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ZOZNAM SKRATIEK: 

s.r.o  Spoločnosť s ručením obmedzeným. 

%  Percento. 

č.  Číslo. 

napr.  Napríklad. 

tzn.  To znamená. 

Kč  Koruna česká. 

resp.  Respektíve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ZOZNAM PRÍLOH: 
Príloha č. 1 Organizačná štruktúra spoločnosti SHP BOHEMIA, s.r.o. 
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Príloha č. 2 Dotazník 

 

Váţení zamestnanci,  

 Som študentkou 5. ročníka Ekonomickej fakulty VŠB – TU Ostrava a 

dovoľujem si Vás poţiadať o vyplnenie nasledujúceho dotazníku, ktorý sa týka 

motivácie a pracovnej spokojnosti zamestnancov vo Vašej spoločnosti a bude mi 

slúţiť ako podklad pre moju diplomovú prácu. 

 Cieľom tohto dotazníku je analyzovať súčasný stav vo Vašej spoločnosti a 

preto Vás ţiadam o pravdivé odpovede, ktoré pomôţu odhaliť prípadné nedostatky a 

prispejú k ich odstráneniu alebo zlepšeniu. 

 Všetky odpovede sú anonýmne, preto dotazník nepodpisujte. Zváţte, ktorá 

odpoveď najlepšie vystihuje váš názor a tú zakrúţkujte. U kaţdej otázky zakrúţkujte 

prosím iba jednu odpoveď. 

 Vopred vám ďakujem za Vašu ústretovosť a čas obetovaný vyplňovaním tohto 

dotazníku.  

Bc. Patrícia Kmeťková 

1) Aké je Vaše pohlavie? 

a) Muţ 

b) Ţena           

   

2) Ako dlho pracujete vo firme? 

a) Menej ako rok 

b) 1 – 5 rokov 

c) 6 – 10 rokov 

d) viac ako 10 rokov        

  

3) Dosiahnuté vzdelanie? 

a) základné 

b) stredoškolské  

c) vyššie odborné 

d) vysokoškolské          



4) Vaša veková kategória? 

a) 18 – 25 

b) 26 – 35 

c) 36 – 45 

d) 46 – 55 

e) 56 a viac         

   

5) Aké je Vaše pracovné zaradenie? 

a) technicko – hospodársky pracovník 

b) vedúci pracovník 

c) robotník 

d) iné pracovné zaradenie       

    

6) Ako hodnotíte vzťahy medzi spolupracovníkmi? 

a) výborné 

b) veľmi dobré 

c) dobré  

d) skôr zlé 

e) veľmi zlé         

          

7) Dochádza medzi zamestnancami firmy ku konfliktom?   

a) áno, často 

b) občas 

c) nie, nepovedal/a by som        

   

8) Sú prípadné konflikty medzi zamestnancami nejakým spôsobom riešené 

vedením firmy alebo vedúcimi pracovníkmi?      

a) áno  

b) občas 

c) nie sú riešené          

     

 



9) Cítite sa vo Vašom pracovnom prostredí príjemne? 

a) áno určite 

b) skôr áno 

c) skôr nie 

d) nie           

    

10) Je pre Vás Vaša práca uspokojujúca a zaujímavá? 

a) áno určite 

b) skôr áno 

c) skôr nie 

d) určite nie         

           

11) Informuje Vás nadriadený o hodnotení Vašej práce a o Vašom podiele na 

plnení stanovených cieľov? 

a) áno, priebeţne 

b) áno, občas 

c) skôr výnimočne 

d) vôbec ma neinformuje       

   

12) Máte priestor na vyjadrenie názoru, čo sa týka pracovných problémov? 

a) áno 

b) skôr áno 

c) skôr nie 

d) nie          

   

13) Prebieha komunikácia s vedením/vedúcimi priamo a bez problémov? 

a) áno, komunikácia je priama a bezproblémová 

b) občas sa vyskytnú problémy  

c) komunikácia prebieha len sprostredkovane      

 

 

          



14) Čo by sa podľa Vás malo v spoločnosti zlepšiť? 

a) vzťahy a komunikácia medzi vedením a zamestnancami 

b) štýl vedenia nadriadených 

c) dĺţka dovolenky 

d) informovanosť zamestnancov o dianí v spoločnosti 

e) pracovné podmienky 

f) zamestnanecké výhody 

g) iné(uveďte)……………………………………………………………………

          

15) Poskytuje Vám firma zamestnanecké výhody? 

a) áno 

b) nie          

  

16) Ste spokojný/á s ponúkanými zamestnaneckými výhodami? 

a) áno, veľmi 

b) skôr áno 

c) skôr nie 

d) nie           

           

17) Aká zamestnanecká výhoda Vám najviac chýba vo firme? 

a) príspevok na stravovanie 

b) príspevok na dopravu 

c) týţdeň dovolenky naviac 

d) príspevok na penzíjne pripoistenie 

e) príspevok na kultúru a rekreáciu 

f) iné(uveďte)………………………………………………………………… 

           

18) Ste spokojný/á s výškou mzdy, je úmerná Vašej kvalifikácii a úsiliu? 

a) áno, úplne zodpovedá odvedenej práci 

b) nie, je niţšia 

c) ako, kedy          

 



19) K vyššiemu výkonu by Vás motivovalo? 

a) vyššia mzda 

b) dobré vzťahy na pracovisku a vysoká úroveň vnútropodnikovej kultúry 

c) moţnosť profesného rastu 

d) moţnosť seberealizácie 

e) pochvala vedúceho 

f) nič – som plne spokojný/á  

g) iné(uveďte)……………………………………………………  

       

20) Vnímate vo firme nejakú možnosť pracovného postupu? 

a) áno, určite 

b) trochu áno 

c) skôr nie 

d) nie, vôbec         

   

21) Máte možnosť zvyšovania kvalifikácie? 

a) áno, mám 

b) nie, nemám 

c) neviem o tom  

           

22) Ste ochotný/á učiť sa novým znalostiam pre skvalitnenie Vašej práce? 

a) áno rád/a uvítam zmeny 

b) celkom áno 

c) neviem, záleţí na situácii 

d) nie          

           

23) Myslíte si, že Vaša súčasná práca je pre Vás perspektívna? 

a) áno určite 

b) skôr áno 

c) skôr nie 

d) nie           

 



24) Záleží Vám na dobrej povesti spoločnosti, beriete problémy spoločnosti ako 

svoje problémy, ste oboznámený/á s víziou a cieľmi spoločnosti? 

a) áno, je to dôleţité 

b) je mi to celkom jedno, ale dobré meno spoločnosti je určite plus 

c) nie, také veci ma nezaujímajú       

   

25) Ste tak celkovo so svojou prácou spokojný/á?  

a) áno som, do práce chodím rád/a 

b) mám neutrálny postoj ku svojej práci a nedokáţem vyjadriť svoju 

spokojnosť/nespokojnosť 

c) nie som, v prípade inej pracovnej ponuky by som váţne uvaţoval/a o odchode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 Tabuľky s výsledkami prieskumu 
 

Otázka č. 1: Aké je Vaše pohlavie? 

Pohlavie počet podiel v % 

Muţ 4 33 

Ţena 8 67 

CELKOM 12 100 % 

Medián (Me) = ţena 

Modus (Mo) = ţena 

 

Otázka č. 2: Ako dlho pracujete vo firme? 

Dĺžka prac.pomeru počet podiel v % 

Menej ako rok 0 0 

1 – 5 rokov 8 67 

6 – 10 rokov 4 33 

Viac ako 10 rokov 0 0 

CELKOM 12 100 % 

Me = 1 – 5 rokov 

Mo = 1 – 5 rokov 

 

Otázka č. 3: Dosiahnuté vzdelanie? 

Vzdelanie počet podiel v % 

základné  0 0 

stredoškolské  10 83 

vyššie odborné 0 0 

vysokoškolské 2 17 

CELKOM 12 100 % 

Me = stredoškolské 

Mo = stredoškolské 

 

Otázka č. 4: Vaša veková kategória? 

Veková kategória počet podiel v % 

18 – 25 1 9 

26 – 35 4 33 

36 – 45 4 33 

46- 55 3 25 

56 a viac 0 0 

CELKOM 12 100 % 

Me = 36 – 45 rokov 

Mo  = 36 – 45 rokov 



Otázka č. 5: Aké je Vaše pracovné zaradenie? 

Pracovné zaradenie počet podiel v % 

THP  10 83 

vedúci pracovník 0 0 

robotník 0 0 

iné pracovné zaradenie 2 17 

CELKOM  12 100 % 

Me = THP 

Mo = THP 

 

Otázka č. 6: Ako hodnotíte vzťahy medzi spolupracovníkmi? 

Vzťahy na pracovisku počet podiel v % 

výborné 0 0 

veľmi dobré 2 17 

dobré 8 67 

skôr zlé 1 8 

veľmi zlé 1 8 

CELKOM 12 100 % 

Me = dobré 

Mo = dobré 

 

Otázka č. 7: Dochádza medzi zamestnancami firmy ku konfliktom? 

Konflikty počet podiel v % 

áno, často 1 8 

občas 5 42 

nie, nepovedal/a by som 6 50 

CELKOM 12 100 % 

Me = občas / nie nepovedal/a by som 

Mo = nie nepovedal/a by som 

 

Otázka č. 8: Sú prípadné konflikty medzi zamestnancami nejakým spôsobom 

riešené vedením firmy alebo vedúcimi pracovníkmi? 

Riešenie konfliktov počet podiel v % 

áno 0 0 

občas 10 83 

nie sú riešené 2 17 

CELKOM 12 100 % 

Me = občas 

Mo = občas 

 



Otázka č. 9: Cítite sa vo Vašom pracovnom prostredí príjemne? 

Príjemná atmosféra na 

pracovisku? 
počet podiel v % 

áno, určite 2 17 

skôr áno 6 50 

skôr nie 4 33 

nie 0 0 

CELKOM 12 100 % 

Me = skôr áno 

Mo = skôr áno 

 

Otázka č. 10: Je pre Vás Vaša práca uspokojujúca a zaujímavá? 

Spokojnosť s prácou a 

jej zaujímavosť 
počet podiel v % 

áno, určite 2 17 

skôr áno 6 50 

skôr nie 4 33 

určite nie 0 0 

CELKOM 12 100% 

Me = skôr áno 

Mo = skôr áno 

 

Otázka č. 11: Informuje Vás nadriadený o hodnotení Vašej práce a o Vašom 

podiele na plnení stanovených cieľov? 

Informácie ohľadom 

hodnotenia a podiele na 

plnení cieľov 

počet podiel v % 

áno, priebeţne 8 66 

áno, občas 2 17 

skôr výnimočne 2 17 

vôbec ma neinformuje 0 0 

CELKOM 12 100 % 

Me = áno, priebeţne 

Mo = áno, priebeţne 

 

 

 

 

 

 

 



Otázka č. 12: Máte priestor na vyjadrenie názoru, čo sa týka pracovných 

problémov? 

Vyjadrenie názoru  

ohľadom pracovných 

problémov 

počet podiel v % 

áno 5 42 

skôr áno 3 25 

skôr nie 4 33 

nie 0 0 

CELKOM 12 100 % 

Me = skôr áno 

Mo = áno 

 

Otázka č. 13: Prebieha komunikácia s vedením/vedúcimi priamo a bez 

problémov? 

Bezproblémová a priama 

komunikácia 
počet podiel v % 

áno, komunikácia je 

priama a bezproblémová 
3 25 

občas sa vyskytnú 

problémy 
8 67 

komunikácia prebieha len 

sprostredkovane 
1 8 

CELKOM 12 100 % 

Me = občas sa vyskytnú problémy 

Mo = občas sa vyskytnú problémy 

 

Otázka č. 14: Čo by sa podľa Vás malo v spoločnosti zlepšiť? 

Návrh na zlepšenie počet podiel v % 

Vzťahy a komunikácia medzi vedením a 

zamestnancami 
3 25 

Štýl vedenia nadriadených 4 33 

Dĺţka dovolenky 0 0 

Informovanosť zamestnancov o dianí 

v spoločnosti 
1 8 

Pracovné podmienky 2 17 

Zamestnanecké výhody 2 17 

Iné (uveďte) 0 0 

CELKOM 12 100 % 

Me = štýl vedenia nadriadených 

Mo = štýl vedenia nadriadených  



Otázka č. 15: Poskytuje Vám firma zamestnanecké výhody? 

Zamestnanecké výhody počet podiel v % 

áno 12 100 

nie 0 0 

CELKOM 12 100 % 

Me = áno 

Mo = áno 

 

Otázka č. 16: Ste spokojný/á s ponúkanými zamestnaneckými výhodami? 

Spokojnosť so 

zamestnaneckými 

výhodami 

počet podiel v % 

áno, veľmi  1 8 

skôr áno 7 58 

skôr nie 4 34 

nie 0 0 

CELKOM 12 100 % 

Me = skôr áno 

Mo = skôr áno 

 

Otázka č. 17: Aká zamestnanecká výhoda Vám najviac chýba vo firme? 

Preferencia ďalších zamestnaneckých 

výhod 
počet podiel v % 

príspevok na stravovanie 0 0 

príspevok na dopravu 4 33 

týţdeň dovolenky naviac 0 0 

príspevok na penzíjne pripoistenie 0 0 

príspevok na kultúru a rekreáciu 8 67 

iné (uveďte) 0 0 

CELKOM 12 100 % 

Me = príspevok na kultúru a rekreáciu 

Mo = príspevok na kultúru a rekreáciu 

 

 

 

 

 

 

 



Otázka č. 18: Ste spokojný/á s výškou mzdy, je úmerná Vašej kvalifikácii a 

úsiliu? 

Spokojnosť s výškou 

mzdy 
počet podiel v % 

áno, úplne zodpovedá 

odvedenej práci 

3 25 

nie, je niţšia 9 75 

ako, kedy 0 0 

CELKOM 12 100 % 

Me = nie, je niţšia 

Mo = nie, je niţšia 

 

Otázka č. 19: K vyššiemu výkonu by Vám motivovalo? 

Motivácia k vyššiemu výkonu počet podiel v % 

Vyššia mzda 6 50 

Dobré vzťahy na pracovisku a vysoká úroveň 

vnútropodnikovej kultúry 
2 17 

Moţnosť profesného rastu 2 17 

Moţnosť seberealizácie 0 0 

Pochvala vedúceho 1 8 

Nič – som plne spokojný/á 1 8 

Iné (uveďte) 0 0 

CELKOM 12 100 % 

Me = vyššia mzda / dobré vzťahy na pracovisku a vysoká úroveň vnútropodnikovej 

kultúry 

Mo = vyššia mzda 

 

Otázka č. 20: Vnímate vo firme nejakú možnosť pracovného postupu? 

Pracovný postup počet podiel v % 

áno, určite 0 0 

trochu áno 5 42 

skôr nie 6 50 

nie, vôbec 1 8 

CELKOM 12 100 % 

Me = skôr nie 

Mo = skôr nie 



Otázka č. 21: máte možnosť zvyšovanie kvalifikácie? 

Zvyšovanie kvalifikácie počet podiel v % 

áno, mám 6 50 

nie, nemám 4 33 

neviem o tom 2 17 

CELKOM  12 100 % 

Me = nie, nemám 

Mo = áno, mám 

 

Otázka č. 22: Ste ochotný/á učiť sa novým znalostiam pre skvalitnenie Vašej 

práce? 

Ochota učiť sa nové 

znalosti 
počet podiel v % 

áno, rád/a uvítam zmeny 2 17 

celkom áno 3 25 

neviem, záleţí na situácii 6 50 

nie 1 8 

CELKOM 12 100 

Me = neviem, záleţí na situácii 

Mo = neviem, záleţí na situácii 

 

Otázka č. 23: Myslíte si, že Vaša súčasná práca je pre Vás perspektívna? 

Perspektívnosť práce počet podiel v % 

áno, určite 1 9 

skôr áno 7 58 

skôr nie 4 33 

nie 0 0 

CELKOM 12 100 % 

Me = skôr áno 

Mo = skôr áno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otázka č. 24: Záleží Vám na dobrej povesti spoločnosti, beriete problémy 

spoločnosti ako svoje problémy, ste oboznámený/á s víziou a cieľmi spoločnosti? 

Záujem o dobrú povesť a problémy, 

oboznámenosť s víziou a cieľmi 
počet podiel v % 

áno, je to dôleţité 4 33 

je mi to celkom jedno, ale dobré meno spoločnosti 

je určite plus 
5 42 

nie, také veci ma nezaujímajú 3 25 

CELKOM 12 100 % 

Me = je mi to celkom jedno, ale dobré meno spoločnosti je určite plus 

Mo = je mi to celkom jedno, ale dobré meno spoločnosti je určite plus 

 

Otázka č. 25: Ste tak celkovo so svojou prácou spokojný/á? 

Celková spokojnosť s prácou počet podiel v % 

áno som, do práce chodím rád/a 3 25 

mám neutrálny postoj ku svojej práci a nedokáţem 

vyjadriť svoju spokojnosť/nespokojnosť 
5 42 

nie som, v prípade inej pracovnej ponuky by som 

váţne uvaţoval/a o odchode 
4 33 

CELKOM 12 100 % 

Me = mám neutrálny postoj ku svojej práci a nedokáţem vyjadriť svoju 

spokojnosť/nespokojnosť 

Mo = mám neutrálny postoj ku svojej práci a nedokáţem vyjadriť svoju 

spokojnosť/nespokojnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 4 Pomocné výpočty k regresnej a korelačnej analyze 

 
Vzájomná závislosť medzi mzdovými nákladmi a tržbami 

Rok 

Mzdové 

náklady (x) (v 

tis. Kč) 

Tržby (y) 

(v tis. Kč) 
xi - x  yi- y  (xi - x)(yi - y) 

2007 7621 458618 -818 
-16494.2 

 

13492255.6 

 

2008 8118 500832 -321 
25719.8 

 

-8256055.8 

 

2009 8854 486446 415 
11333.8 

 

4703527 

 

2010 8735 492998 296 
17885.8 

 

5294196.8 

 

2011 8867 436667 428 
-38445.2 

 

-16454545.6 

 

 
42195 

 

2375561 

 
  

-1220622 

 

 

Priemer Mzdové náklady ( x )=8439 

 

Priemer Trţby ( y ) = 475112.2 

 

Počet (n) = 5 

 

Smerodatná odchýlka (sx) = 551.2 

 

Smerodatná odchýlka (sy) = 26739.3 

 

sxy =  

sxy = 0,25 .(-1220622)= - 305155,5 

 

rxy =

  

Koeficient korelácie (rxy) = - 305155,5 / 551,2 . 26739,3 = - 0,0207052

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

n-1
(xi - x)(yi - y)å

s
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xy

x y



Vzájomná závislosť medzi mzdovými nákladmi a pridanou hodnotou na 

zamestnanca 

 

Rok 
Mzdové 
náklady 

na zamestnanca 

Pridaná 
hodnota na 

zamestnanca 

xi - x  yi- y  (xi - x)(yi - y)  

2007 635,1 987,3 -20 25,7 -513,6 

2008 676,5 950,3 21,4 -11,3 -242,8 

2009 737,8 1247,7 82,7 286 23658,8 

2010 671,9 888,8 -72,9 -72,9 -1226,2 

2011 554,2 734,3 -227,4 -227,4 22945,8 

∑ 3275.5 
 

4808.4 
 
 

  44622 

 

 

Priemer Mzdové náklady ( )=655.1 
 

 

Priemer Pridaná hodnota ( ) = 961.7 

 

Počet (n) = 5 

 

Smerodatná odchýlka (sx) = 67.4 

 

Smerodatná odchýlka (sy) = 186.8 

 

sxy =  

 

sxy = 0,25 .44622= 11155,5 

 

rxy =  

Koeficient korelácie (rxy) = 11155,5/ 67,4 . 186,8 = 0,88603529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

y

1

n-1
(xi - x)(yi - y)å

s

s s

xy

x y



Príloha č. 5 Výrobky spoločnosti SHP BOHEMIA, s.r.o. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


