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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení spokojenosti agenturních zaměstnanců 

ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. prostřednictvím dotazníkové metody. 

V teoretické části se zaměřuji na vymezení pojmů spojených s agenturním zaměstnáváním, 

s faktory ovlivňující pracovní spokojenost. Součástí teoretické části je i charakteristika 

vybrané společnosti, ve které se zaměřuji na historii společnosti ArcelorMittal  

Ostrava a.s. V praktické části se pak zabývám výsledky dotazníkového šetření spokojenosti 

agenturních zaměstnanců ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., jejich vyhodnocením  

a následným doporučením návrhů, jak motivovat tyto zaměstnance ke zvýšení pracovního 

výkonu.  

 

Klíčová slova: spokojenost, agenturní zaměstnanci, dotazník, hodnocení, motivace.  

 

Summary 

The thesis is focused on the assessment of satisfaction agency employees  

in ArcelorMittal Ostrava a.s. through questionnaire method. The theoretical part is focused  

on the definition of terms associated with the employment agency, the factors affecting job 

satisfaction. The theoretical part is a characteristic of the chosen company, which  

is focused on the history of ArcelorMittal Ostrava a.s. In the practical part I deal with  

the results of a survey of satisfaction of agency employees at ArcelorMittal  

Ostrava a.s., their evaluation and subsequent recommendation suggestions on how  

to motivate those employees to increase work efficiency.  

 

Keywords: satisfaction, agency employees, questionnaire, assessment, motivation. 

  



 

Seznam pouţitých zkratek 

apod.  a podobně 

a.s.  akciová společnost 

č.  číslo 

např.  například 

obr.  obrázek 

tab.  tabulka 

  



 

OBSAH 

1 Úvod ............................................................................................................................... 1 

2 Teoretická východiska.................................................................................................. 2 

2.1 Agenturní zaměstnání a jejich činnost .................................................................... 2 

2.1.1 Zprostředkování zaměstnání ............................................................................ 2 

2.2 Pracovní spokojenost .............................................................................................. 3 

2.3 Pojem pracovní spokojenost ................................................................................... 3 

2.4 Teorie pracovní spokojenosti .................................................................................. 5 

2.5 Faktory pracovní spokojenosti ................................................................................ 6 

2.5.1 Pracovní vztahy ................................................................................................ 6 

2.5.2 Vedoucí pracovník ........................................................................................... 6 

2.5.3 Spolupracovníci ............................................................................................... 7 

2.5.4 Pracovní doba .................................................................................................. 7 

2.5.5 Pracovní prostředí ............................................................................................ 8 

2.5.6 Ochranné oděvy a ochranné pracovní pomůcky .............................................. 9 

3 Charakteristika vybrané společnosti ........................................................................ 10 

3.1 Historie ArcelorMittalOstrava a. s. ....................................................................... 10 

3.2 Organizační struktura ............................................................................................ 11 

4 Hodnocení spokojenosti agenturních zaměstnanců ................................................ 12 

4.1 Výsledky průzkumu .............................................................................................. 13 

4.2 Vyhodnocení výsledků .......................................................................................... 28 

5 Návrhy a doporučení .................................................................................................. 30 

6 Závěr ............................................................................................................................ 32 

 

SEZNAM LITERATURY 

SEZNAM GRAFŮ 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

SEZNAM TABULEK 

SEZNAM PŘÍLOH 



Michaela Dočekalová: Hodnocení spokojenosti agenturních zaměstnanců ve vybrané organizaci 

2013  1 

 

1 Úvod 

Spokojenost zaměstnanců má vliv na produktivitu práce. Čím vyšší  

je nespokojenost, tím narůstá fluktuace a klesá produktivita práce i u nejvýkonnějších 

zaměstnanců. Je tedy důleţité zjistit, co za nespokojeností stojí a díky tomu získat správně 

motivující prostředek, který pobídne zaměstnance k vyšším výkonům.  

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila „Hodnocení spokojenosti 

agenturních zaměstnanců ve vybrané organizaci“. Vybranou společností  

je ArcelorMittal a.s., která patří mezi největší zaměstnavatele v České republice. Pro 

hodnocení spokojenosti vyuţiji dotazníkovou metodu, zaměřenou na zaměstnance 

přijatých prostřednictvím personálních agentur. 

Bakalářskou práci budu mít rozdělenou na 4 hlavní části. V první části nazvané 

„Teoretická východiska“ se budu zaměřovat na agenturní zaměstnávání, pracovní 

spokojenost, faktory ovlivňující pracovní spokojenost, kterými jsou např. pracovní vztahy, 

pracovní doba, pracovní prostředí a jiné. 

Druhá část se bude týkat charakteristiky společnosti ArcelorMittal a.s., tedy její 

historie, která sahá aţ do roku 1942. Doplňovat ji bude organizační struktura společnosti. 

Třetí část mé práce nazvaná „Hodnocení spokojenosti agenturních zaměstnanců“ 

se bude zaměřovat na výsledky průzkumu, sesbírané prostřednictvím dotazníkové metody, 

přičemţ dotazovanými budou zaměstnanci přijatí prostřednictvím vybraných personálních 

agentur. Sesbíraná data pak vyhodnotím.  

Vyhodnocení sesbíraných dat budu dále potřebovat pro čtvrtou část své práce 

nazvané „Návrhy a doporučení“. V této části se zaměřím, díky vyhodnocení sesbíraných 

dat, na motivaci agenturních zaměstnanců, kterou jim můţe poskytnout společnost 

ArcelorMittal a.s., která je důleţitou součástí jejich spokojenosti. Práce bude končit 

závěrem.  
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2 Teoretická východiska 

2.1 Agenturní zaměstnání a jejich činnost 

Agentura práce je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která není závislá  

na veřejných orgánech. K poskytování jedné či více sluţeb na trhu práce musí mít povolení 

Ministerstva práce a sociálních věcí. [3], [9] 

Agentury působí v oblastech poradenských, informačních, dále zprostředkovávají 

přímé zaměstnávání zájemců o práci, také dočasně přidělují zaměstnance (k zapůjčování  

a najímaní pracovní síly) a nabírají kvalifikované pracovníky. Díky agenturám můţeme 

umísťovat „správné“ lidi na „správná“ místa. [3] 

2.1.1 Zprostředkování zaměstnání 

Zprostředkovatelem zaměstnání můţe být jak agentura práce, tak úřad práce.  

Za zprostředkovatele se povaţuje agentura, která uzavírá pracovní smlouvy, dohody  

o pracovní činnosti mezi zaměstnancem za účelem dočasného přidělení k výkonu práce  

u uţivatele. [3], [9] 

Zjednodušeně lze říci, ţe se jedná o činnost zaměřenou na naleznutí vhodného 

zaměstnání pro občana (zaměstnance), ale i pro zaměstnavatele, kteří hledají pomocné 

nebo nové pracovní síly. [3] 

Formy pracovně právních vztahů: 

 Dohoda mezi agenturou práce a uţivatelem: 

Novela zákoníku práce upravuje společenskou odpovědnost agentury práce  

a uţivatele, a to ţe pracovní podmínky a mzdové podmínky nebudou horší neţ 

pracovní a mzdové podmínky u kmenových zaměstnanců uţivatele. [3] 

 

Tato dohoda musí být uzavřena písemně. Uţivatel (firma) přiděluje zaměstnanci 

pracovní úkoly. Organizuje, řídí a kontroluje jeho práci. Vytváří příznivé pracovní 

podmínky, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci, nesmí však vůči 

agenturnímu zaměstnanci činit právní úkony ve jménu agentury práce. Dohoda 
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končí uplynutím doby, podle sjednaných podmínek v dohodě o dočasném  

přidělení. [3] 

 Pracovní smlouva mezi agenturou práce a zaměstnancem: 

Agentura práce uzavře písemně smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti  

se zaměstnancem. Agentura se tímto zaváţe zaměstnanci zprostředkovat dočasný 

výkon práce a zaměstnanec se zavazuje vykonat tuto práci podle pokynů uţivatele 

na základě dohody o dočasném přidělení. [3] 

2.2 Pracovní spokojenost 

Spokojenost v práci je sloţitý jev, který byl od 30 let minulého století studován 

nejrůznějšími psychology. Pocit uspokojení nebo neuspokojení se objevuje také v pracovní 

sféře, která vyplňuje značnou část ţivota dospělého člověka. [8] 

Pracovní spokojenost hraje významnou roli v organizaci. Můţeme ji chápat jako 

spokojenost zaměstnanců s prací a pracovními podmínkami, nebo ji můţeme brát jako 

podmět k efektivnímu vyuţití pracovní síly. K docílení pracovní spokojenosti 

je potřeba naplňování cílů, potřeb a očekávání zaměstnanců. [6], [7] 

Samotná pracovní spokojenost souvisí s pracovními postoji a pocity, které lidé mají 

ve vztahu ke své práci, s pracovní morálkou na pracovišti, vztahem jedince k podniku atd. 

Můţeme tedy říci, ţe pracovní spokojenost je velmi obsáhlá a samostatně  

diferencovaná. [1], [5] 

2.3 Pojem pracovní spokojenost 

Pojem pracovní spokojenost hraje v organizaci významnou roli, je však spojen 

s řadou polemik o vztahu k pracovní spokojenosti. Řada autorů definuje pracovní 

spokojenost různými způsoby. Jedním z řady autorů je Teodor Kollárik, který zdůrazňuje 

dvojí významovou odlišnost tohoto pojmu: [2], [6] 

 Spokojenost v práci – má širší význam, který se vztahuje na pracovní podmínky. 

 Spokojenost s prací – v širším smyslu se spojuje s plněním a vykonáváním 

        pracovních úkolů, a také odměnou za vykonanou práci. 
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K uvedenému je patrné, ţe zejména v širším smyslu má pracovní spokojenost úzký 

vztah k sociálně-psychologickým aspektům. Jde o charakteristiky sociálního klimatu 

pracovního prostředí, přátelské atmosféry v pracovní skupině atd. [6] 

Edwin Locke přesně určil pracovní spokojenost jako „pozitivně emoční stav 

z pracovních zkušeností nebo z hodnocení zaměstnání.“ Tato definice se odvolává  

na různorodost práce, která se vztahuje na pracovní podmínky, finanční odměny, 

mezilidské vztahy, moţnosti povýšení, seberealizaci, vnitřní aspekty práce a pocity 

uspokojení z dovedností. [5] 

„Latham a Yukl (1976) zjistili, ţe způsob, jakým člověk chápe svou práci a jaký  

má k ní postoj, ovlivňuje jeho úroveň spokojenosti s ní.“ [5] 

Značnou pozornost věnoval problematice pracovní spokojenosti V. H. Vroom, 

který usoudil, ţe existuje souvislost faktoru pracovní spokojenosti, coţ znamená, ţe osoby 

s nízkou úrovní aspirace mají niţší nároky na dosaţení pocitu pracovní spokojenosti, 

kdeţto osoby s vysokou úrovní aspirace mají v tomto směru nároky vysoké. Určitá situace 

zvyšující pracovní spokojenost můţe přinést další zdroje pracovní spokojenosti, např. ten 

kdo je povýšen, více vydělá a tím pádem má vyšší společenský status, ale má také více 

vlivu i více kontaktů a osobní svobody. To vše jsou další zdroje pracovní spokojenosti. 

Mohou také existovat různé funkční závislosti s pracovní spokojeností, např. větší 

spokojenost s obsahem práce, která můţe navazovat na větší spokojenost se stylem řízení  

a naopak. [6] 

Ukázky různého pojetí pojmu pracovní spokojenosti znázorňuje tabulka č. 1. 

 

Tab. č. 1: Významy pojmu pracovní spokojenosti 

1. význam 2. význam 3. význam 

subjektivní vyjádření ke 

kvalitě péče o zaměstnance 
vnitřní uspokojení z práce nízká úroveň nároků 

Vztahuje se 

k pracovním podmínkám 

pracovníka 

k proţitku aktivního naplnění 

pracovníka 

k pasivnímu sebeuspokojení 

pracovníka 

Znamená 

úroveň péče o zaměstnance 

mobilizaci pracovních sil 

("Čím víc se snaţím, tím 

víc!") 

demobilizaci pracovních sil 

("Mně to stačí, co bych se 

snaţil(a)!") 

Zdroj: [Daniela Pauknerová a koletiv, 2012] 
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2.4 Teorie pracovní spokojenosti 

Přístupů k teoriím pracovní spokojenost je celá řada, dochází v nich tak často 

k pojmovým i koncepčním nejednostem. Z dosavadních přístupů můţeme zahrnout dva 

teoretické přístupy, a těmi jsou jednofaktorové (jednodimenzionální) a dvoufaktorové 

(dvojdimenzionální) teorie. [8] 

1) Jednofaktorová teorie 

Mezi autory zabývající se pracovní spokojeností s jednodimenzionálního pohledu 

patří Maslow, Vroom, Stodgill. Spokojenost a nespokojenost chápeme jako krajní 

stav jednodimenze. Míra spokojenosti a nespokojenosti se můţe průběţně 

pohybovat od úplné spokojenosti po úplnou nespokojenost. Jednoduše můţeme říci, 

ţe dostatek spokojenosti vyplývá z nedostatku nespokojenosti a naopak. Tato teorie 

předpokládá vytvoření příznivých pracovních podmínek pro zvýšenou  

spokojenost. [8] 

2) Dvoufaktorová teorie 

Autoři této teorie Herzberg, Mausner a Snyderman zjistili, ţe spokojenost  

a nespokojenost je ovlivňována různými skupinami faktorů. Herzberg se svými 

spolupracovníky rozlišil dva faktory: 

 Motivační (vnitřní) faktory, které se dotýkají obsahu práce. Jejich naplnění 

ovlivňuje spokojenost. [8] 

Nepříznivá podoba způsobuje, ţe pracovníci nejsou spokojeni, ale ani nespokojeni. 

Podle Herzbergra patří k vnitřním faktorům uznání poskytované vedením, 

odpovědnost za práci, zajímavost vykonávané pracovní činnosti, moţnost  

povýšení. [7] 

 Hygienické faktory se vztahují na vnější podmínky práce, které vyvolávají 

nespokojenost. [8] 

Jsou-li vnější faktory nepříznivé, vyvolávají pracovní nespokojenost. Pracovník 

si vnější faktory uvědomuje aţ tehdy, kdy mu nevyhovují. Pokud jsou tyto faktory 

z pohledu pracovníka bezproblémové, nemůţeme říci, ţe je spokojen, ale jen je ne- 

nespokojen (nepociťuje nespokojenost). Vnějšími faktory jsou např. pracovní 
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podmínky, bezpečnost práce, mezilidské vztahy v pracovní skupině, řídící činnost 

vedoucího, peněţité odměny. [7] 

2.5 Faktory pracovní spokojenosti 

Pracovní spokojenost je ovlivňována značným počtem vnitřních a vnějších faktorů, 

které se v jisté doplňující podobě staly příspěvkem celkové spokojenosti. [1], [8] 

K zjišťování pracovní spokojenosti a její následné motivaci se nejčastěji sledují tyto 

dílčí faktory: obsah a charakter práce, mzdové ohodnocení, pracovní perspektivy, vedoucí 

pracovníci, spolupracovníci, organizace práce, pracovní prostředí a úroveň péče  

o zaměstnance. [7] 

2.5.1 Pracovní vztahy 

Při jakémkoliv kontaktu jednoho člověka s jiným, při jakékoliv lidské činnosti  

se mezi lidmi vytvářejí vztahy (pozitivní i negativní). Význam „pracovní vztahy“ a jejich 

kvalita ovlivňují dosahování podnikových cílů i pracovních a ţivotních cílů jednotlivých 

pracovníků. Uspokojivé pracovní i mezilidské vztahy vytvářejí produktivní klima, které  

se příznivě odráţí ve spokojenosti pracovníků. Značně tak přispívají ke slaďování 

individuálních a podnikových zájmů a cílů. Nezdravé a neuspořádané pracovní mezilidské 

vztahy v organizaci můţou snadno vyústit ke konfliktům, stíţnostem, stávkám, porušování 

kázně všeho druhu, nedůvěry mezi zaměstnanci a vedením. Většinou kaţdá organizace 

náleţitě pečuje o vytvoření zdravých pracovních vztahů, které mají příznivé dopady  

na dosaţení svých vytyčených cílů a plánů. [4] 

2.5.2 Vedoucí pracovník 

Pracovní vztahy mezi nadřízenými a podřízenými ve značné míře ovlivňují 

pracovní spokojenost. Vedoucí pracovník stylem své řídící práce a svou autoritou  

se výrazně podílí na sociálním klimatu na daném pracovišti. „Nepříznivě ho obvykle 

ovlivňuje různými formami autokratického (poručnického) jednání, ale i nerozhodností, 

nespravedlivým jednáním, hrubostí, nedůsledností apod. Pozitivně se na úrovni pracovní 

spokojenosti jednotlivců i pracovních kolektivů podepisuje svou náročností, rozhodností, 
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spravedlivostí a sociální citlivostí, případně i dalšími svými vlastnosti a způsoby  

jednání.“ [7] 

2.5.3 Spolupracovníci 

Spolupracovníci jsou rovněţ významným faktorem ovlivňujícím pracovní 

spokojenost či nespokojenost. „Vyplývá to ze skutečnosti, ţe pracovní činnost má jiţ sama 

o sobě společenský charakter, lidé ji nevykonávají sami, nýbrţ vţdy se uplatňuje určitá 

forma spolupráce s druhými lidmi.“ [7] Spolupracovníci jsou si obvykle navzájem zdrojem 

mnoha podnětů, jiţ svým rozsahem často a značně překračují potřeby pracovního procesu 

a to v komunikaci a mezilidských vztazích. Zejména pro ţeny jsou spolupracovníci často 

jedním z faktorů ovlivňující jejich pracovní spokojenost. [7] 

Neformální vztahy spolupracovníků neupravují ţádné předpisy, tudíţ můţe snadno 

docházet ke konfliktům mezi interními a externími zaměstnanci. [4] 

2.5.4 Pracovní doba 

Pracovní doba vymezuje časovou vyuţitelnost jak interních, tak externích 

pracovníků, ale i jejich volný čas, tedy jejich ţivotní způsob a ţivotní úroveň, ovlivňuje 

uspokojování jejich mimopracovních potřeb, jejich zdraví, reprodukci jejich pracovních 

schopností. Pracovní reţim je určen dle pracovního procesu. Jde o přetrţitý provoz, který 

můţe být jednosměnný, dvousměnný nebo třísměnný. Při nepřetrţitém provozu je obvykle 

pracovní doba rozvrţena nerovnoměrně, coţ znamená střídání směn, a to dvoudenní, 

v kombinaci s třídenními. Pracovní dobou se v agenturním zaměstnávání označuje doba,  

ve které je zaměstnanec agentury práce povinen vykonávat pro uţivatele práci. Délka 

týdenní pracovní doby zaměstnance agentury práce by neměla překročit 40 hodin týdně, 

avšak pro práce, které nadměrně zatěţují lidský organizmus je povoleno několik výjimek. 

Délka stanovené týdenní pracovní doby u zaměstnanců pracujících v třísměnném a 

nepřetrţitém reţimu by neměla překročit 37,5 hodin týdně. Dvousměnný pracovní reţim 

nesmí překročit 38,75 hodin týdně. U zaměstnance mladšího neţ 18 let nesmí délka směny 

v určitých dnech překročit 8 hodin a délka během týdenní pracovní doby nesmí překročit 

40 hodin týdně. Začátek směn a konec směn určuje dočasně přidělenému zaměstnanci 

uţivatel. Reţim přestávek v práci zaměstnance agentury práce je plně v kompetenci 
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uţivatele. Uţivatel je povinen poskytnout zaměstnanci přestávku na jídlo a oddech v trvání 

nejméně 30 minut, a to nejdéle po 6 hodinách nepřetrţité práce. Zaměstnanec mladší 18 let 

musí mít přestávku nejdéle po 4,5 hodinách nepřetrţité práce. V případě délky a rozvrţení 

pracovní doby by mohlo docházet ke konfliktu mezi zájmy uţivatele a zájmy  

zaměstnance. [4], [9] 

2.5.5 Pracovní prostředí 

Pracovní prostředí tvoří souhrn všech materiálních podmínek pracovní činnosti a 

společně s dalšími podmínkami vytváří faktory fyzikální, chemické, biologické, sociálně 

psychologické a další. Tyto faktory ovlivňují pracovníka v průběhu pracovního procesu. 

Úroveň pracovního prostředí působí, jak na pracovní pohodu, tak i na zdravotní stav 

pracovníků. Nepříznivé pracovní prostředí vyvolává u pracovníků nespokojenost  

nebo i odpor, který se můţe odrazit i ve vztahu k zaměstnavateli. [4] 

Prostorové řešení pracoviště: 

 vhodná pracovní poloha, 

 optimální zorné podmínky pro práci v závislosti na zrakové náročnosti práce, 

 vhodnou výšku pracovní plochy přizpůsobenou postavě pracovníka, 

 optimální pohybové prostory pro práci rukou, 

 pohodlný přístup na pracoviště. [4] 

Fyzikální podmínky práce 

Fyzikální podmínky práce ovlivňují nejen pracovní výkon, jeho kvalitu, ale mají 

značný vliv na duševní a tělesný zdravotní stav pracovníků. „V důsledku vlivu na duševní 

rozpoloţení a pohodu pracovníků mohou ovlivňovat i mezilidské vztahy na pracovišti.“ [4] 

Tento faktor bývá častým zdrojem nespokojenosti. Vyskytuje se především tam, 

kde výrobní proces nebo uţívaná technologie vyţaduje takové fyzikální parametry 

prostředí, které jsou k pracovníkům nepříznivé aţ škodlivé (např. pracovní ovzduší, 

osvětlení, hluk apod.). Nespokojenost se můţe objevit také při práci v kancelářích. [7] 

Nejčastější fyzikální podmínky: 

 hlučnost, 
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 prašnost, 

 teplota, 

 vlhkost, 

 větrání, 

 osvětlení, 

 barevná úprava pracoviště. [4] 

2.5.6 Ochranné oděvy a ochranné pracovní pomůcky 

Poskytování pracovních oděvů a ochranných pracovních pomůcek je dobrovolná 

sluţba zaměstnavatele zaměstnancům. Jednotné pracovní oděvy jsou označovány 

výrazným logem firmy. Toto logo má určitý význam pro reklamu firmy. Na ochranné 

pracovní pomůcky (přilby, montérky, obuv, bundy, rukavice a další) má pracovník nárok  

a poskytují se mu přímo. [4] 
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3 Charakteristika vybrané společnosti 

Akciová společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. se sídlem v Ostravě Kunčicích patří 

mezi největší zaměstnavatele v České republice. Jediným akcionářem společnosti  

je ArcelorMittalHoldings AG. Společnost se zabývá hutní prvovýrobou (např. výrobou 

surového ţeleza, metalurgického koksu), strojírenskou výrobou (např. výrobou důlní 

ocelové výztuţe, silničních ocelových svodidel) a hutní výrobou (např. výrobou ušlechtilé 

oceli, betonářské oceli). [12], [13] 

3.1 Historie ArcelorMittal Ostrava a. s. 

Historie společnosti sahá aţ do roku 1942, kdy tehdejší Vítkovické ţelezárny 

započaly výstavbu jiţního závodu v Kunčicích, a to z důvodů omezeného rozvoje 

vzhledem ke svému umístění ve městě. V letech 1947 aţ 1948 přijaly rozhodnutí  

o výstavbě hutního kombinátu. [10] 

31. prosince roku 1951 dochází ke vzniku Nové Huti Klementa Gottwalda, národní 

podnik osamostatněním jiţního závodu v Kunčicích. Závod byl tvořen z vysokých pecí, 

koksárenských baterií, martinských a hlubinných pecí, blokovny a válcovny trub. Dále pak 

slévárny a části elektrárny, včetně vodohospodářství. V letech 1958 aţ 1961 se rozšiřuje 

kapacita produkce základních surovin, kterými jsou surové ţelezo, ocel a koks. Kapacitu 

doplňuje výstavba provozů s následným zpracováním. Mezi lety 1967 aţ 1985 dochází 

k modernizaci martinské pece na pec tandemovou a výstavbám středojemné válcovny, 

centrální kyslíkárny a velkokapacitní koksárenské baterie. [10] 

Rok 1989 přináší změnu názvu společnosti. Z Nové Huti Klementa Gottwalda  

se stává Nová Huť, státní podnik. 22. ledna roku 1992 na základě privatizace se z Nové 

Huti, státního podniku stává akciová společnost. Mezi lety 1993 aţ 1999 jsou připojena 

zařízení pro plynulé odlévání. Dále dochází k výstavbě válcovny na výrobu širokého,  

za tepla válcovaného pásu. [10] 

V lednu v roce 2003 kupuje společnost v rámci privatizace Lakshmi Mittal, který 

přichází s koncepcí zaloţenou na modernizaci a restrukturalizaci oceláren. Vzniká tak 

ISPAT Nová Huť, a.s. Koncem roku 2004 dochází k další změně názvu společnosti,  

a to na Mittal Steel Ostrava, a.s. V roce 2006 se Lakshmi Mittal snaţí převzít společnost 
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Arcelor. Jeho snaha byla úspěšná a tak dochází ke sloučení obou společností a v tomto 

důsledku dochází znovu ke změně názvu společnosti na ArcelorMittal Ostrava, a.s. [10] 

3.2 Organizační struktura 

 

 

Obr. č. 1: Organizační struktura společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. [11] 
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4 Hodnocení spokojenosti agenturních zaměstnanců 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku spokojenosti agenturních 

zaměstnanců ve společnosti ArcelorMittal a.s. Proto byl proveden průzkum, jehoţ cílem  

je zjištění spokojenosti těchto zaměstnanců v dané společnosti. Zvolená skupina 

agenturních zaměstnanců má pracovní smlouvu na dobu určitou uzavřenou s pracovní 

agenturou. Společnost ArcelorMittal a.s. agenturním zaměstnancům v době vypracování 

dotazníků poskytovala pouze ochranné pracovní pomůcky. Cílem je tedy získat data, která 

pak můţe společnost ArcelorMittal a.s. pouţít pro zlepšení podmínek vedoucích  

ke spokojenosti těchto zaměstnanců ve své společnosti. 

Pro sběr informací jsem zvolila písemné dotazování prostřednictvím anonymního 

dotazníku, který byl respondentům rozdán prostřednictvím administrativní pracovnice 

společnosti. Dotazníků bylo rozdáno 200 a navráceno jich bylo 129. Návratnost dotazníků 

byla ve výši 64,5 %. Sběr dat proběhl v roce 2011. Tato data byla pak vyhodnocena  

s pomocí programu Microsoft Excel, ve kterém byly vytvořeny i pouţité grafy.  

Dotazník (viz příloha č. 1) se skládá z 16 otázek. Otázky č. 1 aţ 3 jsou 

sociodemografické, týkají se věku, pohlaví a vzdělání. Další otázky jsou zaměřeny  

na zjištění spokojenosti agenturních zaměstnanců ve společnosti ArcelorMittal a.s., které 

jsou potřebné pro následné vyhodnocení.  Otázky č. 4 aţ 16 se týkají celkové spokojenosti 

zaměstnanců ve společnosti, pracovní doby, pracovního prostředí, mnoţstvím práce, 

mnoţstvím ochranných pracovních pomůcek, diskriminací zaměstnanců a dotazník  

je zakončen otázkami spojenými s přijetím nabídky práce.  
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4.1 Výsledky průzkumu 

Otázka č. 1: Pohlaví 

Z navrácených dotazníků bylo zjištěno, ţe se dotazování zúčastnilo 25 ţen  

a 104 muţů. Převaha muţů, je způsobena tím, ţe dotazování se zúčastnili převáţně 

pracovníci na dělnických postech, dále pak administrativní pracovníci. 

Tab. č. 2: Počet respondentů u otázky č. 1 

 Počet respondentů Počet respondentů v % 

Ţena 25 19 

Muţ 104 81 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 1: Pohlaví respondentů 

 

Zdroj: [vlastní zpracování]  
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Otázka č. 2: Věk 

Věková struktura dotazovaných měla sestupný trend. 61 zaměstnanců bylo ve věku 

od 18 do 30 let. Věkové rozpětí 31 aţ 40 let tvořilo 34 zaměstnanců. 19 zaměstnanců bylo 

ve věkovém rozpětí od 41 do 50 let. Dále pak 15 zaměstnanců tvořilo věkové rozpětí  

od 51 do 60 let. Nad 61 let nebylo nikomu z dotazovaných zaměstnanců.  

Tab. č. 3: Počet respondentů u otázky č. 2 

 Počet respondentů Počet respondentů v % 

Od 18 do 30 let 61 47 

Od 31 do 40 let 34 26 

Od 41 do 50 let 19 15 

Od 51 do 60 let 15 12 

Nad 61 let 0 0 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 2: Věk respondentů 

 

Zdroj: [vlastní zpracování]  
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Otázka č. 3: Vzdělání 

Nejvyšší dosaţené vzdělání je vysokoškolské, které mají 2 zaměstnanci. Vyšší 

odborné není zastoupeno. 7 zaměstnanců má střední odborné a 27 zaměstnanců  

má s maturitou. Vyučeno je 89 zaměstnanců, tedy nejvyšší počet. Základní vzdělání mají  

4 zaměstnanci. 

Tab. č. 4: Počet respondentů u otázky č. 3 

 Počet respondentů Počet respondentů v % 

Základní 4 3 

Vyučen 89 69 

S maturitou 27 21 

Střední odborné 7 5 

Vyšší odborné 0 0 

Vysokoškolské 2 2 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 3: Vzdělání respondentů 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Otázka č. 4: Jste celkově spokojen(a) ve společnosti ArcelorMittal a. s.? 

Otázka se týká celkové spokojenosti zaměstnanců ve společnosti ArcelorMittal. 

Velmi spokojeno je 47 zaměstnanců, spíše spokojeno je 57 zaměstnanců. Spíše 

nespokojených je 23 a velmi nespokojených je 2. 

Tab. č. 5: Počet respondentů u otázky č. 4 

 Počet respondentů Počet respondentů v % 

Velmi spokojen(a) 47 36 

Spíše spokojen(a) 57 44 

Spíše nespokojen(a) 23 18 

Velmi nespokojen(a) 2 2 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 4: Jste celkově spokojen(a) ve společnosti ArcelorMittal a.s.? 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Otázka č. 5: Pokud jste v předchozí otázce odpověděl(a) „Spíše nespokojen(a)“ nebo 

„Velmi nespokojen(a)“, uveďte důvod. 

Odpovědi byly formou vlastních názorů. Důvody nespokojenosti se týkaly 

odpovědí, které jsou obsaţené v dalších otázkách, a to pracovní doby, pomůcek, zátěţe. 

Dále pak způsobu předání výpovědí, způsobu vedení. Také nevhodnosti pracoviště, kdy 

jedna z odpovědí byla: „pracoviště v dezolátním stavu a ţádnou vyhlídkou na zlepšení“. 

Největší míra nespokojenosti byla však v diskriminaci, kterou se samostatně zabývá otázka 

č. 14., kdy agenturní pracovníci pociťovali výrazné rozdíly mezi nimi a kmenovými 

zaměstnanci.  

Nejčastější odpovědi z otázky č. 5: 

 způsob předání výpovědí, 

 pracoviště v dezolátním stavu a ţádnou vyhlídkou na zlepšení, 

 agenturní zaměstnanci, 

 způsob vedení, 

 pracovní prostředí, 

 pracovní doba, 

 pracovní kolektiv, 

 pracovní pomůcky, 

 pracovní zátěţ. 
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Otázka č. 6: Vyhovuje Vám ve společnosti ArcelorMittal a. s. stávající pracovní 

doba? 

Ze 129 dotazovaných vyhovuje stávající pracovní doba 65 zaměstnancům, kteří  

na otázku odpověděli „Určitě ano“. „Spíše ano“ zatrhlo 54 zaměstnanců. 10 zaměstnancům 

nevyhovuje stávající pracovní doba, jejich odpověď byla „Spíše ne“. „Určitě ne“ nezatrhl 

ţádný zaměstnanec.  

Tuto otázku rozšiřuje otázka č. 7: „Pokud jste v předchozí odpovědi odpověděl(a) 

„Spíše ne“ nebo „Určitě ne“, jaká pracovní doba by Vám vyhovovala?“ Je určena pro 

respondenty, kteří odpověděli „Spíše ne“ a „Určitě ne“. Výsledky vypovídají,  

ţe 2 respondentům by vyhovovala pruţná pracovní doba a 8 zaměstnancům pevná 

pracovní doba. 

Tab. č. 6: Počet respondentů u otázky č. 6 

 Počet respondentů Počet respondentů v % 

Určitě ano 65 50 

Spíše ano 54 42 

Spíše ne 10 8 

Určitě ne 0 0 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 5: Vyhovuje Vám ve společnosti ArcellorMittal a.s. stávající pracovní doba? 

 

Zdroj: [vlastní zpracování]  
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Otázka č. 8: Vyhovuje Vám ve společnosti ArcelorMittal a. s. pracovní prostředí? 

Tato otázka se týká spokojenosti s pracovním prostředím obecně. „Určitě ano“ byla 

odpověď 31 pracovníků. 60 pracovníků odpovědělo „Spíše ano“. 35 pracovníkům pracovní 

prostředí vyhovuje méně, jejich odpověď byla „Spíše ne“. 3 pracovníkům s odpovědí 

„Určitě ne“ nevyhovuje pracovní prostředí. Převládá tedy obecná spokojenost s pracovním 

prostředím.  

Tab. č. 7: Počet respondentů u otázky č. 8 

 Počet respondentů Počet respondentů v % 

Určitě ano 31 24 

Spíše ano 60 47 

Spíše ne 35 27 

Určitě ne 3 2 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 6: Vyhovuje Vám ve společnosti ArcelorMittal a. s. pracovní prostředí? 

 

Zdroj:[vlastní zpracování]  
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Otázka č. 9: Co Vám nejvíce vadí na pracovním prostředí? 

V této otázce více rozvíjím vybrané důvody, týkající se pracovního prostředí, které 

nejvíce narušují pracovní činnost. Hodnocení je čtyř bodové, kdy je 1 – velmi vadí, 2 – 

spíše vadí, 3 – spíše nevadí, 4 – nevadí. Nejvíce vadí prašnost, a to 45 pracovníkům. Dále 

pak hlučnost, kterou známkou 1 ohodnotilo 30 pracovníků. Následuje teplota v zastoupení 

18 pracovníků. Naopak nejméně vadí vlhkost, kterou známkou 4 ohodnotilo  

60 pracovníků. Hned za ní následuje osvětlení v počtu 59 pracovníků a větrání, které 

nejméně vadí 52 pracovníkům.  

Tab. č. 8: Počet respondentů u otázky č. 9 

Hodnocení 

1 – velmi vadí 2 – spíše vadí 3 – spíše nevadí 4 – nevadí 

Absolutní 

počet 

Vyjádření 

v % 

Absolutní 

počet 

Vyjádření 

v % 

Absolutní 

počet 

Vyjádření 

v % 

Absolutní 

počet 

Vyjádření 

v % 

Hlučnost 30 23 44 34 31 24 24 19 

Prašnost 45 35 36 28 23 18 25 19 

Teplota 18 14 36 28 38 29 37 29 

Vlhkost 6 5 21 16 42 33 60 47 

Větrání 9 7 22 17 46 36 52 40 

Osvětlení 9 7 22 17 39 30 59 46 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 7: Co Vám nejvíce vadí na pracovním prostředí? 

 

Zdroj: [vlastní zpracování]  
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Otázka č. 10: Cítíte se ve společnosti ArcelorMittal a.s. příliš přetěţován(a) (mnoţství 

práce)? 

Ze 129 zaměstnanců, z nichţ 23 odpovědělo „Určitě ano“ a 40 „Spíše ano“, se cítí 

být přetěţováno mnoţstvím práce. 51 dotazovaným, jejichţ odpověď byla „Spíše ne“  

a 15 dotazovaným s odpovědí „Určitě ne“, mnoţství práce nevadí. 

Tab. č. 9: Počet respondentů u otázky č. 10 

 Počet respondentů Počet respondentů v % 

Určitě ano 23 18 

Spíše ano 40 31 

Spíše ne 51 39 

Určitě ne 15 12 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 8: Cítíte se ve společnosti ArcelorMittal a.s. příliš přetěžován(a) (množství práce)? 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Otázka č. 11: Máte dostatek ochranných pomůcek? 

Ochranné pomůcky jsou důleţitou součástí bezpečnosti při práci. 120 dotázaným 

mnoţství ochranných pomůcek vyhovuje, 9 dotázaným nestačí.  

Tato otázka je rozšířena otázkou č. 12: „Pokud ne, které Vám chybí?“ Dotazovaný 

si mohl vybrat z několika moţností, ale také mohl vypsat svoji vlastní odpověď. 

Z nabízených moţností se pocit nedostatku projevuje u montérek, které chybí  

6 zaměstnancům. Dále pak 2 zaměstnancům nedostačují bundy. Vlastní odpovědí  

u nedostatku ochranných pomůcek 4 dotázaných zaměstnanců byly rukavice. Přilby a obuv 

neoznačil nikdo z dotázaných.  

Tab. č. 10: Počet respondentů u otázky č. 11 

 Počet respondentů Počet respondentů v % 

Ano 120 93 

Ne 9 7 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 9: Máte dostatek ochranných pomůcek? 

 

Zdroj: [vlastní zpracování]  
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Otázka č. 13: Nepřipadáte si diskriminován(a) vůči zaměstnancům  

ze společnosti ArcelorMittal a. s.? 

Tato otázka se týká diskriminace agenturních zaměstnanců vůči kmenovým 

zaměstnancům. Diskriminováno si připadá 27 zaměstnanců, kteří odpověděli „Určitě ano“.  

„Spíše ano“ odpovědělo 33 zaměstnanců. Nediskriminováno si připadá 33 zaměstnanců, 

kteří odpověděli „Spíše ne“. 36 zaměstnanců si vůbec nepřipadá být diskriminováno, jejich 

odpověď byla „Určitě ne“. 

Tab. č. 11: Počet respondentů u otázky č. 13 

 Počet respondentů Počet respondentů v % 

Určitě ano 27 20 

Spíše ano 33 26 

Spíše ne 33 26 

Určitě ne 36 28 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 10: Nepřipadáte si diskriminován(a) vůči zaměstnancům ze společnosti ArcelorMittal a. s.? 

 

Zdroj: [vlastní zpracování]  
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Otázka č. 14: Pokud jste v předchozí otázce odpověděl(a) „Určitě ano“ nebo „Spíše 

ano“ v čem si připadáte diskriminováni? 

V této otázce bylo moţné zatrhnout více odpovědí a napsat svou vlastní odpověď. 

Nejčastějšími důvody, proč se agenturní zaměstnanci cítí být diskriminováni vůči 

kmenovým zaměstnancům, jsou plat, odměny, 5 týdnů dovolené, bankovní půjčky. Nejvíce 

si zaměstnanci připadají být diskriminováni v oblasti odměn v počtu 47 odpovědí. Dalším 

důvodem je plat v počtu 44 odpovědí. 39 odpovědí se týkalo diskriminace v oblasti 

dovolené. Diskriminace v oblasti bankovních půjček byla v počtu 5 odpovědí. Mezi 

vlastními odpověďmi byla: šikana od kmenových zaměstnanců, příspěvky na jídlo, zákaz 

přesčasů, odlišný přístup ze strany nadřízených, vyšší nároky na agenturního zaměstnance 

neţ na kmenového a jiné.  

Tab. č. 12: Počet odpovědí u otázky č. 14 

 Počet odpovědí  Počet odpovědí v % 

Plat 44 73 

Odměny 47 78 

5 týdnů dovolené 39 65 

Bankovní půjčky 5 8 

Jiné 11 18 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 11: Pokud jste v předchozí otázce odpověděl(a) „Určitě ano“ nebo „Spíše ano“ v čem si připadáte 

diskriminováni? 

 

Zdroj: [vlastní zpracování]  
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Otázka č. 15: Pokud by Vám byla nabídnuta práce ve společnosti ArcelorMittal a. s., 

přijal(a) byste ji? 

Zaměstnanci přijatí přes agenturu mají smlouvu na dobu určitou. Tato otázka 

odpovídá na nabídku práce na dobu neurčitou. Tuto nabídku práce by přijalo  

103 dotazovaných. 26 dotazovaných by nabídku práce odmítlo. 

Tab. č. 13: Počet respondentů u otázky č. 15 

 Počet respondentů Počet respondentů v % 

Ano 103 80 

Ne 26 20 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 12: Pokud by Vám byla nabídnuta práce ve společnosti ArcelorMittal a. s., přijal(a) byste ji? 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Otázka č. 16: Pokud jste v předchozí otázce odpověděl(a) „Ano“, proč byste to 

přijal(a)? 

Otázka navazuje na předchozí a zabývá se důvodem, který by vedl k přijetí stálého 

zaměstnání. Odpovědi se skládají z nečastějších důvodů, proč nabídnutou práci přijmout  

a nabízí i moţnost napsání vlastního důvodu, kterou nikdo z dotazovaných nevyuţil. 

V tomto případě si dotazovaný mohl zvolit i více odpovědí. Nejčastější odpověď byla 

„Plat“, a to v počtu 86. Odpověď „Jistota zaměstnání“ byla druhá nejčastější, zvolilo  

ji 84 dotazovaných. 64 dotazovaných zatrhnulo „Příspěvky na stravování“. Další důvody 

byly zastoupeny v menší míře. Z nabídnutých příspěvků byl v největší míře zastoupen 

příspěvek na penzijní připojištění, který si vybralo 39 dotazovaných. Dalším příspěvkem 

byl příspěvek na ţivotní pojištění, zastoupený v počtu 26. Poslední příspěvek, který byl  

na vzdělání, si vybralo 23 dotazovaných. Pro 36 respondentů byli jedním z důvodů  

i rekondiční ozdravné akce pro děti. Kvůli delší dovolené by nabídku zaměstnání přijalo  

29 dotazovaných.  

Tab. č. 14: Počet odpovědí u otázky č. 16 

 Počet odpovědí Počet odpovědí v % 

Jistota zaměstnání 84 82 

Plat 86 83 

Více dovolené 29 28 

Příspěvky na stravování 64 62 

Příspěvky na vzdělání 23 22 

Příspěvky na penzijní 

připojištění 
39 38 

Příspěvky na ţivotní 

pojištění 
26 25 

Rekondiční ozdravné 

akce pro děti 
36 35 

Jiné 0 0 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 13: Pokud jste v předchozí otázce odpověděl(a) „Ano“, proč byste to přijal(a)? 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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4.2 Vyhodnocení výsledků 

Dotazníky byly rozdány respondentům na dobu 3 týdnů, aby tak měli soukromí  

a dostatek času na jejich vyplnění. Návratnost dotazníků byla ve výši 64,5 %. Šetření  

se zúčastnilo 81 % (104) muţů a 19 % (25) ţen.  

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, ţe celkově spokojeno (viz otázka č. 4) 

je ve společnosti 80 % (104) zaměstnanců. Nejvíce spokojených zaměstnanců je ve věku 

18 aţ 30 rokem. Celková nespokojenost 20 % (25) zaměstnanců se týkala úrovně 

pracoviště, dále pak důvodů obsaţených v dalších otázkách, které jsou zaměřeny  

na pracovní prostředí a diskriminaci na pracovišti. Nejvíce nespokojených bylo  

ve věkových rozmezích 18 aţ 30 let a 31 aţ 40 let.  

Otázka č. 6 se týkala pracovní doby. S pracovní dobou je spokojeno 92 % (119) 

pracovníků. Pouze 10 respondentů je nespokojeno, z nichţ 2 respondentům by vyhovovala 

pruţná pracovní doba a 8 zaměstnancům pevná pracovní doba (viz otázka č. 7). 

Pracovní prostředí je důleţitou součástí spokojenosti zaměstnanců, jelikoţ působí 

na pracovní pohodu a tím pak i na jejich výkon. S pracovním prostředím ve společnosti 

ArcelorMittal a.s. je spokojeno 71 % (91) zaměstnanců (viz otázka č. 8). Nespokojeno  

je 29 % (38) zaměstnanců. V grafu č. 7 pak vidíme, ţe mezi největší důvody 

nespokojenosti patří prašnost a hlučnost, coţ můţe mít negativní vliv na zdravotní stav 

zaměstnance. Nejméně pak vadí vlhkost a osvětlení. 

Přetěţováním mnoţství práce (viz otázka č. 10) si připadá být 49 % (63) 

dotazovaných. 51 % (66) připadá mnoţství práce v normě. 

Otázka č. 11 se týká ochranných pomůcek. S mnoţstvím ochranných pomůcek  

je spokojeno 93 % (120) pracovníků, pouze devět pracovníků uvedlo, ţe jim nestačí. Chybí 

jim především montérky, bundy a rukavice (viz otázka č. 12). 

Diskriminace byla jedním z hlavních důvodů celkové nespokojenosti (viz otázka  

č. 14)zaměstnanců ve společnosti ArcelorMittal a.s. Pouze 54 % (69) agenturních 

zaměstnanců si nepřipadá být diskriminováno. 46 % (60) dotazovaných zaměstnanců 

pociťuje diskriminaci (viz otázka č. 14), a to v případě špatných mezilidských vztahů 

(diskriminace ze strany kmenových zaměstnanců a jiný přístup ze strany vedoucích), také  

i specifického rozlišení agenturního zaměstnance od kmenového zaměstnance,  
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a to v podobě jiných přileb. Dále v mnoţství zadávané práce, nemoţnosti pracovat přesčas. 

Největším důvodem diskriminace je však niţší plat vzhledem k platu kmenových 

zaměstnanců a benefity (odměny, 5 týdnu dovolené, příspěvky na jídlo), které jim nejsou 

poskytovány. 

Otázka č. 15 je zaměřená na nabídku hlavního pracovního poměru ze strany 

společnosti ArcelorMittal a.s. Nabídku práce by přijalo 80 % (103) respondentů. Jako 

důvody přijetí uvedli (viz otázka č. 16) jistotu zaměstnání, plat, různé benefity (dovolená 

navíc, příspěvky na stravování, na vzdělání, penzijní a ţivotní pojištění).  
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5 Návrhy a doporučení 

Spokojenost zaměstnanců je důleţitou součástí personální politiky, která ovlivňuje 

např. vztahy na pracovišti, motivaci zaměstnanců. Z vyhodnocených výsledků 

dotazníkového šetření se pokusím o návrhy na zlepšení spokojenosti agenturních 

zaměstnanců ve společnosti ArcelorMittal a.s. Zjistila jsem, ţe převládá celková 

spokojenost ve společnosti, coţ je dobrým znakem přístupu ze strany společnosti k těmto 

zaměstnancům. 

Pracovní doba vyhovovala převáţné většině zaměstnanců. Někteří dotazovaní  

by však volili pruţnou pracovní dobu, kterou bohuţel ve 3směnném provozu nelze 

aplikovat. V případě administrativních pracovníků bych doporučila se pokusit o pruţnou 

pracovní dobu. Pruţná pracovní doba by tyto pracovníky stimulovala k lepším pracovním 

výkonům, jelikoţ by si zaměstnanci mohli sami zvolit svoji pracovní dobu a tak ji skloubit 

se svým osobním ţivotem. Tuto moţnost by jistě ocenily ţeny, které jsou matkami,  

a pruţná pracovní doba by jim pomohla plnit rodičovské povinnosti snáz.  

U pracovního prostředí taktéţ převládá spokojenost, i kdyţ se objevili i odpovědi, 

které poukazují na zastaralé pracovní prostředí, díky tomu, ţe agenturní zaměstnanci 

pracují na různých odděleních. Aby byla spokojenost u pracovního prostředí vyšší, 

doporučila bych modernizaci těchto oddělení, coţ by mohlo sníţit i prašnost a hlučnost.  

Procento nespokojených zaměstnanců způsobené přetěţováním je poměrně vysoké 

(46%). Doporučila bych rozloţení práce do více hodin prostřednictvím přesčasů. Agentury 

neumoţňují práci přesčas, a proto by měla společnost ArcelorMittal a.s. vznést poţadavek 

agenturám, aby uskutečnili moţnost pracovních přesčasů, tím dojde i k navýšení platu.  

Diskriminováno si ve společnosti ArcelorMittal a.s. připadá být 46 % (60) 

zaměstnanců. Nejvíce v důsledku odměn a platu. O navýšení platu a zavedení odměn  

by mohla společnost ArcelorMittal a.s. s agenturami vyjednávat, i kdyţ výsledek by byl 

nejistý z důvodu, ţe o platu a odměnách rozhodují pouze agentury. U ostatních benefitů, 

jako jsou dovolená navíc, různé příspěvky, např. na stravování, penzijní připojištění, 

vzdělání a jiné, by mohla společnost AcelorMittal a.s. vyjít zaměstnancům vstříc a tyto 

benefity zavést. Doporučovala bych zavést i pracovní porady se zaměstnanci, kde  

by o těchto výhodách a navýšení nutných ochranných pracovních pomůcek mohlo 

vyjednávat s vedením či zástupcem vedení. Sama jsem se s těmito poradami ve svém 
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minulém zaměstnání setkala a výsledek byl velice pozitivní. Diskriminaci pociťovali také 

v oblasti mezilidských vztahů na pracovišti. Šikana od zaměstnanců a jiný přístup  

od vedoucích je velkým problémem. Nepřispívá pohodovému prostředí a je nutné  

ji zmírnit a nejlépe odstranit. Jako první bych doporučila sjednotit pracovní pomůcky, 

jelikoţ agenturní zaměstnanci jsou odlišeni jinými přilbami a mají také nášivky s názvem 

agentury. Z vlastní zkušenosti vím, ţe rozlišení přispívá k posměchu od kmenových 

zaměstnanců. Společnost ArcelorMittal a.s. nabízí pro své zaměstnance mimopracovní 

aktivity. Zapojila bych pro to do nich i agenturní zaměstnance, kteří by se tak lépe  

se svými kolegy poznali mimo svá pracoviště. Dále bych vytvořila důvěrníka, kterému  

by se zaměstnanci svěřovali a který by pak jejich problémy řešil přímo s vedením 

společnosti, které by pak sjednalo nápravu.  
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6 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo posouzení spokojenosti agenturních zaměstnanců 

ve společnosti ArcelorMittal a.s. a navrhnutí opatření ke zlepšení současného stavu. 

V teoretické části jsem se zaměřila na pojmy spojené se zaměstnáváním prostřednictvím 

personálních agentur. Přiblíţila jsem faktory ovlivňující pracovní spokojenost.  

Praktickou část jsem postavila na výzkumu spokojenosti agenturních zaměstnanců 

ve společnosti ArcelorMittal a.s., vytvořeného pomocí dotazníkové metody. Dotazník  

se skládal z 16 otázek, zaměřených na spokojenost agenturních zaměstnanců.  

Ve vyhodnocení jsem pak zjistila, ţe ve společnosti převládá celková spokojenost. 

Nespokojenost převládala převáţně v mnoţství přidělované práce, kdy 49 % se cítilo být 

přetěţováno. Společnost ArcelorMittal a.s. by vyřešila tento problém agenturních 

zaměstnanců, kdyby jim umoţnila pracovat přesčas. Vysoká nespokojenost pak byla ještě 

v diskriminaci ve výši 46 %. Nejvíce převaţovala diskriminace niţšího platového 

ohodnocení a ţádných odměn v poměru ke kmenovým zaměstnancům společnosti. 

V tomto případě má ale nejvyšší slovo agentura. Dalším důvodem pocitu diskriminace 

byly různé příspěvky a delší dovolená, které agenturní zaměstnanci nemají. V tomto 

případě jsem doporučila vyjednávání s vedením společnosti o případném zavedení těchto 

příspěvků a delší dovolené. V neposlední řadě bylo příčinou pocitu diskriminace arogance 

a šikana ze strany kmenových zaměstnanců a jiný přístup a šikana ze strany nadřízených. 

Navrhla jsem v této oblasti společnosti ArcelorMittal a.s. vytvoření důvěrníka, který  

by řešil tyto problémy s vedením společnosti, a následně by došlo k nápravě.  

Bylo by dobrým krokem, kdyby výsledky dotazníkového šetření byly vyuţívány 

častěji, pro zefektivnění nástrojů vyuţívaných ke spokojenosti zaměstnanců ve společnosti. 

Doufám, ţe mé výsledky výzkumu a návrhy pomohou ke zlepšení spokojenosti 

agenturních zaměstnanců ve společnosti ArcelorMittal a.s. 
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