojů říká, že řízení lidských zdrojů zahrnuje 

všechna manažerská rozhodnutí a všechny kroky managementu ovlivňující podstatu vztahu 

mezi organizací a jejími lidskými zdroji (pracovníky). Harvardský systém zdůrazňuje dvojí 

charakter řízení lidských zdrojů. První značí, že linioví manažeři uznávají svou větší 

odpovědnost za dodržování propojení strategie konkurenceschopnosti a personální politiky. 

Druhý říká, že posláním personálního oddělení je definovat politiku a zásady, jimiž se řídí 

realizace a koncipování personálních činností k jejich vzájemné podpoře. [2] 

2.1.2 Aktivity řízení lidských zdrojů  

Řízení lidských zdrojů se zaměřuje na několik aktivit. Nejdůležitější aktivitou je 

rozvoj a vzdělávání pracovníků, do této aktivity se řadí identifikace potřeby vzdělávání, 

plánování a realizace vzdělávání a rozvoje pracovníků zaměřené na klíčové dovednosti, 

znalosti, přístupy a chování, které umožní pracovníkům efektivní vykonávání současné i 

budoucí práce a činí z nich flexibilní pracovní sílu. 

Další důležitou aktivitou je organizační rozvoj pracovníků, který se zaměřuje na 

zabezpečování zdravých vztahů uvnitř organizačních jednotek a také mezi nimi a dále se 

zaměřuje na pomoc pracovním skupinám při iniciování, zvládání a řízení změn. 

Následující aktivitou je formování pracovních úkolů, organizačních struktur a 

pracovních míst. Patří zde definování toho, jak budou integrovány a organizovány úkoly 

pracovníkům, pravomoci a systémy do pracovních míst a ty poté do celé organizace a 

jednotlivých organizačních celků. 

Další aktivita je vytváření personálu organizace, do čehož patří výběr, získávání, 

propouštění a rozmisťování pracovníků, tedy spojování lidí, jejich schopností a představ o 

kariéře s pracovními místy a možnosti kariéry v organizaci. 

Následuje zabezpečování funkčnosti personálního informačního systému a 

personálního výzkumu. Tato aktivita jinými slovy zabezpečuje datovou základnu personální 

práce v organizaci. 
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Plánování lidských zdrojů je další aktivitou, která determinuje personální strategie a 

potřeby lidských zdrojů v organizaci a zajišťuje hledání možností, jak jednotlivé potřeby 

uspokojit. 

Zabezpečování zaměstnaneckých výhod a odměňování je další aktivitou řízení 

lidských zdrojů. Podstatou této aktivity je, aby odměňování a poskytování zaměstnaneckých 

výhod bylo konzistentní a spravedlivé. 

Následují pracovní vztahy, především pak vztahy s odbory. U této aktivity je důležité 

zabezpečení zdravých pracovních vztahů mezi odbory a organizací, a také zajištění zdravých 

zaměstnaneckých vztahů. 

Poslední aktivitou je pomoc pracovníkům, kterou je třeba poskytovat v případech, kdy 

se dostanou do osobních problémů a poskytnutí poradenských služeb jednotlivým 

pracovníkům. [12] 

2.1.3 Činnosti personální práce  

Činnosti personální práce představují výkonnou část personální práce. Je velmi důležité, 

aby zásady a cíle uplatňované při realizování jednotlivých personálních činností (funkcí a 

služeb) byly vzájemně sladěny, provázány a podporovaly se. V malých organizacích bývá 

množství personálních činností užší a některé činnosti jsou prováděny jen v případě potřeby, 

tzn. ne pravidelně. Ve velkých organizacích je škála personálních činností široká a většina 

činností je na denním pořádku. Velké organizace obvykle zaměstnávají specializované 

personalisty na určitý úsek personální práce, případně najímají na personální činnosti 

prováděné jen občas externí specialisty. 

Mezi nejčastější činnosti personální práce patří především: 

- analýza a tvorba pracovních míst, 

- personální plánování, 

- výběr, získávání a přijímání pracovníků, 

- hodnocení pracovního výkonu pracovníků, 

- zařazování pracovníků a ukončování pracovních poměrů, 

- odměňování pracovníků, 

-  vzdělávání, 

- pracovní vztahy, 
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- péče o pracovníky, 

- personální informační systém, 

- průzkum pracovního trhu, 

- zdravotní péče o pracovníky, 

- dodržování platné legislativy v oblasti personalistiky. [12] 

2.1.4 Personální útvar 

 Činnosti a úkoly v oblasti řízení lidských zdrojů jsou záležitostí nejen personálního 

útvaru, ale také neodlučitelnou součástí pracovní náplně všech vedoucích pracovníků 

organizace. Proto je velmi důležité, aby se všichni vedoucí pracovníci připravili na tuto 

pracovní roli a osvojili si znalosti a dovednosti nutné k výkonu personální práce. [12] 

 Personální útvar je ta část organizace, která je specializovaná na řízení lidských 

zdrojů. Zabezpečuje odbornou (poradenskou, usměrňovací, metodologickou, koncepční, 

kontrolní a organizační) stránku personální práce a poskytuje speciální služby v této oblasti, 

nejen vedoucím pracovníkům na veškerých úrovních ale také samotným pracovníkům. [12] 

  Vnitřní organizace personálního útvaru závisí především na velikosti organizace a na 

počtu personálních činností, které organizace zjišťuje sama. V malých organizacích většinou 

personální útvary nejsou nijak rozvinuté a veškeré personální činnosti většinou zajišťuje 

nejvyšší vedoucí pracovník či přímo majitel organizace. Střední organizace mají často 

jednoho specialistu na personální činnosti. Ve velkých organizacích lze vidět někdy i velmi 

velké personální útvary, rozdělené na jednotlivé specializované oblasti personální práce. 

Především v zahraničních dynamických organizacích bývá počet pracovníků personálního 

útvaru neočekávaně velký, jelikož si tyto organizace uvědomují důležitost řízení lidského 

činitele pro úspěšnost organizace. „Koubek (2007, str. 34)říká, že v poslední době lze 

pozorovat určitý nový trend v provádění personální práce v organizacích. Tento trend se 

projevuje v nárůstu tzv. outsourcingu personální práce, který ve svých důsledcích vede ke 

zmenšování personálních útvarů, aniž by docházelo k poklesu jejich významu a k omezování 

jejich pravomocí.“ V žádném případě, ale není možné převést rozhodovací pravomoci na 

takového externího dodavatele. Jeho úkol by měl spočívat v předložení určitých doporučení a 

dále by se organizace měla sama rozhodnout, zdali jich využije či nikoliv. [12] 

 Personální útvar je tvořen personalisty, kteří musí mít důkladné teoretické znalosti a 

praktické schopnosti a dovednosti pro výkon personální práce. Musí se také vyznat 
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v nejrůznějších problémech organizace a být schopen rychle reagovat na tyto problémy 

promítáním důsledků a souvislostí do oblasti personálního řízení. Musí se vyznat ve vnějších 

faktorech ovlivňující fungování a formování pracovní síly organizace, musí mít přehled o 

nejnovějších trendech organizace a musí se orientovat v oblastech technologie a techniky 

používané v organizaci. Musí být také trochu psycholog a trochu právník. [12] 

2.2 Motivace 

 Chování pracovníků ovlivňuje mnoho faktorů, jež jsou ve vzájemné interakci. 

Pracovní chování lidí spoluurčují mnohé individuální a osobnostní charakteristiky a 

očekávání, jejich identifikace s organizací a prací. Na chování pracovníků působí také jednak 

mnohé skutečnosti, které se týkají organizačního klimatu, kultury organizace, vlastní pracovní 

skupiny, systém vedení a řízení lidí a jednak mnoho různých situačních faktorů, důležitým 

aspektem je také subjektivní vnímání situací, podle kterých se poté pracovníci chovají. [11] 

 Teorie motivace zkoumá proces utváření motivace a proces motivování a vysvětluje, 

proč se lidé chovají určitým způsobem při práci a proč vyvíjejí určité úsilí v konkrétním 

směru. Zabývá se spokojeností s faktory, jež vytvářejí motivaci a ovlivňují pracovní výkon. 

[3] Motivaci lze považovat za soubor faktorů reprezentujících vnitřní hnací síly konání 

člověka, které regulují jeho jednání a chování. Pokud pracovník není dostatečně motivován, 

bývá výsledek jeho výkonu málo uspokojivý. Pokud je pracovník naopak nadměrně 

motivován, je jeho snaha být úspěšný a zvítězit extrémně vysoká a taková motivace může 

limitovat jeho jednání a vést až k možné destrukci jeho činnosti. [11] 

2.2.1 Proces motivace  

 Model procesu motivace souvisí s potřebami a naznačuje, že je motivace iniciována 

mimovolným nebo vědomým zjištěním neuspokojených potřeb. Tyto neuspokojené potřeby 

vytvářejí jednotlivá přání něco získat či něčeho dosáhnout. Poté jsou určeny cíle, které mají 

uspokojit tyto přání a potřeby a volí se cesty nebo způsoby chování, od kterých se očekává, že 

přispějí k dosažení stanovených cílů. Pokud je určitého cíle dosaženo, je uspokojena potřeba a 

je pravděpodobné, že chování, které přispělo k cíli se v budoucnu zopakuje v případě, kdyby 

se objevila podobná potřeba. V případě, kdy není cíle dosaženo, je málo pravděpodobné, že se 

tytéž kroky budou napříště opakovat. [2] 
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Obr. 2.1 Proces motivace 

 

 

 

 

Zdroj: ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2007. 800 s. ISBN 978-80-247-1407-3. 

Výše uvedený model zjednodušeně popisuje, jak dochází k motivaci jedinců. Opírá se 

o motivační teorie, založené na potřebách, cílech a očekáváních.  

2.2.2 Vnitřní a vnější motivace  

 K pracovní motivaci může dojít dvěma způsoby. V prvním případě motivují lidé sami 

sebe hledáním, nalézáním a vykonáváním práce, jež uspokojuje jejich potřeby. Ve druhém 

případě jsou lidé motivováni managementem organizace prostřednictvím určitých metod, jako 

je povyšování, odměňování, pochvala atd. Tyto dva přístupy k motivaci lze charakterizovat 

jako: 

- vnitřní motivaci – je definována faktory, které si lidé sami vytvářejí a faktory, které 

ovlivňují lidi, aby se chovali určitým způsobem nebo se vydali určitým směrem. Tyto 

faktory vytvářejí odpovědnost, volnost konat, příležitost využívat a rozvíjet schopnosti 

a dovednosti, podnětná a zajímavá práce a příležitost k postupu v hierarchii 

pracovních funkcí. 

- vnější motivaci – je formulována tím, co se dělá pro lidi, aby byli motivováni. Je 

tvořena odměnami (zvýšení platu, povýšení, pochvala) a také tresty (jako odepření 

platu, disciplinární řízení nebo kritika). 

 Vnitřní motivátory mají hlubší a dlouhodobější účinek, jelikož jsou součástí jedince a 

ne vnucené mu z vnějšku. Vnější motivátory mají bezprostřední a výrazný účinek, ale 

nemusejí nutně působit dlouhodobě. [2] 

 

Stanovení cíle 

Potřeba Podniknutí kroků 

Dosažení cíle 
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2.2.3 Teorie motivace 

Jednotlivé přístupy k motivaci jsou založeny na teoriích motivace, nejvlivnějšími jsou 

následující tři teorie. 

Teorie instrumentality říká, že člověk bude motivován k práci, za předpokladu, že tresty a 

odměny budou přímo provázány s jeho výkonem. Tím pádem jsou odměny závislé na 

skutečném výkonu. Instrumenalita je přesvědčení, že pokud uděláme jednu věc, bude to mít 

za následek věc jinou a ve své nejhrubší podstatě tvrdí, že lidé pracují pouze pro peníze. [2] 

Teorie zaměřené na obsah, které jsou také známé jako teorie potřeb, tvrdí, že obsah 

motivace tvoří potřeby. Neuspokojená potřeba vytváří stav nerovnováhy a napětí. Ke 

znovunastolení rovnováhy je potřeba rozpoznat cíl, který uspokojí tuto potřebu. Je zároveň 

třeba zvolit způsob chování, vedoucí k dosažení uvedeného cíle. [2] 

Teorie zaměřené na proces mohou být pro manažery užitečnější než teorie zaměřené na 

obsah, jelikož poskytují realističtější vodítko pro motivování lidí. Teorie kladou důraz na 

psychologické síly nebo procesy, ovlivňující motivaci a také na základní potřeby. Zabývají se 

tím, jak lidé vnímají jejich pracovní prostředí a způsoby, jak je chápou a interpretují. [2] 

Maslowova hierarchie potřeb [2], [11] 

 Maslow formuloval hierarchii lidských potřeb, která je systémem pěti hlavních 

kategorií potřeb, které jsou společné pro všechny lidi. Potřeby jsou hierarchicky klasifikovány 

od nejnižších po nejvyšší. 
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Obr. 2.2 Maslowova pyramida 

 

Zdroj: TOMAN, Miloš. Centrum tradičního maloobchodu [online]. 2013-01-31 [cit. 2013-03-

06]. Dostupné z: http://www.jakzvladnoutmaloobchod.cz/management/kde-zacina-aktivni-

prodej 

 Maslow tvrdí, že k existenci vyšších potřeb je nutné uspokojení potřeb nižších, to 

znamená, že v případě uspokojení nižší potřeby se stává potřeba vyšší dominantní a jedinec se 

poté soustředí na uspokojení vyšší potřeby. Potřeba seberealizace podle Maslowa nemůže být 

nikdy uspokojena. I když nižší potřeby jako motivátory dočasně usnou, stále existují a lidé se 

k nim soustavně vracejí. 

Herzbergův dvoufaktorový model [2],[11] 

 Herzberg ve svém modelu rozlišil skupinu faktorů, které se váží k osobnosti a faktorů, 

vztahující se k objektivním vnějším podmínkám práce. První skupina faktorů je nazývána 

motivátory či satisfaktory. Druhá skupina je označována jako dissatisfaktory, hygienické 

vlivy či frustrátory. Motivátory neboli satisfaktory jsou považovány za činitele ovlivňující 

pozitivně či negativně pracovní spokojenost jedince (pracovní úsilí a výkon). Oproti tomu 

dissatisfaktory v případě optimálního stavu nepůsobí na spokojenost pracovníků, v případě 

svého negativního stavu ovlivňují nespokojenost pracovníků. V případě, že jsou hygienické 

vlivy v nepořádku, člověk pociťuje nespokojenost, pokud jsou v pořádku, člověk si je 

neuvědomuje. 

 Mezi satisfaktory s pozitivním účinkem (faktory ovlivňující spokojenost pracovníků) 

patří zajímavá práce, odpovědnost, úspěšný výkon, možnost postupu, vyslovené uznání.  
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 Mezi dissatisfaktory s pozitivním účinkem (faktory nepůsobící na spokojenost) patří 

plat, vysoký status, dobrá personální a podniková politika a jistota pracovního místa. 

 Mezi satisfaktory s negativním účinkem (faktory ovlivňující nespokojenost 

pracovníků) patří nedostatek uznání, neúspěšný výkon, žádná odpovědnost, nudná práce, 

nedostatek příležitost k seberealizaci a překážky v postupu. 

 Mezi dissatisfaktory s negativním účinkem (faktory působící na nespokojenost) patří 

nejistota pracovního místa, špatné pracovní podmínky, nízký status, špatná personální a 

podniková politika. 

2.3 Odměňování 

 Odměňování se řadí mezi nejvýznamnější personální činnosti. V dnešní době 

odměňování neznamená pouze plat nebo mzdu nebo jiné formy peněžní odměny, ale také 

zahrnuje formální uznání (pochvalu), povýšení nebo nejrůznější zaměstnanecké výhody či 

vzdělávání, poskytované firmou pracovníkům. Mimo peněžní formy odměňování existují tedy 

i nepeněžní formy, přičemž některé z nich lze vyjádřit v penězích a některé nelze. Veškeré 

odměny tvoří tzv. odměnu celkovou. [12] 

2.3.1 Řízení odměňování 

 Řízení odměňování zahrnuje definování a realizaci strategie a politiky, které mají za 

úkol odměňovat pracovníky spravedlivě, slušně a důsledně v souladu s jejich hodnotou pro 

organizaci a s jejich přispěním k plnění strategických cílů organizace. Zabývá se realizací, 

udržováním a vytvářením systémů odměňování s cílem uspokojení potřeb organizace i všech 

zainteresovaných stran. [2] 

Cíle řízení odměňování zahrnují tyto složky: [2] 

- odměňovat lidi dle toho, jak jsou pro danou organizaci hodnotní a na základě toho je 

platit; 

- odměňovat lidi za hodnotu, kterou tvoří; 

- odměňovat správně, aby bylo jasné, co je důležité z hlediska výsledků a chování; 

- tvořit kulturu výkonu; 
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- získávat u lidí oddanost a angažovanost a motivovat je; 

- pomáhat při získávání a udržování potřebných a vysoce kvalifikovaných pracovníků; 

- tvořit pozitivní vztahy mezi zaměstnanci a psychologickou smlouvu; 

- odměňovat rovným způsobem; 

- fungovat důsledně, transparentně, průhledně, srozumitelně a spravedlivě. 

2.3.2 Systém odměňování 

 Vychází ze strategie firmy a musí podporovat veškeré klíčové prvky. Výsledkem je 

aktivní, motivující a účinný systém, který naplňuje princip spravedlivé odměny za vykonanou 

práci. Systém odměňování musí vycházet ze vzájemně propojené politiky odměňování, 

procesů a praktických postupů při odměňování zaměstnanců. [4] 

Systém odměňování pracovníků by měl plnit tyto úkoly: [11] 

- přilákat potřebnou kvalitu a počet uchazečů o zaměstnání v organizaci; 

- stabilizovat žádoucí pracovníky; 

- odměňovat pracovníky za dosažené výsledky, úsilí, zkušenosti, loajalitu a schopnosti; 

- napomoci v ziskových organizacích k dosažení konkurenceschopného postavení na 

trhu; 

- být racionální, odpovídající zdrojům organizace; 

- být akceptován zaměstnanci; 

- být v souladu s právními normami; 

- musí hrát důležitou roli v motivaci pracovníků (aby pracovali co nejlépe). 

2.3.3 Složky odměňování 

 Mezi základní složky odměňování patří základní peněžní odměna a dodatečné peněžní 

odměny – pevné a pohyblivé mzdy a platy, zaměstnanecké výhody, nepeněžní odměny 

(uznání, ocenění, odpovědnost, úspěch, osobní rozvoj) a procesy řízení pracovního výkonu. 

[11] 
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Tab. 2.1 - Model celkové odměny 

Peněžní odměny: 

- základní mzda/plat 

- zásluhová odměna 

- peněžní bonusy 

- akcie 

- podíly na zisku 

Zaměstnanecké výhody: 

- příspěvky na penzijní připojištění a 

soukromé životní pojištění 

- dovolená 

- zdravotní péče 

- jiné funkční výhody 

Vzdělávání a rozvoj: 

- vzdělání, výcvik a rozvoj na 

pracovišti 

- řízení pracovního výkonu 

- kariérní rozvoj 

Pracovní prostředí: 

- základní hodnoty organizace 

- kvalita a styl vedení 

- tvorba pracovních míst 

- uznání a úspěch 

- kvalita pracovního života 

- řízení talentů 

- rovnováha mezi mimopracovním a 

pracovním životem 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Armstronga 2007 

 Horní dva kvadranty (peněžní odměny a zaměstnanecké výhody) reprezentují 

transakční odměny. Mají peněžní povahu a jsou důležité pro stabilitu a získávání pracovníků, 

ale je zde riziko kopírování ze strany konkurence. Oproti tomu dolní dva kvadranty 

(vzdělávání a rozvoj a pracovní prostředí) relační odměny jsou důležité pro zvyšování 

hodnoty transakčních odměn. [2] 

2.3.4 Mzdové formy 

 Úkolem mzdových forem je ocenit (mzdou) výsledky práce pracovníka, jeho pracovní 

výkon, chování a schopnosti. Mezi mzdové formy patří: 

- časová mzda či plat, 

- úkolová mzda, 

- podílová mzda, 



19 

 

- mzda za očekávané výsledky práce, 

- mzda a plat za znalosti a dovednosti, 

- mzda a plat za přínos, 

- dodatkové mzdové formy (odměna za úsporu času, prémie, osobní ohodnocení, 

odměňování zlepšovacích návrhů, podíly na výsledcích organizace, zaměstnanecké 

akcie, příplatky, ostatní výplaty) 

 Některé mzdové formy mohou mít nedostatečný pobídkový charakter, například 

časová mzda nebo plat. [12] 

Časová mzda/plat 

 Časová mzda či plat je hodinová, týdenní nebo měsíční částka, kterou dostane 

pracovník za svou odvedenou práci. U dělnických prací se většinou jedná o hodinovou mzdu, 

u nedělnických kategorií jde obvykle o měsíční plat. Časové mzdy a platy patří mezi 

nejpoužívanější základní mzdové formy. [12] 

 Základní úlohou systému časových mezd a platů je vytvořit systém a strukturu pro 

spravedlivé a srovnatelné odměňování pracovníků, závislé na jejich pracovním výkonu a 

úkolech. [11] 

Úkolová mzda [12] 

Úkolová mzda patří mezi nejjednodušší a nejpoužívanější typ pobídkové formy. Při 

úkolovém odměňování je pracovník placen určitou částkou za jednotku odvedené práce. 

Úkolové mzdy se dělí na mzdu s rovnoměrným průběhem závislosti mzdy na výkonu, kdy je 

odměna za jednotku práce založena na tom, co se považuje za spravedlivou odměnu pro 

průměrného pracovníka. Další formou je úkolová mzda s diferencovaným průběhem 

závislosti mzdy na výkonu, podle které existuje jedna sazba za kus pro veškeré přijatelné kusy 

až do stanoveného množství nebo určité normy. 

 Je třeba zajistit, aby množství a kvalita vykonané práce byla kontrolovatelná a 

zjistitelná. Dále je třeba zajistit, aby byla práce organizačně zabezpečena a pracovník mohl 

využívat fond své pracovní doby. Musí být také jasně stanoveny a kontrolovány pracovní a 
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technologické postupy a zásady hospodaření se zdroji a nesmí být ohroženo zdraví a 

bezpečnost pracovníka. 

Podílová mzda [12] 

 Podílová neboli provizní mzda je odměna pracovníka závislá (zcela nebo zčásti) na 

prodaném množství. Existují dvě varianty podílové mzdy, buď se jedná o přímou podílovou 

mzdu, nebo má pracovník garantovaný základní plat a k němu dostává provizi za prodané 

množství. Další možností je zálohovaná provizní mzda, kdy pracovník dostane měsíční 

zálohu, která je poté odečtena od provize. Výhodou je přímý vztah výkonu k odměně. 

Nevýhodou je pro pracovníka nemožnost ovlivnit faktory, které nemá pod kontrolou. 

Mzdy za očekávané výsledky práce [12] 

Mzda za očekávané výsledky práce se řadí mezi méně známé mzdové formy. Říká se 

jim také penzumové mzdy, což svědčí o tom, že se jedná o odměny za sjednaný soubor prací, 

za sjednaný výkon, který se pracovník zaváže odvádět nebo odvést v odpovídajícím množství 

a kvalitě za určité období. Pro úspěšné uplatnění této formy je nutné přesné stanovení 

očekávaných výsledků a způsoby jejich kontroly, přesné a podrobné plánování vymezení 

přesných pracovních postupů a existence zdůvodněných norem spotřeby práce. Používají se 

především u dělnických pozic a nižších a středních vedoucích pracovníků. Charakteristickým 

příkladem této formy je smluvní mzda, ale řadí se zde také mzdy s měřeným denním 

výkonem nebo programové mzdy. 

Mzdy a platy za znalosti [12] 

 Jedná se o poměrně nový pobídkový způsob odměňování. Tato forma váže odměnu 

s tím, zda je pracovník schopen efektivně a kvalifikovaně vykonávat úkoly skupiny různých 

pracovních míst nebo prací. Jednotlivé dovednosti a znalosti lze poté rozšiřovat na stejné 

úrovni nebo prohlubovat na úrovni vyšší. Je zde ale riziko, že pracovník bude umět kdeco, ale 

nic na pořádné úrovni. Alternativou mezd a platů za dovednosti a znalosti jsou mzdy a platy 

za schopnosti. Schopnosti zahrnují odbornou způsobilost, odborné schopnosti, kvalifikaci a 

schopnosti žádoucího či odpovídajícího chování. Mzdy a platy za schopnosti mimo 

dovedností a znalostí odměňují také nově získané či existující schopnosti efektivního 

pracovního výkonu. 
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Mzdy a platy za přínos [12] 

 Přínos je dán schopnostmi a výsledky, kterých pracovník při dosahování úkolů 

uplatňuje. Mzdy a platy za přínos v sobě spojují odměňování za schopnosti a odměňování za 

výsledky, tedy to, co pracovník do své práce vkládá. Je to kombinace odměn za budoucí 

úspěch a dosavadní výkon. Tato mzdová forma je typická při uplatňování koncepce řízení 

pracovního výkonu a považuje se za vhodný motivační nástroj ke zvyšování nejen výkonu, 

ale také k rozvoji schopností, také za vhodný nástroj pro získávání a stabilizaci schopných a 

vzdělaných pracovníků. 

Dodatkové mzdové formy [12] 

 Dodatkové mzdové formy se zpravidla používají k odměňování zásluhy či výkonu, 

případně obojího. Často se využívají ke zvýšení nedostatečně pobídkové časové mzdě nebo 

platu. Bývají vázány na kolektivní či individuální výkon, mohou být jednorázové nebo 

periodicky opakující se, některé jsou určeny pro dělnické kategorie, jiné pro manažery. Do 

této kategorie se řadí: 

- Prémie – můžou být periodicky opakující se za určité období s jasnou závislostí na 

výkonu. Nebo mohou být jednorázové prémie (mimořádná odměna, bonus), mají spíše 

individuální formu. 

- Osobní ohodnocení (osobní příplatek) – využívá se u ohodnocení náročnosti práce a 

dlouhodobých výsledků pracovníků. Výše osobního ohodnocení je dána procentem ze 

základního platu. Je to individuální forma odměňování. 

- Odměňování zlepšovacích návrhů – patří mezi pobídkové formy a je odvozena od 

přírůstku zisku či od poklesu nákladů, které prokazatelně souvisejí se zlepšovacím 

návrhem.  

- Zaměstnanecké akcie – se také řadí mezi pobídkové formy odměňování. Firmy většinou 

nabízejí svým pracovníkům po určitou dobu akcie ke koupi za určitou cenu v závislosti na 

platu, době zaměstnání a organizaci a zisku organizace. Akcie mohou být 

neobchodovatelné, ale také volně obchodovatelné 

- Scanlonův systém – jedná se o prémiování, které je založené na úspoře nákladů práce 

s cílem stimulovat pracovníky, aby navrhovali změny, které přispívají k růstu 



22 

 

produktivity práce. Dle Scanlonova systému jsou všem pracovníkům vyplaceny úspory 

nákladů a ne jen pracovníkovi, jež předložil návrh. 

- Příplatky – mohou být povinné či nepovinné, na kterých se dohodla organizace s odbory 

v rámci kolektivního vyjednávání, případně je organizace dobrovolně poskytuje 

pracovníkům. Povinné příplatky jsou například příplatek za práci ve svátek, za práci ve 

ztíženém a zdraví škodlivém prostředí, za práci přesčas, v sobotu a neděli, za práci v noci 

a za vedení či zastupování. Mezi nepovinné příplatky se řadí například příplatky na 

dopravu do zaměstnání, na ubytování, na oděv a ostatní příplatky.  

- Ostatní výplaty – představují dodatečné zvýhodnění pracovníků. Řadí se zde například 

13. plat, příspěvek na dovolenou, příspěvek k životnímu či pracovnímu výročí a vánoční 

příspěvek. 

2.3.5 Zaměstnanecké výhody 

 Zaměstnanecké výhody se řadí mezi složky odměn, které jsou poskytované navíc 

k různým formám peněžních odměn a které poskytuje organizace pracovníkům jen za to, že 

pro ni pracují. Zahrnují položky, jež nejsou přímo odměnou a nebývají obvykle vázány na 

výkon pracovníka. [2] 

Cíle zaměstnaneckých výhod: [2] 

- poskytnutí konkurenceschopného a atraktivního souboru celkových odměn, které by 

umožnily nejen získat, nýbrž i udržet vysoce kvalifikované pracovníky; 

- uspokojení osobní potřeby zaměstnanců; 

- posilování vědomí a oddanosti závazku pracovníků vůči organizaci; 

- poskytování daňově zvýhodněného způsobu odměny některým pracovníkům. 

 Tyto cíle v sobě nemají ovlivňování motivace pracovníků, ale z dlouhodobého 

hlediska mohou zlepšovat výkon, oddanost a angažovanost organizace. 

 Odbory obvykle vytvářejí při kolektivním vyjednávání tlak na poskytování 

zaměstnaneckých výhod, jež jsou často předmětem kolektivních smluv.  Zkušenosti říkají, že i 

průměrný pracovník má i při značném množství zaměstnaneckých výhod v organizaci jen 

malou představu o tom, co mu organizace může poskytnout. Písemné materiály, jež informují 
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o zaměstnaneckých výhodách, jsou někdy obtížně srozumitelné pro pracovníky a organizace 

obvykle nevyvíjí přílišné úsilí, aby informovala své pracovníky o zaměstnaneckých 

výhodách. [12] 

Organizace by měla zajistit, aby informace byly pro pracovníky nejen srozumitelné, 

nýbrž i jasné. Toho organizace může dosáhnout, když jsou informace písemně zaslány 

adresně každému pracovníkovi, vhodné je také využívat různých vhodně umístěných plakátů, 

schůzí, porad či podnikového rozhlasu. [12] 

Pokud organizace stojí o to, aby zaměstnanecké výhody měly příznivý dopad na 

motivaci pracovníků, jejich stabilitu a spokojenost a také na dobré vztahy s odbory, měla by 

se zajímat o to, které zaměstnanecké výhody zaměstnanci preferují. [12] 

Obvykle nabízejí organizace striktní soubor výhod, který je vybrán personálním 

útvarem nebo vedením organizace. Řadoví zaměstnanci však můžou mít odlišné potřeby a 

představy než jak to vidí vedení organizace či personální útvar. Pracovníci mají odlišné 

preference v oblasti zaměstnaneckých výhod, jež jsou ovlivněny různými faktory (věk, 

rodinný stav, bydliště, doba zaměstnání apod.). Jelikož existují tyto rozdíly dané preferencemi 

různých pracovníků, některé organizace nabízejí volitelný systém zaměstnaneckých výhod či 

jejich částí – tzv. kafetéria systém. U kafatéria systému má pracovník možnost výběru těch 

zaměstnaneckých výhod (takového souboru zaměstnaneckých výhod), které jsou pro něj 

nejzajímavější. [12] 

Hlavní typy zaměstnaneckých výhod: [2] 

- penzijní systémy – všeobecně jsou považovány za nejdůležitější zaměstnaneckou výhodu; 

- osobní jistoty – řadí se zde výhody, posilující osobní jistoty pracovníků a jejich rodin 

formou zdravotního, nemocenského, životního či úrazového pojištění; 

- finanční výpomoc – jedná se o půjčky, pomoc při stěhování, výpomoc při koupi domu, 

slevy na služby a zboží poskytované či vyráběné podnikem; 

- osobní potřeby – kompetence, které jsou vyjádřením vzájemného vztahu mezi domácími 

potřebami či povinnostmi a prací, například péče o děti, dovolená na zotavenou či jiné 

druhy dovolené, posilovny, rekreační zázemí, poradenství při odchodu do důchodu, 

přerušení kariéry, finanční poradenství a osobní poradenství v krizovém období; 
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- pohonné hmoty a podnikové automobily – dosud velmi oceňovaná výhoda i přes to, že 

jsou automobily v dnešní době mnohem výrazně zdaňovány; 

- jiné výhody – zvyšují životní úroveň zaměstnanců, například příplatky na ošacení, 

dotované stravování, kreditní karty, mobilní telefony a úhrada telefonních výloh. 

2.4 Vzdělávání a rozvoj pracovníků 

 Nároky na dovednosti a znalosti člověka v dnešní moderní společnosti se stále mění, a 

aby mohl člověk fungovat jako pracovní síla a aby byl zaměstnatelný, musí své dovednosti a 

znalosti nepřetržitě rozšiřovat a prohlubovat. Formování pracovních schopností a vzdělávání 

se v moderní společnosti stává celoživotním procesem. [2] 

 Základními faktory pro úspěšné podnikání jakékoliv organizace je připravenost na 

změny a flexibilita. Flexibilní lidé jsou základním stavebním kamenem flexibilní organizace. 

Tito lidé jsou jednak připraveni na změnu a jednak změnu podporují a akceptují. Z toho 

vyplývá, že nejdůležitějším úkolem personálního útvaru je péče o formování pracovních 

schopností pracovníků organizace. [2] 

 Dnes již nestačí vzdělávat pracovníky pomocí tradičních způsobů, jakými je například 

přeškolování, zácvik a doškolování, ale neustále více se jedná o rozvojové aktivity, zaměřené 

nejen na formování širšího rejstříku dovedností a znalostí než požaduje momentální pracovní 

místo, ale také formování osobnosti pracovníků, přizpůsobování jejich kultury kultuře 

organizace a formování jejich hodnotových orientací. Tyto rozvojové aktivity vytváří 

flexibilitu pracovníků a jejich připravenost na jednotlivé změny. [2] 

 Nejčastějšími důvody toho, proč se musejí organizace věnovat vzdělávání a rozvoji 

svých pracovníku jsou následující. [2] 

- Neustálé objevování nových poznatků a neustálý vznik nových technologií, což má za 

následek, že dovednosti a znalosti lidí neustále rychleji zastarávají. 

- Výraznější proměnlivost lidských potřeb a tím i proměnlivost trhu výrobků a služeb, což 

vyžaduje pružné reakce organizací a tím i jejich pracovníků. 

- Častější změny technologie a techniky v organizacích. 

- Častěji jsou zaváděny organizační změny, které musejí pracovníci zvládat. 
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- Zvyšování proměnlivosti podnikatelského prostředí a jednotlivé organizace na to musejí 

umět reagovat. 

- Rozvoj informačních technologií a jejich užití v organizacích. 

- Internacionalizace a globalizace hospodářských aktivit a z toho vyplývající nutnost 

komunikovat a podnikat v internacionálním prostředí a pohybovat se. 

- Nezbytnost snižovat náklady a lépe využívat technické zařízení a technologie. 

- K dobré zaměstnavatelské pověsti organizace přispívá péče o vzdělávání a rozvoj 

pracovníků a usnadňuje to získávání a stabilizaci pracovníků. 

Personální činnost vzdělávání pracovníků zahrnuje tyto aktivity:  

- Asimilace pracovních schopností pracovníků neustále se měnícím potřebám a 

požadavkům pracovního místa.  

- Růst užitečnosti pracovníků, aby měli alespoň zčásti znalosti a dovednosti k vykonávání 

jiných pracovních míst, pomocí čehož dochází k rozšiřování pracovních schopností. 

- Neméně důležité je však i péče o rekvalifikaci pracovníků, tj. proces, kdy pracovník, jež 

má povolání, které organizace již nepotřebuje, je přeškolován na jiné potřebné povolání. 

- Obvykle je nutné u nových pracovníků přizpůsobovat jejich pracovní schopnosti 

specifickým požadavkům daného pracovního místa, používané technologii, technice, 

stylu práce v organizaci apod. 

- Vytváření pracovních schopností v rámci moderního personálního řízení přesahuje 

hranice pouhé odborné způsobilosti a neustále více zahrnuje také vytváření osobnosti 

pracovníka. [12] 

2.4.1 Neformální vzdělávání  

 Neformální vzdělávání je jinými slovy učení se pomocí zkušeností. Lidé se mohou 

naučit až 70% toho, co vědí o své práci pomocí procesů, které nejsou nijak organizovány tzn. 

neformálně. [2] 

Mezi výhody neformálního vzdělávání patří především to, že úsilí, které je věnované 

na učení, odpovídá bezprostřednímu prostředí a je na ně zaměřené. Další výhodou je, že 
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dosáhnout znalostí věci lze provádět spíše postupně. Vzdělávající se pracovníci určují jakým 

způsobem znalosti, které potřebují, získají a mohou snadno přenášet to, co se naučily do 

praxe. [2] 

Nevýhody neformálního vzdělávání spočívají v tom, že je to otázka možností, někdo 

je využije, jiný nemusí tuto příležitost využít. Další nevýhoda je ta, že neformální vzdělávání 

může být nesoustavné a neplánované, z čehož vyplývá, že nemusí uspokojovat potřeby na 

vzdělávání jedince nebo organizace. Vzdělávající se pracovníci si můžou vybrat špatné zvyky. 

[2] 

Neformální vzdělávání probíhá na pracovišti třemi formami: 

- Seminář (workshop) – je místo kde dochází k učení. Toto místo je od místa práce 

prostorově odděleno. 

- Pracoviště jako prostředí, na kterém dochází k vzdělávání pracovníků. 

- Práce a učení jsou neoddělitelně provázány. [2] 

2.4.2 Formální vzdělávání 

 Formální vzdělávání je systematické, důkladné a plánované a využívá strukturované 

vzdělávací programy, které se skládají z instruktáže a praktického vyzkoušení se naučené 

látky. [2]  

 Formální vzdělávání se realizuje ve vzdělávacích institucích, jejichž cíl, funkce, 

prostředky, způsoby hodnocení a obsah jsou definovány a legislativně vymezeny. Typickou 

vzdělávací institucí je například škola. Absolvování formálního vzdělávání je většinou 

potvrzeno certifikátem. [18] 

2.5 Pracovní spokojenost 

 Termín pracovní spokojenost nebo spokojenost s prací se týká především pocitů a 

postojů, které mají lidé ve vztahu k jejich práci. Příznivé a pozitivní postoje ve vztahu k práci 

značí spokojenost s prací neboli pracovní spokojenost. Nepříznivé a negativní postoje ve 

vztahu k práci naopak vyjadřují pracovní nespokojenost. [2]  

Z pracovníkova pohledu může být spokojenost s prací vázána a spojena s radostí 

z práce, seberealizací, ale také s určitým sebeuspokojením a následnou pasivitou. Pracovníci 

obvykle vyjadřují svůj subjektivní vztah k práci specifickým hodnocením jejího obsahu a 
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povahy podmínek, za kterých je vykonávána. Navenek se spokojenost projevuje 

v konkrétních postojích jednotlivých pracovníků, které mohou být k působícím skutečnostem 

v spíše pozitivním či negativním vztahu. Přitom se může jednat pouze o dílčí postoje 

k určitým aspektům práce a zařazení pracovníka. [14] 

Za faktory ovlivňující spokojenost s prací jsou považovány nejčastěji vnější a vnitřní 

motivační faktory, sociální vztahy s pracovní skupinou, kvalitou řízení a mírou, v které jsou 

jedinci úspěšní či neúspěšní ve své práci. [2] 

Všeobecně uznávané přesvědčení, že růst spokojenosti s prací vede ke zlepšenému 

výkonu pracovníků, není nijak dokázané, jelikož výzkumem nebyl zjištěn žádný silný 

pozitivní vztah mezi výkonem a spokojeností. Lze tedy tvrdit, že spokojenost s prací nevede 

k vysokému výkonu, ale naopak vysoký výkon vede ke spokojenosti s prací. Spokojený 

pracovník nemusí být nutně produktivním pracovníkem a pracovník, jež odvádí mnoho práce, 

nemusí být vždy spokojeným pracovníkem. Lidé jsou motivování k dosahování určitých 

předem stanovených cílů a jsou spokojeni, když dosáhnou těchto cílů pomocí zlepšeného 

výkonu. Zlepšení výkonu lze dosáhnout pomocí poskytnutí pracovníkům příležitosti k výkonu 

a zajištěním potřebných znalostí a dovedností a odměňováním pracovníků za dobrou práci 

pomocí peněžních i nepeněžních odměn. Někteří lidé samozřejmě mohou být sami o sobě 

spokojeni s prací, ale nejsou nijak motivováni k lepšímu a pilnějšímu pracovnímu výkonu. [2] 

2.5.1 Zkoumání pracovní spokojenosti  

 Úroveň pracovní spokojenosti je možné zkoumat pomocí anket. Existují čtyři 

možnosti jejich realizace. 

Využití strukturovaných dotazníků – které mohou být distribuovány všem 

pracovníkům nebo určitému vzorku pracovníků. Dotazníky mohou být vytvořeny speciálně 

pro danou organizaci nebo mohou být standardizované. Výhodou standardizovaných 

dotazníků je, že jsou důkladně prověřeny, jelikož byly použity a vyzkoušeny v mnoha 

organizacích a jsou většinou k dispozici normy, pomocí nichž lze porovnávat výsledky. Je 

možno provádět také benchmarking, který porovnává organizaci s jinými organizacemi 

v určitých předem stanovených kritériích. Ke standardizovanému dotazníku mohou být 

přidány oblasti či otázky důležité pro organizaci. Dotazník vytvořený speciálně pro organizaci 

lze použít pro konkrétní důležité oblasti. Výhodou strukturovaných dotazníků je jejich 

relativní nízká cena, zejména při větším počtu respondentů. 
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Využití rozhovorů – přičemž se může jednat o rozhovory s otevřenými otázkami nebo 

o rozhovory, které jdou více do hloubky, při kterých lze volně diskutovat o širokém okruhu 

záležitostí. Mohou být použity také polostrukturované rozhovory, při kterých je použit 

seznam bodů, týkající se určitých témat, kterých by se měly obě strany držet. Vzácně se 

mohou rozhovory přísně strukturovat. Dává se ovšem přednost individuálním rozhovorům, 

jelikož ty jsou schopné odhalit skutečné názory. Individuální rozhovory jsou však časově a 

finančně náročné a jejich analýza je nesnadná. Rychlým způsobem kontaktu s velkým počtem 

respondentů jsou diskuze vedené prostřednictvím konkrétně zaměřených skupin. Výsledky 

ovšem není jednoduché kvantifikovat a někteří lidé mají problémy s vyjádřením svých názorů 

na veřejnosti. 

Kombinace rozhovoru a dotazníku – lze považovat za ideální způsob, jelikož se jedná 

o kombinaci kvantitativních údajů z dotazníku a kvalitativních údajů z rozhovoru. Je 

doporučováno, aby dotazníky byly provázány rozhovory jdoucími do hloubky, a to i 

v případě, kdy z omezeného časového hlediska je zkoumán jen omezený vzorek lidí. Jinou 

možností je nechat skupinu lidí odpovídat na otázky dotazníku a poté s touto skupinou vést 

diskuzi o odpovědích na jednotlivé otázky. Přispívá to k lepšímu kvantitativnímu zpracování 

analýzy na základě dotazníků a zároveň to skupině umožňuje vyjádřit své pocity obšírněji. 

Použití diskusních skupin – zaměřených na určité záležitosti jsou reprezentativním 

vzorkem pracovníků, jejichž názory a postoje týkající se organizace a jejich práce se šetří. 

Důležitými znaky diskusní skupiny jsou informovanost, důvěryhodnost, konstruktivnost a 

strukturovanost. [2] 

2.6 Firemní kultura 

 Termín kultura souvisí se stykem člověka s přírodou, s péčí a kultivací, která z přírody 

vytváří vhodné místo k lidskému obývání. Firemní kultura představuje nestejnorodou, ovšem 

vnitřně propojenou soustavu vnitrofiremních faktorů a podmínek, které podstatným způsobem 

ovlivňují provoz, výkonnost, rozvoj a úspěšnost firmy. Tento souhrn zahrnuje normy, firemní 

hodnoty, způsoby chování, vzory, zvyklosti, ceremoniály a rituály, firemní etiku, úroveň 

vyspělosti pracovních prostředků, postupů a metod, způsoby řízení a organizace, přístupy 

k zaměstnancům, jednání firmy s obchodními partnery, zákazníky a veřejností. Základem 

firemní kultury jsou sdílené a uznávané firemní hodnoty. [4] 
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 Mezi firemní hodnoty bývají většinou řazeny hodnoty, jako je vstřícnost vůči 

zákazníkům, prospěch zaměstnanců organizace, vstřícnost vůči klientům, etičnost chování, 

jakost a prvotřídnost produktů, vysoká výkonnost, flexibilita, jedinečnost, výjimečnost, 

společenská prospěšnost počínání firmy, excelence, obětavost ve prospěch celku. Je třeba 

rozlišovat hodnoty, jež firma vyhlašuje a na něž bývá hrdá a skutečně sdílenými a 

uznávanými hodnotami. [4] 

2.6.1 Vytváření firemní kultury  

Hodnoty a normy, které tvoří základnu kultury, jsou formovány čtyřmi způsoby.  

- Kulturu vytvářejí takzvaní vůdci v organizaci, zejména ti, jež vytvářeli kulturu také 

v minulosti. Lidé se ztotožňují s vůdci a všímají si, čemu věnují vůdci pozornost, a berou 

je za své vzory. 

- Kulturu také vytvářejí takzvané kritické případy, což jsou významné události, v kterých 

lidé nacházejí poučení o nežádoucím nebo žádoucím chování. 

- Kultura se formuje a upevňuje díky potřebě udržovat co nejefektivnější pracovní vztahy 

mezi členy v organizaci a to upevňuje a vyváří hodnoty a očekávání. 

- Kulturu značně ovlivňuje prostředí, v němž se organizace nachází. Vnější prostředí může 

být neměnné či poměrně dynamické. [2] 

2.6.2 Typy firemní kultury  

 Častým typem firemní kultury, jež je charakteristický pro některé začínající firmy 

s méně zkušeným managementem, je nevyhraněný typ neefektivní firemní kultury. Tato slabá 

a interně nesourodá firemní kultura většinou bývá výsledkem neprofesionálního řízení, které 

se projevuje především tápáním, nerozhodností a vyčkáváním managementu, váhavostí, 

manažerskou neefektivností a rozpačitostí, řízením prostřednictvím vzkazů, dáváním 

nejednoznačných příkazů, nedodržováním slova a započatého postupu, využíváním intrik, 

nespolehlivostí přijatých rozhodnutí apod. 

 Druhým častým typem firemní kultury je paternalistický typ firemní kultury. Je pro 

něj příznačná silná mocenská pozice vlastníka či vůdčí osobnosti, provázaná s jeho osobností 

a většinou s uplatňováním prvků jisté libovůle při prosazování a řízení zájmů organizace. 
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 Následujícím typem firemní kultury se nazývá tradicionalistická firemní kultura. Tato 

kultura je založena na uznávání závazného tradičního hodnotového systému a vyznačuje se 

oddanými postoji zaměstnanců a manažerů vůči firmě a vzdáním se jejich osobních 

schopností a zájmů ve prospěch firmy. Tradicionalistická firemní kultura oceňuje takové 

lidské vlastnosti, jako jsou například obětavost, věrnost firmě, spolehlivost, seniorita a 

dlouhodobé členství. Tato firemní kultura je typická pro úspěšné a zavedené firmy. 

 Dalším typem firemní kultury bývá ideová firemní kultura, která se dedukuje z určité 

respektované, většinou charismatické vůdčí osobnosti vrcholového manažera nebo vlastníka. 

Tato osobnost se v případě zájmu realizace své ideje zahaluje schopnými mladšími 

rozpracovateli a následníky (tzv. vyznavači mistrova systému). 

 Častým typem firemní kultury, charakteristické především u firem, které působí ve 

vyhroceném konkurenčním prostředí, bývá firemní kultura zaměřená na vysokou výkonnost, 

inovativnost a preferování podnikatelského rizika. U této firemní kultury je vždy kladen důraz 

na ty členy organizace, jež pro ni jsou zrovna neužitečnější, mají talent, známosti, zkušenosti 

a určité způsobilosti. Tito členové organizace jsou poté považování za hvězdy organizace a 

dostávají přiměřenou odměnu. V tomto typu firemní kultury je výkonnost upřednostňována 

před přípravami na vzdálenější budoucnost. 

 V podnikatelském prostředí je vyvíjen stálý tlak na potřebu dalšího typu firemní 

kultury. Je to adaptivní firemní kultura, která klade důraz na zvyšování adaptivních 

schopností organizace. Toto zvyšování může mít řadu různých podob – od neustálého 

vyhodnocování externího operačního prostředí firmy a nabídky hodnotných produktů, přes 

formování nových přizpůsobivých strategií, organizační restrukturalizaci firemních procesů, 

reengineering, prosazování silné, eticky korektní a soudržné proinovační firemní kultury, 

rozvoj a trvání organizace, podporující výkonnost, až po zahájení principů učící se organizace 

a znalostního managementu. [4] 

2.7 Dotazování 

 Dotazník lze definovat jako písemnou, více formalizovanou podobu metody 

dotazování. Jeho podstata spočívá v písemném souboru otázek, na které odpovídá respondent 

a případně s nimi souhlasí či nesouhlasí nebo vybírá variantu, která je pro něj nejpravdivější 

nebo naopak neodpovídá vůbec. Dotazník má oproti rozhovoru nevýhodu v tom, že nelze 
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položit doplňující otázky. Proto je nutné věnovat velkou pozornost sestavování dotazníku. 

[15] 

2.7.1 Tvorba dotazníku  

 Při tvorbě dotazníku je důležité dávat pozor na správné složení, jelikož jeho špatné 

sestavení může zpochybnit získané informace a následné výsledky nemusí odpovídat cílům a 

potřebám výzkumu. [15] 

 Dotazník musí na první pohled upoutat pozornost grafickou úpravou, což velmi 

významně ovlivní to, jak dotazník bude působit na respondenta. Jedná se o celkový dojem, do 

kterého se řadí formát dotazníku, barva a kvalita papíru a úprava první stránky. Vše musí 

respondenta doslova lákat, aby se pustil do vyplňování. Není vhodný příliš velký a zároveň 

také příliš malý formát. Nejvhodnější je tradiční rozměr A4. Velmi důležitá je první stránka, 

která zahrnuje úvodní text, jež by měl vzbudit zájem respondenta a způsobit to, aby byl 

dotazník vyplněn správně. Úvod musí apelovat na spolupráci respondenta, přesvědčit ho o 

důležitosti správného vyplnění dotazníku a zdůraznit smysl informací, jež poskytne tím, že jej 

vyplní. Optimálně je délka dotazníku uváděna v rozmezí 40 – 50 otázek a doba vyplňování by 

měla zabrat okolo 20 minut. Důležitý je sled otázek v dotazníku a také to, aby v dotazníku 

byly jen nutné otázky. Na začátku dotazníku by měly být umístěny zajímavé otázky, uprostřed 

otázky, které vyžadují soustředění a na kterých záleží a nakonec méně závažné otázky. 

Nejvhodnějším způsobem vyplnění dotazníku je kroužkování, křížkování případně jiné 

označení odpovědi. [15] 

 Při formulaci otázek jsou hlavní zásady jednoznačnost a srozumitelnost. Při 

sestavování otázek platí zásada, že čím konkrétněji se ptáme, tím konkrétnější a jasnější 

odpověď dostaneme. Cílem jsou otázky co nejvíce validní, to znamená takové otázky, kterými 

se skutečně zjišťuje to, co je potřeba zjistit. Za problematické se považují otázky typu „proč“, 

u kterých nám respondent s největší pravděpodobností neposkytne celkové vysvětlení 

problému. Ve své odpovědi dotazovaný nemůže postihnout veškeré momenty, jež nás 

zajímají, není schopen objektivní analýzy a často si motivy svých činností či příčiny 

některých jevů ani neuvědomuje. Nevhodné je také používat sugestivní otázky, které již 

předem napovídají vhodnou a očekávanou odpověď. Vedle sugestivních otázek existuje tzv. 

haló-efekt (sugestivní pořadí otázek), který vzniká, jestliže jsou kladeny příbuzné otázky za 

sebou a první z nich jsou spojeny s pozitivními (negativními) odpověďmi. V tomto případě 
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hrozí to, že citový postoj se přenáší na ostatní otázky příbuzného tématu. Tomu lze zabránit 

tím, že se mezi otázky příbuzného tématu vloží neutrální otázky nebo otázky vztahující se 

k jinému tématu. Lze použít v dotazníku tzv. projektivní otázky, které jsou založeny na 

předpokladu, že respondent nezná důvod, z jakého je otázka položena. Projektivní otázky jsou 

vhodné především v případě, kdy lze očekávat, že by respondent na přímo položenou otázku 

odpověděl vyhýbavě či nepravdivě. [15] 

2.7.2 Typy otázek  

 Při formulaci otázek se rozhoduje, zda volit otázky uzavřené, otevřené či zvolit 

škálovou formu. U otevřených otázek nejsou předem formulované odpovědi, ale respondent 

odpovídá dle svého uvážení. Výhoda této formy oproti uzavřené formě otázek tkví v možnosti 

hlubších a pružnějších odpovědí, které mohou odhalit neporozumění, neznalost, 

mnohovýznamnost apod. Otevřené otázky umožňují rozpoznat pravé záměry, postoje či 

domněnky, které podporují vyjádření názorů, emocí, pocitů a současně vyšší míru spolupráce. 

Nevýhodou otevřených otázek je určitá volnost v odpovědích, která způsobuje obtíže při 

vyhodnocování dotazníku. Do kategorie otevřených otázek patří následující typy: 

- volné – dotazovanému je ponechána absolutní volnost při formulaci názoru, 

- asociační – dotazovaný uvádí slovo, jež ho napadne jako první při přečtení pomu 

uvedeného v dotazníku, 

- volné dokončení věty – respondent má dle svého úsudku dokončit uvedenou větu, 

- dokončení povídky – respondentovi je předložena nedokončená povídka a jeho úkolem je 

ji dokončit, 

- dokončení obrázku – dotazovanému je předložen obrázek dvou postav, z nichž jedna něco 

říká a on má doplnit reakci druhé osoby, 

- dokončení tematického námětu – respondentovi je předložen obrázek a má za úkol 

vymyslet příběh ohledně toho, co se na obrázku může či nemůže stát, nebo co se stalo.  

 Uzavřené otázky dávají na výběr z dvou nebo více předem stanovených alternativ 

odpovědí, z kterých respondent vybírá bez jiné možnosti vlastní volby. Výhodou je nejen 

rychlé a snadné vyplnění otázek, ale také snadná zpracovatelnost a nasměrování respondenta 

na to, co zajímá autora dotazníku. Nevýhodou uzavřených otázek je nutnost volit pouze dané 
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varianty, které respondent nemusí považovat za výstižné, přesné a vhodné a mohou působit 

sugestivně a vést ke konformním odpovědím. Časté jsou otázky dichotomické, které 

připouštějí dvě možnosti Ano/Ne (resp. Souhlasím/Nesouhlasím). Další možností jsou otázky 

vícealternativní, u kterých je nutné formulovat odpovědi takovým způsobem, aby 

respondentovi umožnily výběr pro něho nejlepší varianty. Přičemž tyto varianty by měly 

reprezentovat celé kontinuum od jednoho konce k druhému a zároveň by měly být stejně 

silné. Nejvhodnějším nástrojem je škálování, u kterého se po respondentovi žádá, aby vyjádřil 

vlastní postoj k objektu tím, že zaznamená určitou pozici na stupnici. Sudý počet možností, 

nutí respondenta zaujmout nějaký postoj, lichý počet naopak umožňuje být indiferentní. 

Příkladem této formy může být tzv. Likertova škála, u které se obvykle volí tři nebo pět 

stupňů – silně souhlasím, souhlasím, nevím, nesouhlasím, silně nesouhlasím. [8], [15] 

2.7.3 Manipulace s dotazníkem 

 Tato část zahrnuje především distribuci a návrat dotazníku. Nejčastějším způsobem 

distribuce dotazníku je osobní předání nebo rozeslání poštou. Osobní kontakt podtrhává 

důležitost výzkumu, distribuce poštou je však lacinější. Vrácení dotazníků může být také 

osobní nebo poštou. V prvním případě se docílí vyšší návratnosti, ve druhém má však větší 

pocit anonymity. Návratnost dotazníků většinou závisí na tom, jak respondenty dokáže 

dotazník zaujmout svým obsahem, zejména tématem. Náročnější na organizaci a nákladnější 

je rozdávání a sběr dotazníků s pomocí spolupracovníků. V tomto případě je vysoká 

návratnost dotazníků, ale je významně narušena anonymita a omezen pocit svobody. 

Návratnost při rozesílání poštou se většinou pohybuje od 5% do 20%, dá se ale také 

dosáhnout vysoké návratnosti např. 90%. [8] 

 Z rozložení variant odpovědí lze poznat chybu například, když se nahromadily okolo 

určitých především extrémních hodnot, nebo v případě, že je vysoké procento odpovědí 

„nerozumím“ či „nevím“, nebo došlo-li k velkému počtu odmítnutí apod. [8] 

2.8 SWOT analýza  

 SWOT analýza je považována za jeden z nejefektivnějších nástrojů pro analýzu dat a 

informací. Zda společnost přijme veškeré výhody SWOT analýzy závisí především na 

způsobu použití manažerem. Pokud je analýza prováděna správně a chytře, může být 

životaschopným mechanismem pro rozvoj marketingového plánu. Pokud je prováděna špatně 

a nahodile většinou se stane velkou ztrátou času a ostatních zdrojů. SWOT analýza zahrnuje 
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analýzu silných stránek (strenghts), slabých stránek (weaknesses), příležitostí (oportunities) a 

ohrožení (threats) pro firmu. [7] 

 SWOT analýza se sestává původně z dvou analýz a to z analýzy SW a analýzy OT. 

Doporučuje se začít analýzou příležitostí a ohrožení, které přicházejí z vnějšího prostředí 

firmy a to jak mikroprostředí, tak makroprostředí. Poté následuje analýza silných a slabých 

stránek, která se týká vnitřního prostředí firmy. SWOT analýza může být užitečným 

nástrojem sumarizace mnoha analýz a jejich kombinování s klíčovými výsledky analýzy 

prostředí firmy a jejími schopnostmi. Také může být využita k nalezení dalších možností 

využití unikátních zdrojů nebo klíčových kompetencí firmy. [9]  

 Cílem SWOT analýzy je především idea hluboce strukturované analýzy poskytující 

užitečné poznatky a ne jen zpracování seznamu potencionálních příležitostí a ohrožení a 

silných a slabých stránek. Její aplikace musí směřovat k identifikaci, nalezení a posouzení 

vlivů, k předpovědi vývojových trendů faktorů vnějšího okolí a vnitřní situace podniku a 

jejich vzájemných souvislostí. Nevýhodou SWOT analýzy je, že je značně subjektivní a velmi 

statická. [16] 

 Cílem firmy při posuzování SWOT analýzy je omezit své slabé stránky, podpořit 

stránky silné, využívat příležitostí a snažit se předvídat a minimalizovat případné hrozby. 

Pouze tak je firma schopna dosáhnout konkurenční výhody nad ostatními firmami. Pokud je 

SWOT analýza prováděna pravidelně, může firmě poskytnout představu o vývoji jednotlivých 

částí analýzy. [13] 
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3 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Pro aplikační část diplomové práce byla vybrána firma, jež je v této kapitole stručně 

charakterizována. Je zde rozebrána organizační struktura firmy, struktura zaměstnanců, 

motivace, odměňování a vzdělávání v organizaci. Název společnosti je uváděn fiktivní, 

jelikož si firma nepřála být jmenována.  

Název společnosti: XYZ, s.r.o.  

Datum založení: 1. září 2005 

Sídlo: Ostrava  

Právní forma: Společnost s ručením omezeným  

Vize společnosti: Být preferovaný poskytovatel nájemního bydlení. 

Poslání společnosti: Poskytovat dostupné nájemní bydlení spolu s kvalitním zákaznickým 

servisem pro široké spektrum obyvatel. 

Motto společnosti: Partnerství – cesta k úspěchu. 

Společnost (dále též pod fiktivním názvem XYZ, s.r.o.) vznikla 1. září 2005 

privatizací a restrukturalizací nejmenované obchodní společnosti. Její hlavní činností je 

správa nemovitého majetku, rozděleného do několika portfolií (rezidenční nemovitosti, 

komerční majetek apod.). Ve většině případů se jedná o majetky, které byly do společnosti 

XYZ, s.r.o. převedeny jako nepotřebný majetek nebo aktivity nesouvisející s hlavní činností. 

Cílem této restrukturalizace bylo vytvořit z obchodní společnosti společnost zaměřenou ryze 

na správu majetku, tzn. vytvořit z okrajového podnikání hlavní podnikatelskou činnost. 

Společnost působí především v Moravskoslezském kraji.  

Cíle společnosti 

 Dlouhodobou strategií společnosti je rozvíjet její bytové portfolio s účelem 

poskytování kvalitního nájemního bydlení a uspokojení potřeb klientů. Veškerá obchodní 

rozhodnutí společnost provádí především v souladu s potřebami klientů. Názory, potřeby a 

přání klientů jsou zjišťovány prostřednictvím zákaznických linek, klientských center nebo 

prováděním průzkumu mezi nájemníky.  
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Společnost XYZ, s.r.o. neustále hledá nové možnosti financování oprav a intenzivně 

spolupracuje s městy a obcemi na stálém zlepšování kvality bydlení nejen z hlediska oprav 

jednotlivých domů, ale také na zvyšování bezpečnosti nebo dostupnosti služeb v jednotlivých 

lokalitách. 

Společnost XYZ, s.r.o. se snaží o korektní a upřímný vztah s nájemníky založený na 

důvěře a porozumění. Chce se ke klientům chovat zodpovědně a ohleduplně, chce být 

společensky odpovědnou společností a podílet se na zlepšování životních podmínek pro 

Moravskoslezský kraj. 

3.1 Organizační struktura 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů společnosti XYZ, s.r.o. 

3.2 Struktura zaměstnanců 

 Ke dni 1. 3. 2013 organizace zaznamenává 230 zaměstnanců, z toho 8 lidí je 

zaměstnáno v mimoevidenčním stavu. Následující grafy zaznamenávají strukturu 

zaměstnanců jednak v celé společnosti a jednak v obchodním oddělení. Grafy struktury 
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Vedoucí útvaru Péče o nájemníky 
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Obchodní ředitel 

Vedoucí investičním projektů 
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zaměstnanců v obchodním oddělení jsou vytvořeny z důvodu aplikace hodnocení 

spokojenosti zaměstnanců právě v tomto oddělení. 

3.2.1 Struktura zaměstnanců ve společnosti XYZ, s.r.o. 
1
 

 V následujícím grafu je znázorněna struktura počtu zaměstnanců v jednotlivých 

pracovních kategoriích – THP, manažeři a přímí dělníci v celé společnosti k 1. 3. 2013. 

 

Zdroj: Vlastní zpracovnání na základě interních materiálů společnosti XYZ, s.r.o.  

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že ve společnosti XYZ, s.r.o. je nejvíce pracovníků 

zařazených do THP kategorie. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Nesrovnalosti v počtech jsou dány chybějícími údaji v systému 
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 Následující graf znázorňuje rozdělení zaměstnanců na ženy a muže. 

 

 Zdroj: Vlastní zpracovnání na základě interních materiálů společnosti XYZ, s.r.o. 

 Z výše uvedeného grafu vyplývá, že ve společnosti XYZ, s.r.o. je zaměstnáno více žen 

(76%)  než mužů (24%). 

 Následující graf ukazuje věkovou strukturu zaměstnanců ve společnosti XYZ, s.r.o. 

k 1. 3. 2013. 

 

Zdroj: Vlastní zpracovnání na základě interních materiálů společnosti XYZ, s.r.o. 



39 

 

Z grafu lze vyčíst, že nejvíce zaměstnanců ve společnosti se nacházejí ve věkové 

kategorii 36-40 let. Průměrný věk mužů ve společnosti je 39 let a průměrný věk žen je 42 let. 

Průměrný věk všech zaměstnanců je 41 let. 

Následující graf znázorňuje vzdělanostní strukturu zaměstnanců ve společnosti XYZ, 

s.r.o. k 1. 3. 2013. 

 

Zdroj: Vlastní zpracovnání na základě interních materiálů společnosti XYZ, s.r.o. 

Z grafu je patrné, že ve společnosti je nejvíce zaměstnanců s úplným středním 

odborným vzděláním s maturitou před vzděláním vysokoškolským. 

3.2.2 Struktury zaměstnanců na obchodním oddělení 

 Následující grafy ukazují struktury zaměstnanců na obchodním oddělení, na kterém je 

aplikován projekt hodnocení spokojenosti zaměstnanců. Společnost XYZ, s.r.o. po realizaci 

šetření na obchodním oddělení a jejím ověření plánuje rozšířit hodnocení spokojenosti 

zaměstnanců do celé společnosti. 

 Na obchodním oddělení je celkem evidováno 38 zaměstnanců. 
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 Následující graf znázorňuje strukturu mužů a žen na obchodním oddělení k 1. 3. 2013. 

 

 Zdroj: Vlastní zpracovnání na základě interních materiálů společnosti XYZ, s.r.o. 

 Z výše uvedeného grafu lze vyčíst, že na obchodním oddělení je zaměstnáno více žen 

(76%) než mužů (24%).  

 Následující graf ukazuje věkovou strukturu zaměstnanců na obchodním oddělení k  

1. 3. 2013. 

 

Zdroj: Vlastní zpracovnání na základě interních materiálů společnosti XYZ, s.r.o. 
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 Výše uvedený graf znázorňuje, že nejvíce zaměstanců je ve věku 33 let (4 muži) a 34 

let (3 ženy a 1 muž). Průměrný věk zaměstnanců ve společnosti je 36 let, průměrný věk mužů 

je 35let a průměrný věk žen 36 let. 

 Následující graf znázorňuje vzdělanostní strukturu zaměstanců ve společnosti 

XYZ,s.r.o. k 1. 3. 2013. 

 

 Zdroj: Vlastní zpracovnání na základě interních materiálů společnosti XYZ, s.r.o. 

Z výše uvedeného grafu lze vyčíst, že nejvíce zaměstnanců na obchodním oddělení má 

úplné střední odborné vzdělání s maturitou.  

3.3 Současný stav  

Společnost XYZ, s.r.o. poskytuje svým zaměstnancům následující mzdové složky: 

- základní mzda; 

- mimořádná/samostatná prémie neboli odměna; 

- bonus, výkonová odměna; 

- projektová odměna; 

- příplatky za práci přesčas (25%), příplatek za práci ve svátek, v sobotu a neděli (25%), 

příplatek za práci v noci, odpolední příplatek; 
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- odměna za pracovní pohotovost; 

- náhrady mzdy v těchto případech – školení, dovolená, svátek, návštěva lékaře, osobní 

překážky, stěhování, svatba, ostatní překážky; 

- odstupné a zvýšené odstupné. 

 Před nástupem každého nového zaměstnance a před každou změnou profesního 

zařazení stávajících zaměstnanců přímý nadřízený vypracuje pracovní náplň a mzdový návrh 

tak, aby mzdový výměr pro nového (resp. stávajícího) zaměstnance mohl být vystaven a 

předán spolu s pracovní smlouvou v den jeho nástupu (resp. k prvnímu dni změny zařazení 

zaměstnance). 

 Zaměstnanec a zaměstnavatel spolu uzavírají na základě vzájemné dohody smluvní 

mzdu. Mzda je rozdělena na pevnou a pohyblivou část (v poměru 60:40 až 80:20), případně 

jinak v případě provizního systému. Výše mzdy ve společnosti XYZ, s.r.o. je sjednaná 

s ohledem na kvalifikační náročnost, rozsah odpovědnosti a organizační složitost 

vykonávaných pozic. 

 Mimořádnou prémii (odměnu) společnost poskytuje zaměstnanům na všech úrovních. 

Výše této prémie stanovuje příslušný vedoucí útvaru a schvaluje ředitel úseku či personální 

ředitel nebo jednatelé, je dána pevnou částkou v závislosti na přínosu provedené práce nebo 

zásluh zaměstnace. 

 Výkonová odměna (u vedoucích pracovníků - bonus) je motivačním nástrojem, který 

umožňuje ohodnotit konkrétní výsledky zaměstnance za určité časové období. Vyplácení 

odměny závisí na splnění dílčích cílů, které jsou součástí hodnocení zaměstnance. Kritéria 

hodnocení výkonu jsou stanovena jednak číselnými parametry a jednak procentuální sazbou, 

případně jednoznačným popisem stanoveného cíle. Výkonové odměny společnost vyplácí 

zejména jednou ročně a návrh na vyplácení těchto odměn předkládá personálnímu řediteli 

společnosti přímý nadřízený zaměstnanců. 

 Za řešení mimořádných úkolů formou práce v projektovém týmu společnost přiznává 

zaměstnancům projektovou odměnu. Rozdělení projektových odměn je schválováno na 

poradách vedení společnosti na návrh vedoucího projektového týmu. V rámci projektového 

rozpočtu jsou stanoveny finanční prostředky určené na jednotlivé projekty včetně mzdových 

prostředků a jsou plánovány personálním ředitelem na období jednoho roku. Celková výše 
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vyplácených prostředků na projekt je ovlivněna skutečným počtem členů projektového a 

rozšířeného týmu, naplněním zadání projektu a naplněním očekávaných výstupů dle 

evidenčního listu a harmonogramu projektu. 

 Za přesčasovou práci zaměstnancům náleží mzda včetně příplatku v zákonem 

stanovené výši.  

 Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnancům dosažená mzda a náhradní volno 

v rozsahu práce, jež byla konaná ve svátek. Za dobu, po kterou zaměstnanec čerpá náhradní 

volno, mu náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Zaměstnanci, jež nepracovali, 

jelikož svátek připadl na jejich obvyklý pracovní den, mají nárok na náhradu mzdy ve výši 

průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku 

svátku. 

Zaměstnanci mají nárok na příplatek za práci o sobotách a nedělích ve výši 20% 

průměrného výdělku. Zaměstnancům, jež pracují ve svátek, přísluší příplatek ve výši 100% 

průměrného výdělku. 
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4 PRAKTICKÁ APLIKACE HODNOCENÍ 

 Ve společnosti XYZ, s.r.o. po celou dobu její dosavadní existence nebylo aplikováno 

žádné hodnocení spokojenosti zaměstnanců. Proto se společnost rozhodla pro jeho zavedení a 

po konzultaci s personálním ředitelem společnosti bylo rozhodnuto využít formy dotazníku, 

kde se bude zjišťovat jednak důležitost faktorů pro zaměstnance a jednak jejich spokojenost 

s jednotlivými faktory. Toto hodnocení společnost prezentovala jako pilotní projekt 

hodnocení, kdy po jeho ověření se zavede hodnocení spokojenosti do celé společnosti. 

4.1 Dotazník 

 Při sestavování dotazníku byla jeho podoba průběžně konzultována s personálním 

ředitelem společnosti XYZ, s.r.o. a v případě potřeby upravována dle jeho potřeb a přání.  

Dotazník (viz příloha č. 1) byl vytvořen v excelovském souboru a jeho grafická 

podoba byla sladěna se standardními barvami a vzhledem používaným u ostatních formulářů 

ve společnosti. V dotazníku byly použity prvky ActiveX, které sloužily při vyznačování 

odpovědí respondentů a následně byly v jiném listu souboru vyhodnoceny, a to dle stanovené 

stupnice. Kromě buněk určených pro vyplnění dotazníku, byl celý dotazník uzamčen.  

V úvodní části dotazníku jsou základní informace o projektu hodnocení spokojenosti 

zaměstanců a je zde popsán obsah dotazníku s vysvětlením, na co jsou jednotlivé části 

zaměřeny. Dále je zde upozornění, že vyplnění zabere asi 15 minut a že je dotazník zcela 

anonymní. 

Dotazník obsahuje 29 otázek, které jsou zaměřeny na zjištění spokojenosti 

zaměstnanců ve společnosti XYZ, s.r.o. s jednotlivými faktory, jež na ně působí při práci, a 

také jak jsou jednotlivé faktory pro zaměstnance důležité. V dotazníku jsou použity uzavřené i 

otevřené otázky. U uzavřených otázek mají respondenti možnost odpovídat prostřednictvím  

5-ti škál.  

U spokojenosti mají respondenti na výběr tyto možnosti: 

- zcela spokojen/a,  

- spíše spokojen/a,  

- ani spokojen/a ani nespokojen/a,  
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- spíše nespokojen/a,  

- nespokojen/a.  

U důležitosti jsou respondentům k dispozici možnosti:  

- velmi důležité,  

- spíše důležité,  

- ani důležité ani nedůležité,  

- spíše nedůležité, 

-  nedůležité.  

 U dvou otázek byla přidána možnost nehodnoceno, jelikož některých zaměstnanců se 

faktor netýká. Uvedené 5-ti stupňové škálování bylo vybráno z důvodu větší jednotnosti při 

měření a tím i větší spolehlivosti, což umožňuje lépe zpracovat výsledek dotazníku. Pod 

každou částí dotazníku je prostor pro podněty a připomínky, které slouží jednak pro doplnění 

odpovědí respondentů v souvislosti s danou částí a jednak pro připomínky týkající se formální 

stránky dotazníku.  

Dotazník je rozdělen na 4 části: 

- identifikační, 

- pracovní prostředí, 

- práce a pracovní vztahy, 

- vzdělávání, motivace a systém odměňování. 

 V první části jsou zařazeny identifikační otázky - pohlaví, oddělení, věk, vzdělání a 

délka pracovního poměru u společnosti XYZ, s.r.o. U otázky oddělení jsou na výběr možnosti 

sdílené služby, administrativní správa, technická správa, investiční oddělení, obchodní 

oddělení a ostatní. U otázky délky pracovního poměru mají zaměstnanci na výběr do 5-ti let, 

6-10 let a 11 let a více. Věk je rozdělen na kategorie do 30-ti let, 31-40 let, 41-50 let a 51 let a 

více. Vzdělání je rozděleno na základní, středoškolské a vysokoškolské. 
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 V druhé části jsou zařazeny otázky č. 1 – 7, týkající se pracovního prostředí. Tyto 

otázky zjišťují důležitost a spokojenost zaměstnanců s faktory působící na zaměstnance na 

pracovišti, jako jsou vybavení, teplota, světlo, hygiena apod. 

 Třetí část dotazníku zahrnuje otázky č. 8 – 16 a zjišťuje důležitost a spokojenost 

zaměstnanců s faktory týkající se práce a pracovních vztahů. Jsou zde zahrnuty otázky 

související se spoluprácí zaměstnanců s nadřízeným pracovníkem, týmovou spoluprácí, 

pracovní atmosférou apod. 

 Otázky č. 17 – 29 tvoří čtvrtou část dotazníku. Otázky č. 17 - 27 zjišťují spokojenost a 

důležitost zaměstnanců v oblasti vzdělávání, motivace a systému odměňování. Otázka č. 28 

se týká seřazení zaměstaneckých výhod podle preference zaměstnanců. Poslední otázka č. 29 

je otevřená a zjišťuje, které zaměstnanecké výhody by zaměstnanci uvítali navíc. 

 Po dohodě s personálním ředitelem společnosti XYZ, s.r.o. bylo vybráno k realizaci 

projektu obchodní oddělení, jež čítá celkem 40 zaměstnanců. Dotazník byl zaměstnancům 

představen na pravidelné měsíční poradě, která se konala 14. 2. 2013 a bylo jim umožněno 

dotázat se na jakékoli nejasnosti. Ještě téhož dne byly dotazníky zaměstnancům hromadně 

rozeslány e-mailem. Na vyplnění měli zaměstnanci k dispozici 5 dní, po uplynutí pěti dnů byl 

odeslán urgující e-mail s výzvou na vyplnění a odeslání dotazníku. Zaměstnanci posílali zpět 

dotazníky na e-mailovou adresu, z které jim byly dotazníky zaslány.  

 Celkem se vrátilo 36 dotazníků z 40, což značí 90% návratnost, která je považována za 

dostatečně reprezentativní vzorek. Veškeré doručené dotazníky byly zpracovány a 

vyhodnoceny, i když ne všechny byly vyplněny správně. V případě nesprávného vyplnění 

otázky, byla tato hodnota z vyhodnocení vyloučena. 

4.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

 Výsledky jednotlivých otázek byly zpracovány do grafů (především koláčových) 

pomocí programu MS Excel pro větší a lepší vypovídací hodnotu a přehlednost.  

Následující vyhodnocení je rozděleno podle částí dotazníku. 

4.2.1 Identifikační část 

 V této kapitole jsou zahrnuty identifkační otázky, které ukazují údaje o respondentech. 

První otázka se týkala pohlaví respondentů. 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 Z výše uvedeného grafu lze vyčíst, že 81%  zaměstnanců, kteří dotazník vyplňovali, 

jsou ženy a zbylých 19%  jsou muži. 

 Následující otázka týkající se oddělení, ve kterém jsou respondenti zaměstnáni a 

vykonávají svou práci, byla všemi zaměstnanci vyplněna stejně, jelikož pilotní projekt 

hodnocení spokojenosti zaměstanců byl realizován na obchodním oddělení. 

 Další otázka se týká věku zaměstnanců a následující graf znázorňuje věkovou 

strukturu respondentů. 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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 Z výše uvedeného grafu vyplývá, že dotazník vyplnilo nejvíce zaměstnanců (53%) ve 

věkovém rozmezí 31 - 40 let, dále 28% zaměstnanců je ve věku do 30 let a zbylých 19% 

zaměstnanců je věku 41-50 let.  

 Následující otázka se táže na vzdělání respondentů a níže uvedený graf ukazuje, jaké 

vzdělání mají ti zaměstnanci, jež dotazník vyplnili. 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 Z výše uvedeného grafu lze vyčíst, že 75% respondentů mají středoškolské vzdělání a 

zbylých 15% vysokolškolské. 

 Následující otázka se týká délky působení ve společnosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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 Z grafu vyplývá, že nejvíce respondentů je u společnosti XYZ, s.r.o. zaměstnáno do 

pěti let, naopak žádný zaměstnanec, který vyplňoval dotazník, není u společnosti zaměstnán 

v rozmezí 6-10 let. Jeden respondent je ve společnosti zaměstnán více než jedenáct let. 

4.2.2 Pracovní prostředí 

 Grafy v této kapitole vyjadřují vyhodnocení důležitosti a spokojenosti respondentů 

v otázkách č. 1 – 7 týkajících se pracovního prostředí. 

Otázka č. 1 – Jsem spokojen/a s vybavením pracoviště (dostatek kancelářských 

potřeb, aktualizace software, hardware). 

  

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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 Z výše uvedených grafů vyplývá, že 75% zaměstnanců považují vybavení pracoviště 

za velmi důležitý faktor při vykonávání práce, 22% za spíše důležité a 3% zaměstnanců za ani 

důležité ani nedůležité. Co se týče druhého grafu a spokojenosti zaměstnanců s dostatkem 

kancelářských potřeb, aktualizací software a hardware je nejvíce zaměstnanců (47%) spíše 

spokojeno, 36% je zcela spokojeno a 17% respondentů je ani spokojeno ani nespokojeno.  

Otázka č. 2 – Jsem spokojen/a s komfortem na pracovišti (dostatek místa, pracovní 

stůl, křeslo-anatomický tvar). 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 Z výše uvedených grafů lze vyčíst, že komfort na pracovišti je velmi důležitý pro 81% 

respondentů, pro zbývajících 19% je komfort spíše důležitý. Druhý graf vyjadřuje spokojenost 
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zaměstnanců s dostatkem místa na pracovišti, pracovním stolem, křeslem a ostatním 

komfortem na pracovišti a vyplývá z něho, že nejvíce zaměstnanců (36%) jsou spíše 

spokojeni a 31% spíše nespokojeni. Následuje 14% zaměstnanců, kteří vyjádřili 

nespokojenost a také 14%, jež nejsou ani spokojeni ani nespokojeni. Pouze 6% zaměstnanců 

jsou zcela spokojeni s komfortem na pracovišti. Komfort úzce souvisí s následující otázkou, 

lze tedy čekat podobnou strukturu odpovědí. 

Otázka č. 3 – Jsem spokojen/a s teplotou vzduchu na pracovišti (v zimě není zima, 

v létě není horko). 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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 Z prvního výše uvedeného grafu vyplývá, že pro 69% respondentů je velmi důležitá 

teplota vzduchu na pracovišti – v létě není horko, v zimě není chladno, pro 28% je tento 

faktor spíše důležitý a pro zbylé 3% není teplota vzduchu ani důležitá ani nedůležitá. 

Z druhého grafu lze vyčíst, že 28% zaměstnanců je s teplotou vzduchu spíše spokojeno a 28% 

spíše nespokojeno. 25 % zaměstnanců zvolili odpověď „ani spokojen ani nespokojen“ a 14% 

je zcela spokojeno; zbylých 6% jsou nespokojeni. 

 Otázka č. 4 – Jsem spokojen/a s hygienou na pracovišti a sociálním vybavením 

(čistota toalet, dostupnost toalet, vybavení toalet). 

 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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Z prvního grafu lze vyčíst, že 83% respondentů považuje hygienu na pracovišti a 

sociální vybavení za velmi důležitý faktor při výkonu práce. Dalších 14% zaměstnanců 

považuje tento faktor za spíše důležité a zbylé 3% za ani důležité ani nedůležité. Druhý graf 

znázorňuje spokojenost zaměstnanců se sociálním vybavením a hygienou na pracovišti, kdy 

75% respondentů je zcela spokojeno s tímto faktorem. 14% zaměstnanů je spíše spokojeno, 

6% spíše nespokojeno, 3% ani spokojeno ani nespokojeno a poslední 3% je nespokojeno. 

Otázka č. 5 – Jsem spokojen/a s úklidem na pracovišti ( pravidelný úklid kanceláře). 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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 První graf značí, že pro většinu zaměstnanů (92%) je důležitý úklid na pracovišti, pro 

3% není ani důležitý ani nedůležitý a pro zbylých 6% je tento faktor spíše nedůležitý. 

Z druhého grafu lze vyčíst, že 69% respondentů jsou s úklidem na pracovišti zcela spokojeni, 

22% spíše spokojeni a 8 % respondentů nejsou ani spokojeni ani nespokojeni. 

 Otázka č. 6 – Jsem spokojen/a s úrovní a intenzitou osvětlením na pracovišti. 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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 Z prvního grafu vyplývá, že pro 69% respondentů je úroveň a intenzita osvětlení na 

pracovišti velmi důležitá, pro 19% spíše důležitá, pro 8% ani důležitá ani nedůležitá a pro 3% 

je tento faktor spíše nedůležitý. Druhý graf značí spokojenost zaměstnanců s úrovní a 

intenzitou osvětlení na pracovišti, kdy 56% respondentů je s tímto faktorem zcela spokojeno, 

22% spíše spokojeno, 17% není ani spokojeno ani nespokojeno a zbylých 6% je spíše 

nespokojeno. 

 Otázka č. 7 – Jsem spokojen/a s hlučností na pracovišti. 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

První výše uvedený graf značí, jak je pro zaměstnance důležitá hlučnost na pracovišti. 

Můžeme z něj vyčíst, že pro 83% respondentů je tento faktor velmi důležitý, pro 14% spíše 
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důležitý a pro 3% není ani důležitý ani nedůležitý. Z druhého grafu vyplývá, že pouze 11% 

respondentů je s hlučností na pracovišti zcela spokojeno, 14% je nespokojeno, 17% spíše 

spokojeno a 28% spíše nespokojeno. Nejvíce respondentů (31%) není ani spokojeno ani 

nespokojeno. 

Do oblasti pracovního prostředí bylo zařazeno vybavení pracoviště, komfort na 

pracovišti, teplota vzduchu, hygiena a sociální vybavení, úklid, osvětlení a hlučnost na 

pracovišti. Všechny tyto faktory se velkou mírou podílejí na tvorbě celkového pracovního 

prostředí a vnímaní tohoto prostředí zaměstnanci. Je to z důvodů, že zaměstnanci v tomto 

prostředí tráví velkou část své pracovní doby a tudíž na ně tyto faktory neustále při práci 

působí, což může mít jak pozitivní tak negativní vliv na následně vykonanou práci. Vedení 

společnosti by se mělo o tyto faktory zajímat a dbát na to, aby byly udržovány na co nejlepší 

úrovni. Největší nedostatky zaměstnanci pociťují v oblasti komfortu na pracovišti, což 

zahrnuje dostatek místa, pracovní stůl, křeslo apod. Další oblast, se kterou zaměstnanci nebyli 

spokojeni, je oblast teploty vzduchu na pracovišti a také hlučnost. Největší spokojenost byla 

zaznamenána u hygieny na pracovišti a sociálního vybavení. 

4.2.3 Práce a pracovní vztahy 

Následující grafy v této kapitole vyjadřují vyhodnocení důležitosti a spokojenosti 

respondentů v otázkách č. 8 – 16 týkajících se pracovních vztahů na pracovišti a práce. 

Otázka č. 8 – Nadřízený pracovník vždy vyslechne mé připomínky v případě potřeby. 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 První graf ukazuje, že pro 97% zaměstnanců je velmi důležité to, zda nadřízený 

pracovník vždy vyslechne jejich připomínky v případě potřeby. Pro 3% je toto spíše důležité. 

S tvrzením, že nadřízený pracovník vždy vyslechne připomínky zaměstnanců v případě 

potřeby, zcela souhlasí 69% respondentů, jak lze vyčíst z druhého výše uvedeného grafu. 22% 

respondentů spíše souhlasí s tímto tvrzením, 6% ani nesouhlasí ani souhlasí a 3% spíše 

nesouhlasí. 

 Otázka č. 9 -  Nadřízený mi poskytuje zpětnou vazbu v návaznosti na odvedenou 

práci. 

 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 První výše uvedený graf znázorňuje důležitost pro zaměstnance toho, že nadřízený 

pracovník poskytuje zaměstnanci zpětnou vazbu v návaznosti na odvedenou práci, což se 

ukázalo pro 92% respondentů jako velmi důležité, zbylých 8% označilo tvrzení jako spíše 

důležité. Druhý graf ukazuje, zda zaměstnanci s tímto tvrzením souhlasí, a vyplývá z něj, že 

64% respondentů zcela souhlasí, 19% spíše souhlasí, 11% respondentů ani nesouhlasí ani 

souhlasí a 6% spíše nesouhlasí. 

 Otázka č. 10 – Nadřízený pracovník mě podporuje při plnění úkolů. 

 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 První výše uvedený graf ukazuje, jak je pro zaměstnance důležitá podpora od 

nadřízeného při plnění úkolů. Z tohoto grafu tedy vyplývá, že 86% respondentů považuje tuto 

podporu za velmi důležitou, 11% za spíše důležitou a 3% respondentů považují tuto podporu 

za ani důležitou ani nedůležitou. Z druhého grafu jasně vyplývá, že 72% respondentů zcela 

souhlasí s tím, že je jejich nadřízený podporuje při plnění úkolů, 17% spíše souhlasí a 11% 

ani nesouhlasí ani souhlasí. 

 Otázka č. 11 – Dostává se mi pochvaly od nadřízeného za odvedenou práci. 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 První výše uvedený graf znázorňuje důležitost toho, že se zaměstnancům dostává 

pochvaly od nadřízeného za odvedenou práci a lze z něj vyčíst, že pro 81% respondentů je 

tato skutečnost velmi důležitá a pro 19% spíše důležitá. Druhý graf ukazuje spokojenost v této 

oblasti. 64% respondentů zcela souhlasí s tím, že se jim dostává pochvaly od nadřízeného za 

jejich odvedenou práci, 25% respondentů spíše souhlasí, 3% ani nesouhlasí ani souhlasí, 6% 

spíše nesouhlasí a zbylé 3% nesouhlasí. 

Otázka č. 12 – Týmová spolupráce na pracovišti je na skvělé úrovni (komunikace v 

týmu, sdílení důležitých informací a práce v týmech). 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

Z prvního výše uvedeného grafu je vidět, že pro 92% respondentů je velmi důležité to, 

že týmová spolupráce na pracovišti je na skvělé úrovni. Pro zbylých 8% je tato skutečnost 

spíše důležitá. Spokojenost s týmovou spoluprácí ukazuje druhý výše uvedený graf. S tím, že 

je týmová spolupráce na skvělé úrovni, zcela souhlasí 47% respondentů, 36% spíše souhlasí, 

6% ani nesouhlasí ani souhlasí, 8% spíše nesouhlasí a 3% nesouhlasí. 

Otázka č. 13 – Zřídkakdy pracuji přesčas. 

 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

První graf ukazuje, jak je pro zaměstnance důležité to, že zřídkakdy pracují 

přesčas.Pro 72% respondentů je tato skutečnost velmi důležitá, pro 19% spíše důležitá, pro 

6% ani důležitá ani nedůležitá a pro zbylé 3% nedůležitá. Druhý graf značí spokojenost 

zaměstnanců v této oblasti; pouze 11% respondentů zcela souhlasí s tím, že zřídkakdy pracují 

přesčas, 11% spíše souhlasí, 6% ani nesouhlasí ani souhlasí, 17% respondentů spíše 

nesouhlasí a 56% nesouhlasí s tím, že zřídkakdy pracují přesčas. 

 Otázka č. 14 – Pracovní úkoly jsou mi zadávány přesně a srozumitelně. 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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 Zdroj:vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 První výše uvedený graf ukazuje že pro 97% zaměstnanců je velmi důležité to, zda jim 

jsou jejich pracovní úkoly zadávány přesně a srozumitelně, pro 3% spíše důležité. 

Spokojenost zaměstnanců s tím, že jsou jim zadávány pracovní úkoly přesně a srozumitelně 

znázorňuje druhý graf, který ukazuje, že 44% respondentů s tvrzením zcela souhlasí, 33% 

spíše souhlasí, 17% ani nesouhlasí ani souhlasí, 3% spíše nesouhlasí a poslední 3% 

nesouhlasí. 

Otázka č. 15 – Pracovní atmosféra je většinou příjemná. 

 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 Z prvního výše uvedeného grafu lze vyčíst, že pro 86% respondentů je velmi důležité, 

že je pracovní atmosféra většinou příjemná, pro zbylých 14% je tato skutečnost spíše důležitá. 

S tvrzením, že je pracovní atmosféra většinou příjemná, dle druhého grafu zcela souhlasí 39% 

respondetů, 47% spíše souhlasí, 8% ani nesouhlasí ani souhlasí a zbylých 6% spíše 

nesouhlasí. 

 Otázka č. 16 – Vnímám zaměstnavatele jako stabilního v regionu. 

 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 Stabilitu zaměstnavatele v regionu považuje podle prvního výše uvedeného grafu 92% 

respondentů jako velmi důležitý faktor, 6% považují za spíše důležitý a zbylé 3% jako spíše 

nedůležitý. Druhý graf ukazuje, zda zaměstnanci s tvrzením, že vnímají zaměstnavatele jako 

stabilního v regionu, souhlasí či nikoliv. Celých 92% respondentů s tímto tvrzením zcela 

souhlasí, 6% spíše souhlasí a 3% ani nesouhlasí ani souhlasí. 

 Do oblasti práce a pracovních vztahů se řadí vztahy a práce s nadřízeným, týmová 

spolupráce mezi pracovníky, práce přesčas, zadávání pracovních úkolů, atmosféra na 

pracovišti a vnímání stability společnosti. Všechny tyto faktory velmi výrazně ovlivňují 

atraktivitu společnosti a jelikož lidé neradi vstupují do společnosti, kde vládnou špatné 

mezilidské vztahy, je důležité, aby se společnost zabývala touto oblastí. Nejslabší místo 

z dotazníkového šetření je přesčasová práce, kde většina zaměstnanců vyjádřuje 

nespokojenost s nadměrnou prací přesčas. Nejlépe dopadla oblast podpory zaměstnanců 

nadřízeným, což se dá považovat za úspěch, jelikož pokud nejsou zaměstnanci dostatečně 

podporováni nadřízeným, většinou se to projeví v negativním pracovním výkonu. Za velmi 

dobrý výsledek lze také považovat, že většina zaměstnanců považuje zaměstnavatele za 

stabilního v regionu. 

4.2.4 Vzdělávání, motivace a systém odměňování 

Následující grafy v této kapitole vyjadřují vyhodnocení důležitosti a spokojenosti 

respondentů v otázkách č. 17 – 29 týkajících se motivace, vzdělávání a systému odměňování. 
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Otázka č. 17 – Jsem spokojen/a s nabídkou zaměstnaneckých výhod, které firma 

poskytuje. 

 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 První výše uvedený graf ukazuje, jak je pro zaměstnance důležitá nabídka 

zaměstnaneckých výhod, jež společnost poskytuje. Lze z něj vyčíst, že pro 83% je to, zda jsou 

spokojeni s nabídkou zaměstnaneckých výhod, velmi důležité, pro 14% spíše důležité a pro 

zbylé 3% toto není ani důležité ani nedůležité. Druhý graf znázorňuje, jestli jsou zaměstnanci 
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spokojeni s nabídkou těchto výhod, a lze z grafu vyčíst, že 42% respondentů zcela souhlasí s 

tímto tvrzením, 36% spíše souhlasí, 17% ani nesouhlasí ani souhlasí a 6% spíše nesouhlasí. 

 Otázka č. 18 – Vnímám možnost profesního růstu. 

 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 Z výše uvedených grafů lze vyčíst jednak to, jak je pro zaměstnance důležitá možnost 

profesního růstu a jednak to, zda vnímají, že možnost profesního růstu mají ve společnosti 

XYZ, s.r.o. Z prvního grafu lze vyčíst, že 78% respondentů považuje možnost profesního 

růstu za velmi důležitou, 14% za spíše důležitou, 6% nepovažuje toto za ani důležité ani 
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nedůležité a zbylé 3% za spíše nedůležité. Druhý graf značí to, zda zaměstnanci ve 

společnosti možnost profesního růstu vnímají. 28% zaměstnanců zcela souhlasí s tím, že tuto 

možnost vnímají, 22% spíše souhlasí, 19% ani nesouhlasí ani souhlasí, 22% spíše nesouhlasí 

a 8% respondentů nesouhlasí. 

 Otázka č. 19 – Jsem spokojen/a s nabídkou rozšiřování kvalifikace nutné k výkonu 

práce (školení, vzdělávání, trénink…). 

 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 



69 

 

 První výše uvedený graf ukazuje, jak je pro zaměstnance důležitá nabídka rozšiřování 

kvalifikace, jež je nutná k výkonu práce. Pro celých 89% respondentů je velmi důležitá 

možnost rozšiřování kvalifikace pro výkon práce, pro 8% je spíše důležitá a pro 3% není ani 

důležitá ani nedůležitá. Druhý graf značí, zda jsou zaměstnanci s nabídkou rozšiřování 

kvalifikace spokojeni a vyplývá z něj, že 33% respondentů zcela souhlasí s tím, že jsou 

spokojeni, 31% spíše souhlasí s tímto tvrzením, 28% ani nesouhlasí ani souhlasí a 8% spíše 

nesouhlasí. 

Otázka č. 20 – Jsem motivován/a k vyššímu pracovnímu výkonu pomocí mé mzdy. 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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 Z prvního výše uvedeného grafu je možno vyčíst, že 94% zaměstnanců považuje za 

velmi důležité to, zda jsou motivování k vyššímu pracovnímu výkonu pomocí jejich mzdy. 

Zbylých 6% respondentů to považuje za spíše důležité. Druhý graf ukazuje, jak zaměstnanci 

souhlasí s tvrzením, že jsou ve společnosti XYZ,s.r.o. motivováni k vyššímu pracovnímu 

výkonu pomocí jejich mzdy. 19% respondentů s tímto tvrzením zcela souhlasí, 14% spíše 

souhlasí, 22% ani nesouhlasí ani souhlasí, 25% spíše nesouhlasí a posledních 19% 

respondentů nesouhlasí.  

Otázka č. 21 – Jsem spokojen/a s dopravní dostupností pracoviště. 

 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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 Předešlé dva grafy ukazují jednak důležitost dopravní dostupnosti pracoviště pro 

zaměstnance a jednak spokojenost s touto dopravní dostupností. Z prvního grafu lze vyčíst, že 

83% respondentů považuje dopravní dostupnost za velmi důležitou, 11% za spíše důležitou, 

3% za ani důležitou ani nedůležitou a 3% za spíše nedůležitou. Druhý graf ukazuje, že 69% 

respondentů zcela souhlasí s tvrzením, že jsou spokojeni s dopravní dostupností pracoviště, 

17% s tímto tvrzením spíše souhlasí, 8% ani nesouhlasí ani souhlasí a 6% nesouhlasí. 

Otázka č. 22 – S rostoucím výkonem roste úměrně má mzda. 

 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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 První výše uvedený graf značí jak je pro zaměstnance důležité to, že s rostoucím 

výkonem roste úměrně jejich mzda, a je možno z něj vyčíst, že je to pro celých 94% velmi 

důležité a pro zbylých 6% spíše důležité. Druhý graf ukazuje, zda zaměstnanci souhlasí s tím, 

že jejich mzda rostě úměrně s výkonem a pouze 19% respondentů s tímto zcela souhlasí, 17% 

spíše souhlasí, 22% ani nesouhlasí ani souhlasí, 19% spíše nesouhlasí a 22% nesouhlasí. 

Otázka č. 23 – Rozumím způsobu stanovování výše mé mzdy. 

 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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 Předešlé dva grafy ukazují jednak to, zda je pro zaměstnance důležité to, že rozumí 

způsobu stanovování výše jejich mzdy a jednak to, zda tomu opravdu rozumí. První graf 

ukazuje, že 97% respondentů považuje za velmi důležité, že rozumí způsobu stanovování 

jejich mzdy a 3% za spíše důležité. Z druhého grafu lze vyčíst, že 39% respondent zcela 

souhlasí s tím, že tomuto způsobu rozumí, 19% spíše souhlasí, 17% ani nesouhlasí ani 

souhlasí, 11% spíše nesouhlasí a 14% nesouhlasí. 

 Otázka č. 24 – Mzdový systém mi připadá spravedlivý. 

 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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 První výše uvedený graf ukazuje, že pro 94% zaměstnanců je velmi důležité, že je 

mzdový systém  podle nich spravedlivý a pro 6% respondentů je toto spíše důležité. Druhý 

graf značí souhlas zaměstnanců s tvrzením, že jim mzdový systém připadá spravedlivý. 

Pouhých 11% respondentů s tímto tvrzením zcela souhlasí, 19% spíše souhlasí, 28% ani 

nesouhlasí ani souhlasí, 17% spíše nesouhlasí a celých 25% nesouhlasí.  

 Otázka č. 25 – Znám jednotlivé složky provizního systému a rozumím jim. 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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 První výše uvedený graf značí, že 92% zaměstnanců považují za velmi důležitou 

znalost jednotlivých složek provizního systému, zbylých 8% zaměstnanců nehodnotilo, 

jelikož se jich provizní systém netýká. Z druhého grafu vyplývá, že s tvrzením, že 

zaměstnanci znají jednotlivé složky provizního systému a rozumí jim, zcela souhlasí pouze 

44%, 22% respondentů spíše souhlasí, 11% ani nesouhlasí ani souhlasí, 6% spíše nesouhlasí, 

11% nesouhlasí a 6% nehodnotilo, jelikož se jich provizní systém netýká. 

 Otázka č. 26 – Jsem spokojen/a s jednotlivými složkami provizního systému. 

 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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 Předešlé dva grafy ukazují jednak jak je pro zaměstnance důležité to, že jsou spokojeni 

s jednotlivými složkami provizního systému a jednak to, zda s tímto tvrzením souhlasí či 

nikoliv. Z prvního grafu vyplývá, že 89% respondentů považuje spokojenost s jednotlivými 

složkami provizního systému za velmi důležitou a 3% za spíše důležitou, zbytek (8%) 

nehodnotilo, jelikož provizní systém se jich netýká. Druhý graf ukazuje, že pouze 14% 

respondentů s tímto tvrzením souhlasí zcela, 14% spíše souhlasí, 25% ani nesouhlasí ani 

souhlasí, 14% spíše nesouhlasí a celých 28% nesouhlasí, zbytek (6%) nehodnotilo. 

Otázka č. 27 – Znám všechny druhy odměň (mimořádné, samostatné, projektové, 

roční a výkonové). 

 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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 Výše uvedené grafy ukazují, jak je pro zaměstnance důležitá znalost veškerých druhů 

odměň ve společnosti a také zda souhlasí s tvrzením, že je všechny znají. První graf značí, že 

97% respondentů považuje za velmi důležité to, že znají všechny druhy odměn ve společnosti 

a zbylé 3% toto považují za spíše důležité. Z druhého grafu lze vyčíst, že 44% respondentů 

zcela souhlasí s tvrzením, že znají všechny druhy odměn, 25% s tímto tvrzením spíše 

souhlasí, 14% ani nesouhlasí ani souhlasí, 6% spíše nesouhlasí a 11% nesouhlasí. 

Otázka č. 28 – Seřaďte, prosím, kterou zaměstnaneckou výhodu považujete za 

nevýznamnější.  

U této otázky byly k dispozici možnosti očíslovat zaměstnanecké výhody od 1 do 13 

s tím, že nejvýznamnější výhoda je označena číslem 1 a nejméně významná číslem 13. U této 

otázky byl zaznamenán největší výskyt chybných odpovědí, kdy respondenti například 

označili více zaměstnaneckých výhod stejným číslem, přičemž každé číslo se mělo 

vyskytnout pouze jednou. Odpovědi čtyř zaměstnanců tedy nebyly do vyhodnocení zahrnuty. 

 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 Výše uvedený graf ukazuje preference respondentů ve vztahu k zaměstnaneckým 

výhodám. Respondenti měli na výběr následující zaměstnanecké výhody: 

- Příspěvek na penzijní připojištění 
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- Příspěvek na stravování (firemní jídelna, stravenky) 

- Poskytování nápojů na pracovišti 

- Přednostní nabídka bytů společnosti 

- Sleva na nájemném u bytů společnosti XYZ, s.r.o. 

- Finanční odměna (při délce nepřetržitého zaměstnání 5, 10, 15, 20 let…) 

- Zaměstnanecká zvýhodněná SIM karta pro rodiny s dětmi 

- Poukázky SODEXHO na rekreační, rehabilitační a rekondiční pobyty, vzdělávací a 

kulturní akce nebo vitamínové přípravky a zdravotní pomůcky, jednou ročně ve výši 

1700,- Kč 

- Firemní preventivní péče 

- Firemní akce 

- Možnost vzdělávání (kurzy, školení) 

- Týden dovolené navíc 

- Možnost studia anglického jazyka 

 Výše uvedené zaměstnanecké výhody jsou na grafu znázorněny na horizontální ose 

grafu. Na vertikální ose je od 1 do 13 znázorněno bodové ohodnocení, které respondenti 

přiřazovali jednotlivým zaměstnaneckým výhodám. Graf ukazuje průměrné hodnoty 

ohodnocení respondentů a vyplývají z něj následující skutečnosti.  

Respondenti označili jako nejvýznamnější zaměstnaneckou výhodu příspěvek na 

penzijní připojištění, které získalo průměrně hodnotu 2,9. Druhou nejvýznamnější výhodou je 

týden dovolené navíc, který respondenti průměrně ohodnotili hodnotou 3,1. V pořadí třetí 

výhodou je příspěvek na stravování s průměrnou hodnotou 4 a v těsném závěsu následovaly 

poukázky SODEXHO s hodnotou 4,71. Následně se umístily zaměstnanecké výhody v tomto 

pořadí - sleva na nájemném (6,45), možnost vzdělávání (6,74), finanční odměna (6,9), firemní 

akce (8,65), poskytování nápojů na pracovišti (9,03), možnost studia anglického jazyka (9,32) 

a firemní preventivní péče (9,45). Poslední dvě nejméně významné zaměstnanecké výhody 
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byly respondenty ohodnoceny průměrnými hodnotami 9,68 – přednostní nabídka bytů 

společnosti a 10,06 – zaměstnanecká zvýhodněná SIM karta.  

 Otázka č. 29 - Které zaměstnanecké výhody navíc byste uvítali?  

Respondenti měli možnost se v této otázce vyjádřit k tomu, zda a jaké zaměstnanecké 

výhody by chtěli mít v nabídce.  

 Na tuto otázku neodpověděli všichni zaměstnanci, ale ti kteří odpověděli, by uvítali 

následující zaměstnanecké výhody navíc: 

- stravenky (zaměstnanci, kteří musejí využívat firemní jídelny, a není jim poskytována 

možnost stravenek), 

- používání auta k soukromým účelům, 

- příspěvek na obuv a oblečení, 

- možnost využití podnikové chaty, 

- výkonnostní a mimořádné odměny,  

- výhody a slevy pro zaměstnance u smluvních partnerů společnosti, 

- hlídání dětí, příspěvky na dětské aktivity a tábory, 

- příspěvek na dovolenou, 

- větší firemní vozidla, 

- bezproblémové parkování před pracovištěm (bez dostávání pokut), 

- příspěvek na dopravu, 

- odpočinková místnost, 

- kulturní vyžití, 

- 13. a 14. plat, 

- den volna pro případ akutní nemoci bez nutnosti nemocenské (sickdays). 
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 Tato oblast, týkající se spokojenosti zaměstnanců se vzděláváním, motivací a 

systémem odměňování, dopadla ze zmíněných tří oblastí nejhůře. Do této oblasti patří široká 

škála faktorů, ovlivňující spokojenost a také výkon zaměstnanců. Respondenti vyjádřili 

největší nespokojenost s jejich motivací k vyššímu pracovnímu výkonu pomocí jejich mzdy. 

Dále byli respondenti nespokojeni s jednotlivými složkami provizního systému, vyjádřili 

nesouhlas v oblasti spravedlnosti mzdového systému a také nespokojenost s růstem mzdy 

v závislosti na jejich výkonu. Spokojeni byli v oblasti dopravní dostupnosti pracoviště, jelikož 

se nachází v centru města a je zde velká variabilita možnosti dopravy. 

4.2.5 Podněty a připomínky  

 Pod každou částí dotazníku měli respondenti možnost vyjádřit se jednak k jednotlivým 

otázkám a jednak k samotným částem jako celku. Vzhledem k tomu, že připomínky pod 

určitou částí se většinou týkaly také jiné části dotazníku, jsou podněty a připomínky 

rozebrány najednou v této části práce. Je zde zahrnuto také hodnocení celkového dojmu 

dotazníku. 

 Mnoho respondentů se věnovalo otázce prostoru a komfortu na pracovišti. Většina 

uváděla, že v kancelářích je málo místa a hodně pracovníků. Často respondenti upozorňovali 

na nevhodné a nekvalitní pojetí openspace. To má za důsledek hluk a problémy se 

soustředěním pracovníků a také rušivé podmínky pro vedení obchodní telefonní komunikace s 

klienty. Zaměstnanci upozorňovali na nevhodný kuchyňský kout, kde není možno si sednout a 

sníst si oběd a nejsou dodržovány základní hygienické návyky, například výměna utěrek. 

Pokud si zaměstnanci přinesou oběd do práce (a neobědvají ve firemní jídelně), nemají jinou 

možnost, než jíst oběd v kanceláři před svými kolegy, což není považováno za nejlepší řešení. 

 Respondenti se také ve velké míře vyjadřovali k otázce teploty na pracovišti, kdy 

upozorňovali na to, že v letních měsících je teplota ovzduší k nevydržení a je zde 

nedýchatelný vzduch. Stěžovali si na absenci klimatizace, která je v dnešní době považována 

za standard a přispívá pro zlepšení komfortu na pracovišti. 

 Zaměstnanci se vyjadřovali ke vztahu s nadřízeným tím způsobem, že nadřízený je 

mnohdy sice vyslechne, ale s připomínkami dále nikdo nepracuje. Rovněž se objevily od 

zaměstnanců kritické názory na nedostatečnou kvalifikaci některých nadřízených pracovníků.  

Z podnětů a připomínek pak vzešel požadavek na posílení pravomocí a možností rozhodování 
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team leadera obchodní linky ve věcech týkajících se chodu obchodní linky a jejich 

pracovníků. 

 Další oblastí, ke které se hojně respondenti vyjadřovali, je přesčasová práce. 

Respondenti vyjádřili nespokojenost s častou prací přesčas včetně sobot a nedělí, která je 

nutností vzhledem k nadměrnému množství povinností, které se nedají stihnout během 

standardní pracovní doby. 

 Mnoho zaměstnanců upozorňovalo na problémovou situaci s parkováním před 

pracovištěm, kdy je vyhrazeno pouze pět parkovacích míst pro všechny pracovníky. Není 

ničím výjimečným to, že zaměstnanci bývají pokutování za špatné parkování od Městské 

policie. 

 Respondenti se také věnovali otázce provizního systému a zde upozorňovali na to, že 

obchodní pozice je práce pod neustálým tlakem, a proto by měla být také odměna za tuto 

vykonanou práci motivující. Zaměstnancům ovšem mzdový systém připadá spíš demotivující 

a nynější nastavení provizí jim připadá nespravedlivé - pracovníkovi jsou strhávány provize 

za neplatící nájemníky, přestože není v jeho silách tento stav nijak ovlivnit. Rovněž 

respondenti vyjadřovali nespokojenost s tzv. týmovými cíli; i když pracovník splní svůj plán 

na 100% i více, tak pokud jeho tým tento plán nesplní, přichází pracovník o peníze tím, že mu 

je krácena mzda malusem. Zaměstnanci mají pocit, že společnost tímto šetří na mzdách 

prostřednictvím osobních malusů a rovněž týmových malusů. 

 Respondenti vyjádřili v části podnětů a připomínek také výhrady k neprofesionálnímu 

vedení kurzů angličtiny, které z tohoto důvodu nepovažují za zaměstnaneckou výhodu. 

Rovněž padla kritika na nedodržení příslibu vedoucího pracovníka, které se týkalo zvýšení 

mezd v roce 2013 a které nenastalo. Zaměstnanci by uvítali lepší informovanost ze strany 

vedení společnosti s tím, že infomail není pro zaměstnance dostatečným informativním 

kanálem. Také by uvítali workshopy s vedením společnosti. 

 Nakonec se respondenti vyjadřovali k dotazníku jako celku, jaký v nich zanechal 

dojem, zda mají nějaké připomínky či návrhy. Většina respondentů se vyjadřovala 

k dotazníku tak, že byl srozumitelný a v pořádku, ale někteří zmínili pochybnosti k anonymitě 

dotazníku a nesrozumitelnost kolonkám důležitosti u jednotlivých faktorů, jelikož považují 

všechno za důležité. 
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4.3 SWOT analýza 

 Pomocí SWOT analýzy budou vyhodnoceny skutečné silné a slabé stránky společnosti 

a také její potencionální příležitosti a ohrožení. Podkladem budou získané výsledky a vlastní 

zkušenosti. 

Silné stránky 

 Mezi silné stránky společnosti XYZ, s.r.o. patří především image stabilní společnosti 

v regionu. To lze považovat za silnou stránku jednak vzhledem k zákazníkům a jednak 

vzhledem k zaměstnancům.  

 Další silnou stránkou je lokace sídla společnosti a s tím související dopravní 

dostupnost. Společnost XYZ, s.r.o. je situována v centru města a je dostupná mnoha 

městskými dopravními prostředky. 

Slabé stránky 

 Mezi slabé stránky společnosti XYZ, s.r.o. patří špatná image společnosti z hlediska 

cen pronájmů pro klienty. Zákazníci většinou vnímají v tomto směru společnost negativně, 

také vzhledem k neustále rostoucím cenám pronájmů bytů. 

Slabou stránkou pro společnost je také v určitém smyslu možnost odlivu pracovních 

sil ke konkurenci a s tím související odliv know-how. Tato slabá stránka je patrná 

z dotazníkového šetření, kdy zaměstnanci nejsou dostatečně motivováni a připadají si 

nedostatečně a nespravedlivě ohodnocováni. 

Příležitosti 

 Příležitostí pro společnost může být vzhledem k dotazníkovému šetření například 

poskytnutí stravenek pro všechny zaměstnance, které byly nejžádanější zaměstnaneckou 

výhodou, kterou společnost neposkytuje. 

 Další příležitost pro společnost je vstup do jiných částí republiky. Společnost XYZ, 

s.r.o. působí především v Moravskoslezském kraji. 
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Ohrožení 

 Ohrožením pro společnost XYZ, s.r.o. lze vidět v klesající úrovni cen realit 

v Moravskoslezském kraji, či to, že se ceny realit již dlouhou dobu drží na nízké úrovni. Lidé 

se proto při výběru bydlení zaměří spíš na koupi bytu, než na pronájem, který společnost 

nabízí. 

 Další podstatnou hrozbou je konkurence ať již se to týká soukromých osob, které 

poskytují své byty k pronájmu, nebo ostatních společností.  
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5 SYNTÉZA A DOPORUČENÍ 

 Na základě analýzy spokojenosti zaměstnanců realizované pomocí dotazníkového 

šetření ve společnosti XYZ, s.r.o. jsou v této kapitole navrženy jednotlivé návrhy a 

doporučení pro zvýšení spokojenosti zaměstnanců. Dotazník se zaměřoval na širokou oblast 

faktorů, jež ovlivňují spokojenost a tím také výkon zaměstnanců, zahrnoval faktory týkající se 

pracovního prostředí, práce a pracovních vztahů, motivace zaměstnanců, systému 

odměňování a také vzdělávání.  

 Z výsledků dotazníkového šetření vyplynula spokojenost i nespokojenost zaměstnanců 

v určitých oblastech. V této kapitole jsou rozebrány především faktory, které mají negativní 

dopad na spokojenost zaměstnanců a budou navrhnuty řešení pro jejich zlepšení a tím i 

zvýšení spokojenosti zaměstnanců. Stejně jako v dotazníku jsou návrhy a doporučení 

rozděleny do jednotlivých částí.  

5.1 Pracovní prostředí 

 Pracovnímu prostředí je třeba věnovat značnou pozornost, jelikož v něm zaměstnanci 

tráví většinu své pracovní doby. Jestliže se zaměstnanec cítí v pracovním prostředí dobře, 

pozitivně to ovlivňuje jeho pracovní výkon a vztahy na pracovišti. 

 Největším problémem v této oblasti je nedostatek místa v kancelářích, kdy se 

zaměstnanci nemohou na práci soustředit, protože je jich hodně na malém prostoru. Stěžují si 

na nekvalitní openspace, kdy nemohou v klidu vyřizovat pracovní telefonáty kvůli hlučnosti. 

Openspace, které má podporovat týmového ducha zaměstnanců a jejich výkonnost, v tomto 

případě není efektivní, a proto je vhodné tuto situaci řešit. Způsobem řešení tohoto problému 

může být rozšíření obchodního oddělení. Vzhledem k velikosti budovy a množství 

nevyužitých prostor lze tento způsob považovat za nejlepší možnost. Toto opatření by 

vyžadovalo důkladnou přípravu a nemalou časovou náročnost. Finanční náklady na toto 

řešení by se odvíjely od toho, zda by se prostory pouze vybavily nebo by se musely také 

stavebně upravovat. 

 Další problém v oblasti pracovního prostředí se týká teploty vzduchu na pracovišti. 

Zaměstnanci v létě trpí nedýchatelným a teplým vzduchem a tato situace je pro ně velmi 

nepříjemná. Návrhem ke zlepšení v této oblasti je instalace klimatizace, která je v dnešní době 

již v mnoha firmách samozřejmostí. Je vhodné toto doporučení zvážit, vzhledem k tomu, že 
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práce v neúnosném teplu může způsobit snížení pracovního výkonu a také únavu 

zaměstnanců. Pro případné pořízení klimatizace je třeba počítat s větší finanční náročností, 

časová náročnost se dá omezit na menší míru. Tento problém úzce souvisí s nedostatkem 

prostoru a přeplněnými kancelářemi, které negativně přispívají k vydýchanému a dusnému 

prostředí. Vyřešení nedostatku místa může přispět také ke zlepšení situace s teplotou vzduchu. 

Z hlediska náročnosti na lidské zdroje by nedošlo k žádným změnám. 

 Posledním problémovým faktorem v této oblasti je kuchyňský kout, ve kterém není 

k dispozici zázemí pro obědovou pauzu. Tuto situaci by vyřešil stůl s židlemi umístěný 

v kuchyňském koutu. Časová náročnost tohoto doporučení je minimální, také potřeba 

finančních a lidských zdrojů je nízká. 

5.2 Práce a pracovní vztahy 

Jediný výrazný problém v této části je osobní vnímání množství odvedené práce 

respondenty nad rámec pracovní doby. Zlepšení této situace lze spatřit ve změně pracovní 

doby nebo jejího rozvržení a zavedení speciálních odměn. Časová náročnost a potřeba 

lidských zdrojů by byla v tomto případě minimální, oproti tomu finanční náročnost by byla 

nemalá. 

5.3 Vzdělávání, motivace a systém odměňování 

 Nejméně spokojení jsou zaměstnanci se svou mzdou v poměru k jejich výkonu. Pouze 

33% zaměstnanců souhlasilo s tím, že je jejich mzda motivuje k vyššímu pracovnímu výkonu. 

Společnost by se proto měla zaměřit na analýzu aktuálního systému oceňování jednotlivých 

pracovníků a lépe ho propracovat tak, aby zaměstnance více motivoval ke zvyšování jejich 

výkonnosti. 

 Další výrazná nespokojenost byla zjištěna v souvislosti s provizním systémem, který 

se týká některých zaměstnanců. Tito zaměstnanci ho považují za nespravedlivý a 

demotivující. Jak již bylo popsáno v předešlých kapitolách, zaměstnanci i když splní svůj plán 

na 100%, tak v případě nesplnění týmových cílů, přijdou o část své provize. Řešením může 

být zrušení týmových cílů, které jsou pro zaměstnance jednak demotivující, a jednak 

přispívají k negativní atmosféře v týmech. Pokud někdo z týmu neplní plán, může na sobě 

pociťovat tlak ze strany ostatních kolegů. Vhodnějším řešením by mohlo být zavedení cílů 

pro každého jednotlivce zvlášť. Časová náročnost tohoto opatření je nemalá, jelikož je nutno 
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propracovat nový provizní systém, tak aby zaměstnancům vyhovoval. Finanční náročnost a 

potřeba lidských zdrojů je minimální. 

 Co se týče zaměstnaneckých výhod, tak pro zaměstnance jsou nejméně významné tyto 

zaměstnanecké výhody: 

- zaměstnanecká zvýhodněná SIM karta, 

- přednostní nabídka bytů společnosti, 

- firemní preventivní péče a 

- studium anglického jazyka. 

 Tudíž by tyto zaměstnanecké výhody mohly být nahrazeny níže uvedenými výhodami, 

které zaměstnanci navrhovali v další části dotazníku. Studium anglického jazyka by nemuselo 

být nahrazováno v případě, že by se zlepšila úroveň této služby, což by vyžadovalo zvýšenou 

potřebu finančních a lidských zdrojů. Časová náročnost je minimální. 

 Zavedení stravenek pro všechny zaměstnance je jedna z nejvíce požadovaných 

zaměstnaneckých výhod. Zaměstnanci by mohli dostávat stravenky s tím, že by se sami 

rozhodli, zda jimi zaplatí oběd ve firemní jídelně či jinde. Finanční náročnost a potřeba 

lidských zdrojů na toto řešení by byla minimální. Časová náročnost by rovněž neměla 

znamenat velkou zátěž, jelikož již nyní je zaveden u části zaměstnanců systém poskytování 

stravenek. 

 Další výhodou, kterou by zaměstnanci ocenili, je bezproblémové parkování před 

budovou. Situace, kterou musejí zaměstnanci každé ráno při příjezdu před pracoviště řešit, je 

pro většinu z nich vyčerpávající a mnohdy stráví hodně času tím, že hledají místo na 

zaparkování. Časová i finanční náročnost je nemalá, potřeba lidských zdrojů závisí na 

způsobu řešení. 

 Zavedení 13. a 14. platu je další výhoda, kterou zaměstnanci považovali za motivující. 

Tato výhoda by mohla být prezentována jako příspěvek na dovolenou či jinou relaxaci, což 

zaměstnanci také navrhovali. Tímto by společnost pokryla více požadavků najednou. Finanční 

náročnost na toto opatření je nemalá. Potřeba lidských zdrojů a časová náročnost je 

minimální. 
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Poslední výraznou výhodou, o kterou zaměstnanci projevili zájem, je sleva nebo 

zvýhodněná cena u smluvních partnerů společnosti. V případě využití této výhody pro 

zaměstnance by bylo nutné nejprve analyzovat konkrétní zájmy zaměstnanců a poté nastavit 

fungující systém. Časová a finanční náročnost tohoto opatření by byla nemalá. 

5.4 Dotazník 

 Doporučení v oblasti formální úpravy dotazníku se týkají především hodnocení 

důležitosti jednotlivých faktorů. Většina zaměstnanců označila všechny faktory jako velmi 

důležité. A proto jsou zde dvě možnosti při budoucím hodnocení spokojenosti. První 

možností je úplně důležitost vynechat. Největším smyslem tohoto prvku bylo usnadnění 

vyhodnocení s tím, že se pozornost zaměří na faktory, jež jsou pro zaměstnance důležité a 

jsou s nimi nespokojeni. Pouze v jednom případě respondent označil, že je pro něj faktor 

nedůležitý. Tudíž faktor důležitosti vyhodnocení a návrhy ztížil tím, že se muselo zpracovávat 

dvojnásobné množství dat, než které by se zpracovávalo, kdyby důležitost nebyla hodnocena. 

Druhá možnost je, že toto bylo způsobeno nepochopením ze strany zaměstnanců. Proto by 

bylo vhodné zjistit, zda je pro zaměstnance opravdu vše důležité nebo pouze neporozuměli, co 

je po nich požadováno.  

 Další doporučení se týká distribuce a následného sběru dotazníků od respondentů. 

Zaměstnanci vyjádřili pochybnosti, co se týče anonymity dotazníku. Dotazník jim byl zaslán 

elektronicky a zpět jej poslali na uvedený e-mail. Proto by bylo lepší variantou uložení 

formuláře dotazníku na sdílený disk či intranet, kde by jej po vyplnění mohli zaměstnanci 

zpátky uložit, příp. rozdání dotazníku v papírové podobě a umístění schránky v budově, kde 

by zaměstnanci anonymně odevzdali vyplněný dotazník. Tato opatření vyžadují malou 

potřebu na lidské zdroje a časovou náročnost. Rovněž finanční náročnost je minimální. 
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6 ZÁVĚR 

 Koncepce moderního řízení lidských zdrojů se stále více zaměřuje na posilování 

spokojenosti zaměstnanců. Spokojenost zaměstnanců je velmi důležitá v každé organizaci, 

jelikož bez spokojených a efektivně motivovaných zaměstnanců není možné dosahovat 

vysoké produktivity práce a zaměstnanci nejsou ztotožněni s cíli organizace. Je důležité, aby 

společnost neustále sledovala, jak se spokojenost vyvíjí a reagovala na tyto změny. 

 Cílem diplomové práce bylo zavést systém hodnocení spokojenosti zaměstnanců, 

analyzovat spokojenost a z výsledků hodnocení navrhnout opatření a změny, které by měly 

přispět ke zvýšení motivace a zlepšení spokojenosti zaměstnanců. 

 Diplomová práce je členěna do tří stěžejních částí a to teoretické části, charakteristiky 

společnosti a praktické aplikační části. 

 Teoretická část se zabývala především vysvětlením základních pojmů souvisejících 

s pracovní spokojeností a oblastí, kterých se týkal dotazník, jako je motivace, odměňování 

apod. 

 Představení společnosti zahrnovalo základní údaje o společnosti, struktury 

zaměstnanců, organizační strukturu apod. 

 V praktické aplikační části byl detailně popsán dotazník a dále byl vyhodnocen. U 

vyhodnocení byly detailně rozpracovány a analyzovány jednotlivé odpovědi respondentů a 

z těchto výsledků pak byly společnosti předloženy návrhy a doporučení, jež by vedly ke 

zvýšení spokojenosti zaměstnanců. Realizace navržených opatření je následně v režii 

společnosti, která se sama rozhodne, zda tyto návrhy bude brát v potaz či nikoliv. 

 Navrhovaná opatření nelze považovat za jediné řešení situace, ale jedná se o počáteční 

kroky, které by mohly vést k spokojenějším a více motivovaným zaměstnancům. Spokojení 

zaměstnanci jsou nejdůležitějším kapitálem společnosti, proto by se o ně měla společnost 

velmi dobře starat. 
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Seznam zkratek 

Atd. – a tak dále  

Apod. – a podobně  

Např. – například  

SWOT – S (strenghts) - silné stránky, W (weaknesses) – slabé stránky, O (opportunities) – 

příležitosti, T (threats) - ohrožení   

Thp – technicko-hospodářští pracovníci 

Tzv. – tak zvaně 
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