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1 Úvod  

 

 V dnešním světě plném shonu a hlavně pracovního stresu se často setkáváme s faktem, že 

organizace a firmy upřednostňují přání, touhy a požadavky zákazníků či to, aby jejich firma 

posílila na českém nebo zahraničním trhu. Mnohdy přitom zapomínají na své vlastní 

zaměstnance, které svým způsobem zanedbávají. Takový zaměstnanec může mít pocit 

nedůležitosti, či méněcennosti a jeho spokojenost ve firmě klesá a stává se z něj nespokojený 

zaměstnanec, dochází k absenci a k zvýšené fluktuaci do „lepšího“ prostředí. 

 

 Každá organizace, ať už velká či malá, by se měla primárně zaměřovat na spokojenost 

svých zaměstnanců. Tato spokojenost sice nebude nikdy stoprocentní, ale společnost by se 

měla zaměřit alespoň na takovou úroveň, která je dostačující pro dané zaměstnance. 

Spokojený zaměstnanec totiž lépe pracuje, pracuje s větší chutí a radostí, a to se odráží v jeho 

výkonu práce. Výkon se dále odráží v kvalitě služeb či výrobků, a to vše dopadá také 

na prosperitu celého podniku, který pak může dosáhnout lepšího postavení a obstát na trhu. 

To znamená, že dobrá péče o zaměstnance může zajistit určitý náskok před konkurencí. 

 

 Podobná analýza v oblasti pracovní spokojenosti v dané společnosti ještě nebyla 

provedena. Tudíž budu první, kdo se zaměstnanci bude hovořit o jejich spokojenosti a této 

problematice, a zároveň budu první, kdo jim dá možnost vyjádřit se. 

Mým záměrem a předmětem celé bakalářské práce je analýza pracovní spokojenosti 

zaměstnanců ve vybrané společnosti, tato společnost bude v dalších kapitolách podrobněji 

rozepsaná.  

 

 Cílem práce je, na základě studia teoretických poznatků, rozhovorů, studia podnikové 

dokumentace a provedení dotazníkového šetření, zjistit úroveň pracovní spokojenosti ve 

vybrané společnosti, a zároveň tak určit a porovnat jednotlivé faktory pracovní spokojenosti, 

dále prozkoumat jak se liší pracovní spokojenost zaměstnanců, kteří jsou ve společnosti 

kratší, a na druhou stranu delší dobu. 

 

 Konkrétněji je práce zaměřena na jejich subjektivní vztah k vykonávané práci a také na 

podmínky, které podstatně ovlivňují spokojenost.  
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 Snaha bude odhalit slabá místa, a rovněž faktory a podmínky, které jsou hodnoceny 

nejlépe. Na základě výsledků také navrhnout určitá opatření, která pravděpodobně povedou ke 

zvýšení spokojenosti, a tak také zprostředkovaně ke zvýšení pracovního výkonu a prosperity 

společnosti. 

 

 Celá bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí, přičemž první část je 

věnována výhradně teoretickým poznatkům, na které dále navazuje část druhá a to empirická, 

tedy praktická, mezi těmito rovinami celé práce se vyskytne ještě jedna kapitola, ve které 

bude obsažen stručný popis vybrané společnosti. 

 Jak již jsem zmínila první část je teoretická, a má být jistým podkladem pro část druhou, 

tudíž by tato kapitola měla podat kompletní, ucelený a stručný pohled na problematiku 

pracovní spokojenosti. Pro lepší pochopení celé spokojenosti se nejdříve zaměřím na motivaci 

a výkon, který přímo ovlivňuje spokojenost jedince ve firmě. Po tomto kroku bude následovat 

další část teorie, která bude pojednávat o samotné spokojenosti, jejích znacích a 

charakteristikách a také teoriích, které rozdělují pracovní spokojenost. Kapitola bude 

zakončena podrobnějším rozpisem a seznámím se s faktory, které danou problematiku nejvíce 

ovlivňují a mají na ní, ať už pozitivní či negativní vliv. 

 Praktická část vychází z teoretických poznatků, zjištěných studiem během zpracovávaní 

první roviny celé práce. Tato část je založena na výsledcích šetření a průzkumu spokojenosti 

zaměstnanců. 

 

 Závěr celé práce bude věnován výsledkům, které budou zjištěny během analýzy, zejména 

prostřednictvím dotazníkového šetření. Následně budou vyvozeny závěry a navrhnuta 

potřebná opatření, která by mohla vést ke zvýšení pracovní spokojenosti zaměstnanců 

společnosti.  
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2 Teoretické poznatky 

 

Jak již bylo řečeno v úvodu, tato kapitola zahrnuje výhradně teoretické poznatky, které 

souvisí s celou bakalářskou prací. 

 V prvé řadě se práce zaměří na pracovní motivaci a výkon, který přímo ovlivňuje 

pracovní spokojenost. Dá se totiž říci, že dobře motivovaný pracovník, odvádí mnohem lepší 

výkon, než pracovník, u kterého se motivace pro práci podceňuje. Pracovník, kterého si firma 

váží, motivuje ho a za dobře odvedený výkon, i když jen ústně, pochválí, je mnohem více 

spokojený, než pracovník odvádějící jednotvárnou, přesto důležitou činnost, za kterou není 

ani pochválen – hlavně, že práce je odvedena. 

 Další podstatná část bude zaměřena konkrétně na pracovní spokojenost, její definice, 

členění, nejznámější teorie, metody pro zjištění míry pracovní spokojenosti a faktory, které 

zmíněnou spokojenost mohou nejvíce ovlivnit. 

  

Prostřednictvím práce uspokojuje člověk některé ze svých potřeb, a to jak sociální, tak i 

existenční. Podle Kociánové (2010) v pracovním životě mají lidé různé preference, usilují o 

uspokojení potřeby vysokého výdělku, potřeby upevnění své pozice, potřeby optimálních 

vztahů s kolegy a s nadřízeným, potřeby úspěchu v pracovní činnosti a ocenění tohoto 

výkonu, potřeby rozvoje a pracovního postupu. 

Výše a poměr uspokojení těchto potřeb se odráží ve výkonu, pracovní spokojenosti a 

motivaci zaměstnance pro výkon dalších činností v rámci firmy a plnění svých povinností. 

 

2.1 Pracovní motivace 

 Motivace pochází z latinského slova movere, které znamená hýbat či pohybovat. Používá 

se pro obecné označení všech vnitřních motivů, které vedou člověka k určité činnosti, nebo 

jednání. 

 Tímto pojmem se vyjadřuje skutečnost, že v psychice člověka působí specifické, ale ne 

vždy uvědomované vnitřní hybné síly, určité pohnutky, motivy, které člověka a jeho činnost 

určitým směrem zaměřují, aktivizují a vzbuzenou aktivitu udržují. Navenek se tyto síly 

projevují jako motivované jednání jedince (Provazník, Komárková, 2004). 

 Pauknerová (2012) uvádí dva základní zdroje motivace, vnější a vnitřní. Za vnitřní zdroje 

se považují motivy a vnější zdroje, stimuly.  



  

8 

 

Právě motiv zaměřuje činnost jedince určitým směrem, aktivizuje ji a vytvořenou aktivitu 

udržuje. Představuje tedy důvod určitého lidského chování nebo prožívání, dává mu smysl, 

z psychologického hlediska. V psychice člověka mohou v daný okamžik působit současně 

několik, nebo celý soubor motivů. S pojmem motiv je úzce spojen další pojem a to cíl. 

Znamená to, že každý motiv má určitý cíl, tímto obecným cílem je dosažení určitého finálního 

psychického stavu, to mívá zpravidla podobu vnitřního uspokojení. 

„Stimulací rozumíme takové vnější působení na psychiku člověka, v jehož důsledku dochází 

k určitým změnám jeho činnosti prostřednictvím změny psychických procesů“ (Provazník, 

Komárková, 2004, s. 25). 

 

 Armstrong (2007) uvádí, že k pracovní motivaci se dá dojít, můžeme ji zjistit, dvěma 

směry. V prvé řadě se jedná o případ, kdy lidé jsou sami sobě motivací, sami se motivují a to 

tím, že si práci sami hledají a následně ji vykonají, tímto uspokojují svoje potřeby, nebo 

alespoň očekávají splnění svých předem stanovených cílů. Druhý případ jsou lidé, kteří jsou 

motivování prostřednictvím různých metod, od ústní pochvaly, přes odměny až po povýšení. 

 

2.1.1 Motivace pracovního jednání 

 Práce se stala přirozenou součástí a činností lidského života. V případě činnosti, kterou 

zaměstnanec vykonává, hovoříme o činnosti cílevědomé, stále se opakující a záměrnou, 

jinými slovy činnost, která je motivována. Tato činnost a její výsledky zajišťují určitou 

úroveň společnosti, přímo nebo nepřímo uspokojují lidská přání, touhy a potřeby. „…aby 

v práci člověk cílevědomě usiloval o zvládnutí stanoveného úkolu, musí být k jeho zvládnutí 

přiměřeně motivován“ (Růžička, 1992, str. 23). 

 

 Pracovní jednání tvoří určité psychické stavy a procesy, které vedou člověka k tomu, že 

práci přijímá jako součást života a podstatnou skutečnost, orientuje se na její zvládnutí a 

zaujímá k práci osobní postoj a hodnotící stanovisko. 

 

 Motivace pracovního jednání vyjadřuje celkový přístup pracovníka k pracovním úkolům, 

jeho pracovní ochotu, to znamená zaměřování jeho aktivity ve směru ke stanovenému úkolu. 

K těmto úkolům si pracovník vytváří určitý uvědomělý vztah, to se samozřejmě projevuje 

v postojích k dané práci a uskutečněným činnostem. Jedná se tedy o rovnici, pracovní 

motivace = psychologický proces, toto má samozřejmě vliv na osobní úsilí, které se vztahuje 

k výkonu práce, včetně směru, trvání a intenzity činností. 
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 Vztah člověka k práci obecně vyjadřuje to, jak člověk vzhledem k sobě a celé společnosti 

hodnotí vykonávanou pracovní činnost, jaké místo zaujímá v jeho jednání a prožívání 

(Růžička, 1992; Bedrnová a kol., 2012). 

 

2.1.2 Pracovní motivace a výkon 

 „Pracovní výkon je výsledkem pracovní činnosti vykonané v určitém čase za určitých 

podmínek“ (Pauknerová a kol., 2012, str. 164). 

 Výkonost člověka je z hlediska jeho osobnosti určená nejen pracovní způsobilostí, ale 

také ochotou, kterou nám vyjadřuje pracovní motivace (Pauknerová a kol., 2012).  

Dle Provazníka a kol. (2002), výkonnost tvoří soubor vlastností a dispozic pracovníka, lze ji 

chápat jako připravenost pracovníků podávat určité výkony v práci. Výkonnost, jako jiné 

problematiky, ovlivňuje celá řada faktorů, ať už subjektivní či objektivní povahy. Nejčastěji 

se člení do několika skupin, a to následujícím způsobem: 

- technické, ekonomické a organizační podmínky, 

- společenské, 

- osobní determinanty výkonnosti a 

- situační podmínky. 

 

 Pod pojmem pracovní motivace rozumíme aspekt motivace lidského chování, který je 

spojen s výkonem pracovní činnosti a zastáváním určité pracovní pozice. „Vyjadřuje celkový 

přístup člověka k práci obecně, ke konkrétním okolnostem jeho pracovního uplatnění a ke 

konkrétním pracovním úkolům, tj. vyjadřuje konkrétní podobu jeho pracovní ochoty“ 

(Provazník, Komárková, 2004, s. 51). 

Když se zamyslíme nad otázkou, proč člověk vůbec pracuje, jistě jako první důvod nás 

napadnou peníze. Toto v zásadě jistě platí a je to do jisté míry uznáváno, přesto někdy 

dochází k přetvoření tohoto tvrzení do podoby „Člověk pracuje pouze pro peníze“ (Provazník, 

Komárková, 2004, s. 52). Toto už úplná pravda není. Peníze nejsou jediným motivem k práci. 

V zásadě se rozlišují dvě skupiny motivů k práci (typy pracovní motivace) a to motivy, které 

souvisí přímo s prací tzv. motivy intrinsické a motivy, které leží mimo samotnou práci tzv. 

extrinsické. 

 K nejznámějším a nejvýznamnějším intrinsickým motivům patří: 

- potřeba činnosti, 

- potřeba kontaktu, 

- potřeba výkonu, 
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- touha po moci, 

- potřeba smyslu života a seberealizace. 

 K extrinsickým motivům pak patří: 

- potřeba peněz, 

- potřeba jistoty, 

- potřeba vlastní důležitosti, 

- potřeba sociálních kontaktů, 

- potřeba sounáležitosti (Bedrnová a kol., 2012). 

 

 Motivace pracovního jednání a výkon, výkonnost daného pracovníka, spolu úzce 

souvisejí. Právě motivace se bezprostředně odráží ve výkonnosti. Obecně můžeme říci, že 

lidé, i přes stejnou pracovní způsobilost a vzdělání, s příznivější motivací pracují usilovněji, 

lépe a tak samozřejmě podávají vyšší pracovní výkon, než zaměstnanci s nepříznivou 

motivací. 

 Tento fakt lze vyjádřit následujícím vzorcem pro výkon. 

   (   ) 

 Vzorec vyjadřuje, že úroveň výkonu v je funkcí neboli výsledkem způsobilosti k práci 

(schopností někdy označované jako S) násobené motivací m (Růžička, 1992). 

  Výše uvedený vzorec však neplatí pro všechny hodnoty motivace absolutně. Pokud se 

motivace bude i nadále zvyšovat, a to za tuto hodnotu, pak výkon už stoupat nebude, někdy 

může i klesat. V tomto případě pak hovoříme o tzv. přemotivovanosti, situaci, kdy motivace 

je vyšší, než optimální hladina a to následně negativně ovlivňuje výkon (Provazník, 

Komárková, 2004). Bedrnová a kol. (2012) uvádí, že velká motivovanost či přílišná, přináší 

vysokou míru napětí, jak vnitřního, tak i psychického. Právě toto napětí pak narušuje obvyklé 

fungování lidské psychiky a oslabuje subjektivní i vnitřní předpoklady k výkonu. 

 Důležité je třeba zmínit fakt, že při motivaci k pracovnímu jednání musíme přihlížet 

k osobnosti člověka, to znamená, že neexistuje motivace k práci, ale pracovník, v jehož 

psychice probíhají určité motivační děje (Pauknerová, 2012). 

Kleibl (1995) uvádí Heckhausenovo zjištění, že při způsobu motivace jednotlivých 

pracovníků je možné dělení na dva základní typy osobností z hlediska motivačních vlivů, 

které převládají. První typ je charakterizován tím, že u něj v motivaci k výkonu převažuje 

víra v úspěch, u druhého naopak převažuje obava z neúspěchu. 

 Vztah mezi úrovní motivace, náročností a výkonem vyjadřuje tzv. Yerkes-Dodsonův 

zákon, neboli také obrácená U-křivka (viz obr. č. 2. 1).  
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  Vztah motivace a výkonu záleží na daném člověku. Někteří mají tendenci podávat 

vysoký výkon, dalo by se říci, vždy a všude, tam kde je měřítko výkonu uplatitelné, na rozdíl 

od jiných u kterých tato tendence není zřejmá, v krajním případě schází. Tento fakt vyjadřuje 

výkonová motivace. „osobnostně příznačnou, relativně stálou tendenci člověka dosahovat co 

nejlepšího výkonu či alespoň „držet se co nejlépe“ v činnostech ve kterých je možné uplatnit 

měřítko kvality“ (Provazník, Komárková, 2004, s. 43). 

 

2.2 Pracovní spokojenost 

 „Zdravý, vyrovnaný jednotlivec uspokojuje v plné míře svoje potřeby i potřeby 

společnosti, a tím přispívá jak ke své spokojenosti, tak i ke spokojenosti členů 

společnosti“(Kollárik, 1983, s. 172). 

 Pracovní spokojenost stále ještě není chápána zcela jednoznačně. Jedná se o velice široký 

pojem. Spokojenost člověka je individuální a představuje subjektivní pocity ať už z práce, 

nebo osobního života. Dá se říct, že obecně vyjadřuje míru vyrovnání se s životními 

okolnostmi. Spokojenost ovlivňují naplněná očekávání, přání a cíle, události vnímané jako 

pozitivní či naopak (Kocianová, 2010). 

  „Zpravidla se projevuje tendence rozkládat pracovní spokojenost na soubor postojů 

nebo ji pokládat za určitý souhrnný postoj“ (Růžička, 1992, str. 110). 

optimální 

nežádoucí 

nedostatečná optimální nadměrná 

úroveň výkonu 

síla motivace 

Obr. č. 2. 1 – Yerkes-Dodsonův zákon (obrácená U-křivka) [Provazník, Komárková, 2004] 
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 Paulík (2001) uvádí konstatování, že životní spokojenost, celková mimopracovní 

spokojenost, se promítá více do pracovní spokojenosti než do osobního života. Přelévání 

těchto subjektivních pocitů je u některých profesí běžné. Lidé různě vnímají a prožívají, a 

rozdílně se vyrovnávají s životními i pracovními událostmi a podmínkami. 

 Pracovní spokojenost je součástí celkové životní spokojenosti a je vymezovaná, podle 

Kocianové (2010), jako závislost na uspokojování potřeb pracovníků či v souvislosti s postoji 

k práci, a to také jako jev blízký nebo shodný. V postojích člověka k práci se promítá i 

uspokojení jeho potřeb, takže v tomto smyslu se vymezení pracovní spokojenosti jako 

pracovních postojů jeví jako širší. 

 Pracovní spokojenost zahrnuje všechny projevy pracovníka ve vztahu k vykonávané 

práci, k pracovnímu zařazení v organizaci a k profesi, k pracovním podmínkám… Její profil 

není nikdy jednoznačný, významnou úlohu zde hraje hodnotová orientace člověka a také 

preference, které vyplývají z jeho životních zkušeností (Mayerová, 1997). 

 Jak již bylo řečeno, jedná se o složitý jev. Tento jev mnozí odborníci pokládají za blízký 

či dokonce identický s postojem a pracovní spokojenost tak chápou jako synonymum pro 

pracovní postoj (Štikar, 2003). Campbell chápe spokojenost spolu s postojem zase jako 

souhrn názorů, požitků a tendencí k jednání. Existuje však rozdíl mezi spokojeností a 

postojem, protože spokojenost je více proměnlivá, než silněji zakotvený postoj (Kociánová, 

2010). 

 

 Celková spokojenost vyjadřuje obecnou míru vztahu k vykonávané činnosti a zahrnuje  

složky dílčích spokojeností. Dílčí spokojenosti odrážejí spokojenost s jednotlivými faktory, 

které na pracovníka působí. Oba tyto znaky spokojenosti je nutné vnímat v oboustranné  

závislosti (Kollárik 1986). 

 Z hlediska psychologické kategorie je vhodné pracovní spokojenost rozlišovat do dvou 

skupin, rozdělených na základě jejich odlišností (Štikar, 2003): 

 spokojenost v práci – jedná se o obsahově širší význam a zahrnuje komponenty, 

které se vztahují k osobnosti pracovníka, k bezprostředním a k obecnějším 

podmínkám, za bezprostřední můžeme považovat např. fyzikální a za obecnější, ty 

podmínky, které vychází z fungování organizace; toto pojetí spokojenosti převládá, 

 spokojenost s prací – obsahově užší význam spojený s výkonem konkrétní 

činnosti, s jejími psychickými i fyzickými nároky, specifickým pracovním 

režimem, ohodnocením apod. 
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 Úroveň pracovní spokojenosti člověka není stálá veličina, nejedná se o jakousi životní 

definitivu. Prochází celou řadou proměn a v závěru je výslednicí působení několika 

rozmanitých činitelů, jak subjektivní, tak i objektivní povahy. Pracovní spokojenost je často 

posuzována s ohledem na výkonnost pracovníka a na základě tohoto hlediska se řadí do 

významné oblasti vedení lidí (Mayerová, 1997). 

 

2.2.1 Pracovní spokojenost, motivace a výkon 

 Pracovní motivace se projevuje ve vztahu člověka k práci. Motivace určuje jaké 

místo zaujímá práce v životě a prožívání člověka. Vztah člověka k práci vyjadřuje jeho 

pracovní spokojenost. 

 

 V souvislosti s pracovní spokojeností a pracovním výkonem vystupuje do popředí další 

pojem – intrinsická motivace (neboli vnitřní motivace a byla popsaná v předchozích 

kapitolách). Pro zopakování: jedná se o takovou motivaci, kterou přináší práce (nebo jakákoli 

jiná činnost) sama o sobě. Typickým příkladem je hra, kterou osoba uskutečňuje za účelem 

zábavy a tím uspokojení, bez ohledu na cenu a odměnu. V tomto směru spokojenost a odměna 

mohou vést k většímu úsilí jak při zmíněné hře, tak i v samotném zaměstnání, kdy se pracovní 

výkon člověka zvyšuje. Jako u většiny pojmů i zde existují různá pojetí ve vztahu mezi 

pracovní spokojeností a výkonem. Názorně nám tento vztah může ukázat obrázek č. 2. 2. Jeho 

interpretaci vyjadřuje Nakonečný (2005) jako: „odměna a spokojenost vedou k většímu 

pracovnímu úsilí, pracovní výkon pak může vést k větší odměně a k pracovní spokojnosti a 

oboustranně závislý je vztah záměrného pracovního úsilí a pracovní spokojenosti na jedné, a 

záměrného pracovního úsilí a odměny za prací na druhé straně“ (Nakonečný, 2005, s. 114). 

 

odměna 

výkon 

pracovní úsilí, 

úmyslný výkon 

 

spokojenost 

Obr. č. 2. 2 – Vztah pracovní spokojenosti a pracovního výkonu [Nakonečný, 2005, s. 114] 
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 Pro zopakování, motivace „představuje soubor vnitřních hnacích sil člověka“ 

(Pauknerová a kol., 2012, s. 171). Tento takzvaný soubor, každého určitým směrem zaměřuje 

a udržuje tak vzniklou aktivitu. 

 Motivace se v pracovním procesu projevuje ve vztahu člověka k práci. To znamená, že 

se projevuje v tom, jak člověk (zaměstnanec) vzhledem k sobě i k celé společnosti hodnotí 

svou činnost, jaké místo zaujímá v jeho životě a prožívání. Charakteristika tohoto vztahu, tedy 

vztah člověka k práci, bývá vyjadřována jako úroveň pracovní spokojenosti (resp. 

spokojenost člověka s prací).  

 Spokojenost zaměstnanců s prací a pracovními podmínkami můžeme na jedné straně 

chápat, jako kritérium hodnocení personální politiky dané organizace z tohoto hlediska pak 

vyplývá, že čím vyšší spokojenost zaměstnanců, tím lépe se podnik stará o své zaměstnance. 

Na druhé straně potom o pracovní spokojenosti zaměstnanců hovoříme jako o podmínce pro 

efektivní využití pracovní síly. Z tohoto druhého pohledu je dále třeba rozlišit spokojenost, 

která vyjadřuje uspokojení z práce, určitý pocit naplnění a radost z vlastního uplatnění. Dále 

může jít také o spokojenost, která vyjadřuje sebeuspokojení ve smyslu „mi to stačí, udělal 

jsem dost, není třeba se více namáhat“. Tyto významové obsahy pracovní spokojenosti se 

promítají do výkonu pracovníka odlišně. Taková různá pojetí lze znázornit viz tab. č. 2. 3 

(Provazník, Komárková 2004; Bedrnová a kol., 2012; Nakonečný 2005). 

 

Významy pojmu PRACOVNÍ SPOKOJENOST 

1. význam 2. význam 3. význam 

subjektivní vyjádření ke 

kvalitě péče o zaměstnance 

podniku 

vnitřní uspokojení z práce nízká úroveň nároků 

VZTAHUJE SE 

k pracovním podmínkám 

pracovníka 

k prožitku aktivního naplnění 

pracovníka 

k pasivnímu sebeuspokojení 

pracovníka 

ZNAMENÁ 

úroveň péče o zaměstnance 

podniku 

mobilizaci pracovník sil 

„Čím víc se snažím, tím víc 

mě to baví!“ 

demobilizaci pracovních sil 

„Mně to stačí, co bych se 

snažil (a)!“ 

Tab. č. 2. 3 – Různá pojetí obsahu pojmů pracovní spokojenost [Provazník, Komárková, 

2004, s. 84] 
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  „První spokojenost je popisem stavu, druhá je hnací silou a třetí brzdou nebo překážkou“ 

(Provazník, Komárková, 2004, s. 83). Takto se popisuje vztah pracovní spokojenosti na výkon 

daného pracovníka. Dalším důležitým bodem rozlišení rozdílů v obsahu pracovní 

spokojenosti, je pro pochopení vztahu pracovní spokojenosti a motivace. 

 Profil pracovní spokojenosti není nikdy jednoznačný. Některé vztahy, které působí na 

spokojenost, mohou být výraznější, tedy klíčové a rozhodující, jiné méně významné a jiné 

zase neutrální. Termín pracovní spokojenost může navodit myšlenku nebo představu, že se 

jedná o jakousi úroveň kladných vztahů k práci. Toto je dle Růžičky (1992), zcela nesprávné 

…„prožitkový obsah je kladný i záporný (tedy pracovní spokojenost i nespokojenost)“ 

(Růžička, 1992, s. 111). 

 Na základě tohoto faktu si můžeme pracovní spokojenost rozdělit a následně znázornit 

jako škálu nebo stupnici. Tyto škály mají dva odlišné konce, v tomto případě se dle 

Pauknerové (2012) jedná o bipolární kontinuum. 

Prvním koncem je pozitivní konec škály (který můžeme označit jako +) a druhý konec je pak 

negativní (který můžeme označit jako -). Výskyt pozitivní škály znamená, že práce se pro 

pracovníka stala jedním z hlavních zdrojů motivace a životního uspokojení, na druhé straně 

negativní škála znamená zásadní rozpor mezi osobním zaměřením člověka a společenskou 

funkcí (Růžička, 1992). 

 Důležité je podotknout, že krajní hodnoty se vyskytují málokdy, mezi krajními 

hodnotami leží celá řada mezistupňů. 

 Pauknerová (2012) poukazuje na to, že aby se pozitivní škály objevovaly častěji, je nutné, 

aby dobré pracovní podmínky i samotný obsah práce byly spojeny s vysokými nároky a 

očekáváním ve vztahu k podávanému pracovnímu výkonu. Za takovýchto podmínek se 

zvyšuje motivace pracovníků a roste tak spokojenost. 

  

2.2.2 Znaky a charakteristiky spokojenosti 

 V problematice pracovní spokojenosti se často vymezující její znaky či dimenze. Štikar 

(2003) uvádí Luthansovo členění pracovní spokojenosti do 3 dimenzí, ve kterých se 

spokojenost projevuje: 

1. jako emocionální odpověď, 

2. jako reakce na splněné nebo nesplněné očekávání ve vztahu k práci a k podmínkám na 

pracovišti, 

3. jako jev vyjadřující vzájemné postoje. 

Dále uvádí tři obsahové kontexty pracovní spokojenosti dle Drentha, Thierrya a Wolffa: 
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1. spokojenost jako výsledek cyklu chování, 

2. spokojenost jako komponenta kontrolního a regulačního systému, 

3. spokojenost jako příčina následného chování. 

 

 Kollárik (1986), vidí ve spokojenosti dva základní znaky a to její trvání (trvanlivost) a 

intenzitu.  

Trvání se zařazuje do základního znaku zejména proto, že spokojenost není stálá konstanta a 

v průběhu života i práce se spokojenost mění, a to jak celková tak i s dílčími faktory. Definuje 

ji tak, že se trvání může pohybovat od maximální stability až po maximální nestálost a 

nestabilitu. „Spokojenost v práci není statický, neměnný jev, ale až plastický a citlivě reagující 

na aktuální vztah člověka ke světu i jeho složkám (Kollárik, 1986, str. 16). V trvání 

(trvanlivosti) spokojenosti je důležité, aby nevykazovala známky strnulosti či klesající 

tendence, ale naopak, aby byla vyjádřením pozitivního vztahu člověka. 

S tímto velmi úzce souvisí intenzita, která se pohybuje v mezích od maximální spokojenosti 

až po maximální nespokojenost pracovníka.  

U obou případů, jak u trvání, tak i u intenzity spokojenosti hovoříme o poměrně pohyblivé 

složce, protože jakákoli událost, situace či změna, může mít za následek výrazné zvýšení či 

snížení spokojenosti. 

 Dalším uváděným znakem spokojenosti je také vázanost na jednotlivce, která se 

vyjadřuje jako součást jeho psychického života, a na druhé straně jako sociální jev. 

 

2.3 Teorie pracovní spokojenosti 

 V této oblasti panuje mezi odborníky nejednotnost, o tom svědčí celá řada publikací a 

odlišné chápání podstaty pracovní spokojenosti. Hlavním kritériem jejich dělení je zejména 

chápání pracovní spokojenosti jako jednodimenzionální nebo dvojdimenzionální veličiny. 

Z toho se poté vyčleňuje jednofaktorová a dvoufaktorová teorie pracovní spokojenosti 

(Kollárik, 1983). 

 

2.3.1 Jednofaktorová teorie 

 Tato teorie reprezentuje tradiční přístup, který spokojenost a nespokojenost chápe jako 

kontinuitu s krajními projevy úplné spokojenosti na straně jedné a úplné nespokojenosti na 

straně druhé, tento vztah můžeme vidět na následujícím obrázku (Kollárik 1983). 
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           2. 4 – Stupnice spokojenost – nespokojenost [Kollárik, 1986, s. 27] 

 

 Krajní hodnoty jsou ve vzájemném poměru a to tak, že snižováním jedné hodnoty se 

zvyšuje hodnota druhá (jakmile se sníží spokojenost pracovníka, současně se zvýší jeho 

nespokojenost). 

 Podstatou této teorie je tedy to, že spočívá v předpokladu vzájemné závislosti mezi 

průběhem jednoho jevu (podmínky) a průběhem jevu druhého (spokojenosti). V praxi 

můžeme uvést příklad, utvořením vhodných pracovních podmínek na pracovišti zaměstnance 

zároveň utváříme podmínky na dosáhnutí vhodné míry pracovní spokojenosti. Přístup 

jednofaktorové teorie reprezentují především Maslow, Vroom a Stogdill.  

 Maslow a jeho teorie se do této pozice staví zejména svou hierarchií potřeb a principem 

uspokojování těchto potřeb v rámci jejich hierarchického uspořádání. Vychází se 

z posloupnosti, kdy neuspokojení základních potřeb jedince vyvolává pocit nedostatku, 

strádání. Toto se odrazí v míře nespokojenosti, přičemž nastává úsilí odstranit zmíněný pocit 

nedostatku a zároveň tak snížit svou nespokojenost. Jelikož v hierarchii není určené pevné 

kontinuum potřeb, tak se můžeme domnívat, dle Kollárika (1986), že spokojenost na jedné 

úrovni v hierarchii působí jako spouštěcí mechanismus pro nespokojenost následující vyšší 

úrovni. 

 Autor Stogdillovy teorie přišel s názorem, že spokojenost není zdrojem pracovního 

výkonu, že se na pracovní spokojenost nedá takto pohlížet. Podle něho spokojenost není 

v nevyhnutelném vztahu s produkcí a výrobou. Právě naopak, morálka a produkce jsou dva 

významné faktory, jsou funkcí struktury skupiny, a proto budou ve vztahu k pracovní 

spokojenosti jen tehdy, pokud okolnosti vedoucí k vysoké morálce a výkonnosti budou 

takové, které vedou k posilnění očekávání pracovníka (Kollárik, 1983). 

 

2.3.2 Dvoufaktorová teorie 

 Mimo jiné, se vedle jednofaktorové teorie objevuje také druhý přístup v chápání pracovní 

spokojenosti, a to dvojdimenzionální pohled. Tento přístup je základem právě pro 

dvoufaktorové teorie, podle kterých pracovní spokojenost a pracovní nespokojenost utváří 

odlišné skupiny faktorů (Růžička, 1992). 

 Tato teorie je především postavena na Herzbergově dvoufaktorové teorii, mezi další 

autory patří také Mausner a Snyderman. 
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Herzbergova teorie  

 „Teorie je založena na předpokladu, že člověku jsou vlastní dvě skupiny protikladných 

potřeb: potřeba vyhnout se bolesti a v jistém smyslu protikladná potřeba psychického růstu“ 

(Pauknerová a kol., 2012, s. 173). 

 Armstrong (2007) uvádí, že se jedná o dvoufaktorový model, kde na jedné straně jsou 

satisfaktory, představující motivační faktory (motivátory) a na straně druhé dissatisfaktory. 

Teorie vznikla a byla vypracována na základě zkoumání zdrojů spokojenosti nebo 

nespokojenosti s prací. Při výzkumu se předpokládalo, že lidé jsou schopni přesně označit ty 

podmínky, které jsou při výkonu jejich práce uspokojující nebo naopak neuspokojující a 

vedou k nespokojenosti. 

 Herzberg zjistil, že na pracovní spokojenost působí dvě odlišné, proměnlivé skupiny 

faktorů. První skupina se týká obsahu práce, vnitřní proměnné, již zmíněné motivační faktory. 

Tyto faktory určují vztah člověka k práci a váží se na to, co člověk dělá. Druhou skupinu tvoří 

vnější proměnné a týká se pracovních podmínek a pracovního okolí (vedení, plat atd.), které 

vyjadřují vztah člověka ke kontextu práce a vztahují se na situaci, ve které člověk pracuje a 

tráví čas. Jinými slovy souvisí s prací, neboli již zmíněné hygienické faktory (dissatisfaktory).  

 Tyto dva, na sobě nezávislé faktory – motivátory (vztah s prací) a frustrátory – nám 

vysvětluje na příkladech, a to, jak ovlivňují spokojenost a nespokojenost tab. č. 2. 5. 

 

Motivátory 

Spokojenost Nespokojenost 

Úspěšný výkon 

Vyslovené uznání 

Zajímavá práce 

Odpovědnost 

Možnost postupu 

Možnost sebereflexe 

Neúspěšný výkon 

Nedostatek uznání 

Nudná práce 

Žádná zodpovědnost 

Překážky postupu 

Nedostatek možností seberealizace 

Frustrátory 

Ne - nespokojenost Nespokojenost 

Špatný plat 

Dobrý plat 

Jistota pracovního místa 

Vysoký status 

Dobré pracovní podmínky 

Nejistota pracovního místa 

Špatné pracovní podmínky 

Nízký status 
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Dobrá podniková a personální politika Špatná podniková a personální politika 

Tab. č. 2. 5 – Motivátory a frustrátory [Nakonečný, 2005, s. 118] 

 

 Autor této teorie poukázal na rozdíl mezi, být spokojen s prací a být spokojen v práci. 

Pracovní spokojeností tedy rozumíme spokojenost s prací, s jejím obsahem a náplní, a to je 

nezávislé na spokojenosti nebo nespokojenost v práci (Růžička, 1992; Nakonečný 2005). 

 

 Herzberg dále zpřesňuje a vymezuje stavy, které charakterizují postoj k prací, pracovním 

podmínkám a okolí. „Vedle stavů spokojenosti a nespokojenosti definuje i stav nikoliv 

nespokojenost, jako vyjádření indiferentního vlivu pracovních podmínek, který pracovník 

nepociťuje ani v pozitivním, ani v negativním smyslu. Tento stav je cílovým stavem pro 

organizační opatření v tom případě, byl-li zjištěn stav pracovní nespokojenosti“ (Kleibl, 1995, 

s. 18). 

 

2.3.3 Rozdíly jednofaktorové a dvoufaktorové teorie 

 Objevení dvoufaktorové teorie znamenalo průlom v oblasti chápání pracovní 

spokojenosti. Vedly se výzkumy, diskuze atd. s hlavním cílem ověřit zásady v praxi. Závěry 

této teorie za podmínek její platnosti totiž ukazují významné změny v oblasti pracovní 

motivace a celkového působení na pracovníky. 

 Celkové rozdíly mezi jednofaktorovou a dvoufaktorovou teorií spočívají ve dvou 

zásadních přístupech (Kollárik, 1983): 

o rozdílné chápání spokojenosti: tradiční teorie ji chápe jako kontinuum s dvěma 

krajními body, na druhou stranu dvoufaktorová ji chápe jako dva nezávislé jevy, 

o rozdílné chápání vztahu mezi jednotlivými faktory a celkovou pracovní 

spokojeností: tento rozdíl vyplývá ze základního chápání spokojenosti a jejího 

ovlivňování. 

 

Wernimontova teorie 

 Právě jeho teorie a přístupy zastávají dominantní místo při střetu jednofaktorové a 

dvoufaktorové teorie pracovní spokojenosti. 

 Ten předkládá novou teorii, kde vychází z názoru, že vnější faktory ovlivňují a vyvolávají 

faktory vnitřní. Zároveň vychází z rozdílnosti těchto faktorů. Pod vnitřními faktory si můžeme 

představit pocity a vnější, prostředí, které pracovníka obklopují. 
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 Zdůrazňuje fakt, že pro podniky je výhodnější a užitečnější zaměřit se na vnější faktory, 

které může podnik sám ovlivnit, kontrolovat a měnit. 

 

2.3.4 McGregrova teorie X a teorie Y 

 Autor této teorie rozdělil představy o člověku do dvou skupin, ze kterých právě vyšla 

teorie X a teorie Y a mají zcela odlišné představy. 

 Typ X – představy o tomto typu, vyjadřují názor, že člověk má vrozenou nechuť k práci 

a je přirozeně tvor líný, tudíž nezbývá nic jiného než jej k práci nutit. 

 Typ Y – je zcela odlišné představy. Předpokládá, že fyzická i duševní energie, její výdej 

při práci, odpovědnost a povinnost je pro člověka stejně přirozená a důležitá jak hra nebo 

například odpočinek. 

A právě na základě toho, jaký typ představy o člověku převažuje, vedoucí pracovníci a 

manažeři přistupují a jednají s dotyčným. Ovšem s rozvojem lidské společnosti (rozvoj 

ekonomický, kulturní i sociální) se mnohdy nevhodně přistupuje k pracovníkům právě 

z pozice představ typu X. Na základě této představy, která se používá nevhodně, je třeba 

přizpůsobovat přístupy k pracovníkům spíše tak, aby se uplatňovala představa druhá a to 

představa typu Y (Bedrnová a kol., 2012). 

 

2.4 Pracovní spokojenost a subjektivní vztah pracovníků 

 Dle Provazníka (2002), spokojenost pracovníků ovlivňuje řada jak objektivních, tak i 

subjektivních faktorů. Zároveň si každý člověk ke své práci získává určitý subjektivní vztah. 

Tento vztah si vytváří na základě toho, že vše co na něj během práce působí, se promítá nejen 

do jeho pracovního výkonu, tak také do jeho prožívání. 

 „Svůj subjektivní vztah k práci pracovníci obvykle vyjadřují specifickými hodnocením 

jejího obsahu a charakteru podmínek … projevuje se v jejich konkrétních postojích“ 

(Provazník, 2002, s. 142). 

Soubor postojů můžeme chápat také jako měřítko, které vyjadřuje specifickou hladinu 

pracovní spokojenosti. V tomto případě se může jednat buď o dílčí postoje k jednotlivým 

aspektům práce, nebo také o jakýsi souhrnný postoj pracovníka. 

 

 Při zkoumání úrovně pracovní spokojenosti se nejčastěji vychází a pozornost se věnuje 

skutečnostem, které se v různých mírách podílejí na její kvalitě, a to především v závislosti na 



  

21 

 

profesi a pracovního zařazení (jakož i na individuálních charakteristikách každého 

pracovníka). Nejčastěji se jedná právě o tyto skutečnosti: 

 obsah a charakter práce, 

 mzdové ohodnocení, 

 pracovní perspektivy, 

 vedoucí pracovník, 

 spolupracovníci, 

 organizace práce, 

 fyzické podmínky práce, 

 úroveň péče o zaměstnance (Pauknerová a kol., 2012). 

 

2.4.1 Obsah a charakter práce 

 Dá se říci jeden z nejdůležitějších aspektů. Právě obsah a charakter práce ovlivňuje 

úroveň pracovní spokojenosti ve značné míře. Spokojenost (nebo alespoň spíše spokojenost) 

se vyskytuje u profesí, které dávají pracovníkům větší prostor jak pro seberealizaci, tak pro 

tvůrčí uplatnění a sebeprosazení, především u tvůrčích a řídicích činností.  

 Na druhou stranu méně spokojení s obsahem své vykonávané práce bývají lidé, kteří 

pracují v málo atraktivních, monotónních, špinavých či velmi těžkých profesích. Tito 

zaměstnanci se zaměřují především na další aspekty (činitele). 

 Kollárik (1986) uvádí, že složitější práce může dát větší předpoklad k tomu, aby byl 

člověk v práci spokojenější a to hlavně z důvodu vzniku nepříjemného pocitu či pocitu 

nespokojenosti, odporu při monotónní práci. 

 

2.4.2 Mzdové ohodnocení 

 Svou podstatou patří mezi významné zdroje pracovní spokojenosti. Většinou ovšem 

nehraje roli samotná výše mzdy, ale mzdové relace mezi jednotlivými pracovníky. Vztahy 

mezi vykonávanou prací a odměnou za práci nemají v našich podmínkách vždy podobu přímé 

úměrnosti. V rámci motivačních zdrojů může mít mzdové ohodnocení svoji hodnotu a váhu, 

neboť pracovníci často porovnávají úroveň jiných faktorů právě se mzdou. Dá se říci, že 

z hlediska spokojenosti či nespokojenosti má mzdové ohodnocení dvojí význam, první 

zabezpečuje existenci pracovníka a jeho rodiny. Druhý význam spočívá v morálním ocenění, 

kdy pracovníci ve svém mzdovém ohodnocení vidí vlastní vklad, angažovanost a to, jak si jej 

firma cení za služby pro společnost. 
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2.4.3 Pracovní perspektivy 

 Současné změny vytvořily, oproti minulosti, pro uplatnění jednotlivců větší prostor, 

současně však ubyly některé základní jistoty, tudíž se zvýšila i míra rizika. 

 Dle Pauknerové (2012) se dá předpokládat, že mnozí lidé nebudou považovat 

neohraničené pracovní perspektivy za výhodné a pozitivně ovlivňující jejich pracovní 

spokojenost. 

 

2.4.4 Vedoucí pracovník 

 Je součástí práce každého zaměstnance a svým působením přímo ovlivňuje míru 

spokojenosti pracovníka. Stylem své řídicí práce a svou autoritou se výrazně podílí na 

sociálním klimatu na pracovišti. Za základní styly se považují demokratický a autokratický 

styl řízení. 

Autokratický vedoucí pracovník je zaměřený především na úkoly a méně na mezilidské 

vztahy. Takový typ vedoucího nevytváří vhodné podmínky pro uspokojování potřeb. 

Charakterizuje se především příkazy, zákazy a vyžadováním splnění úkolů. 

Demokratický pracovník je oproti předchozímu více zaměřený na mezilidské vztahy, bere 

v úvahu cítění, myšlení a názory svých podřízených. Práci rozděluje mezi své podřízené, dává 

jim prostor a podporuje jejich iniciativu a posiluje formování mezilidských vztahů. Jak uvádí 

Kollárik (1986), tento demokratický styl dává více možností na uspokojování vyšších potřeb i 

na celkovou spokojenost. 

 Pozitivně se na úrovni pracovní spokojenosti jednotlivců i pracovních kolektivů, vedoucí 

pracovník, podílí svou náročností, rozhodností, citlivostí a spravedlností, popřípadě dalšími 

svými vůdčími vlastnosti či způsoby jednání. 

 Negativně spokojenost ovlivňuje určitými formami autokratického jednání, také ale svou 

nerozhodností, nespravedlností, hrubým jednáním a zacházením se zaměstnanci, 

nedůsledností apod. 

 

2.4.5 Spolupracovníci 

 Další významný faktor ovlivňující pracovní spokojenost. Vyplývá to ze skutečnosti, že 

pracovní činnost má sama o sobě společenský charakter, to znamená, že ji lidé nevykonávají 

sami, ale uplatňuje se zde jakási forma spolupráce s druhými lidmi (týmová práce). 

 Spolupracovníci jsou si navzájem zdrojem podnětů, které svým způsobem překračují 

potřeby pracovního procesu. 
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 Na závěr můžeme zmínit, že právě pro ženy je tento činitel jeden z nejdůležitějších 

faktorů, které ovlivňují jejich pracovní spokojenost. 

 

2.4.6 Organizace práce 

 Často na ni zaměstnanci nahlíží jako na vnější činitel, neboť je na nich nezávislá, a 

změnám pocházejících z jejich iniciativy nepřístupná. Podrobnější rozpracovaní, viz pracovní 

spokojenost a podmínky práce. 

 

2.5 Pracovní spokojenost a podmínky práce 

 Nezbytně důležitou součástí jak udržovat spokojené zaměstnance a tak, také udržovat 

určitou výši pracovního výkonu, je samozřejmě pracovní prostředí ve kterém pracovník 

vykonává svou práci. Je to jeden z dalších hlavních faktorů působících na pracovní 

spokojenost pracovníka. 

 Důležitost pracovního prostřední spočívá v přímém vlivu na výkonnost, spokojenost a 

také spolehlivost pracovníků. Může působit kladně a zvyšovat tak spokojenost i výkonnost, 

nebo naopak může působit záporně. 

 

 Podmínky pracovního prostředí zahrnují zejména oblasti jako: 

 prostorové a funkční řešení pracoviště, včetně estetického, 

 fyzické podmínky práce, 

 optimalizace techniky a pracovních prostředků, 

 bezpečnost práce, 

 organizační podmínky práce, 

 zdravotně-preventivní péče o pracovníky, 

 hygienické podmínky, 

 ale i sociálně-psychologické faktory pracovního prostředí (Pauknerová, 2012). 

 Provazník (2002) uvádí, že kvalita výše zmíněných, podmínek má vliv nejen na výkon, 

spokojenost či nespokojenost, ale také na zdraví jedince. 

 

 V případě, že pracovní podmínky nepříznivě ovlivňují působení člověka v pracovním 

procesu, je nezbytné provést podrobnější analýzu a následně řešit ty pracovní podmínky, které 

toto způsobují. 
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Takovéto podmínky práce lze členit na základě míry důsledků jejich působení, a to na: 

- nepříjemné pracovní podmínky – nesnižují výkon, ale mění postoj pracovníka 

k podnikové realitě, 

- rušivé pracovní podmínky – snížení pracovního výkonu (např. fyzické faktory) a 

- škodlivé pracovní podmínky – poškozují organizmus (např. popáleniny, nemoc 

z povolání, otrava apod.) (Pauknerová, 2012). 

 

2.5.1 Prostorové a funkční podmínky pracoviště 

 Řadí se mezi důležité parametry pracovního prostředí, pro každého pracovníka je důležité 

uspořádání jeho pracovního místa, to musí být řešeno s ohledem na využití pracovního 

prostoru. Zajištění prostorových a funkčních podmínek je nedílnou součástí pro dosažení 

nejlepších možných předpokladů pro dobrý výkon daného pracovníka. 

Pro optimalizaci výkonu je důležité zajistit splnění následujících podmínek: 

- prostory pro výkon práce musí odpovídat tzv. antropometrickým 

charakteristikám (viz dále) pracovníků, 

- pracovní místo musí být uspořádáno tak, aby zajišťovalo možnost vykonávat 

pracovní pohyby. 

 

 Jak již bylo řečeno, pro optimalizaci výkonu jsou důležité antropometrické údaje 

(charakteristiky), ty jsou důležité zejména pro konstrukci pracovního místa. Mezi tyto 

charakteristiky patří tělesná výška vsedě i vestoje, výška lokte vestoje, délka stehna vsedě, 

výška lokte vestoje a dosah třetího prstu ve vzpažení a předpažení. Stanovení těchto 

parametrů slouží k těmto účelům: 

 prostorové řešení pracovníkova místa – šířka a výška místnosti, výška stolu či jiné 

manipulační roviny atd., 

 technické zařízení – jejich stanovení optimálních rozměrů i tvarů (nářadí, nástroje, 

přístroje atd.), 

 optimální rozměry nábytků – pracovní stůl, sklon pracovní desky, konstrukce židlí, 

 optimální rozmístění pomůcek a materiálu. 
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2.5.2 Fyzické podmínky práce 

 Do fyzických podmínek práce patří barevné řešení pracoviště, zvukové podmínky, 

osvětlení a mikroklimatické podmínky, do této skupiny podmínek spadá teplota, vlhkost, 

proudění vzduchu a jeho znečištění např. prašnost, výpary. 

 Barevné řešení a barvy zvolené v pracovním prostředí, ač se to nezdá, plní tři základní 

funkce a to bezpečnostní, orientační a estetickou. Tento typ fyzických podmínek práce při 

použití v různých odstínech působí na lidské vnímání a vnitřní pocity, která mají vliv na 

samotné vnímání prostoru. 

 Zvukové podmínky na pracovišti můžeme rozlišit na tři typy zvukových podnětů, které 

působí na pracovníky. Jedná se o zvukovou kulisu (slabý akustický podnět, bez významu), 

zvukové podněty (mají význam, slouží k dorozumívání nebo např. chod stroje) a hluk, podnět 

nadměrné intenzity. Nepravidelný hluk je snášen mnohem hůře než hluk pravidelný a působí 

negativně na lidský organismus, jednak znesnadňuje dorozumívání, ale také působí nepříznivě 

na nervovou soustavu. 

 

2.5.3 Organizační podmínky práce 

 Tyto podmínky vytváří důležitý rámec pracovního prostředí, který do jisté míry ovlivňuje 

výkonnost, spokojenost a celkové sociální klima na pracovišti. Mezi tyto podmínky z hlediska 

organizace pracoviště a práce patří zajištění efektivního a bezporuchového výkonu pracovní 

činnosti, racionální a efektivní koordinace pracovního úsilí členů pracovní skupiny a 

organizační zajištění plynulosti práce, které spočívá v plynulém přísunu pracovních úkolů, 

materiálu, energie atd. (Pauknerová a kol., 2012; Provazník a kol., 2002). 

 

2.6 Pracovní spokojenost a demografické faktory 

 Tyto faktory mají velký podíl na formování míry pracovní spokojenosti pracovníka, 

zejména svou podobou ve vztahu k práci, jedná se především o následující: 

 věk, 

 pohlaví, 

 délka pracovního poměru, 

 funkce, kterou zaměstnanec vykonává a 

 rodinný stav. 

 Ze všech těchto faktorů to zejména platí u věku zaměstnanců. Kollárik (1986), uvádí 

všeobecné pravidlo, že mladší pracovníci mívají větší tendenci být nespokojení, což se mění 
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postupně s věkem, kdy spokojenost narůstá. Je to způsobeno zejména tím, že mladší 

pracovníci jsou více kritičtí, mají zvýšenou aktivitu, chtějí se uplatnit a jsou netrpěliví. S tím 

dále souvisí i jiné skutečnosti, které se odráží v nespokojenosti zaměstnanců - mladí 

pracovníci mají menší mzdové ohodnocení než jejich starší kolegové, nižší funkční zařazení a 

menší možnosti rozhodovat. Samozřejmě tato nespokojenost v dalším věkovém období klesá 

díky poznání reality a objevení reálnějšího přístupu k životu i práci. Pracovník se lépe 

vyrovnává s podmínkami, zastává vyšší pozice jak v práci, tak i v osobním životě. V případě 

stáří se pracovníci hůře vyrovnávají se změnami, v tomto období buď daná pracovní 

spokojenost zůstává na stejné úrovni, nebo zaznamenává mírný pokles. V souvislosti s věkem 

a jeho vlivem na pracovní spokojenost má zde také význam hierarchie potřeb, starší 

pracovníci upřednostňují vnitřní faktory a na druhé straně mladší pracovníci dávají přednost 

vnějším faktorům. „Míra spokojenosti v práci je ve výrazné závislosti s mírou i možnosti 

celkového začlenění se člověka do společnosti… Nejvhodnějším se zdá být období střední 

dospělosti, které je zároveň období vyvrcholení procesu začleňování se do společnosti“ 

(Kollárik, 1986, S. 151). 

 Věk pracovníka souvisí s tím, jak dlouho ve společnosti pracuje, a to v tom směru, že 

pracovní spokojenost projevují pracovníci s delším počtem odpracovaných let. V případě 

nespokojenosti jsou kritické pro pracovníka první dva až tři roky a projevuje se zejména u 

mladších pracovníků. Mimo jiné je asi nejčastějším důvodem pro nespokojenost, problém 

s adaptací do již zaběhnutého pracovního prostředí, začlenění se do systému pracovních i 

mezilidských vztahů. Právě proto délka pracovního poměru souvisí s mírou spokojenosti, 

v opačném případě se setkáváme se změnou pracovního místa a fluktuací zaměstnanců. Větší 

fluktuaci můžeme vidět u mladších zaměstnanců, neboť starší můžou mít větší problém 

s adaptací a tak se jejich pracovní spokojenost s délkou odpracovaných let zvyšuje. 

 Rozdíly ve spokojenosti jsou také mezi muži a ženami. Kollárik (1986), ovšem 

upozorňuje, že míra spokojenosti v tomto případě není jednoznačně ve prospěch nějakého 

z pohlaví. Hlavní vliv zde má diferenciace v hierarchii potřeb a hodnot pro muže a ženy.  

 V případě osobního stavu zaměstnance se uplatňuje myšlenka, že manželství by mělo 

přispívat k pracovní spokojenosti, protože zde existují předpoklady pro osobní i pracovní 

stabilitu a celkovou životní vyrovnanost. 
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2.7 Metody měření pracovní spokojenosti 

 Na pracovní spokojenost se nahlíží jako na subjektivně prožívaný vztah člověka k práci a 

k podmínkám, ve kterých je práce vykonávána. Na základě této skutečnosti je potřeba 

přizpůsobit metodické přístupy, a to z hlavního důvodu, aby informace byly co nejpravdivější. 

Neboť právě v případech jako je zkoumání a analýza pracovní spokojenosti se může stát, že 

respondenti budou své odpovědi stylizovat do podoby, která je všeobecně žádoucí, to 

znamená, nebudou se řídit svými pocity. 

 V případě pracovní spokojenosti se jedná o zkoumání kvality prožitku. Používá se 

nejčastěji dotazování, jak osobní, tak i písemné. Tyto formy je možno obohatit o pozorování 

reakcí daného respondenta, a to ve standardních situacích, v jeho přirozených podmínkách 

(Provazník, Komárková, 2004; Bedrnová a kol., 2012). 

„K ověření úrovně pracovní spokojenosti se obvykle využívají různé dotazníky a řízené 

rozhovory, jejichž prostřednictvím pracovníci na určité škále vyjadřují míru své spokojenosti“ 

(Pauknerová a kol., 2012, s. 180). 

 

 Tyto dotazníkové metody jsou zaměřeny jednak na spokojenost celkovou, ale také na 

spokojenost s dílčími faktory a skutečnostmi. Vychází se přitom ze zásad měření postojů, 

respektují se některé zvláštnosti pracovní spokojenosti a mělo by se správně využívat všech 

psychologických metod a také se řídit teoretickými doporučeními a předpoklady. 

 Kollárik (1983; dle Brayfield-Rothe, 1951) jmenuje čtyři základní charakteristiky 

dotazníků spokojenosti:  

 ukazatel celkové spokojenosti, 

 jsou aplikovatelné na více povolání, 

 jsou citlivé na variace v postoji, 

 mají poskytnout spolehlivé, validní, stručné a měřitelné ukazatele. 

 Z těchto principů vychází nejčastěji používané dotazníky, přestože všechny z nich 

nesplňují vyžadované kritéria. Jedná se především o následující dotazníky (Kollárik, 1983): 

o Minnesota Satisfaction Questionaire (MSQ), 

o Job Satisfaction Scale, 

o Porter´sNeed Satisfaction Questionnaire, 

o Škála Osobní analýza zaměstnaní, 

o Dotazník spokojenosti vedoucích pracovníků. 
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 Základním předpokladem, dle Provazníka a Komárkové (2004), pro získání pravdivého 

obrazu je vysvětlení důvodu proč jsou důležité nezkreslené odpovědi. Toto je důležité při 

všech typech dotazování. Bedrnová a kol. (2012), také zmiňuje důležitý fakt a to ten, kdo se 

zkoumáním spokojenosti zabývá. Důležité je to z hlediska pravdivosti odpovědí. Na jedné 

straně máme interní zaměstnance. U interního zaměstnance (např. nadřízený nebo pracovník 

lidských zdrojů) se pracovníci mohou obávat, a většinou tomu tak je, co jejich odpověď 

způsobí z hlediska jejich působnosti ve firmě. Tato obava pak často vede ke zkresleným 

odpovědím a odpovědím typu „co se ode mě očekává.“ Na druhou stranu jsou tady externí 

pracovníci, kteří mají výhodu, že sice posbírané informace budou pravdivější, ale dochází 

k možnosti, že při nezachování profesionální neutrality (vyjádřením svého pozitivního či 

negativního postoje k dané firmě) opět dojde ke zkreslení informací. 

 

 Nejjednodušším způsobem jak určit míru pracovní spokojenosti je, podle Kollárika 

(1983) přímá otázka týkající se míry spokojenosti a to s použitím verbální, číselné nebo 

grafické stupnice neboli škály. Veškerý úspěch při zjišťování úrovně spokojenosti, Provazník 

(2004), přikládá právě otázkám, zda budou jednoznačně srozumitelné a zda se podaří 

povzbudit dotazovaného k tomu, aby se nad otázkami zamyslel.  

 Kollárik (1983), uvádí také další postupy jak získat míru pracovní spokojenosti. Jiný 

přístup spočívá v součtu spokojenosti s jednotlivými faktory práce a pracovního místa. 

Zároveň se předpokládá, že celková pracovní spokojenost je výsledkem uspokojení 

jednotlivých potřeb. Další skupina postupů získávání míry je založená na statistických 

výpočtech a operacích. Tento způsob ovšem vyžaduje rozsáhlý dotazník, který vyvolává 

neochotu respondentů, dalším problémem je také nepochopení. 

 

Rozhovor 

 Rozhovor spolu s dotazníkem řadíme k tzv. exploračním metodám, posláním je sběr 

relevantních údajů z dané problematiky pomocí otázek. 

 Bývá někdy označován jako pomocná psychologická metoda. Toto označení si zasloužil 

především tím, že rozhovor je uplatňován skoro při všech psychologických výzkumech nebo 

šetření. Všechny rozhovory „musí být pečlivě připraveny, musí sledovat cíl, z každého 

rozhovoru by měl být pořízen záznam“ (Provazník a kol., 2002, s. 58). 
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 Rozhovory se liší především podle stupně standardizace, na základě tohoto je 

rozdělujeme do dvou skupin, a to na: 

 standardizovaný rozhovor – přesně stanoveny a formulovány otázky (předem 

připravený seznam otázek), předkládány ve stejném znění a pořadí všem 

zúčastněným, v případě, že to okolnosti dovolí, je vhodné klást otázky i za 

stejných vnějších i vnitřních podmínek, 

 nestandardizovaný rozhovor – volnější a pružnější oproti předchozímu, 

otázky (obsah i charakter) jsou v podstatě určeny cíli výzkumného úkolu, ale 

jejich pořadí, okolnosti, konkrétní formulace a další jsou zcela na tazateli; tazateli 

je většinou předána pouze hrubá struktura, z tohoto důvodu by i tento rozhovor 

měl být naplánován stejně pečlivě, někdy dokonce pečlivěji, než rozhovor 

standardizovaný (Provazník a kol., 2002), 

 polostandardizovaný – tato forma by měla využívat výhod obou předchozích 

variant, ale zároveň ji postihují i nevýhody, největší nevýhodou je náročnost a 

obtížné zpracování výsledků (Nový, Surynek, 2006). 

 

Dotazník 

 Dotazník má přesně stanovené pořadí otázek, obsah i jejich formu, zpravidla i 

s jednoznačně formulovanými variantami odpovědí, které si respondent vybírá. Jsou určeny 

pro samostatné a anonymní vyplnění respondenta, předávají se konkrétním osobám, a to tak, 

aby každý respondent dotazník zpátky odevzdal (Nový, Surynek, 2006). 

 

 Jedna z hlavních výhrad měření pracovní spokojenosti prostřednictvím dotazníků je, že 

dává prostor na improvizaci odpovědí. Dle Kollárika (1983), se jedná především o situace, 

kdy daný faktor není pro respondenta důležitý, přesto je na něj upozorněn a je nucen se 

k němu vyjádřit, v této chvíli začíná improvizovat. 

 Nový a Surynek (2006) uvádí, že základním skladebním prvkem dotazníku jsou otázky, 

které mohou mít formu otázek otevřených (volnější vyjádření odpovědí), uzavřených (výběr 

z variant) nebo polootevřených (kombinace předchozích). Pro průzkum spokojenosti je 

nejvhodnější použít, ale škálu. U otázek, které používají škálu, můžeme zvolit jednofaktorové 

škály nebo dvoufaktorové škály. Jednofaktorové škály nám představují stupnici od maximálně 

pozitivní, přes menší stupně, až do maximálně negativní spokojenosti. Na rozdíl od toho 

dvoufaktorové škály měří zvlášť spokojenost a zvlášť nespokojenost. Přitom pracovní 
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spokojenost a pracovní nespokojenost jsou ovlivňovány odlišnými skutečnostmi (Bedrnová a 

kol., 2012). 

 

V případě, ať už dotazníku, či osobního rozhovoru zaměstnanci, dle Kollárika (1986), 

uvádí nejčastější negativní efekty, které souvisí s odpověďmi. Tyto odpovědi mohou vést 

zejména ke zkresleným informacím.  

Mezi takové efekty patří konzistentnost odpovědí, v tomto případě respondent odpovídá na 

otázky podle jednoho stereotypního trendu, dále je zde možný vliv rozdílného přístupu 

pracovníka k jednotlivým faktorům práce, na jedné straně angažování pracovníci, na straně 

druhé lhostejně se stavící pracovníci.  

Dále mezi tyto faktory či efekty patří odpovědi ve směru zájmu podniku, toto se může 

projevit v tom, že respondent z různých důvodů neodpovídá a nehodnotí všechny faktory 

objektivně, a i přes některé nedostatky, které nechce, aby vyšly najevo, hodnotí faktor ve 

směru optima.  

V případě výše zvolených metod ke zkoumání pracovní spokojenosti se dále mohou 

vyskytnout odpovědi, které vyplývají z momentální situace, zejména citové zážitky, 

okolnosti, které se staly před dotazníkem apod. (například hádka s nadřízeným nebo kolegy 

atd.). Tyto okolnosti samozřejmě povedou, po analýze, ke zvýšení nespokojenosti daného 

pracovníka.  

Jestliže pracovník během své práce považoval nějaké faktory za indiferentní a nepřemýšlel o 

nich, jako o možnostech své spokojenosti či nespokojenosti může využít odpověď typu 

improvizované. 
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Shrnutí teoretické části 

 

 Celá kapitola s podkapitolami byla věnována teoretickým poznatkům o pracovní 

spokojenosti. Nyní si shrneme nejdůležitější poznatky, na základě, kterých bude pokračovat 

praktická část bakalářské práce. 

 

 Motivace, spokojenost a výkonnost, tyto pojmy jsou na sebe navzájem propojeny.  

Pracovní motivace nám vyjadřuje chování pracovníka, to jaký přístup k práci zastává, a to jak 

ji hodnotí. Motivace či stimul, je důležitým podnětem k určité činnosti zaměstnance.  

Výkon je na druhou stranu výsledkem této pracovní činnosti.  

Pracovní spokojenost nám udává míru a individuální pocity z této práce. Zahrnuje veškeré 

projevy pracovníka ve vztahu k vykonávané práci.  

 Pro zjištění úrovně pracovní spokojenosti je vhodné použít dotazníkové šetření nebo 

rozhovor se zaměstnanci. Díky teoriím pracovní spokojenosti, které dělíme na jednofaktorové 

a dvoufaktorové, můžeme stejným způsobem vyjádřit škálu neboli stupnici, která se považuje 

za nejvhodnější způsob při analýze spokojenosti případně nespokojenosti zaměstnance.  

 Pracovní spokojenost ovlivňují tři velké celky: subjektivní vztah k práci (to jak hodnotí 

obsah své práce, mzdu, vedoucího…), podmínky práce (fyzické podmínky, bezpečnost 

práce…) a demografické údaje o zaměstnanci (věk, pohlaví…).  

 Právě na vybrané aspekty ovlivňující pracovní spokojenost bude práce zaměřena, a to 

s cílem změřit úroveň této pracovní spokojenosti u mužů a žen. 

 

 

  



  

32 

 

3 Charakteristika vybrané organizace 

 

 Pro mou bakalářskou práci jsem si vybrala známou automobilku fungující na českém trhu 

již přes deset let. Tuto společnost dobře znám a v této spolupráci vidím do jisté míry 

příležitost, jak bych potencionálně mohla firmě pomoc se zlepšením a zkvalitněním systému 

spokojenosti stávajících zaměstnanců.   

 

 Za základní zvolenou techniku, pro zjištění pracovní spokojenosti v této společnosti, je 

dotazníkové šetření. Jedná se o nejpoužívanější nástroj pro sběr důležitých informací. Více 

teoretických poznatků o metodách v kapitole 2. 6 a více o dotazování v praktické části – 

kapitola č. 4. Dotazník (příloha č. 1) je sestrojen dle vybraných aspektů pracovní 

spokojenosti. Práce je především zaměřena na zjištění subjektivního vztahu pracovníka ke své 

práci. Respondenti sami odpovídají na předem stanovené otázky. 

Druhá metoda, zvolena pro získání stěžejních informací o společnosti, je rozhovor 

s ředitelem. Tento rozhovor byl vedený jako strukturovaný s připravenými oblastmi šetření a 

jeho výsledky se nachází napříč celým popisem společnosti. 

  

3.1 Popis společnosti 

 Veškeré informace o objektu šetření vychází ze stavu k 14. listopadu 2013, zejména údaje 

o zaměstnancích firmy, a jsou čerpány z oficiálních stránek společnosti www.skoda-

auto.cz/dealers/autoklever a také z internetové stránky Evropské Databanky 

http://www.edb.cz/. 

  

 Firma AUTOKLEVER, spol. s r. o., je smluvním obchodním partnerem automobilky 

Škoda Auto a.s.  

 Funguje od roku 1993, kdy byla založena dvěma společníky. Na začátku své éry čítala 

kolem 50 zaměstnanců. Ovšem v roce 2006 došlo k restrukturalizaci společnosti, hlavním 

následkem bylo snížení nákladů, což vedlo k velkému propouštění, šetřilo se především na 

technicko hospodářských pracovnících a funkce se spojovaly. 

 

 Automobilka se stala držitelem osvědčení za šetrný přístup k životnímu prostředí a 

představuje tak novou éru kvalitních a pohotových služeb v regionu. 
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 Dnes zaměstnává 20 stálých zaměstnanců v čele s jedním ze zakládajících společníků 

Štěpánem Veverkou.  

  

 Jak již bylo řečeno, společnost byla založena jako partner automobilky. Z toho taky 

vyplývá její dosavadní činnost. Hlavním úkolem je autorizovaný prodej nových automobilů 

Škoda, náhradních dílů, ojetin a kompletní servis, nedílnou součástí jsou také náhradní 

vozidla pro zákazníky servisu. V této oblasti je společnost propojena on-line systémem se 

smluvními partnery Škoda Auto a. s. a leasingovou společností ŠkoFIN. To vše zajišťuje 

automobilka především prostřednictvím soustavně proškolovaného personálu. 

 

 Prvořadým cílem společnosti je rychle, plně a všestranně uspokojit i ty nejnáročnější 

potřeby automobilové veřejnosti. 

 

 

 

Kontaktní adresa:       IČ: 47974486 

AUTOKLEVER spol. s r. o.     DIČ: CZ47974486 

Hřbitovní 996/5 

Nový Jičín 

741 11        

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. č. 3. 1 - Logo společnosti [www.skoda-auto.cz] 
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3.2 Členění a zaměstnanci  

 V čele celé společnosti stojí jeden ze zakladatelů, který je rovněž, ředitelem a jednatelem. 

V současné době řídí a zaměstnává 20 stálých zaměstnanců. K těmto zaměstnancům dále 

můžeme připočítat v průměru 3 učně ročně, kteří zde vykonávají odbornou praxi na základě 

smluvní dohody se školou. 

 Z rozhovoru provedeného právě s hlavní osobností společnosti, a to ředitelem, vyšly 

najevo následující informace o členění společnosti a zaměstnancích.  

 

 Přímým nadřízeným je pro asistentku, účetní a 3 vedoucí jednotlivých úseků – servis, 

prodejna nových a ojetých aut a marketing. Tito vedoucí jsou dále přímými nadřízeními 

ostatním pracovníkům firmy s výjimkou marketingu. Názorná struktura zaměstnanců 

společnosti se nachází v kapitole Organizační schéma společnosti pod číslem 3. 2. 2. 

 Zaměstnance společnosti můžeme rozdělit do 2 skupin. První skupina zahrnuje jednicové 

zaměstnance a druhá skupina TH pracovníky. Pod pojmem jednicoví zaměstnanci se skrývají 

mechanici, lakýrníci a karosáři a zbylí zaměstnanci jako ředitel, účetní, asistentka, prodejci, 

vedoucí a skladník jsou započítáni do TH pracovníci. 

 

3.2.1 Jednotlivé úseky 

Servis 

 Oddělení je sloučeno s prodejnou náhradních dílů a příslušenství a to především 

z důvodu, že oba úseky zahrnují tzv. servisní činnost. Tyto dva úseky jsou vedeny pod 

hromadným názvem „servis“ a zahrnují servis a opravu osobních a užitkových automobilů a 

prodej náhradních dílů a příslušenství. Servis jako takový má 4 mechaniky, lakýrníka, 

karosáře a vedoucího servisu, jelikož toto oddělení zahrnuje i prodejnu náhradních dílů a 

příslušenství spadají sem další zaměstnanci, a to vedoucí této prodejny, skladník a prodejce 

tohoto příslušenství. 

 

Prodejna nových a ojetých aut 

 Toto oddělení zahrnuje dva prodejce nových aut, jednoho prodejce ojetých aut, dále pak 

pracovníka přípravy a repase nových aut. 
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Ředitel, jednatel Ředitel, jednatel 

Asistentka Asistentka 

Úklid Úklid 

Účetní Účetní Vedoucí servisu Vedoucí servisu 

Mistr Mistr 

Automechanici  Automechanici  Lakýrník Lakýrník Karosář Karosář 

AP AP 
Vedoucí prodejny 

NDaP 
Vedoucí prodejny 

NDaP 

Prodejce Prodejce 

Marketing Marketing 
Vedoucí prodejny 

NaOA 
Vedoucí prodejny 

NaOA 

Pracovník přípravy 
a repase nových 

aut 

Pracovník přípravy 
a repase nových 

aut 

Marketing 

 Úsek pro marketing zahrnuje jednoho zaměstnance, který se stará o reklamu společnosti, 

reklamu místního obchodníka v rámci příslušného roku, dále chystá rozpočet na reklamu, 

který tvoří určité procento z obratu a v neposlední řadě tvoří marketingový plán a zabezpečuje 

přípravu na teambuilding. 

 

3.2.2 Organizační schéma společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vysvětlení zkratek z organizačního schématu společnosti:  

o vedoucí prodejny NaOA = vedoucí prodejny nových a ojetých aut, 

o AP = administrativní pracovník, 

o vedoucí prodejny NDaP = vedoucí prodejny náhradních dílů a příslušenství. 

 

Obr. č. 3. 2 – Organizační schéma společnosti AUTOKLEVER, spol. s r. o. [vlastní zpracování, dle 

podnikové dokumentace a rozhovoru] 

 



  

36 

 

3.3 Rozhovor a dokumentace 

  Další části pro získání stěžejních informací a hlavně pro porozumění, jak chodu 

společnosti, tak možných dopadů řízení společnosti na spokojenost popř. nespokojenost 

zaměstnanců byl proveden rozhovor s ředitelem společnosti, který byl zaměřen především na 

odměňování zaměstnanců, jejich školení, motivaci apod. Rozhovor nebyl zvlášť dlouhý, 

jelikož ředitel vyhověl na veškeré otázky a oblasti a následně je zodpověděl. 

 

Školení  

 Jako u většiny společností, všichni nově příchozí pracovníci prochází vstupní prohlídkou 

a vstupním rozhovorem, ve kterém je zaměstnanec upozorněn na chod společnosti, je 

obeznámen s bezpečností práce, s požární i chemickou ochranou a také s vnitřními 

směrnicemi společnosti. 

 Dále všichni vedoucí jednotlivých úseků podstupují školení v Mladé Boleslavi, na kterém 

dostanou certifikát a osvědčení. Prodejci nových vozů, ale i prodejci náhradních dílů a ojetin 

na konci školení získají certifikát: Certifikovaný prodejce Škoda. V případě mechaniků se 

školení provádí přímo ve škodovce v rámci specializací (podvozek, elektronika, převodovka, 

motor, geometrie…) a získají tzv. osobní kvalifikační průkaz, který slouží jako záznam o 

absolvování školení (prospěl x neprospěl), také podstupují školení ohledně chemických látek, 

se kterými přichází do kontaktu např. chladící směsi, laky. 

 Jednou ročně v rámci externí společnosti se školí všichni zaměstnanci na bezpečnost 

práce, chemickou bezpečnost a požární ochranu, ze kterého je udělán zápis s přítomnými 

osobami a jejich podpisy. 

 

Benefity 

 Jako každá jiná firma, se i tato stará o své zaměstnance. Zaměstnanci mají nárok na 

příspěvky na stravné, které jsou poskytované jako forma benefitů. Nárok vzniká po naplnění 

fondu pracovní doby, jedná se svým způsobem o prvek motivační. 

 Dále jsou zaměstnancům poskytnuty ochranné pomůcky jako oděv, obuv a praní 

pracovního oblečení, které mají zajištěné u externí firmy. 
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Mzda 

 Mzda se ve společnosti dělí dvojím způsobem, podobně jako již zmíněné dělení 

zaměstnanců. Mechanici jsou odměňování formou úkolové mzdy. Tato tzv. úkolová mzda je 

určité % z výkonu. Pro přiblížení problematiky – mzda reprezentuje prodané hodiny, to jsou 

ty hodiny, které mechanici prostřednictvím firmy vyúčtují zákazníkovi a vzniká cena za 

výrobek či úkol. Část této ceny se odvádí jako mzda a druhá část na režie zaměstnavateli, 

zároveň by se měl tvořit zisk. 

 Na druhou stranu TH pracovníci, jim se mzda skládá z fixní částky, která zůstala utajena, 

a z motivačních prémií, tyto prémie jsou dané % z realizované obchodní marže. 

Tímto způsobem je i mzda zahrnována do motivačních faktorů, jak řekl ředitel společnosti 

„čím více, tím lépe“ vše tedy záleží na zaměstnancích. 

 

Zlepšení vztahů 

 Společnost v rámci utužení a zlepšení pracovní atmosféry a vztahů pořádá dvakrát za rok, 

v každém pololetí jednou, tzv. teambuilding. Většinou se jedná o sportovně založené aktivity. 

Tuto oblast má na starost oddělení marketingu. Člen tohoto oddělení naplánuje zmíněnou 

aktivu na jeden celý pracovní den, většinou pátek někde v přírodě, mimo firmu i město. 

 Vedle toho firma každoročně pořádá vánoční setkání zaměstnanců. Při této uvolněnější 

příležitosti se zároveň zhodnotí předchozí rok a všichni se rozchází v přátelském duchu. 
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4 Sběr dat, analýza výsledků a jejich interpretace  

 

 Touto kapitolou začíná praktická část mé bakalářské práce. Teoretická část byla 

věnovaná poznatkům získaných ze studia knih o pracovní spokojenosti a v další části byla 

představena společnost, ve které se analýza bude provádět. Nyní se formou dotazníkového 

šetření bude zjišťovat úroveň pracovní spokojenosti ve zvolené společnosti, a to 

AUTOKLEVER, spol. s r. o. 

 

4.1 Dotazník 

Písemné dotazování je jedním z nejvíce využívaných nástrojů pro sběr informací, a to 

zejména díky své anonymitě, která přispívá k odpovědím, které vychází ze skutečných názorů 

respondentů a také hlavně k otevřenějším informacím. Toto patří mezi hlavní výhody 

dotazníků, naopak problémem, který se může vyskytnout je jeho návratnost, zejména díky 

citlivému analyzovanému problému. 

 A právě z hlediska jeho výhod je dotazníkové šetření zvoleno jako stěžejní forma při 

zjišťování pracovní spokojenosti zaměstnanců ve vybrané společnosti AUTOKLEVER, spol. 

s r. o. Jelikož se pracovní spokojenost považuje za souhrnný postoj, který ovlivňuje celá řada 

činitelů, je důležité, aby analýza vyšla ze správných faktorů. Podle Kollárika (1986), jsou to 

právě složky pracovního prostředí a pracovních podmínek vyjadřující přímý vztah člověka 

k práci (jeho subjektivní vztah), tyto složky byly popsány v teoretické části práce v kapitole 2. 

4 a 2. 5. 

  

 Na základě těchto získaných informací je dotazník distribuován dvojím způsobem. První 

verze je elektronická zajišťující rychlé oslovení zaměstnanců. Elektronická verze je zaslána 

řediteli společnosti a ten elektronický dotazník prostřednictvím interní pošty poskytne svým 

zaměstnancům. Jelikož se jedná o malou, dalo by se říci rodinnou firmu s dvaceti 

zaměstnanci, jsou dotazníky předány i osobně, taktéž řediteli společnosti. Internetové 

dotazníky budou předány zejména pracovníkům prodeje a vedoucím, kteří mají během své 

pracovní doby přístup k internetu. Osobní forma předání bude poskytnuta především 

mechanikům, servisu a uklízečce, kteří během své pracovní doby s počítačem nepracují a tak 

nemají přístup k internetu. Dotazníky jim budou poskytnuty na začátku pracovní doby a po 

skončení jej předají v zalepené obálce řediteli společnosti. 
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Dvojí způsob distribuce dotazníků je zvolen zejména pro úplnost a získání všech dotazníků. I 

přes tento dvojí způsob se všechny dotazníky nevrátily.  

 

  Dotazník (uveden v příloze č. 1), hlavní forma zjišťování primárních dat o pracovní 

spokojenosti zaměstnanců, je koncipován do tří celků, které by měly být komplexnější a 

zahrnout tak větší množství činitelů, které v konečné fázi ovlivňují zmíněnou spokojenost.  

První celek dotazníku se týká pouze celkové pracovní spokojenosti zaměstnance ve 

společnosti, a to hlavně z důvodu, že většina zaměstnanců celkovou spokojenost hodnotí 

kladně, přitom s dílčími faktory tak spokojeni už nejsou. Celkovou spokojenost pak můžeme 

dát do kontrastu s dílčími faktory spokojenosti. 

Druhý celek, jak již bylo napovězeno, obsahuje dílčí vybrané aspekty pracovní spokojenosti, 

které zahrnují jak pracovní prostředí, tak i subjektivní vztah zaměstnance k práci. Tato část se 

dále skládá z pěti podcelků – obsah a náplň práce, mzdy a benefity, pracovní vyhlídky a růst, 

vztahy na pracovištích, pracovní prostředí a na závěr všeobecné a důležité informace o 

zaměstnanci, které zahrnují věk, pohlaví a délku pracovního poměru ve společnosti. 

V poslední řadě, celek třetí. Tento celek tvoří „porovnávací tabulka“ a respondenti byli 

vyzváni, aby k vybraným aspektům pracovní spokojenosti nejprve přiřadili, to jak jsou 

spokojeni s dílčím faktorem a následně zhodnotili samotnou důležitost s faktorem, tedy jak 

moc je pro ně faktor důležitý. 

 

 Celý dotazník se skládá z 26 otázek a porovnávací tabulky. Otázky jsou konstruovány 

nejčastěji jako uzavřené, místy polootevřené s možností „jiné“, aby popřípadě vyjádřili vlastní 

názor a na závěr jedna otevřená otázka pro námitky a připomínky respondenta. V případě 

uzavřených otázek je použita pětistupňová škála, která umožňuje respondentům odpověď buď 

určitě spokojen, spíše spokojen, určitě nespokojen, spíše nespokojen a také ani ano, ani ne, 

aby se nestalo, že by respondent byl nucen vybírat.  

 

4.1.1 Pre-test 

 Součástí celého dotazníku bylo provedení předběžného hodnocení daného dotazníku. 

Návrh dotazníku jsem nejprve předala vedoucímu mé bakalářské práce, který strukturu 

dotazníku odsouhlasil. Následně jsem celý dotazník předala vedoucímu společnosti, který měl 

posoudit srozumitelnost jednotlivých otázek, náročnost z hlediska času a další případné 

námitky. Na základě podnětů z jeho strany jsem provedla několik úprav. Tyto úpravy 
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64,29% 

35,71% 

Pohlaví 

Muži

Ženy

Graf č. 4. 1 - Pohlaví [vlastní zpracování]  

zahrnovaly především jinou formulaci otázek, které se zdály nejasné, nesrozumitelné a 

zdvojené. 

 

4.1.2 Cílová skupina respondentů 

 Z předchozích kapitol víme, že výzkum úrovně pracovní spokojenosti bude prováděn u 

české firmy AUTOKLEVER, spol. s r. o., která se zabývá prodejem nových i ojetých aut a 

náhradních dílů s autoservisem. 

 Tento smluvní partner automobilky Škoda zaměstnává v současné době 20 zaměstnanců 

rozmístěných na několika úsecích. Právě těmto zaměstnancům je určen vypracovaný 

dotazník, s jehož daty se bude dále pracovat. 

 Poměr mužů a žen v této společnosti je nerovnoměrný, především z důvodu, že se jedná o 

automobilku a na úsecích servisu, oprav a dílen jsou převážně muži, na druhou stranu ženy 

zastávají pozici účetní, asistentky a prodejců vozů. Věk těchto respondentů je různorodý a 

pohybuje se od 20 let (právě vystudovaní jedinci s titulem) až po jedince, kterým je 

v současné době přes 50 let.  

  

4.2 Analýza výsledků šetření 

 Dotazníkové šetření proběhlo v měsíci lednu a celkový čas pro vyplnění byl stanoven na 

pět pracovních dnů.  

 Z celkového počtu 20 zaměstnanců na tento dotazník reagovalo pouze 70 % čili 14 

zaměstnanců, tento fakt mohla způsobit pracovní vytíženost zaměstnanců, zejména v oddělení 

servisu. Poměr mužů a žen při vyplňování dotazníku je následující:  

dotazník vyplnilo 35, 71 % žen a 64, 29 % mužů.  Názorný poměr pohlaví můžeme vidět v 

následujícím grafu č. 4. 1 – Pohlaví. 
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 Dalším předpokladem, podle kterého, budou dílčí faktory analyzovány, je délka 

pracovního poměru zaměstnance. Tato délka sama o sobě souvisí s loajalitou k zaměstnavateli 

a spokojeností zaměstnance. Může se totiž očekávat, že zaměstnanci, kteří jsou ve firmě 

zaměstnaní přes tři roky, prokazují vyšší spokojenost než zaměstnanci s mnohem kratší 

zkušeností v této společnosti.  

 

 Poměr zaměstnanců s jejich délkou pracovního poměru je uvedena v následujícím grafu 

č. 4. 2 – Pracovní poměr. Respondenti, kteří jsou u firmy zaměstnáni méně, než jeden rok jsou 

v zastoupení 21, 43 %, v rozmezí jednoho až tří let jsou téměř na stejné úrovni a jejich počet 

tvoří 28, 57 %. Respondenti s délkou pracovního poměru v rozmezí tří až pěti let jsou 

zastoupeni nejméně a tvoří pouze 7, 14 %, na druhou stranu nejpočetnější skupinou s téměř  

43 % (42, 86 %) tvoří respondenti, kteří ve společnosti pracují více než pět let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21,43% 

28,57% 

7,14% 

42,86% 

Prac. poměr 

méně než 1 rok

1 - 3 roky

3 - 5 let

více než 5 let

Graf č. 4. 2 - Pracovní poměr [vlastní zpracování]  
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Celková spokojenost s prací 

 Tato otázka byla stanovena v dotazníku jako první a má zhodnotit celkovou spokojenost 

respondenta, tudíž spokojenost se všemi faktory. Z výsledku lze vyčíst, že respondenti svou 

celkovou spokojenost považují za dobrou a odpovědi typu spíše nespokojen/a a určitě 

nespokojen/a se nevyskytly ani jednou. 

 Respondenti odpovídali tedy následovně: za určitě spokojeného se považuje 28, 57 % 

respondentů, všichni tito respondenti jsou muži čili 100 %, s délkou pracovního poměru 75 % 

nad pět let a 25 % jsou zaměstnáni u společnosti v rozmezí jednoho až tří let. Za spíše 

spokojeného se považuje skoro polovina dotázaných tedy 42, 86 %. Z toho 33, 33 % mužů a 

větší část žen s téměř 70 % (66, 67 %). Za spíše spokojeného se považuje 50 % respondentů, 

kteří ve společnosti pracují v rozmezí jednoho až tří let, 33, 33 %, kteří jsou v pracovním 

poměru ani ne jeden rok a nejmenší část 16, 67 % tvoří respondenti pracující déle než pět let.   

 Neutrální postoj ke své spokojenosti má 28, 57 %, tuto část tvoří převážně muži se 75 % 

a ženy jsou v zastoupení 25 %. Délka pracovního poměru čítá polovinu, tedy 50 % déle než 

pět let a zbylá polovina je ve stejném počtu 25 %, zastoupená u pracovního poměru kratšího 

než jeden rok a rozmezí tří až pěti let. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Celkovou spokojenost s prací hodnotí respondenti kladně. Poměr mužů a žen se liší, za 

určitě spokojeného se považují jen muži s délkou pracovního poměru delší než pět let, na 

druhou strany ženy jsou ve větším zastoupení v následujících možnostech. Dalo by se tedy 

říct, že co se týče celkové spokojenosti, jsou spokojenější muži, a to s délkou pracovního 

poměru nad pět let. 

 

 

  

28,57% 

42,86% 

28,57% 

Spokojenost 

Určitě spokojen/a

Spíše spokojen/a

Ani spokojen/a, ani
nespokojen/a

Graf č. 4. 3 - Celková spokojenost s prací [vlastní zpracování]  
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4.3 Dílčí faktory  

 Za dílčí faktory spokojenosti, které mohou souviset s celkovou pracovní spokojeností 

zaměstnance, byly zvoleny již uvedené: obsah a charakter práce, mzdy a benefity, pracovní 

vyhlídky a osobní růst, vztahy na pracovištích a pracovní prostředí. Součástí jsou osobní 

údaje, které ovšem nespadají do dílčích faktorů a nebudou ani uvedeny v analýze, důležité 

dva aspekty věk a délka pracovního poměru jsou uvedeny v předchozí kapitole. 

 

Obsah a charakter práce 

 Tento první podcelek se má zabývat náplní práce zaměstnance jeho kvalifikací, a to jak 

svou prací ve společnosti vnímá. 

 

„Jak byste ohodnotil/a svou spokojenost s náplní své práce? 

 Z grafu č. 4. 4 – Obsah a charakter 1, lze vyčíst, že více než polovina 57, 14 % 

respondentů považuje svou náplň práce za uspokojující a považuje se v této oblasti za určitě 

spokojeného. Z této větší poloviny je 75 % mužů a pouhých 25 % žen. Zaměstnanci, kteří zde 

pracují přes pět let, jsou v zastoupení rovných 50 %, druhá nejvyšší položka se svými 37, 5 % 

jsou zaměstnanci s délkou praxe jednoho až tří let. Nejméně zastoupeni jsou respondenti, kteří 

zde pracují méně než jeden rok, tuto oblast tvoří pouhých 12, 5 % dotázaných. 

 Druhou nejčastější odpovědí bylo ani spokojen/a, ani nespokojen/a. Tuto odpověď 

zvolilo 28, 57 %, z toho bylo 25 % mužů a 75 % žen, zastoupení délky pracovního poměru 

bylo v rovnováze u všech možností, přes méně než rok až po možnost přes pět let, a to s 25 %. 

 Odpověď spíše spokojen/a a spíše nespokojen/a je na stejné úrovni. Tuto možnost zvolilo 

ani ne 8 % dotázaných, 7, 14 %. V obou případech se jedná o muže, s různou délkou 

pracovního poměru. Za nespokojeného se považuje osoba, která zde pracuje méně než jeden 

rok a za spíše spokojeného se považuje, ten kdo ve firmě pracuje přes pět let. 
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Spíše nespokojen/a

Graf č. 4. 4 – Obsah a charakter 1 [vlastní zpracování]  
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 Jestliže odpověď určitě, považujeme za jasnou spokojenost, tak s náplní své práce jsou 

stoprocentně spokojeni převážně muži, kteří u firmy pracují více než pět let. Délka 

pracovního poměru respondentů odpovídá domněnce, že dlouhodobější zaměstnanci jsou se 

svou prací více spokojení. Neutrální postoje ke své práci mají převážně ženy, s jakoukoliv 

délkou pracovního poměru. Zde můžeme vypozorovat i negativní postoj u zaměstnance, který 

se zde teprve zaučuje, to znamená, nepracuje zde ani rok. 

 

 

„Odpovídá práce Vaším schopnostem a kvalifikaci?“ 

 Otázka upozorňuje na to, zda všichni zaměstnanci pracují v oboru, který vystudovali, 

popř. ve kterém se vyučili. I tento fakt - jiný obor, může způsobit, že jsou v práci nespokojeni.  

 Z výsledků vyšlo následující: 42, 86 % respondentům se jejich kvalifikace shoduje 

s vykonávanou prací, tuto část tvoří 83, 33 % mužů a 16, 67 % žen. Největší složku zde 

zastupují pracovníci s délkou pracovního poměru nad pět let s 66, 67 %, pracující kratší než 

jeden rok a pracující v rozmezí jednoho až tří let tvoří stejnou část, a to 16, 67 %.  

 Druhou nejpočetnější skupinou se stala neutrální ani ano, ani ne s 35, 71 %. Tuto variantu 

zvolilo 60 % mužů a 40 % žen. Praxe zaměstnanců je následující: 20 % s délkou přes pět let 

a rozmezí tří až pěti let, a 60 % kratší interval jeden rok až tři roky. 

 Za spíše spokojeného zaměstnance se považují jen ženy s délkou pracovního poměru nad 

pět let. A za spíše nespokojeného se považuje 50 % žen a 50 % mužů, kteří ve firmě 

nastoupili nedávno a nemají ještě ani jeden rok praxe. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Určitě se kvalifikace a vyučení shoduje většině mužů, kteří ve firmě pracují přes pět let. 

Tento fakt je způsobem hlavně z důvodu, že se jedná o jednicové zaměstnance (mechanik, 

lakýrník atd.). V případě záporného hodnocení se může jednat o absolventy, kteří začínají 

svou kariéru a čekají na postup, protože se jedná pouze o lidi s praxí kratší než jeden rok. 

42,86% 

7,14% 

35,71% 

14,29% 

Obsah a náplň 2 

Určitě ano

Spíše ano

Ani ano, ani
ne
Spíše ne

Graf č. 4. 5 – Obsah a charakter 2 [vlastní zpracování]  
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35,71% 

85,71% 

Obsah a náplň 3 
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Různorodá a zajímavá

Graf č. 4. 6 – Obsah a charakter 3 [vlastní zpracování]  

„Jak vnímáte svou práci a její náplň?“ 

 Cílem bylo, aby respondenti vybrali z několika přídavných jmen, právě to, které vystihuje 

jejich práci. Člověk s prací, která ho nenaplňuje nebo mu přijde stresující, je také nespokojený 

ve svém zaměstnání. 

 Případ této firmy to ovšem není. Respondenti mohli vybírat i více variant. Jelikož 

charakteristik je dost, vyberu v této fázi pouze dvě charakteristiky, které respondenti volili 

nejčastěji. Jedná se o stresující činnost s 35, 71 % a různorodou a zajímavou s 85, 71 %.  

Za stresující ji považuje 60 % mužů a 40 % žen, délka pracovního poměru těchto 

zaměstnanců je 40 % v rozmezí jednoho až tří let a 60 % nad pět let. Za různorodou a 

zajímavou ji považuje 66, 67 % mužů a 33, 33 % žen, délka pracovního poměru je 25 % kratší 

než jeden rok, 33, 33 % v rozmezí jednoho až tří let a 41, 67 % nad pět let.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Za stresující svou činnost považují zejména muži, kteří zde pracují nad pět let, toto může 

být způsobeno tím, že už vykonávají vyšší pozici, která sebou přináší zodpovědnost a také 

stres, přesto převažují zaměstnanci, které práce baví a charakterizují ji jako zajímavou. 
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Mzdy a benefity 

 Tento v pořadí druhý podcelek má za úkol zjistit dílčí spokojenost jak s vyplácenou 

mzdou zaměstnance, tak i zaměstnaneckými výhodami, které jsou ve společnosti vypláceny. 

 

„Vzhledem k Vašemu odváděnému výkonu, jak byste ohodnotil výši své vyplácené mzdy?“ 

 Základem otázky je zjistit zda si zaměstnanec myslí, že je spravedlivě odměň a jak je 

s tímto smířen. V tomto případě se názory rozchází. Nejvíce respondentů odpovědělo, že jsou 

spíše spokojeni, tuto část tvoří 35, 71 %, z těchto dotázaných jsou všichni muži s délkou 

pracovního poměru nad pět let 60 %, rozmezí jednoho až tří let a tří až pěti let na stejné 

úrovni s 20 %.   

 Za určitě spokojené se považuje 14, 29 %, stejně tak i respondenti s neutrálním postojem 

ani spokojen/a, ani nespokojen/a. Za určitě spokojeného se považuje 50 % mužů a 50 % žen, 

kteří jednohlasně pracují ve firmě přes pět let. U neutrálního postoje jsou v převaze ženy, a to 

se 75 % a muži s 25 %, obě pohlaví pracují ve firmě buď kratší dobu než jeden rok s 50 % 

nebo v rozmezí jednoho až tří let, taktéž s 50 %. 

 Negativní stránku věci s možností spíše nespokojení hodnotilo 28, 57 % dotázaných. 

S nadměrným počtem žen 75 % a menší část 25 % tvoří muži, tito dotázaní pracují ve firmě 

méně než jeden rok a v rozmezí jednoho až tří let, obě položky s 50 % z respondentů. Za 

určitě nespokojeného se považuje muž s délkou pracovního poměru jednoho až tří let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dalo by se říci, že většina respondentů, jak mužů, tak žen jsou se svou mzdou spokojeni. 

Jedná se ovšem výhradně o zaměstnance, kteří zde pracují přes pět let, to že jsou spokojeni , 

může naznačovat pouze určitý stereotyp, na druhou stranu tito zaměstnanci mají jistě 

vytvořený vztah a loajalitu k zaměstnavateli. Za nespokojené se považují zejména ženy, které 

jsou ve společnosti krátkou dobu. 
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35,71% 

14,29% 

28,57% 

7,14% 
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Určitě spokojen/a
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Ani spokojen/a, ani
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Spíše nespokojen/a

Určitě nespokojen/a
Graf č. 4. 7 – Mzdy a benefity 1 [vlastní zpracování]  
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„Podle Vašeho názoru, dostává se Všem zaměstnancům dle jejich výkonu přiměřené 

ohodnocení?“ 

 Z následujícího grafu č. 4. 8 – Mzdy a benefity 2, vyplývá, že téměř polovina 42, 86 % si 

tímto není jistá a proto zvolili odpověď ani ano, ani ne, tuto část tvořilo 66, 67 % mužů a  

33, 33 % žen. Délka jejich pracovního poměru byla následující: kratší než jeden rok 16, 67 %, 

rozmezí tří až pěti let v zastoupení 16, 67 %, na druhou stranu zaměstnanci pracující 

v rozmezí jednoho až tří let 33, 33 % a déle než pět let tvořili taktéž 33, 33 % dotázaných. 

 Respondentů, kteří odpověděli spíše ano, bylo 28, 57 %, z toho 50 % mužů a 50 % žen 

s délkou pracovního poměru 100 % nad pět let. 

 

 Zaměstnanců, kteří s tímto spíše nesouhlasili a určitě nesouhlasili, byl stejný počet, tzn. 

14, 29 % dotázaných. Spíše ne bylo v zastoupení 100 % mužů s délkou pracovního poměru 

jednoho až tří let (taktéž 100 %). Určitě ne tvořilo 50 % mužů a 50 % žen z dotázaných 

s délkou pracovního poměru kratší než jeden rok. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na základě této otázky vyplynulo, že podstatná část zaměstnanců si není jistá, zda všichni 

dostávají přiměřené ohodnocení, zejména se to týkalo mužů se všemi možnosti délky 

pracovního poměru. Muži i pár žen, kteří ve firmě pracují kratší dobu, si tímto nejsou jisti 

vůbec. 
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Graf č. 4. 8 – Mzdy a benefity 2 [vlastní zpracování]  
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„Jak byste ohodnotil/a Vaší spokojenost s výší a množství poskytovaných benefitů 

(zaměstnanecké výhody)?“ 

 Za určitě spokojeného jedince se považuje menší část, a to 21, 43 %, z toho je 33, 33 % 

mužů a 66, 67 % žen. Délku pracovního poměru tvoří 33, 33 % u rozmezí jednoho až tří let a 

66, 67 % u délky pracovního poměru nad pět let. 

 Větší část dotázaných 35, 71 % zvolilo odpověď spíše spokojen/a. Tuto část tvoří 100 % 

mužů s délkou pracovního poměru 60 % nad pět let, kratší než jeden rok 20 % a rozmezí 

jednoho až tří let taktéž 20 % z dotázaných. 

 

 Respondentů, kteří zvolili neutrální postoj tedy ani spokojen/a, ani nespokojen/a bylo  

21, 43 %, z toho 33, 33 % mužů a 66, 67 % žen, s délkou praxe u společnosti v rozmezí 

jednoho až tří let s 33, 33 %, v rozmezí tří až pěti let také s 33, 33 % a nad pět let taktéž  

33, 33 % z dotázaných. 

K možnosti spíše nespokojen/a se přihlásilo 14, 29 %, z toho 50 % mužů a 50 % žen, 

všichni 100 % s délkou praxe u společnosti kratší než jeden rok.  

Za určitě nespokojeného se považuje 100 % mužů s délkou pracovního poměru v rozmezí 

jednoho až tří let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecně se dá říci, že většina zaměstnanců především mužů, kteří pracují ve společnosti 

přes pět let, jsou s množstvím vyplácených benefitů spokojeni, na druhou stranu zaměstnanci, 

kteří zde pracují krátce, to znamená, do tří let jsou s benefity nespokojeni. 
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Graf č. 4. 9 – Mzdy a benefity 3 [vlastní zpracování]  
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„Doplňte. Organizace podle mého poskytuje:“ 

 Respondentů, kteří zvolili možnost dostačující množství benefitů bylo 35, 71 %, z toho 

80 % mužů a 20 % žen, s délkou pracovního poměru shodně na 100 % delší pěti let. 

 Malé množství benefitů označila přesná polovina dotázaných tedy 50 %, z toho 57, 14 % 

mužů a 42, 86 % žen, s délkou pracovního poměru ve většině případů 42, 86 % kratší než 

jeden rok, rozmezí jedno až tří let 28, 57 %, rozmezí tří až pěti let 14, 28 % a nad pět let 

taktéž 14, 28 %. 

 Možnosti velké množství benefitů připadá 7, 14 % respondentů z toho 100 % žen 

s délkou pracovního poměru v rozmezí jednoho až tří let a stejné množství 7, 14 % 

respondentů si myslí, že nedostávají žádné benefity. Ve všech případech 100 % se jedná o 

muže s délkou pracovního poměru v rozmezí jednoho až tří let. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

I přes předchozí otázku, kdy zaměstnanci uvedli, že celkově s množstvím benefitů 

spokojeni jsou, tady ve většině případů uvedli, že jim organizace vyplácí malé množství 

benefitů. Muži i ženy byly v tomto bodě skoro rovnocenní a délka pracovního poměru ve 

většině případu byla krátkodobá v rozmezí do tří let. Na druhou stranu zaměstnanci, kteří zde 

pracují přes pět let, si myslí, že mají dostačující množství benefitů. Odpověď žádné se zde 

patrně dostala z důvodu, že respondent považuje některé benefity za samozřejmost a 

neuvědomí si, že se jedná o složku navíc. 

 

 Další otázka, které benefity postrádají, byla pouze doplňková (možná pro 

zaměstnavatele) a respondenti mohli zvolit maximálně dvě možnosti. 71, 43 % zaměstnanců 

postrádá volný čas, jako jsou společenské akce, fitness, kultura apod. a 50 % dotázaných 

postrádají finanční služby jako je životní nebo penzijní pojištění. 
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Graf č. 4. 10 – Mzdy a benefity 4 [vlastní zpracování]  
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Pracovní vyhlídky a růst 

 Otázky v tomto podcelku se zaměřovaly na motivaci zaměstnanců, a zda mají možnost 

osobního a profesního růstu. Pro spokojenost a lepší výkon je důležité vědět, že práce má 

smysl a zaměstnanec může být odměněn i povýšením. 

 

„Umožňuje Vám tato práce pracovní rozvoj?“ 

 Z následujícího grafu lze vyčíst, že v  polovině případů, 50 %, zvolili respondenti 

odpověď spíše ano, z těchto dotázaných bylo 85, 71 % mužů a 14, 29 % žen, s délkou 

pracovního poměru nejčastěji nad pět let s 42, 86 %, dále rozmezí jednoho až tří let 28, 57 %, 

dobu kratší než jeden rok 14, 29 % a rozmezí tří až pěti let taktéž 14, 29 %. 

 Určitě ano a spíše ne zvolilo stejné množství dotázaných, a to 14, 29 %. V případě určitě 

ano se jedná o 50 % žen a 50 % mužů, s délkou pracovního poměru 50 % nad pět let a 50 % 

do jednoho roku. U volby určitě ne se jedná o ženy s délkou pracovního poměru v rozmezí tří 

až pěti let. Neutrální postoj má 21, 43 % dotázaných, z toho jsou všichni muži s délkou 

pracovního poměru kratšího než jeden, rozmezí jednoho až tří a nad pět let v poměru 33, 33%. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Přesná polovina zaměstnanců si myslí, že jejich práce a pozice, kterou ve firmě 

vykonávají, jim dokáže umožnit pracovní rozvoj, a tak se dostat na lepší pozici a začít 

kariérově růst. Ve většině případů se jednalo o muže, kteří jsou ve firmě přes pět let a 

nějakým povýšením už nejspíše prošli. 
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Graf č. 4. 11 – Pracovní vyhlídky a růst 1 [vlastní zpracování]  
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„Snaží se firma umožňovat kariérový postup svým zaměstnancům?“ 

 V této otázce se respondenti rozdělili následovně: 35, 71 % jak pro odpověď spíše ano, 

tak stejný počet i pro odpověď spíše ne. 14, 29 % respondentů zvolilo odpověď ani ano, ani 

ne a stejné množství 14, 29 % odpověď určitě ne. 

 Zaměstnanci, kteří s touto otázkou spíše souhlasí, jsou v 60 % ženy a 40 % muži, 

s délkou pracovního poměru 60 % nad pět let a 20 % s kratší délkou pracovního poměru, a to 

méně než jeden rok. U spíše ne, se jedná v 80 % o muže a ve 20 % o ženy. Jejich délka 

pracovního poměru je kratší než jeden rok 20 % a stejný počet 20 % v rozmezí jednoho až tří 

a nad pět let tvoří 60 % z dotázaných. 

 Neutrální postoj s odpovědí ani ano, ani ne mají pouze muži s délkou pracovního poměru 

50 % v rozmezí jednoho až tří let a 50 % v rozmezí tří až pěti let.  

 Z dotázaných, kteří s tímto určitě nesouhlasili, je 50 % mužů a 50 % žen s délkou 

pracovního poměru ve všech případech v rozmezí jednoho až tří let. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Předchozí otázka byla věnována tomu, zda si zaměstnanci myslí, že jim jejich práce 

umožňuje kariérový postup, ve většině případů se respondenti shodli, že ano. V této otázce už 

si ovšem nejsou jisti, zda jim tento postup firma umožní. Dalo by se říci, že se respondenti 

rozdělili na dvě půlky, jedna půlka si myslí, že se firma kariérový postup snaží umožňovat, 

v nadpoloviční většině se jedná o ženy, které zde pracují přes pět let. Na druhé straně jsou 

v nadpoloviční většině muži, kteří si myslí opak, a to, že se firma tak moc nesnaží a 

neumožňuje kariérový postup svým zaměstnancům.  
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Graf č. 4. 12 – Pracovní vyhlídky a růst 2 [vlastní zpracování]  
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„Jste dle Vašeho názoru dostatečně motivování k výkonu práce?“  

 Z následujícího grafu je patrné, že 42, 86 % si nejsou zcela jisti, proto zvolili odpověď 

ani ano, ani ne. Z toho počtu dotázaných bylo 66, 67 % mužů a 33, 33 % žen. S délkou 

pracovního poměru v rozmezí jednoho až tří let a nad pět let. 

 35, 71 % respondentů s tímto spíše souhlasí a jejich zastoupení je 80 % mužů a 20 % žen, 

délka jejich pracovního poměru v 80 % přesáhla pět let. Zbylých 20 % patří zaměstnancům, 

kteří zde pracují méně než jeden rok. 7, 14 % z dotázaných se svou motivací spíše nesouhlasí, 

ve všech případech se jedná o muže s praxí kratší než jeden rok. 

 Za určitě nemotivované se považuje 14, 29 % dotázaných, z toho 50 % mužů a 50 % žen 

s délkou pracovního poměru v rozmezí jednoho až tří let. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Ve většině případů jsou zaměstnanci přímo spokojeni s jejich motivací a systémem 

motivování, jednalo se jak o muže, tak i o ženy, kteří pracují ve společnosti přes pět let. 

Naopak zaměstnanci zaměstnání u společnosti méně než rok nebo v rozmezí jednoho až tří let 

se svou motivací spokojeni nejsou, tento fakt mohla způsobit především zhoršená adaptace 

zaměstnanců, kteří se teprve ve společnosti zaučují. 

 

 

„Co je pro Vás největší motivací?“ 

 V této otázce respondenti mohli zvolit více možností. 78, 57 % si zvolilo, že je nejvíce 

motivuje vyšší plat, z toho bylo 72, 73 % mužů a 27, 27 % žen s nejpočetnější délkou 

pracovního trvání přes pět let 45, 45 %. Druhým nejvyšším zvoleným prostředkem byla 

možnost povýšení s 57, 14 % (62, 5 % mužů a 37, 5 % žen) a třetí nejčastěji užívanou 

možností byly lepší benefity s 42, 86 % (83, 33 % mužů a 16, 67 % žen).  
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Graf č. 4. 13 – Pracovní vyhlídky a růst 3 [vlastní zpracování]  



  

53 

 

Vztahy na pracovištích 

 Další důležitý faktor, který u některých, většinou u žen souvisí se spokojeností v práci. 

Pří výkonu jakékoli práce je důležité, aby zaměstnanec měl i v práci určitou podporu ze strany 

svých kolegů, ať už rovnocenných nebo zkušenějších. Otázky jsou zaměřeny především na 

pracovní atmosféru na pracovištích a vztahy jak se svými kolegy, tak i nadřízenými. 

 

„Hodnotil byste atmosféru na Vašem pracovišti jako přátelskou a dobrou?“ 

 Větší polovina 64, 29 % respondentů zvolilo odpověď spíše ano, z toho 66, 67 % mužů a 

33, 33 % žen s délkou pracovního poměru 33, 33 % kratší než jeden rok a přes pět let se 

stejným číslem. Rozmezí jednoho až tří let je v zastoupení 22, 22 % a rozmezí tří až pěti let 

11, 11 %. 

 Neutrální postoj zaujímá 21, 43 % dotázaných z toho 33, 33 % mužů a 66, 67 % žen 

s délkou pracovního poměru nad pět let. Menší procento tedy 14, 29 % si myslí, že přátelská 

atmosféra na pracovišti nepanuje, všichni respondenti byli muži s délkou pracovního poměru 

v rozmezí jednoho až tří let. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Více než u poloviny zaměstnanců převládá přátelská atmosféra na pracovišti, jedná se 

především o zaměstnance, kteří ve firmě pracují přes pět let, dobře se znají a mají ke 

společnosti vybudovaný vztah a o zaměstnance, kteří zde pracují méně než jeden rok, tito 

zaměstnanci pravděpodobně nemají problém se přizpůsobit zkušenějším pracovníkům, nebo 

se jedná o jedince, kteří do firmy vstoupili společně například po ukončení studia. 
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Graf č. 4. 14 – Vztahy na pracovišti 1 [vlastní zpracování]  
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„Zakroužkujte právě ty tvrzení, se kterými souhlasíte. Vztahy s mými kolegy jsou:“ 

 Respondenti měli na výběr přes sedm charakteristik, kterými by mohli označit svůj vztah 

s kolegy, zároveň měli možnost dopsat i jiné, které se případně ve výčtu neobjevily. 

 85, 71 % respondentů na základě předchozí otázky považují své vztahy s kolegy za 

přátelské, zastoupeni jsou zde jak muži, tak i ženy (58, 33 % muži a 41,67 % žen). S délkou 

pracovního poměru 41, 67 % přes pět let, do jednoho roku a rozmezí jednoho až tří let 25 % a 

rozmezí tří až pěti let 8, 33 %. 

  Za důvěrné je označilo 14, 29 % respondentů, z toho pouze ženy s délkou pracovního 

poměru kratší než jeden rok 50 % a delší než pěti let 50 %. 

 Ve 21, 43 % se vyskytly vztahy i konfliktní, z těchto respondentů je 66, 67 % mužů a 33, 

33 % žen s délkou pracovního poměru kratší než jeden rok, rozmezí jednoho až tří let a déle 

než pět let se stejným počtem, a to 33, 33 %. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je vidět, že má firma i přes pár výjimek dobré zázemí i kolektiv, neboť téměř všichni 

označili své vztahy za přátelské. Jelikož konfliktní vztahy zvolili nejčastěji muži, může se 

jednat o špatné vztahy na servise u mechaniků, lakýrníků a podobně. 
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Graf č. 4. 15 – Vztahy na pracovišti 2 [vlastní zpracování]  
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„Existuje mezi oddělením rivalita (konflikty)?“ 

 Přesná polovina zaměstnanců, tedy 50 % odpovědělo na tuto otázku překvapivě spíše 

ano, poměr mužů a žen byl celkově vyrovnaný 42, 86 % žen a 57, 14 % mužů, s délkou 

pracovního poměru kratší než jeden rok a delší než jeden s 42, 86 % a rozmezí jednoho až tří 

let s 14, 26 %.  

 Že rivalita existuje určitě, je přesvědčeno 7, 14 % z dotázaných, jednalo se o muže 

s délkou pracovního poměru v rozmezí jednoho až tří let. Na druhou stranu zastánci, že 

rivalita určitě neexistuje, jsou také v počtu 7, 14 %, taktéž se jedná o muže ovšem s délkou 

pracovního poměru kratší než jeden rok. Odpověď spíše ne zvolil stejný počet 7, 14 % všech 

dotázaných, jednalo se o ženy s délkou pracovního poměru v rozmezí jednoho až tří let. 

 Neutrální postoj zaujalo 28, 57 % dotázaných, tuto část tvořilo 75 % mužů a 25 % žen, 

s délkou pracovního poměru 50 % nad pět let, kratší než jeden rok a v rozmezí jednoho až tří 

roku s 25 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I přes to, že si zaměstnanci ve většině případů rozumí a jsou k sobě přátelští, existuje ve 

firmě velká rivalita, která se vyskytuje u obou pohlaví a napříč všemi délkami pracovního 

poměru.  
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Graf č. 4. 16 – Vztahy na pracovišti 3 [vlastní zpracování]  



  

56 

 

„Jsou Vaše vztahy s nadřízenými na dobré úrovni?“ 

 Z následujícího grafu je patrné, že 64, 29 % považuje své vztahy s nadřízenými za spíše 

dobré, tuto část tvoří 22, 22 % žen a 77, 78 % mužů s délkou pracovního poměru kratší než 

jeden rok 33, 33 %, v rozmezí jednoho až tří let 33, 33 % a nad pět let taktéž 33, 33 %. 

 Určitě dobré vztahy má 14, 29 % dotázaných. Z toho množství bylo 50 % žen a 50 % 

mužů, kteří u firmy pracují více než pět let. 

 Neutrálně své vztahy vnímá 21, 43 %; 66, 67 % žen a 33, 33 % mužů s délkou 

pracovního poměru v rozmezí jednoho až tří let, tří až pěti let a nad pět let ve stejném počtu 

33, 33 % z dotázaných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Obecně můžeme říct, že vztahy s nadřízenými jsou na velice dobré úrovni, jelikož je 

takto hodnotila více než polovina a žádné negativní zmínky nezazněly. Jistotu s určitě 

dobrými vztahy mají především zaměstnanci, kteří jsou ve firmě přes pět let a s nadřízeným 

se znají lépe než ostatní. Na základě takto zvolených odpovědí se můžeme domnívat, že u 

ředitele společnosti převažuje demokratický styl vedení (zaměřený na lidské vztahy). 

 

 

„Jak byste popsal svého nadřízeného?“ 

 Tato poslední otázka byla spíše doplňková a zaměstnanci mohli volit více odpovědí.  

71, 43 % svého nadřízeného považuje za spravedlivého (60 % mužů, 40 % žen, s délkou 

pracovního poměru kratší než jeden rok 10 %, rozmezí jednoho až tří let 30 %, rozmezí tří až 

pěti let 10 % a nad pět let 40 %). 28, 57 % ho považuje za mírného a 21, 43 za 

profesionálního. U možnosti jiné se vyskytlo také přísný. 
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Graf č. 4. 17 – Vztahy na pracovišti 4 [vlastní zpracování]  
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Pracovní prostředí (podmínky) 

 Poslední podcelek dotazníků je věnovaný zejména parametrům pracovního prostředí. 

 

„Hodnotil/a byste své pracovní prostředí jako vyhovující pro výkon práce – klidné, 

umožňující soustředění?“ 

 Nejčastější odpověď s 57, 14 % je spíše ano. Tuto část tvoří 87, 5 % mužů a 12, 5 % žen. 

Délka pracovního poměru těchto dotázaných byla kratší než jeden rok s 12, 5 %, v rozmezí 

jednoho až tří let s 25 %, v rozmezí tří až pěti let s 12, 5 % a nad pět let s 50 %. 

 Za určitě vyhovující považuje své pracovní prostředí 21, 43 % respondentů, 33, 33 % 

mužů a 66, 67 % žen, s délkou praxe 66, 67 % v rozmezí jednoho až tří let a nad pět let s 33, 

33 %.  

 Neutrální odpověď byla zvolena stejným počtem tedy 21, 43 %, se stejným poměrem 

pohlaví a s délkou pracovního poměru 66, 67 % kratší než jeden rok a nad pět let s 33, 33 %. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Všichni zaměstnanci považují své pracovní prostředí za vyhovující pro výkon své práce, 

a to hlavně z důvodu, že se respondenti drželi pozitivní strany škály. 
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Graf č. 4. 18 – Pracovní prostředí 1 [vlastní zpracování]  
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„Jak byste hodnotil/a Vaší spokojenost s osvětlením na pracovišti?“ 

 Z následujícího grafu lze vyčíst, že tady už respondenti zvolili i negativní stránku škály. 

Přesto, větší část je spokojená. Za určitě spokojeného se považuje 42, 86 % dotázaných, 

z toho 83,33 % mužů a 16, 67 % žen, s délkou pracovního poměru 16, 67 % kratší než jeden 

rok a rozmezí tří až pěti let, 66, 67 % nad pět let. 

 Za spíše spokojeného se považuje 28, 57 % respondentů, 75 % mužů a 25 % žen, 

s délkou pracovního poměru 25 % jak pro méně než jeden rok, tak i pro více než pět let, do 

rozmezí jednoho až tří let spadá 50 % dotázaných. 

 Neutrální postoj k této situaci a postoj spíše nespokojen má stejné množství dotázaných, a 

to 14, 29 %. Do neutrální možnosti spadá 100 % žen s délkou pracovního poměru 50 % kratší 

než jeden rok a 50 % v rozmezí jednoho až tří let.  

 Za spíše nespokojeného se z tohoto množství považuje 50 % mužů a 50 % žen s délkou 

pracovního poměru 50 % rozmezí jednoho až tří let a 50 % nad pět let. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 I přes pár negativních ohlasů, skoro polovina zaměstnanců se považuje za spokojené, 

jedná se zejména o muže, kteří jsou ve firmě přes pět let a mají k ní vytvořený vztah a na 

podmínky práce si zvykli. Do nespokojených spadají jak ženy, tak i muži, kteří jsou ovšem 

zaměstnaní krátce. 
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Graf č. 4. 19 – Pracovní prostředí 2 [vlastní zpracování]  
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„Jste spokojen/a s teplotou na pracovišti?“ 

 Z následujícího grafu vyplývá, že 42, 86 % nejsou spokojeni, a proto zvolili odpověď 

spíše ne. Z těchto respondentů bylo 83, 33 % mužů a 16, 67 % žen. Délka pracovního poměru 

byla následující: 33, 33 % dotázaných bylo v rozmezí jednoho až tří let, 16, 67 % v rozmezí 

tří až pěti let a 50 % nad pět let délky trvání. 

 28,57 % dotázaných jsou s teplotou spokojeni určitě. Těchto téměř 29 % tvoří 75 % muži 

a 25 % žen s pracovním poměrem přesahující pět let se 75 % a kratším než jeden rok s 25 %. 

 Spíše ano a neutrální možnost ani ano, ani ne, využilo 14, 29 % respondentů. Poměr mezi 

pohlavím byl 50 % žen a 50 % mužů, doba strávená v zaměstnání činí 50 % kratší než jeden 

rok a 50 % rozmezí od jednoho do tří let. 

 U neutrálního postoje zůstaly pouze ženy s délkou pracovního poměru 50 % kratší než 

jeden rok a 50 % v rozmezí od jednoho do tří let. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 V této oblasti se nachází zlom celého pracovního prostředí, jelikož téměř polovina 

zaměstnanců s tímto kritériem spokojeni nejsou. Jedná se především o muže, což může 

způsobovat fakt, že muži pracují většinou v dílnách. 
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Graf č. 4. 20 – Pracovní prostředí 3 [vlastní zpracování]  
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„Jste spokojen/a s mírou hlučnosti na Vašem pracovišti?“ 

 V tomto případě respondenti odpovídali následovně: 35, 71 % z nich zvolilo odpověď 

určitě ano, za spíše spokojeného se považuje 42, 86 % dotázaných a odpověď ani ano, ani ne, 

spíše ne a určitě ne mají stejné množství respondentů, a to 7, 14 %. 

 Za určitě spokojeného se z respondentů považuje 80 % mužů a 20 % žen, s délkou 

pracovního poměru kratší než jeden rok s 20 %, v rozmezí tří až pěti let taktéž s 20 % a délka 

praxe nad pět let s 60 %.  

 U odpovědi spíše ano, bylo rozdělení mužů a žen rovnoměrné, tedy 50 % mužů a 50 % 

žen, s délkou pracovního poměru 33, 33 % u délky praxe kratší než jeden rok, v rozmezí od 

jednoho do tří let a také u poslední skupiny zaměstnanců, kteří zde pracují přes pět let. 

 Neutrální odpověď zvolili pouze muži s délkou pracovního poměru přes pět let, spíše ne 

volili také muži, ale s délkou pracovního poměru v rozmezí od jednoho do tří let a za určitě 

nespokojené se považují ženy, které u společnosti pracují v rozmezí od jednoho do tří let. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Obecně se dá říci, že míru hlučnosti zvládají a tím mají vyšší spokojenost muži, kteří jsou 

ve stálém pracovním poměru u společnosti přes pět let. Ženy volily především neutrální 

odpověď a odpověď, ve které vyjádřili stoprocentní nespokojenost (v případě, že určitě ne 

považujeme za stoprocentní).  

Tato skutečnost mohla vzniknout, na základě faktu, že nepravidelný hluk je snášen mnohem 

hůře než hluk pravidelný. A toto nasvědčuje i tomu, že muži pracující v servisu jsou hluku 

vystavování denně, na rozdíl od žen a mužů pracujících na vedoucích pozicích či jako 

prodejci.  
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Graf č. 4. 21 – Pracovní prostředí 4 [vlastní zpracování]  
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Hodnotící tabulka srovnání  

 Poslední fází dotazníku byla tzv. hodnotící tabulka, ve které respondenti hodnotili 

spokojenost s určitým faktorem pracovní spokojenosti a následně, jak moc je tento faktor pro 

ně důležitý.  

  

Obsah a náplň práce 

 Z následujícího grafu vyplývá, jak jsou zaměstnanci s obsahem své práce spokojeni a jak 

je tento fakt pro ně důležitý. Pro 71, 4 % zaměstnanců je jejich práce velice důležité. Ovšem 

tento fakt už neodpovídá jejich realitě. Pouhých 42, 9 % zaměstnanců jsou s ní opravdu 

spokojeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mzdy a benefity 

 Být přiměřeně ohodnocen za svůj odváděný výkon je nedílnou součástí spokojenosti 

nejen těchto zaměstnanců. Téměř všichni, 85, 7 % zaměstnanců toto považuje za velice 

důležité avšak ani ne 30 % můžou říci, že jsou se svou mzdou a benefity určitě spokojeni. 
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Graf č. 4. 22 – Obsah a charakter práce [vlastní zpracování]  
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Graf č. 4. 23 – Mzdy a benefity [vlastní zpracování]  
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Vyhlídky a pracovní růst 

 Tak jako u předchozích podcelků, tak i tady důležitost přesahuje spokojenost 

zaměstnanců. Ve většině případu si zaměstnanci nejsou jistí možností povýšení či pracovního 

rozvoje, i když tento aspekt je pro ně důležitý. V následujícím grafu si můžeme porovnat 

spokojenost zaměstnanců a následně jak hodnotili důležitost této položky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vztahy na pracovišti 

 Tyto vztahy zahrnují vztahy s kolegy a vztahy se svými nadřízenými. Z následujícího 

grafu č. 4. 25 je patrné, že spokojenost a důležitost jsou na rovnocenné úrovni. To znamená, 

že zaměstnanci, pro které je tento fakt důležitý, jsou s ním také spokojeni. Tyto výsledky 

vztahů mohou souviset s tím, že se jedná o malou rodinnou firmu, tudíž zaměstnanci se 

dostatečně znají a potkávají se každý s každým. 
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Graf č. 4. 24 – Vyhlídky a růst [vlastní zpracování]  
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Graf č. 4. 25 – Vztahy na pracovišti [vlastní zpracování]  
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Pracovní prostředí  

 Pracovní prostředí jako nedílná součást výkonu práce je pro většinu respondentů 

velice důležitá, ale objevuje se zde i odpověď nedůležitá, či neutrální odpověď. Lze vyvodit 

závěr, že pro respondenty pracovní prostředí důležité sice je, ale nejedná se o jejich prioritu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková pracovní spokojenost 

 Úroveň pracovní spokojenosti se všemi parametry (subjektivní vztah k práci i pracovní 

prostředí) je u pracovníků této společnosti na dobré úrovni a tato úroveň dosahuje téměř jejich 

důležitosti. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jestliže tyto výsledky analýzy shrneme, můžeme konstatovat, že zaměstnanci této 

společnosti určitou míru spokojenosti sice mají, avšak v žádném případě se nerovná jejich 

důležitosti. Přesto tito zaměstnanci pracují s odhodláním a považují se za dostatečně 

spokojeného.  
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Graf č. 4. 26 – Pracovní prostředí [vlastní zpracování]  
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Graf č. 4. 27 – Celková spokojenost[vlastní zpracování]  
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SWOT analýza  

Tab. 4. 28 – SWOT analýza společnosti [vlastní zpracování] 

 Na základě dotazníkového šetření můžeme určit SWOT analýzu společnosti. Za 

nejsilnější stránku společnosti můžeme považovat to, že dlouhodobější zaměstnanci jsou 

spokojeni a loajální vůči svému zaměstnavateli a jeho snahu upevnit tento dlouhodobější 

pracovní kolektiv s mladšími spolupracovníky. 

 Za velice slabou stránku považuji to, že společnost dosud nepodnikla krok zjistit úroveň 

pracovní spokojenosti svých zaměstnanců. 

 Hlavní příležitost společnosti je v její modernizaci, díky které může získat více 

potencionálních klientů a budoucích zaměstnanců. 

 Nejsilnější hrozbou této společnosti v oblasti zaměstnanců a jejich pracovní spokojenosti 

je nerespektovat tyto data a nerespektovat své zaměstnance s ohledem na jejich pracovní 

spokojenost. S tímto se váže další velká hrozba a to jejich fluktuace do lepších pracovních 

podmínek, kde se bude brát ohled na jejich spokojenost a smýšlení o společnosti. 

Strenghts (silné stránky) 

1. Loajalita zaměstnanců nad pět let a jejich 

spokojenost. 

2. Snaha utužit pracovní kolektiv formou 

teambuildingů. 

3. Školení zaměstnanců. 

4. Dobrý pracovní kolektiv, přátelské vztahy i 

s ředitelem společnosti. 

5. Snaha společnosti zlepšit pracovní prostředí 

(modernizace). 

Weaknesses (slabé stránky) 

1. Pravidelně se neprovádí analýza pracovní 

spokojenosti zaměstnanců. 

2. Nedochází ke snaze zvýšit motivaci 

zaměstnanců. 

3. Noví zaměstnanci nejsou spokojeni. 

4. Malé množství benefitů. 

 

Opportunities (příležitosti) 

1. Díky plánované modernizaci, získat více 

potencionálních klientů i zaměstnanců.  

2. Modernizace vybavení. 

3. Možnost dotací a příspěvků. 

4. Spolupráce s partnery na vývoji. 

  

Threats (hrozby) 

1. Společnost nebude respektovat fakta 

z analýzy a nebude respektovat spokojenost 

zaměstnanců. 

2. Zhoršení finanční situace ve společnosti. 

3. Neochota zaměstnanců zvyšovat výkon. 

4. Fluktuace zaměstnanců do lepších 

pracovních podmínek. 
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5 Návrhy a doporučení 

 

 Zaměstnanci společnosti uvádějí svou celkovou spokojenost s prací za uspokojivou, to 

znamená, že ve většině případů se respondenti v dotazníkovém šetření shodli v odpovědi 

určitě a spíše, popřípadě také neutrální odpověď ani ano, ani ne. Jestliže se, ale budeme touto 

spokojeností zabývat podrobněji a rozebereme si dané dílčí faktory, zjistíme, že tomu už tak 

není a každý jedinec má jiný pohled na danou situaci a v některých případech má hodnocení 

daleko do spokojenosti. 

 Na základě sestavení analýzy silných a slabých stránek a možných příležitostí či hrozeb 

společnosti, bude prvním důležitým krokem, to aby společnost pracovní spokojenost 

analyzovala a kontrolovala častěji, především z hlediska neutrálních odpovědí, které mohou 

časem způsobit pokles pracovní spokojenosti v rámci spíše nespokojený nebo určitě 

nespokojený, nebo také na druhou stranu pozitivnější zvýšení, ve smyslu stoprocentně 

spokojený nebo spíše spokojený.  

 Zároveň je důležité, aby společnost nehodnotila veškeré faktory ani jednotlivce jedním 

měřítkem, ale rozdělila je nejlépe z pohledu pohlaví na muže a ženy a také dle jejich délky 

pracovního poměru, neboť každý z nich má jiné potřeby a přednosti při motivaci a 

spokojenosti v práci. 

 

 Z hlediska obsahu a náplně práce byli zaměstnanci spokojeni s výjimkou pár jedinců, 

kterým jejich práce nekorespondovala s jejich kvalifikací. Jelikož to bylo zanedbatelné 

množství, zaměstnavatel by si s těmito zaměstnanci měl promluvit a ujistit se, zda tento fakt je 

velkým bodem v jejich nespokojenosti či nikoliv. 

 

 Větší problém se vyskytl u mezd a benefitů zaměstnanců. V tomto případě se 

zaměstnanci rozdělili na dvě poloviny, z nichž jedna spokojená byla (především zaměstnanci 

s délkou pracovního poměru přes pět let) a druhá polovina spokojená nebyla, tuto část tvořili 

zaměstnanci krátkodobě zaměstnání u firmy. Společnost by měla zajistit, aby systém 

odměňování byl spravedlivý, jednoduchý a hlavně pro zaměstnance motivující. U mladých 

zaměstnanců, kteří si myslí, že nejsou dostatečně odměněni, může nastat dvojí situace: větší 

fluktuace nebo snížený pracovní výkon, ani jeden případ není pro společnost dobrý. Ovšem 

musíme brát v potaz, zda zaměstnanci mají podobné úrovně mezd jako jinde a pouze 

očekávali něco víc, nebo doopravdy tyto mzdové požadavky jsou oprávněné. Doporučila bych 



  

66 

 

na tomto základě zhodnotit a srovnat úroveň mezd jak starších kolegů, tak i u jiných 

společností a danou situaci dle uvážení vyhodnotit.  

Co se týče benefitů, doporučovala bych zaměstnavateli rozšířit stávající sortiment benefitů. 

Jak je vidět z výsledků, téměř všem zaměstnancům chybí volnočasové aktivity a také finanční 

služby, které jim dle dotazníkového šetření nejsou poskytovány. V případě, že finanční 

situace společnosti nedovoluje, aby motivovala zaměstnance mzdou, měla by se zaměřit i na 

jiné vhodné stimuly. Zejména u mladších nebo krátkodobě zaměstnaných stačí i myšlenka 

kariérového růstu, která by mohla dočasně zvýšit spokojenost zaměstnanců. Jiným 

zaměstnancům stačí i fakt, že jejich práce má smysl a že budou oceněni či pochváleni. 

 

 Dle respondentů jim daná práce, kterou vykonávají, umožňuje pracovní rozvoj, na druhé 

straně stojí fakt, který vyšel z analýzy, že společnost se o kariérový postup zaměstnanců moc 

nesnaží. Doporučovala bych řediteli společnosti, aby se přednostně zaměřil na tento problém 

zejména u zaměstnanců, kteří u společnosti pracují kratší dobu a jsou výrazněji nespokojeni. 

Neboť pro mladé vystudované zaměstnance s titulem je důležité nastartovat kariéru a profesně 

růst, v tomto by řediteli společnosti mohly pomoc vzdělávací kurzy či školení. 

 

 Rozumět si se svými kolegy je důležitá součást každodenního života v případě této 

společnosti vyšlo najevo, že i přes přátelské vztahy existuje velká rivalita a konflikty mezi 

zaměstnanci. Tyto konflikty mohou vzniknout ze špatně podaných či zatajených informací. 

Doporučovala bych zaměstnavateli, aby vytvořil organizační a komunikační systém aby 

nedošlo ke zkresleným informací. Stačila by pouhá nástěnná tabule, kde by byly veškeré 

důležité informace jak o poradách, změnách, tak i zákaznících i termínech dokončení práce, a 

to vše pro dané úseky. Tímto by se z části omezily konflikty, které vznikají. Jak vyplynulo 

z rozhovoru provedeného s ředitelem společnosti, společnost se snaží udržovat a utužovat 

vztahy mezi svými zaměstnanci, tyto utužovací akce probíhají dvakrát ročně, možná by 

ředitel společnosti mohl zvážit možnost tyto tréninky buď prodloužit z jednoho dne na dva, 

nebo je umožnit víckrát ročně, v případě, že tuto situaci dovolí finanční stránka společnosti. 

 

 V případě pracovního prostředí je důležité, aby se zaměstnavatel zaměřil především na 

teplotu a hlučnost. Z analýzy dotazníkové šetření vyplynulo, že právě teplota a hlučnost dělá 

zaměstnancům největší problém a ovlivňuje to nejen jejich spokojenost, ale hlavně výkon.  
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Tento problém možná bude vyřešen během několika let, neboť v době dotazníkové šetření 

probíhaly projektové návrhy na rozšíření a modernizaci stávající budovy, to by znamenalo 

možné zateplení budovy a rozdělení servisu. Na dočasnou situaci bych nejspíš doporučila 

větší střídání zaměstnanců u strojů, laků apod., než bude systém zmodernizován. 

 

 Na závěr je třeba apelovat, aby ředitel společnosti opravdu spokojenost svých 

zaměstnanců pravidelně sledoval a hodnotil, protože z posledního oddílu dotazníkového 

šetření vyplývá, že většina parametrů pracovní spokojenosti je pro respondenty velice 

důležitá, avšak jejich důležitost nekoresponduje s jejich spokojeností. Přesto je celková 

úroveň pracovní spokojenosti zaměstnanců dostatečná. 
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6 Závěr 

 

 Můžeme konstatovat, že zaměstnanci společnosti AUTOKLEVER, spol. s r. o. jsou 

dostatečně spokojeni a žádné velké rozdíly a výrazná nespokojenost se u nich neprojevila. 

Jednohlasně se shodli, že jejich celková spokojenost s prací je na úrovni určitě či spíše 

spokojen. V rámci analyzování a vyhodnocení jednotlivých faktorů pracovní spokojeni již tak 

jednoznační nebyli a názory zaměstnanců se rozcházely. 

 

 Cílem této bakalářské práce, který je uveden v úvodu, bylo nastínit úroveň pracovní 

spokojenosti a odhalit jednotlivé faktory pracovní spokojenosti, které se odráží ať už 

pozitivně či negativně.  

 V teoretické části práce byly objasněny základní termíny a poznatky vztahující se 

k problematice pracovní spokojenosti, pracovní motivace a výkonu. Na základě těchto 

teoretických poznatků byla provedena analýza pracovní spokojenosti zaměstnanců, která se 

zaměřovala na celkovou spokojenost s prací i na dílčí faktory spokojenosti. Analýza byla 

provedena formou strukturovaného dotazníkového šetření, které odhalilo slabá, ale i silná 

místa společnosti. Před touto analýzou byl proveden rozhovor s ředitelem společnosti 

především pro získání stěžejních informací jak o společnosti, tak i o zaměstnancích. 

 Vyhodnocení dotazníkové šetření spočívalo v rozdělení všech respondentů na muže a 

ženy a na jejich délku pracovního poměru. Následovalo číselné vyhodnocení, popsání a 

zaznamenání, pro vizualizaci shrnutí do grafů, v praktické části bakalářské práce.   

 Důkladnější zkoumání a sestavení SWOT analýzy odhalilo několik rizikovějších faktorů, 

se kterými zaměstnanci nejsou spokojeni. Na základě tohoto zjištění byly veškeré rizikové 

faktory shrnuty v poslední části práce. Tato část obsahuje určitá možná východiska jak danou 

problematiku zlepšit nebo alespoň návrhy na prozkoumání. 

 

 Během analyzování se potvrdila myšlenka, že starší a zkušenější zaměstnanci, kteří ve 

firmě pracují déle, než pět jsou spokojenější než zaměstnanci, kteří zde pracují krátce. Tato 

situace je postavena na skutečnosti, že déle pracující zaměstnanci si ke společnosti vytvořili 

určitý vztah, jsou loajální vůči zaměstnavateli a to se odráží jak v celkové, tak i dílčí 

spokojenosti. Na druhé straně se může jednat o stereotyp či obavy z odchodu a volby nového 

pracovního místa. 
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 Pro zlepšení a rozvoj společnosti je pak nutné, aby se zaměřila na jednotlivé faktory, 

které vyšly jako negativní či kritické, ovšem ne jako na celek pro všechny zaměstnance, ale 

diferencovala svůj postoj zejména z hlediska pohlaví a délky pracovního poměru. Podstatné 

je, aby společnost brala ohled na výsledky analýzy a šetření spokojenosti prováděla častěji. 

 

 Je samozřejmé, že žádná firma nemá stoprocentní spokojenost zaměstnanců. V dnešní 

době, kdy se na zaměstnance kladou vysoké nároky, je důležité, aby u něho existovala alespoň 

určitá úroveň pracovní spokojenosti. Je patrné, že společnost AUTOKLEVER, spol. s r. o. má 

pracovní spokojenost na velmi dobré úrovni, i přes pár nedostatků. Důležité je, aby si 

společnost udržela tuto míru spokojenosti, neboť právě pracovní spokojenost i jednotlivce 

ovlivňuje celou společnost.  
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Příloha č. 1 – Dotazník pro firmu AUTOKLEVER, spol. s r. o. 

 

Vážený respondente,  

 

ráda bych Vás touto cestou poprosila o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je 

zaměřen na pracovní spokojenost ve Vašem podniku a vyhodnocení dotazníku poslouží jako 

podklad pro mou závěrečnou práci na téma Analýza pracovní spokojenosti a zároveň se 

může stát podkladem pro zlepšení Vaší pracovní spokojenosti. 

 

Mějte na paměti, že dotazník je zcela ANONYMNÍ, proto prosím o upřímnost, samostatnost, 

skutečné názory při vyplňovaní a odpověď na všechny otázky. 

 

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování 

 

Andrea Trudičová 

 

 

I. Celková spokojenost 

1. Jak byste ohodnotil/a Vaší celkovou spokojenost s Vaší vykonávanou prací? 

a) určitě spokojen/a  

b) spíše spokojen/a 

c) ani spokojen/a, ani nespokojen/a 

d) spíše nespokojen/a  

e) určitě nespokojen/a  

 

II. Dílčí vybrané aspekty spokojenosti 

A. Obsah a náplň práce 

1. Jak byste ohodnotil/a svou spokojenost s náplní své práce?  

a) určitě spokojen/a  

b) spíše spokojen/a 

c) ani spokojen/a, ani nespokojen/a 

d) spíše nespokojen/a  

e) určitě nespokojen/a  
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2. Odpovídá práce Vaším schopnostem a kvalifikaci? 

a) určitě ano  

b) spíše ano 

c) ani ano, ani ne 

d) spíše ne  

e) určitě ne  

3. Jak vnímáte svou práci a její náplň? (můžete zaškrtnout více odpovědí) 

a) stresující 

b) nudnou a nezajímavou 

c) různorodou a zajímavou 

d) naplňující 

e) nenaplňující 

f) jinou …………………………………………………………………… 

 

B. Mzdy a benefity 

4. Vzhledem k Vašemu odváděnému výkonu, jak byste ohodnotil výši své vyplácené 

mzdy?  

a) určitě spokojen/a  

b) spíše spokojen/a 

c) ani spokojen/a, ani nespokojen/a 

d) spíše nespokojen/a  

e) určitě nespokojen/a  

5. Podle Vašeho názoru, dostává se Všem zaměstnancům dle jejich výkonu přiměřené 

ohodnocení? 

a) určitě ano  

b) spíše ano 

c) ani ano, ani ne 

d) spíše ne  

e) určitě ne  

6. Jak byste ohodnotil/a Vaší spokojenost s výší a množstvím poskytovaných benefitů 

(zaměstnaneckých výhod)? 

a) určitě spokojen/a  

b) spíše spokojen/a 

c) ani spokojen/a, ani nespokojen/a 

d) spíše nespokojen/a  

e) určitě nespokojen/a  
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7. Doplňte. Organizace podle mého poskytuje: 

a) velké množství benefitů 

b) dostačující množství benefitů 

c) malé množství benefitů 

d) žádné 

8. Které benefity (zaměstnanecké výhody) Vy osobně postrádáte? (můžete zaškrtnout 

max. 2 odpovědi) 

a) volný čas (společenské akce, sportovní akce, fitness, kultura…)  

b) sociální benefity (stravování, dárky…)  

c) zdravotní péče (závodní lékařská péče…)  

d) finanční služby (stravenky, životní, penzijní pojištění…) 

e) jiné……………………….. 

 

C. Pracovní vyhlídky a růst 

9. Umožňuje Vám tato práce pracovní rozvoj? 

a) určitě ano  

b) spíše ano 

c) ani ano, ani ne 

d) spíše ne  

e) určitě ne  

10. Snaží se firma umožňovat kariérový postup svým zaměstnancům? 

a) určitě ano  

b) spíše ano 

c) ani ano, ani ne 

d) spíše ne  

e) určitě ne  

11. Jste dle Vašeho názoru dostatečně motivován k výkonu práce? 

a) určitě ano  

b) spíše ano 

c) ani ano, ani ne 

d) spíše ne  

e) určitě ne  

12. Co je pro Vás největší motivace? (můžete zaškrtnout více odpovědí) 

a) vyšší plat 

b) lepší benefity 

c) možnost povýšení 
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d) vlastní uspokojení z práce 

e) jiné……………………………………………………………………… 

 

D. Vztahy na pracovištích 

13. Hodnotil byste atmosféru na Vašem pracovišti jako přátelskou a dobrou?  

a) určitě ano  

b) spíše ano 

c) ani ano, ani ne 

d) spíše ne  

e) určitě ne  

14. Zakroužkujte právě ty tvrzení, se kterými souhlasíte. Vztahy s mými kolegy jsou: 

(můžete zaškrtnout více odpovědí) 

a) důvěrné 

b) přátelské 

c) lhostejné 

d) profesionální 

e) chladné 

f) nepřátelské 

g) konfliktní 

h) jiní………………………………………………. 

15. Existuje mezi odděleními rivalita (konflikty)? 

a) určitě ano  

b) spíše ano 

c) ani ano, ani ne 

d) spíše ne  

e) určitě ne  

16. Jsou Vaše vztahy s nadřízenými na dobré úrovni? 

a) určitě ano  

b) spíše ano 

c) ani ano, ani ne 

d) spíše ne  

e) určitě ne  

17. Jak byste popsal svého nadřízeného? (můžete zaškrtnout více odpovědí) 

a) profesionální 

b) spravedlivý 

c) mírný 
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d) nespravedlivý 

e) přátelský 

f) netolerantní 

g) jiný……………………………………………… 

 

E. Pracovní prostředí (podmínky) 

18. Hodnotil/a byste své pracovní prostředí jako vyhovující pro výkon práce – klidné, 

umožňující soustředění?  

a) určitě ano  

b) spíše ano 

c) ani ano, ani ne 

d) spíše ne  

e) určitě ne  

19. Jak byste hodnotil/a Vaší spokojenost s osvětlením na pracovišti? 

a) určitě spokojen/a  

b) spíše spokojen/a 

c) ani spokojen/a, ani nespokojen/a 

d) spíše nespokojen/a 

e) určitě nespokojen/a 

20. Jste spokojen/a s teplotou na pracovišti? 

a) určitě ano  

b) spíše ano 

c) ani ano, ani ne 

d) spíše ne  

e) určitě ne  

21. Jste spokojen/a s mírou hlučnosti na Vašem pracovišti? 

a) určitě ano  

b) spíše ano 

c) ani ano, ani ne 

d) spíše ne  

e) určitě ne  
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F. Všeobecné informace (osobního charakteru) 

22. Pohlaví. 

a) muž  

b)  žena 

 

23. Věková kategorie. 

a) 15 – 23   

b) 24 – 30     

c) 30 – 40    

d) 40 – 50   

e) 50 + 

 

24. Nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání. 

a) základní 

b) odborné středoškolské s výučním listem 

c) odborné středoškolské s maturitou 

d) bakalářské  

e) magisterské 

f) jiné 

 

25. Délka pracovního poměru. (jak dlouho zde pracuji) 

a) méně než 1 rok   

b) 1 rok – 3 roky 

c) 3 – 5 let    

d) více než pět let 

 

 

26. Otevřená otázka na Vaše připomínky, které v dotazníku nezazněly. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Toto porovnání je součástí dotazníku. Prosím o jeho vyplnění. 

Nejprve, dle vybraných dílčích aspektů pracovní spokojenosti, zhodnoťte Vaší spokojenost 

s daným faktorem a následně zhodnoťte, jak je pro Vás faktor důležitý. 

 

Prosím zkontrolujte, zda jste vyplnil/a veškeré otázky tohoto dotazníku. Vaše odpovědi, údaje 

a názory nebudou nijak zneužity.  

 

Děkuji za vyplnění dotazníku a hlavně za Váš čas, který jste mu věnovali. Vyplněný dotazník 

prosím vložte do připravené obálky, zalepte a odevzdejte, nebo počkejte na jeho vyzvednutí. 

 

 

 

Andrea Trudičová 

 

 

 

 

 

 

Spokojenost Důležitost 

Určitě 

ano 

Spíše 

ano 

Ani 

ano, 

ani ne 

Spíše 

ne 

Určitě 

ne 

Velmi 

důležité 

Spíše 

důležité 

Ani důležité, 

ani nedůležité 

Spíše 

nedůležité 
Nedůležité 

Obsah a náplň práce           

Výše mzdy a 

benefity 
          

Pracovní vyhlídky a 

růst 
          

Vztahy na 

pracovištích 
          

Pracovní prostředí 

(podmínky) 
          

Celková spokojenost 

s vykonávanou prací 
          


