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Abstrakt  

 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spokojenosti montážních dělníků 

ve společnosti vyrábějící vakuové vývěvy. Jejím cílem je analýza spokojenosti dělníků na 

konkrétní výrobní lince a stanovení doporučení pro společnost k zajištění zlepšení 

spokojenosti všech montážních dělníků. 

Bakalářská práce se sestává ze dvou částí. V první části jsou uvedena teoretická 

východiska problematiky spokojenosti zaměstnanců, která zahrnují definice základních 

pojmů, uvedení vybraných faktorů ovlivňující spokojenost a metod měření spokojenosti. 

Druhá část je věnována analýze spokojenosti zaměstnanců, jejíž výsledky jsou 

prezentovány po představení společnosti a dané výrobní linky. Na závěr jsou uvedena 

doporučení pro zlepšení spokojenosti operátorů montáže dané společnosti. 

 

Klíčová slova: Spokojenost, angažovanost, měření, analýza, doporučení. 

 

 

Abstract 

 

The bachelor thesis deals with the employee satisfaction in a company producing 

vacuum pumps. The main objective of this paper is to provide the analysis of employee 

satisfaction of fitters of a particular production line and to provide the company with 

recommendation to increase the satisfaction of all the fitters.  

The paper consists of two parts. The first one introduces the theoretical background 

of employee satisfaction including the definitions of the basic terminology, factors 

influencing the employee satisfaction and the methods of satisfaction measurement.  The 

second part introduces the company and the particular production line and deals with the 

analysis of fitters satisfaction followed by the recommendation for the company to ensure 

increasing satisfaction level of all its fitters.  

 

Key Words: Satisfaction, engagement, measurement, analysis, recommendation. 
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Úvod 

 

Lidský faktor je od pradávna nedílnou a nezastupitelnou součástí každé výrobní 

činnosti. Ačkoliv trendem dnešní doby je lidský kapitál postupně zastoupit čím dál 

dokonalejší technikou, existuje velké množství aktivit, které stroji nahradit nelze a které 

mohou být vykonávány výhradně za součinnosti lidí. Mezi takové činnosti lze mimo jiné 

řadit i ty, které bezprostředně souvisí s udržováním a zlepšováním kvality v organizaci. 

Organizace, které aplikují systém řízení kvality, se lidskými zdroji zabývají a 

chápou důležitost této nedílné součásti řízení podniku. Důraz kladou na kvalitní řízení lidí, 

na další rozvoj lidského kapitálu firmy, na podporu pracovní angažovanosti svých 

zaměstnanců a v neposlední řadě také na zajišťování spokojenosti zaměstnanců.   

Poslední jmenovaná činnost vedení organizace se stala podnětem pro tuto 

bakalářskou práci. Jejím cílem je analyzovat spokojenost operátorů jedné konkrétní 

montážní linky ve společnosti vyrábějící vakuové vývěvy a na základě zjištěných údajů 

doporučit společnosti vhodná opatření na zlepšení spokojenosti všech montážních dělníků. 

Pro naplnění cíle této bakalářské práce jsou v teoretické části nejprve představeny 

pojmy spokojenost, motivace, oddanost a angažovanost zaměstnanců. Dále jsou blíže 

specifikovány vybrané faktory, které ovlivňují spokojenost zaměstnanců a které jsou 

základem pro následný průzkum spokojenosti montážních dělníků. Teoretická část je 

uzavřena uvedením metod využívaných k měření spokojenosti zaměstnanců. 

 V praktické části této bakalářské práce je představena společnost Edwards, s.r.o. a 

uvedena její politika řízení lidských zdrojů. Ta je následována vyhodnocením provedené 

analýzy spokojenosti na jedné z montážních linek společnosti a tento průzkum je dále 

zhodnocen autorkou práce. Na závěr jsou předložena doporučení určená společnosti 

Edwards, s.r.o., jejichž naplněním by na základě uskutečněné analýzy spokojenosti mělo 

dojít ke zlepšení spokojenosti dělníků na všech montážních linkách společnosti.  
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1 Spokojenost zaměstnanců a její postavení v QMS  

 

Systém managementu kvality byl v průběhu svého vývoje vždy spojen s lidským 

kapitálem, ať už to byla role dělníka kolem roku 1900 v modelu řemeslné výroby, který 

sám komunikoval přímo se zákazníkem a byl tak schopen okamžitě zhodnotit, zda a do 

jaké míry je schopen splnit jeho přání, tak role, která je typická pro dnešní zaměstnance. Ti 

již nemají ve většině případů s koncovým zákazníkem žádný kontakt, jsou však nezbytnou 

součástí organizace a k dosažení jejích cílů nejen po stránce spokojenosti zákazníka, ale i 

zajištění dlouhodobého finančního zisku, musí organizace nutné zabezpečit vysokou 

úroveň kvality těchto zaměstnanců. [1, 2] 

Úspěšná organizace se zavedeným systémem managementem kvality tak dbá na to, 

aby její zaměstnanci byli v tomto ohledu pro svoji práci kvalifikovaní a dostatečně 

výkonní, ale neméně se zajímá o jejich spokojenost. Tu zajišťuje nejen uplatňováním 

vhodných metod motivace, ale i poskytováním konstruktivní zpětné vazby na pracovní 

výkony svých zaměstnanců. [1] Spokojenost zaměstnanců takováto organizace i pravidelně 

monitoruje a měří a zjištěné výsledky průzkumů využívá jako zdroj údajů pro procesy 

zlepšování. [3]  

 

1.1 Spokojenost zaměstnanců 

Spokojenost zaměstnanců je pojem, který je spojen s postoji a pocity jednotlivých 

zaměstnanců na jejich vztah k práci. Pokud jsou postoje a pocity kladně hodnoceny, lze 

konstatovat, že zaměstnanec je ve své práci spokojen. Pokud však převažují negativní 

postoje, zaměstnanec svoji práci nevnímá tak, jak by si zaměstnavatel představoval, a je 

nespokojen. [4]  

 Jiný zdroj uvádí, že spokojenost zaměstnanců vyjadřuje vnímání práce s ohledem 

na to, zda jsou zaměstnanci šťastní, vnitřně uspokojení a zda jim pracovní činnost 

umožňuje naplnit jejich touhy a potřeby. [18]  

Definici spokojenosti lze rovněž formulovat ve spojení s pojmem štěstí jako rovnici 

„Potěšení + aktivita + smysl = štěstí“ [5, s. 55], která vyjadřuje to, že ke šťastnému a 

spokojenému pracovnímu životu je nutné uspokojit všechny tři zmíněné elementy. 

Potěšení zastupuje pocit naplnění z jistých činností. Aktivita představuje úplné ponoření se 

do činnosti, při které přestáváme vnímat čas. Smyslem je rozuměno použití vlastních 
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silných stránek k aktivitě, která je nad rámec vlastních hranic. Tedy ke štěstí a spokojenosti 

neodmyslitelně patří nejen potěšení, a tedy relativně krátkodobé pozitivní pocity 

z příjemných činností, ale i vlastní zapříčinění a také propojení dané činnosti s potřebami 

ostatních (v případě pracovní spokojenosti můžeme hovořit o potřebách zaměstnavatele). 

[5] 

Na pojem spokojenost zaměstnance lze pohlížet i na základě dokumentů v oblasti 

managementu kvality, a to konkrétně pouze v souvislosti s transformací definice termínu 

spokojenost zákazníka uvedeného v těchto dokumentech v souladu s premisami Zákoníku 

práce. Definice spokojenosti zaměstnance dle Evropské nadace pro management jakosti 

EFQM je uváděna jako „souhrn pocitů zaměstnance […] odvozený z rozdílu mezi jeho 

požadavky a očekáváním vyplývajícím z plnění jeho pracovních úkolů v organizaci a 

vnímanou realitou.“ [3, s. 57] Dle normy ČSN ISO EN 9000:2006 lze spokojenost 

zaměstnance definovat jako „zaměstnancem vnímaná úroveň, s jakou organizace naplňuje 

jeho požadavky a očekávání spojené s jeho působením (příp. s plněním jeho pracovních 

úkolů).“ [3, s. 57] Lze tedy říci, že v pohledu managementu kvality je spokojenost 

zaměstnanců spojena s jejich očekáváními a požadavky a konkrétním výkonem práce 

v organizaci.  

Nová norma ČSN ISO EN 9000:2016 pojem spokojenost zaměstnance již zavádí a 

uvádí jej konkrétně v článku 2.3.3 v souvislosti s angažovaností lidí, ale ani zde jej 

nedefinuje. [16] 

 

 

1.1.1 Činitelé ovlivňující spokojenost zaměstnanců 

 

Na úroveň spokojenosti zaměstnanců má vliv nespočet faktorů. Zaměstnanci jsou 

spokojení, pokud jsou jimi kladně vnímány tyto činitelé [4, 18]: 

 Vnitřní a vnější motivace, 

 kvalita vedení a jeho respekt k zaměstnancům, 

 specifikace očekávání a stanovení reálných cílů, kterých mají jednotliví 

zaměstnanci dosáhnout, a zavedení příslušných metrik, 

 sociální vztahy v rámci zaměstnancovy pracovní skupiny, 

 míra úspěšnosti v práci.  

 



13 

 

Zaměstnanci uvádějí, že jejich spokojenost s prací však souvisí nejčastěji s těmito 

faktory:  

 

 Obsah a charakter práce  

Tento faktor ovlivňuje spokojenost zaměstnanců významným způsobem. 

Spokojenější bývají ti zaměstnanci, kteří zastávají tvůrčí a řídící profese a kteří tak mají 

větší prostor pro seberealizaci a vlastní tvůrčí činnost. Méně spokojení jsou ti, kteří jsou 

zaměstnaní na pozicích neatraktivních či monotónních, nebo ve znečištěném prostředí. Tito 

zaměstnanci musí být uspokojováni jinými faktory, jejichž příklady jsou uvedeny níže. [6] 

 

 Mzdové ohodnocení pracovníka 

Čeští zaměstnanci bývají se svým mzdovým ohodnocením spíše nespokojení. [19] 

Často za nespokojeností s vlastní mzdou stojí spíše porovnání finančního ohodnocení 

ostatních kolegů než samotná výše mzdy. Objektivně lze říci, že i zaměstnanci vysoce 

mzdově ohodnocení pracující v podmínkách, ve kterých na ně nejsou kladeny příliš velké 

nároky, nebývají se svou mzdou spokojeni. [7] 

 

 Pracovní perspektivy 

Na základě řady výzkumů spokojenosti zaměstnanců bylo zjištěno, že zaměstnanci 

možnost pracovní perspektivy vnímají jako spíše omezenou. Současná doba však přináší 

jistou míru rizika i přes rozšíření prostoru pro nové možnosti uplatnění a tudíž je možné 

očekávat, že zaměstnanci nevnímají neomezené pracovní perspektivy jako prostředek pro 

zvýšení spokojenosti. [7] 

 

 Vedoucí pracovník 

Osobnost vedoucího pracovníka má značný vliv na spokojenost podřízených 

zaměstnanců, jelikož svým jednáním a chováním spoluutváří sociální prostředí na 

pracovišti. Kladně na své okolí vedoucí pracovník působí v případě, kdy je rozhodný, 

spravedlivý, náročný a sociálně vnímavý. Naopak záporný vliv na spokojenost 

podřízených má takový vedoucí pracovník, který je nerozhodný, nespravedlivý, hrubý či 

nedůsledný. [6] 
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 Spolupracovníci 

Vzhledem k tomu, že práci zaměstnanci nevykonávají sami a že je vždy 

uplatňována jistá forma součinnosti kolegů, je vliv spolupracovníků na spokojenost 

jednotlivců významný. Spolupracovníky lze považovat za zdroj mnohých podnětů, které 

často překračují rámec pracovních potřeb například ve formě mezilidských vztahů či 

komunikace. Spolupracovníci jsou obzvláště pro ženy jedním z nejvýznamnějších činitelů, 

které ovlivňují jejich spokojenost. [6, 19] 

 

 Organizace práce 

Organizace práce je zaměstnanci vnímána jako vnější (na nich nezávislá) a jimi 

neovlivnitelná aktivita vedení, která v nich spíše vzbuzuje nespokojenost. [7] 

 

 Fyzické podmínky práce 

Nespokojenost zaměstnanců se projevuje v těch případech, kdy zaměstnanci 

vnímají fyzikální parametry prostředí vynucené danou technologií či výrobním procesem 

za nepříznivé či škodlivé. Případná nepřirozená pracovní poloha může přispět i ke vzniku 

nemocí z povolání. Avšak i práce v kanceláři může působit jako činitel nespokojenosti 

zaměstnanců, pokud je zanedbáván úklid pracovního prostředí, na pracovišti panuje 

neuspořádanost, či je v pracovním prostoru zaměstnance nastavena standardům 

nevyhovující ergonomie. [1, 6] 

 

 Úroveň péče o zaměstnance 

Tento činitel je u různých zaměstnavatelů hodnocen alternativně kladně či záporně. 

V poslední době převažuje spokojenost nad nespokojeností, což je dáno postupným 

rozšiřováním možností zvýšení péče o zaměstnance například poskytováním stravenek, 

příspěvku na penzijní připojištění či příspěvku na kulturu, rekreaci a sport. [6]  

 

 

1.1.2 Optimální úroveň spokojenosti zaměstnanců 

 

V první polovině dvacátého století se předpokládalo, že spokojenost zaměstnanců 

má velký vliv na jejich vlastní výkonnost. Nicméně, od poloviny století bylo provedeno 

několik zevrubných studií dokazujících, že spokojenost zaměstnance neovlivňuje jeho 
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výkonnost. Průzkumy z přelomu 20. a 21. století ukazují, že naopak lepší výkon 

zaměstnance následně zvyšuje jeho spokojenost s prací. [8]  

Byť organizace usilují o to, aby jejich zaměstnanci byli spokojení, a proto se jim 

snaží poskytnout dostatek příležitostí k vyššímu pracovnímu výkonu jasným 

specifikováním jejich cílů, kontinuálně je podporují a vhodně motivují [4], jejich cílem by 

nemělo být mít nadmíru spokojené zaměstnance. Takováto krajní situace, zrovna tak jako 

naopak přílišná nespokojenost zaměstnanců, bývá spíše škodlivá. Stav naprosté 

spokojenosti, resp. nespokojenosti, je spojen spíše s osobností daného zaměstnance než se 

skutečným stavem působících činitelů. Také neutrální postoj zaměstnance k práci bývá 

považován za nežádoucí vzhledem k tomu, že reflektuje spíše jeho lhostejnost. 

Nejvhodnějším východiskem je „přiměřená, tj. spíše mírná spokojenost“ [6, s. 

183] a někdy dokonce i „zdravá nespokojenost“ [6, s. 183]. Ta může být aktivátorem 

objektivně nezbytně nutných změn nejen v rámci organizace, která si potřebu takových 

změn subjektivně neuvědomuje, ale i ve vztahu k sobě samému a vlastní aktivitě. U jedince 

pak následuje snaha provést jistou změnu, aby bylo spokojenosti dosaženo.  

Vzhledem k tomu, že nespokojenost zaměstnanců bývá často spojena s tendencí k 

nedodržování a nevyužívání pracovní doby a dále také s následnou fluktuací, je důležité, 

aby organizace sledovala úroveň spokojenosti a příslušně reagovala na faktory ovlivňující 

spokojenost zaměstnanců. Pokud jsou průzkumy spokojenosti prováděny na pravidelné 

bázi při dodržení anonymity respondentů a pokud se zjištěnými výsledky organizace 

adekvátně pracuje, je dosti pravděpodobné, že tyto aktivity organizace budou mít pozitivní 

dopad na výkonnost, stabilitu a loajalitu zaměstnanců. [6]  

 

 

1.2 Motivace zaměstnanců  

Slovo motivace je odvozeno od latinského pojmu movere, který se překládá jako 

popud, případně podnět. Pokud vztáhneme tento pojem do oblasti pracovní, můžeme 

hovořit o významu slova motivace jako „umění a energie vést sebe a ostatní lidi.“ [9, s. 

37] 

Vztah mezi motivací a spokojeností zaměstnanců zkoumal Frederick Herzberg, 

který na základě výsledků průzkumů uvedl dvoufaktorovou teorii rozdělující faktory 

ovlivňující pocity spokojenosti, resp. nespokojenosti, na „motivační a hygienické“ [8, s. 

221].  
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Mezi motivační faktory lze zahrnout uznání od nadřízeného, umožnění převzetí 

zodpovědnosti, možnost se podílet na zajímavé práci, či uspokojení vlastní potřeby 

dosáhnout úspěchu. Pokud jsou tyto motivační skutečnosti vnímány zaměstnancem kladně, 

jsou potom předpokladem pro pracovní spokojenost zaměstnance. Pokud jsou vnímány 

záporně, nevyvolají v zaměstnanci ani pocity spokojenosti ani nespokojenosti.  

Hygienické faktory jsou spojeny nejen s podmínkami k práci, se vztahy ve skupině 

a s vedoucími pracovníky či jistotou dlouhodobého zaměstnání, ale také se mzdovým 

ohodnocením. Pozitivní vnímání těchto skutečností zaměstnancem způsobuje to, že 

zaměstnanec není nespokojen, na jeho motivaci nikterak kladně nepůsobí. Zato při 

negativním vnímání těchto skutečnosti je v zaměstnanci vyvolána jak pracovní 

nespokojenost tak je jeho motivace k práci značně snížena. [6, 8, 9] 

Konkrétní motivační a hygienické faktory a vliv jejich přítomnosti, resp. 

nepřítomnosti, na spokojenost zaměstnanců jsou uvedeny na obr. 1. 

 

 

Obr. 1: Herzbergova dvoufaktorová teorie [10]. 

 

 

1.2.1 Motivace v organizaci 

 

Motivace zaměstnanců se stává podstatným nástrojem efektivního řízení v každé 

organizaci, jelikož lidský kapitál je nejdůležitějším zdrojem pro zajištění výkonnosti firem. 

Zaměstnanci by tedy měli být dostatečně motivováni a mělo by se s nimi jednat jako 

s individualitami z toho důvodu, aby organizace mohla pozitivně využívat potenciálu 

Spokojenost Přítomnost Přítomnost Neutrální stav 

Úspěch (dosažení cíle) Podniková politika a správa (žádná nespokojenost)

Uznání Dozor (odborný dozor)

Práce sama Vztahy s nadřízeným

Odpovědnost (pravomoci) Vztahy s kolegy

Povýšení Vztahy s podřízenými

Možnost osobního růstu Mzda/plat

Pracovní podmínky

Jistota práce

Osobní život

Neutrální stav

(žádná spokojenost) Nepřítomnost Nepřítomnost Nespokojenost

MOTIVÁTORY HYGIENICKÉ FAKTORY
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lidské přirozenosti a také znalostí, dovedností a kreativity svých zaměstnanců k dosažení 

podnikových cílů. [11]  

Důležitým faktorem pro motivování zaměstnanců je však správné nastavení 

motivačních programů tak, aby byly postihnuty všechny skupiny zaměstnanců či případně i 

jednotlivci. Každý totiž potřebuje jisté stimuly, které motivaci podpoří, a ty mohou být 

více či méně odlišné od stimulů, které pro motivaci potřebují ostatní zaměstnanci. 

Požadavky na konkrétní stimuly jsou odvozeny na základě individuální stupnice hodnot 

jednotlivce, přičemž na stupni nejvyšším může být potřeba pramenící z člověka samého 

(vlastní sebeúcta, odpovědnost) nebo potřeba ocenění z vnějšku (vyjádření uznání od 

druhých).  

Základem pro motivovanost zaměstnanců je tak uspokojování jejich hodnot. 

Motivační systém organizace tedy musí zajistit, že každý zaměstnanec má „pocit své 

osobní důležitosti a [má] jistotu, že jeho podíl na výsledcích tohoto podniku je nadmíru 

významný a že je proto jeho součástí.” [2, s. 201] 

Mezi pět zaměstnanci nejčastěji uznávaných hodnot, kromě finančního ocenění patří 

[2]:  

 smysluplná tvůrčí práce – lidé potřebují vidět smysl své činnosti, chtějí se podílet 

na tvorbě něčeho význačného a mít pocit, že sami přispěli k úspěchu organizace, 

 pocit vzájemné důvěry – lidé potřebují mít možnost sebekontroly alespoň u 

některých svých činností, aby cítili zodpovědnost za svoji práci a mohli být pyšní 

na výsledky, kterých dosáhli zcela sami, 

 pocit uznání – mnoho lidí potřebuje slyšet pochvalu a získat ocenění za svoji práci, 

 pocit jistoty a bezpečí – obzvláště v dnešní době lidé chtějí mít jistotu, že je jejich 

zaměstnání stabilní a nehrozí tak jeho ztráta, profesní spolupráce probíhá 

v přátelském duchu a v rámci organizace jsou nastavena jasná a srozumitelná 

pravidla, 

 informovanost – lidé chtějí mít informace o současném stavu, o výhledu do 

budoucna a také o dosažených výsledcích nejen jejich pracoviště, ale i celé 

organizace, a obzvláště lpí na informacích o svých výsledcích ve srovnání s 

výsledky ostatních kolegů a také na možnostech jejich dalšího rozvoje. 

V současné době mnoho zaměstnanců vnímá jako hlavní zdroj motivace svoji 

finanční odměnu za odvedenou práci (viz. kap. 1.1.1 a 1.2). Je tomu tak z jednoho prostého 

důvodu – dnešní motivační programy v organizacích nejsou správně nastaveny, jelikož se 
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snaží primárně motivovat zaměstnance neustálým zvyšováním mzdy. [1] Na tuto formu 

odměny a uznání si zaměstnanci velmi rychle zvyknou a motivace k práci pak zůstane 

nezměněna. Je tedy nutné, aby organizace používaly účinné formy motivace splňující tyto 

předpoklady – podporování dosahování kýžených výsledků organizace, nastolení dobrého 

pocitu zaměstnanců za jejich předešlé a nynější pracovní výkony, povzbuzování 

zaměstnanců k dosahování lepších výsledků, působení na zaměstnance v součinnosti 

s jejich vnitřní motivací a v neposlední řadě vše výše uvedené zabezpečovat efektivním 

vynakládáním finančních zdrojů. [2]  

 

 

1.2.2 Typy motivace 

 

Motivace je rozlišována na dva typy, a to na vnitřní a vnější. Locke a Latham 

označují jednotlivé typy jako faktory a popisují je zjednodušeně takto: „motivace zahrnuje 

vnitřní faktory, které pohánějí k činnosti, a vnější faktory, které mohou sloužit jako pobídka 

k činnosti.“ [8, s. 218] 

 

 Vnitřní motivace  

Vnitřní motivace vychází z člověka samotného. On sám si uvědomuje důležitost 

své práce, ta je pro něho zajímavá, poskytuje mu dostatek podnětů pro svůj další rozvoj. 

Také je mu ponechána jistá míra autonomie, která mu umožňuje svobodné jednání a 

rozhodování, jakým způsobem svoji práci vykoná a jak dosáhne stanovených cílů. Zároveň 

u práce využívá a rozvíjí své znalosti a dovednosti a získává tak i možnost budoucího 

kariérního růstu. [4, 8]  

Vnitřní motivaci lze dle Pinka zvýšit, pokud budou ze strany vedoucích pracovníků 

zavedena následující opatření [8]: 

 Autonomie – ponechání tvorby vlastního plánu na samotných zaměstnancích a 

zaměření se vedoucích až na to, zda bylo dosaženo stanovených výsledků, 

 dokonalost – poskytnutí podpory podřízeným v tom, aby sami objevili prostředky 

ke svému zlepšování, a následné společné sledování pokroku  

 účel – je nutné sdělit nejen instrukce a pokyny, jak by se daná činnost měla dělat, 

ale i to, proč se dělá.  
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 Vnější motivace 

Vnější motivace je působení jistých motivačních opatření na člověka. [4] V rámci 

pracovní činnosti se jedná především o odměny, jako je navýšení mzdy či vyjádření 

pochvaly, ale také o tresty, které mohou být reprezentovány jistou kritikou či 

nevyplacením nenárokové složky mzdy.  

Vnější motivace působí bezprostředně a je výrazného charakteru, ale má často 

pouze krátkodobé trvání, oproti motivaci vnitřní, která je hlubší a dlouhodobější. [8]  

 

 

1.3 Oddanost zaměstnanců 

Další pojem souvisejícím s problematikou spokojenosti zaměstnanců je oddanost. 

Oddanost je vyjádřením “míry identifikace s organizací a zapojení do ní” [8, s. 233] a je 

tak obrazem citové vazby zaměstnance na společnost, ve které pracuje. Oddanost je úzce 

spjata s náklonností a loajalitou zaměstnance. [4, 8] 

Mezi tři charakteristiky oddanosti zaměstnanců patří tužba zůstávat i nadále členem 

organizace, přijetí hodnot a cílů organizace a značná důvěra v ně, a ochota vynaložení 

zvýšeného úsilí ve prospěch organizace. [4] 

Na základě průzkumu Purcella a kol byly určeny klíčové faktory ovlivňující úroveň 

oddanosti zaměstnanců takto [8, s. 237-238]: 

 „zaměstnanci absolvovali během uplynulého roku vzdělávání, 

 zaměstnanci jsou spokojeni s příležitostmi ke kariéře, 

 zaměstnanci jsou spokojeni se systémem hodnocení, 

 zaměstnanci si myslí, že manažeři jsou dobří v řízení a vedení lidí, 

 zaměstnanci mají pocit, že jejich práce je zajímavá a podnětná, 

 zaměstnanci si myslí, že jim organizace pomáhá dosáhnout rovnováhy mezi 

pracovním a osobním životem, 

 zaměstnanci jsou spokojeni s komunikací nebo výsledky organizace.“  

Z výše uvedeného je patrno, že cílem managementu každé organizace by mělo být 

podněcování oddanosti svých zaměstnanců. Tak bude organizace dosahovat lepších 

hospodářských výsledků a také bude zajištěn výraznější rozvoj zaměstnanců a zvýšena 

jejich spokojenost. Toho lze však dosáhnout, pokud se i samotné vedení organizace bude 

chovat stejným způsobem, tedy na základě vzájemnosti. Zaměstnanci i management by tak 
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měli mít stanoveny stejné cíle, navzájem by se měli ovlivňovat, chovat k sobě vzájemnou 

úctu, vzájemně se odměňovat a rovněž projevovat společnou odpovědnost. [8] 

 

 

1.4 Angažovanost zaměstnanců 

Ve skupině Edwards, kde je realizována praktická část této bakalářské práce, se 

pravidelně provádí měření angažovanosti zaměstnanců.  

Termínem angažovanost zaměstnanců lze výstižněji a vhodněji nahradit pojmy 

spokojenost s prací, motivace a oddanost. Samotný význam pojmu angažovanost je možné 

definovat jako „stav, ve kterém jsou lidé oddáni své práci a organizaci a jsou motivovaní 

k dosahování vysoké úrovně výkonu.“ [8, s. 240] Jinými slovy, jedná se o stav, kdy 

zaměstnanci mají zájem o svoji práci, mají k ní pozitivní přístup, jejich činy a chování jsou 

dobrovolného charakteru a jejich motivace jim umožňuje dosahovat vysokého stupně 

výkonu. 

Institute for Employment Studies navrhl model angažovanosti, který se sestává ze 

tři překrývajících se složek – motivace, oddanost a občanské chování v organizaci (viz. 

obr. 2). Existuje však i souvislost angažovanosti se spokojeností s prací. [8] 

 

 

Obr. 2: Model angažovanosti [8]. 

 

 

 

Vztahy jednotlivých složek modelu angažovanosti a pracovní spokojenosti 

s pojetím termínu angažovanost zaměstnanců je možné popsat takto [8]: 
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 Angažovanost a oddanost 

Vztah mezi oddaností a angažovaností bývá chápán různými způsoby. Může jít o 

angažovanost jako vysokou míru oddanosti, nebo angažovanost jako synonymum termínu 

oddanost, nebo angažovanost jako oddanost doplněná o prvky dvoustranného charakteru 

(podíl jak zaměstnance, tak organizace) a o očekávání pozitivního přístupu od 

angažovaných zaměstnanců. 

 

 Angažovanost a motivace 

Angažovaní zaměstnanci chápou svoji práci jako součást sebe samých, samotná 

práce, která je smysluplná, je pro ně motivujícím faktorem. Angažovanost je tak spojena 

s vnitřní motivací. 

 

 Angažovanost a občanské chování v organizaci 

Pojmem občanské chování v organizaci se rozumí dobrovolné chování 

zaměstnanců přesahující oblast jim vymezených úkolů, které není formálně finančně 

ohodnoceno.  Takové chování lze v souvislosti s angažovaností sjednotit s respektem, 

ochotou pomoci ostatním kolegům, učinit něco navíc, vydat větší úsilí či vykonat více 

práce. 

 

 Angažovanost a spokojenost zaměstnanců 

Angažovaní zaměstnanci bývají se svou prací spíše spokojeni než nespokojeni. 

Zároveň právě spokojenost zaměstnanců je předpokladem pro jejich angažovanost. Dále 

spokojenost souvisí se zaměstnancovým zapojením do pracovní činnosti, jeho občanským 

chováním v organizaci a také jeho duševním zdravím. Nespokojenost zaměstnanců je 

spojena s  jejich stresovým vypětím a ústí v odchod z organizace.  

 

Pojem angažovanost lidí je v pohledu QMS uveden v nové normě ISO ČSN EN 

9000:2016 v kapitole 2.3.3, která říká, že „kompetentní, zmocnění a angažovaní lidé na 

všech úrovních v celé organizaci jsou zásadní pro zvýšení schopnosti organizace vytvářet a 

poskytovat hodnotu.“ [16, s. 12] Dále norma zdůrazňuje důležitost cenění si vlastních 

zaměstnanců a jejich zapojování do pracovních činností pro zvyšování angažovanosti 

zaměstnanců. Výsledkem potom jsou tyto přínosy pro organizaci [16, s. 13]: 
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 „zlepšené pochopení cílů kvality organizace lidmi v organizaci a zvýšená 

motivace pro jejich dosažení, 

 lepší zapojení lidí v činnostech zlepšování, 

 lepší osobní rozvoj, iniciativa a kreativita, 

 vyšší spokojenost lidí, 

 zvýšená pozornost ke sdíleným hodnotám a kultuře v celé organizaci.“ 

Vzhledem k tomu, že vysoká míra angažovanosti pro organizaci znamená vysokou 

míru stability zaměstnanců, jejich vysoké pracovní zapojení a zvýšenou produktivitu, také 

pozitivní ovlivnění kvality a snížení zmetkovitosti a v neposlední řadě i zvýšení prodejů, 

ziskovosti a rovněž spokojenosti zákazníků, je zajisté důležité, aby organizace podporovala 

angažovanost svých zaměstnanců. [8] 

Angažovanost svých zaměstnanců však organizace nezvýší na základě úpravy 

zaměstnaneckých benefitů a výhod, ale tím, že jim poskytne kvalitní silné vedení, zvýší 

odpovědnosti jednotlivců a jejich autonomii, poskytne zaměstnancům pocit kontroly nad 

jejich pracovním prostředím a také nabídne další příležitosti k vlastnímu rozvoji. [4] 

Prostředkem ke zvýšení angažovanosti je tak i možnost hovořit s vedením jako 

s partnerem, který vyslechne názory, problémy či připomínky svých zaměstnanců.  

Neméně důležité je i poskytnutí odpovídajícího pracovního prostředí, které 

podporuje efektivní práci, zvyšuje zájem a nadšení zaměstnanců a také jim umožňuje 

využívat pozitivní sociální interakce s ostatními kolegy. [8]  
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2 Vybrané faktory ovlivňující spokojenost zaměstnanců 

 

Pro potřeby výzkumu této bakalářské práce jsou dále vymezeny jen ty faktory, 

které budou analyzovány v praktické části. 

 

2.1 Firemní komunikace 

 Komunikace je neoddělitelnou součástí lidského bytí, umožňuje sociální interakci 

s ostatními jedinci sdělováním informací, významů, sdílením pocitů či nálady. Podle formy 

předávání informace se komunikace dělí na dva typy – verbální a neverbální. Verbální 

komunikace používá k přenosu významů jazyka, neverbální komunikace využívá jiné než 

jazykové prostředky, jakými jsou například mimika, gestikulace, držení těla či pohyb těla 

v prostoru. [6]  

 V pracovním prostředí je využíváno především oboustranné verbální komunikace, 

jejíž výhodou je přesnost předané informace a také rychlost jejího pochopení zrovna tak 

jako jejího přijetí. [20]  

 Petříková a kol. používá pojem „volná a otevřená komunikace“ [11, s. 29]. Tento 

pojem zastupuje horizontální a vertikální komunikaci uvnitř organizace, zároveň 

specifikuje vzájemnou zpětnou vazbu, která může nastat pouze v prostředí, kde panuje 

vzájemná důvěra. Volná a otevřená komunikace rovněž značí to, že zaměstnanci nejsou 

vůči sobě lhostejní, ale naopak mají o sebe zájem a respektují se.  

 Díky volné a otevřené komunikaci se zaměstnanci včas dozvídají o cílech 

organizace, o jejích případných problémech, o nejrůznějších organizačních změnách, ale 

také o tom, co je od nich samotných očekáváno, a o souvislostech mezi jejich vlastní 

činností a tím, co se děje uvnitř či vně firmy. Takto efektivně nastavený systém 

komunikace a informovanosti zvyšuje kvalitu vzájemných vztahů zaměstnanců, jejich 

spokojenost a je jedním z důležitých faktorů ovlivňující motivovanost zaměstnanců. [11]  

 Důležitým činitelem je rovněž komunikační styl vedoucích pracovníků, který je 

klíčovým pro efektivní chod organizace. Vedoucí pracovníci musí být schopni zvolit 

přiměřený rozsah informací, které mohou sdělit svým podřízeným, a také volit správné 

komunikační metody, aby nedocházelo k chybnému porozumění sdělení. Rovněž musí 

zvolit vhodný komunikační styl vzhledem k zamýšlené cílové skupině zaměstnanců, které 
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danou zprávu předávají. Vedoucí pracovníci by taktéž měli podněcovat své podřízené 

k aktivní komunikaci a umožňovat jim participovat v rozhodovacím procesu, což zvyšuje 

jejich angažovanost a spokojenost. [20]  

 Zaměstnanci bývají po pravidelném a včasném podání informací aktivizováni 

k činnosti. Při nedostatečné informovanosti bývají naopak plni pocitů nejistoty, jejich 

iniciativa se výrazně snižuje a rovněž dochází k negativním změnám v sociální atmosféře 

v pracovním týmu. [6]  

 

 

2.2 Spolupráce v rámci pracovního týmu 

Pracovní proces povětšinou vyžaduje spolupráci několika jednotlivců. Ti bývají 

sdruženi do pracovních týmů a je jim dána zodpovědnost za splnění jistých pracovních 

úkolů. Každý jednotlivec zastává v týmu jistou pracovní pozici a vykonává tak jí 

odpovídající roli. [6] 

Dle odborníků je týmová práce přínosem, jelikož pravděpodobnost vyhnutí se 

špatným rozhodnutím je výrazně vyšší, než tomu je u rozhodování jednotlivců. Týmová 

spolupráce rovněž zvyšuje výkonnost skupiny a povzbuzuje nadšení, také nové nápady se 

lépe nalézají použitím nástrojů aplikovatelných pouze v týmu. Práce ve skupině navíc 

poskytuje nejen uznání jednotlivých zaměstnanců, ale oceňuje i úsilí celého týmu. [12]  

Složení pracovního týmu je stanoveno organizací a cílem skupiny je plnit jistý 

podnikový cíl. Z toho důvodu se pracovní skupina považuje za skupinu sekundární. 

Nicméně, vzhledem k množství času stráveného prací v týmu a tomu, co vše jednotlivcům 

skupina jako taková poskytuje, tedy „styk s lidmi, uspokojení potřeby někam patřit, uznání, 

[či] možnost seberealizace“ [6, s. 199], a v neposlední řadě i k možnosti existence 

citových vazeb, je důležité poznamenat, že tým se pro některé jedince může stát skupinou 

primární. Spolupráce a dobré vztahy v týmu jsou tedy velmi důležitým faktorem 

ovlivňujícím spokojenost. [6]  

Každý tým se sestává ze dvou základních typů profesních rolí, které určuje 

organizace, a to vedoucího pracovníka a řízeného pracovníka. Vedle tohoto formálního 

členění týmu se však mohou specifikovat i role neformální, které postihují vztahy mezi 

jednotlivci vznikající na základě interakcí ve skupině. Příkladem rolí dle míry moci jsou 

„neformální vedoucí (dominující osoby), pomocníci (aktivní osoby), souputníci (závislé 

osoby), pasivní jedinci, a periferní jedinci.“ [6, s. 202] Jiným příkladem mohou být 
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neformální role členěné dle míry oblíbenosti, tedy „populární osoby (přitažlivé pro většinu 

členů skupiny, někdy označované též ‘sociometrické hvězdy‘), oblíbené osoby, akceptované 

osoby, trpěné osoby (které preferuje pouze malá část skupiny), mimo stojící osoby 

(outsideři, které nepreferuje nikdo).“ [6, s. 202] 

Pakliže v rámci týmu panují dobré vzájemné vztahy, jednotliví zaměstnanci ve své 

práci nachází pozitivní uspokojení a případné nelibé pracovní podmínky či zvýšenou 

námahu snáší lépe než by tomu bylo v nespolupracujícím týmu. Dobře spolupracující tým 

vykazuje spolehlivé a kvalitní výkony a je také schopen využívat individuálních 

předpokladů jednotlivých členů, což má za následek zvýšený výsledný výkon celé skupiny 

v porovnání se součtem výkonů jednotlivých zaměstnanců a je tedy uplatněn žádoucí 

synergický efekt. [1, 12]  

 

 

2.3 Typy pracovněprávního vztahu 

Organizace zabezpečuje uskutečňování svých cílů zejména pomocí zaměstnanců 

v pracovním poměru. Pracovní poměr se řadí mezi základní formy pracovněprávních 

vztahů a je stanoven na základě pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, 

pokud není v zákoníku práce stanoveno jinak. [13] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

umožnuje uzavření pracovního poměru na dobu určitou či neurčitou dle § 39 a definuje 

také možnost agenturního zaměstnávání dle § 307a. [17] 

Zaměstnanci obvykle upřednostňují a jsou spokojenější v zaměstnání, ve kterém 

s organizací uzavírají smlouvu na dobu neurčitou, jelikož jim je tak zajištěna dlouhodobá 

jistota stálého zaměstnání (viz. kap. 1.1.1. a obr. 1). Smlouvy na dobu určitou naopak 

zaměstnanci považují za málo atraktivní. Pro zaměstnavatele může být druhá zmiňovaná 

forma pracovněprávního vztahu na jednu stranu prospěšná vzhledem k tomu, že pracovní 

nejistota může v zaměstnanci podporovat motivaci k efektivnějšímu výkonu, na druhou 

stranu může být ale zaměstnanec spíše demotivován a mít snahu hledat si stabilnější 

zaměstnání. [14] V praxi je běžným postupem většiny organizací uzavírání termínovaného 

pracovněprávního vztahu při zaměstnávání zaměstnanců na dělnických pozicích. Navíc 

především pro obsazování tohoto typu pracovních pozic je čím dál běžněji využívána 

forma agenturního zaměstnávání, která s sebou z pohledu samotných zaměstnanců nese 

ještě menší míru jistoty než pracovní poměr na dobu určitou a která obvykle značně 

ovlivňuje i samotnou spokojenost dočasně přidělených zaměstnanců. Takováto preference 
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pracovněprávních vztahů je uplatňována i v organizaci, v níž je realizována praktická část 

této bakalářské práce, čímž je do značné míry ovlivněna spokojenost zaměstnanců na 

montážní lince. 

Popišme nyní jednotlivé formy pracovněprávních vztahů: 

 

 Pracovní poměr na dobu neurčitou a určitou 

Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je sjednán na dobu 

neurčitou, pakliže není sjednána doba trvání tohoto pracovního poměru.  

Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může být sjednán na dobu 

určitou. Tato doba nesmí být delší než tři roky. Je zároveň možné pracovní poměr na dobu 

určitou opakovat, a to nejvýše dvakrát. Za opakování se považuje uzavření pracovního 

poměru v období do tří let po ukončení předchozího pracovního poměru, ale také 

prodloužení stávajícího pracovního poměru. Maximální délka opakovaného pracovního 

poměru činí tři roky.  

Výše zmíněné ustanovení se nevztahuje na pracovní poměr sjednaný mezi 

agenturou práce a zaměstnancem za účelem výkonu práce u jiného zaměstnavatele. [17] 

 

 Agenturní zaměstnávání 

Agenturní zaměstnávání představuje dočasné přidělení zaměstnance agentury 

k výkonu práce u jiného zaměstnavatele (uživatele) na základě dvou dokumentů - pracovní 

smlouvy mezi agenturou práce a zaměstnancem a dohody o dočasném přidělení 

zaměstnance agentury práce, kterou uzavírá agentura práce s uživatelem. Jakmile je 

zaměstnanec přidělen ke konkrétnímu uživateli, podepisuje pak písemný pokyn agentury 

práce, ve kterém je mj. specifikován daný uživatel, stanoven vedoucí zaměstnanec a 

uvedena délka dočasného přidělení. 

Uživatel má stejné povinnosti k dočasně přiděleným zaměstnancům jako 

k zaměstnancům kmenovým, nesmí však právně jednat ve jménu agentury práce. 

Povinností agentury práce a uživatele je zajistit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně 

přiděleného zaměstnance nebyly horší než podmínky srovnatelných kmenových 

zaměstnanců uživatele, tedy těmi, kteří vykonávají stejnou práci a kteří mají srovnatelnou 

kvalifikaci a délku odborné praxe. 

Délka trvání dočasného přidělení je vždy smluvně sjednána. Je možné dočasné 

přidělení prodloužit, ovšem v porovnání s pracovním poměrem na dobu určitou se jedná o 

prodloužení s minimálním omezením. Počet prodloužení není v zákoníku práce stanoven. 
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Pokud se nejedná o náhradu za zaměstnankyni, resp. zaměstnance, čerpající mateřskou či 

rodičovskou dovolenou, délka dočasného přidělení může trvat maximálně 12 po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců. Nicméně pokud samotný zaměstnanec o další prodloužení 

požádá agenturu práce a je k tomu učiněn příslušný písemný záznam, dočasné přidělení k 

uživateli tak může trvat i několik let. 

Dočasné přidělení lze ukončit dříve, než uplyne délka jeho trvání, a to buď 

dohodou mezi agenturou práce a dočasně přiděleným zaměstnancem, nebo dle sjednaných 

podmínek v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce v případě 

jednostranného prohlášení uživatele nebo dočasně přiděleného zaměstnance. [17, 21] 

Z výše uvedeného je patrno, že dočasné přidělení je z pohledu organizace 

výhodnou formou zaměstnávání, jelikož je značně flexibilní a tedy využitelné především 

pro zabezpečení činností, u kterých je z důvodu kolísání zakázek nutno pružně měnit 

množství pracovníků. Dočasné přidělení tak většinou organizace uplatňuje na dělnických 

pozicích. Jistým negativem však je fakt, že agenturní zaměstnanec je pro organizaci dražší 

než vlastní kmenový zaměstnanec vzhledem k povinnosti dodržení srovnatelnosti 

mzdových a ostatních pracovních podmínek dočasně přidělených zaměstnanců a vzhledem 

k marži, kterou si účtuje agentura práce za zprostředkování a následnou administrativní 

činnost. 

Z pohledu zaměstnance je agenturní zaměstnávání pozitivní v případě, kdy chce 

rychle najít v podstatě jakoukoliv či případně sezónní práci. Nicméně, vzhledem k oslabení 

právních jistot dočasně přiděleného zaměstnance, co se délky trvání pracovního poměru a 

především možnosti jeho rychlého ukončení týče, se však na agenturní zaměstnávání 

pohlíží s despektem. Z pohledu zaměstnance je tedy důležité, aby „míra [jeho] nejistoty 

byla přiměřená a přijatelná jak pro něho, tak obecně.“ [21, s. 2]  

Je rovněž potřeba zmínit významný efekt agenturního zaměstnávání v případě 

spokojenosti organizace s prací dočasně přidělených zaměstnanců. Pakliže organizace 

nahrazuje odcházející či rozšiřuje počet kmenových zaměstnanců, velice často nabídne 

volnou pozici právě těmto dočasně přiděleným pracovníkům. Získání trvalé práce se tak 

pro mnohé agenturní pracovníky stává motivačním činitelem. [21]      
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2.4 Systém odměňování zaměstnanců 

Každá organizace má nastaven vlastní systém odměňování svých zaměstnanců. 

Tento systém je řízen tak, aby byl akceptovatelný oběma zúčastněnými stranami a aby byl 

efektivní. Organizace systém odměňování nastavuje v souladu  s vlastní firemní strategií a 

jeho cílem je dosahování stanovené úrovně výkonu zaměstnanců za dodržení pravidel 

spravedlnosti a slušnosti vůči zaměstnancům. [8, 14]  

Složky systému odměňování tvoří peněžní a nepeněžní odměny, jejich kombinací 

pak vzniká celková odměna zaměstnanců za vykonanou práci. [8] 

 

 Peněžní odměna 

Peněžní odměnou se rozumí finanční odměna, která je založena na charakteru 

práce, kterou daný zaměstnanec vykonává, a na jeho vlastním přínosu. K této základní 

sazbě, jež bývá nejčastěji vyjádřena jako měsíční či hodinová mzda či plat, se přidávají 

příplatky za přesčasovou práci, za práci v noci, za práci o víkendu nebo ve svátek, 

příplatek za pohotovost, případně i další příplatky, které organizace svým zaměstnancům 

nabízí. [4, 8]  

Peněžní odměna zahrnuje rovněž systém zaměstnaneckých výhod. Poskytováním 

takovýchto benefitů necílí organizace zvýšení motivovanosti zaměstnanců, neboť jejich 

obdržení nikterak neovlivňuje samotný výkon zaměstnanců. Tyto benefity spíše ovlivňují 

postoj zaměstnanců k organizaci a „dlouhodobě zlepšují jejich oddanost, angažovanost a 

výkon organizace.“ [4, s. 595] Mezi takového výhody lze řadit příspěvek na penzijní a 

životní připojištění, příspěvek na stravenky či zvýhodněná cena závodního stravování, 

dovolená na zotavenou navíc, příspěvek na volnočasové aktivity, poskytování 

zvýhodněných půjček, úhrada telefonních výdajů či poskytnutí firemního vozidla pro 

soukromé účely. [4]   

Organizace při procesu nastavování peněžních odměn sleduje splnění dvou záměrů. 

Prvním je konkurenceschopnost na trhu práce a tedy respektování pravidla nabídky a 

poptávky, jak při vyhledávání nových zaměstnanců, tak pro udržení stávajících kvalitních 

zaměstnanců vykonávajících klíčové činnosti. Druhým záměrem je spravedlivost uvnitř 

organizace, čímž se rozumí vyplácení stejné odměny zaměstnancům vykonávajícím práci 

stejné hodnoty. Tento požadavek na spravedlivost však vzhledem k současné situaci na 

trhu práce značně koliduje s uplatněním záměru konkurenceschopnosti a v praxi tak často 
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dochází k výplatě někdy i značně rozdílných peněžních odměn zaměstnancům pracujících 

na obdobných pozicích. [8]  

 

 Nepeněžní odměna 

Nepeněžní odměna je spojena s uspokojováním rozličných potřeb jednotlivých 

zaměstnanců v několika oblastech, kterými jsou ocenění jejich pracovního výkonu a 

úspěchu, možnost dalšího osobního růstu například vytvářením motivujících pracovních 

pozic, umožnění rozvoje schopností a dovedností či tvorba takového pracovního prostředí, 

které má pozitivní vliv na kvalitu pracovního života a poskytuje zaměstnancům udržení 

rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, tzv. work-life balance. [1, 4] 

Nepeněžní odměny lze dělit na vnější a vnitřní. Vnější odměnou je rozuměna 

pochvala či ocenění. Vnitřní odměna vychází z práce samotné a je jí vlastní pocit 

zaměstnance, že práce, kterou vykonává, mu stojí za to. [4]   

 

 Celková odměna 

Celková odměna tvoří spojení obou výše uvedených forem odměny, tedy peněžní a 

nepeněžní. Složky celkové odměny zobrazuje obr. 3.   

 

 

Obr. 3: Složky celkové odměny [8]. 

 

Celková odměna by měla zajistit atraktivitu pro stávající i potenciální zaměstnance, 

motivovat je k vysokému pracovnímu výkonu a dostatečně včas zamezit jejich případnou 

stagnaci nebo odchod ze společnosti. Systém celkové odměny tak musí zajistit 

konkurenceschopnost vně organizace a spravedlivost uvnitř podniku. [8, 15] 

Jednotlivé složky celkové odměny vnímá každý zaměstnanec jinak a klade jim 

různou úroveň důležitosti. Všichni zaměstnanci však touží po tom, aby výše jejich odměny 
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byla spravedlivá ve srovnání s odměnou ostatních zaměstnanců. Zaměstnanci tak 

porovnávají poměr mezi vstupy, tedy tím, co oni sami organizaci dávají (množství času 

stráveného v práci, vynaložené úsilí, uplatnění vlastních zkušeností a znalostí), a mezi 

výstupy, tedy tím, co jim organizace za jejich práci poskytuje (mzda, systém benefitů a 

pocit smysluplnosti). Tento poměr průběžně srovnávají s poměrem vstupů a výstupu 

ostatních zaměstnanců. Pokud naznají, že poměry jsou srovnatelné, zaměstnanci pociťují 

spokojenost s vlastní odměnou. Je však důležité podotknout, že „hodnocení srovnatelnosti 

a spravedlnosti je obvykle komplikovanější, jelikož zahrnuje všechny elementy celkové 

odměny, srovnání s ostatními zaměstnanci v rámci organizace a dokonce srovnání se 

zaměstnanci v jiných organizacích.“ [15, s. 355] 

V organizaci pak mohou existovat tři skupiny zaměstnanců. Jedni se cítí býti 

placeni spravedlivě, někteří mají pocit, že jsou přepláceni, a ti zbývající naopak 

nedoceněni. Zaměstnanci s pocity nedocenění se snaží dosáhnout spravedlivého 

ohodnocení takovým chováním, které nebývá pro organizaci žádoucí. Tím běžně bývá 

opakování požadavků na navýšení mzdy, odchod z podniku, zcizování majetku organizace 

či vykonáváním práce nízké kvality. Zaměstnanci, kteří mají dojem, že jsou přepláceni, 

jsou naopak pro organizaci prospěšní, jelikož dosahují vynikající výsledků a v rámci 

organizace se chovají dle jejích představ. Bohužel takoví zaměstnanci se vyskytují spíše 

vzácně. 

Organizace by měla zajistit spravedlnost v oblasti vyplácených odměn jednotlivým 

zaměstnancům, kteří pocit vlastní spokojenosti odvozují spíše porovnáním vlastní odměny 

s výší odměny ostatních zaměstnanců než na základě jejich odměny samotné. Naneštěstí se 

však stává, že byť organizace považuje systém odměňování jako férový, samotní 

zaměstnanci jej vnímají jako nespravedlivý. Rovněž z důvodu finanční spokojenosti 

zaměstnanců by organizace měla nastavit systém celkové odměny tak, aby v porovnání 

s vyplácenými odměnami okolních podniků byla minimálně na stejné úrovni. [15] 
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3 Metody měření spokojenosti zaměstnanců 

 

Dosažená zjištění z odborných i praktických studií konstatují, že spokojení 

zaměstnanci setrvávají v organizaci delší dobu a také jejich absence bývá nižší. Navíc 

k zajištění dosažení stanovených cílů podniku je vždy nutné využití lidského faktoru a 

právě spokojenost zaměstnanců je prvotním předpokladem pro úspěch organizace.  

Organizace s moderním přístupem v oblasti řízení lidských zdrojů pokládají měření 

spokojenosti zaměstnanců za svůj standardní nástroj. Vedení organizace provedením 

průzkumu spokojenosti zaměstnanců získává od všech svých zaměstnanců užitečnou 

zpětnou vazbu, která jim umožní poznat stávající situaci, identifikovat příčiny problémů a 

nalézt možná řešení, či vylepšit atmosféru na pracovišti. Zaměstnanci průzkum vnímají 

taktéž kladně, jelikož jej chápou jako výraz zájmu o jejich názor. [22] 

Systémy managementu kvality, konkrétněji normy ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN 

EN ISO 9004:2010, měření a monitorování spokojenosti zaměstnanců neuvádí jako 

konkrétně specifikovaný povinný požadavek v oblasti lidských zdrojů, ačkoliv při procesu 

realizace produktu uvádí nutnost zajištění „zejména procesů vytvářejících podmínky a 

předpoklady pro vysokou výkonnost, kvalitu a spolehlivost lidí – zaměstnanců“ [3, s. 56] 

Povinnost měření a monitorování spokojenosti zaměstnanců však lze shledat jako skrytě 

obsaženou v principech měření a monitorování spokojenosti zákazníků vzhledem k tomu, 

že interními zákazníky organizace jsou právě zejména její zaměstnanci.  

Nová norma ČSN EN ISO 9000:2016 však již implicitně doporučuje „provádět 

průzkumy pro posouzení spokojenosti lidí, sdělovat výsledky a přijímat vhodná opatření“ 

[16, s. 13] jako vhodné akce pro zajištění vyšší spokojenosti zaměstnanců, která následně 

pozitivně ovlivňuje řízení organizace. 

Měření spokojenosti zaměstnanců se provádí po předchozí přípravné fázi, ve které 

se stanoví, zda průzkum bude provádět organizace samotná či osloví specializovanou 

firmu, která poskytne profesionální servis v oblasti procesu dotazování a následného 

zpracování získaných dat odbornými a zkušenými pracovníky. Následně se specifikují 

sledované oblasti spokojenosti a stanoví se metoda průzkumu. Ideálně z důvodu zachování 

anonymity respondentů dojde také k procesu transformace zaměstnanecké struktury do 

několika kritérií, např. dle pracovního zařazení, délky zaměstnání, pohlaví, čímž je 

umožněno následné zacílení případných opatření na konkrétní skupiny zaměstnanců. 
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Vhodnou strategií je i nastavení periodických opakování průzkumu, což umožní porovnání 

údajů získaných v předešlých měřeních a zjištění trendů. [23] 

Nenadál a kol. specifikují 14 základních znaků spokojenosti zaměstnanců, resp. 

vedoucích zaměstnanců, jejichž šetření v procesu měření a monitorování spokojenosti 

zaměstnanců by po případných úpravách mohly organizace provádět. Jsou jimi „pracovní 

vztahy, pracovní uspokojení, pracovní prostředí, bezpečnost práce, ochranné pomůcky, 

možnost vzdělávání, informovanost ve firmě, zaměstnanecká jistota, zaměstnanecké 

výhody, podmínky budoucí prosperity, řízení firmy/společnosti, odměňování, motivace a 

možnost samostatného rozhodování.“ [3, s. 58-59] 

Pro samotný průzkum je obvykle využívána některá z těchto metod [4]: 

 Strukturovaný dotazník  

Výhodou této metody je možnost provedení průzkumu spokojenosti všech 

zaměstnanců, lze ji však rovněž využít i na jistý vzorek zaměstnanců. Dotazníky mohou 

být vytvořeny přímo na míru dané organizace, či podnik může využít univerzálních 

dotazníků, které následně umožnují provést i benchmarking s jinými organizacemi. Tato 

metoda průzkumu spokojenosti není finančně náročná jak v ohledu jejího zorganizování, 

tak v  následné analýze. 

 

 Rozhovor  

Tato metoda umožňuje různou míru strukturovanosti otázek od striktně daných přes 

částečně strukturované až po rozhovory umožňující volnou diskusi na širokou oblast 

záležitostí za použití otázek s otevřeným koncem či hloubkových rozhovorů. Preferencí je 

použití časově značně náročných, drahých a nesnadno analyzovatelných individuálních 

rozhovorů, které však s velkou pravděpodobností zjistí skutečné názory respondentů, před 

skupinovými technikami. Ty jsou sice rychlejší, ale nevýhodou je fakt, že někteří 

respondenti mohou mít obavu z prezentace vlastního názoru před jinými kolegy.  

 

 Kombinace dotazníku a rozhovoru  

Tato metoda představuje ideální podobu vedení průzkumu spokojenosti. Umožňuje 

totiž získat nejen kvantitativní data, která jsou získána z dotazníku, ale také data 

kvalitativní, která jsou zjištěna na základě rozhovorů. Je proto doporučováno doprovázet 

dotazníky spokojenosti zaměstnanců rozhovory, které dají respondentům příležitost 

doplnit své pocity na zkoumané oblasti.   
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 Diskusní skupina  

Účelem této metody je na základě vytvoření skupiny reprezentativního vzorku 

zaměstnanců prošetřit postoje a mínění pracovníků na organizaci a na jejich vlastní práci, 

přičemž je nutné dodržet pravidla důvěrnosti, umožnit konstruktivnost diskuse a zajistit 

strukturovanost a informovanost.  

 

Nedílnou součástí průzkumu spokojenosti je jeho vyhodnocení a prezentace 

výsledků nejen vedení společnosti, ale i samotným zaměstnancům. Na základě získaných 

dat je nutné navrhnout a přijmout taková opatření pro celou organizaci či případně pouze 

pro konkrétní skupinu zaměstnanců, aby došlo ke zlepšení situace a zvýšení spokojenosti 

zaměstnanců. Je důležité mít na paměti, že zaměstnanci si musí být vědomi toho, že jejich 

zpětná vazba je pro organizaci klíčová. Organizace tak musí zajistit transparentnost 

následně realizovaných akcí, aby při provádění průzkumů spokojenosti v zaměstnancích 

podnítila potřebu poskytovat pravdivou reflexi. [23] 
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4 Společnost Edwards, s.r.o. 

 

Praktická část této bakalářské práce byla realizována ve společnosti Edwards, s.r.o. 

V této kapitole bude po představení skupiny Edwards a její dceřiné pobočky Edwards, 

s.r.o. sídlící v Lutíně uvedena personální politika společnosti, která úzce souvisí se 

zkoumanými oblastmi spokojenosti montážních dělníků. 

 

4.1 Představení skupiny Edwards 

Společnost Edwards byla založena v Londýně roku 1919 fyzikem F. D. 

Edwardsem, který začal importovat vakuové vývěvy z Ameriky, Francie a Německa pro 

své první zákazníky vyrábějící žárovky a ventily. O dvacet let později společnost začala 

vlastní vývěvy vyrábět. V roce 1952 byla v Kanadě otevřena první výrobní zahraniční 

pobočka společnosti. Významná zahraniční expanze společnosti Edwards se projevila po 

akvizici společnosti přední britskou skupinou BOC zabývající se vakuovou a 

kompresorovou technikou v roce 1968. O sedm let později byla společnost Edwards 

prohlášena za jednu z nejvýznamnějších firem poskytující vakuové technologie. 

V devadesátých letech minulého století společnost Edwards koupila několik společností 

s obdobným výrobním programem, což jí zajistilo stabilitu na trhu a umožnilo jí dále 

rozšířit spektrum dodávaných produktů. V roce 2007 byla společnost Edwards koupena 

kapitálovou společností CCMP Capital, která podpořila výstavbu nové výrobní kapacity 

v Jižní Koreji a významně rozšířila výrobní závod v Lutíně. V lednu 2014 společnost 

Edwards, která je oprávněně vnímána jako světový lídr ve výrobě vakuových technologií a 

zařízení snižující obsah emisí vypouštěných do atmosféry, koupil současný vlastník, 

kterým je společnost Atlas Copco.  

Společnost Edwards má 15 výrobních závodů a 5 servisních center lokalizovaných 

v Evropě, Asii, Severní a Jižní Americe, přičemž mezi v současné době strategicky 

nejvýznamnější výrobní závody patří výroba v České republice, Jižní Koreji a Číně. [X] 

Výrobky společnosti Edwards jsou využívány jako zásadní technologická součást 

mnohých vyspělých výrobních procesů, při nichž je nutné vytvoření prostředí bez zplodin, 

které vznikají v průběhu samotného výrobního procesu, či prostředí bez elementárních 

částic. Produkty společnosti jsou používány v polovodičovém, chemickém, 
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farmaceutickém a metalurgickém průmyslu, dále při vědeckých aplikacích, při výrobě 

solárních panelů, plochých obrazovek, dotykových telefonů a LED technologií. 

 

 

4.2 Představení společnosti Edwards, s.r.o. 

Společnost Edwards, s.r.o., která byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 2001, 

je dceřinou společností skupiny Edwards. Hlavní sídlo společnosti Edwards, s.r.o. je 

v Lutíně, okres Olomouc, kde se také nachází výrobní závod. Společnost má jednu 

pobočku, kterou je Evropské distribuční centrum v Prostějově, zajišťující přepravu nejen 

hotových produktů, ale i náhradních dílů, k zákazníkovi či do jiných distribučních center 

společnosti.   

Výrobní závod v Lutíně, který se po otevření nové výrobní haly a transferu 

významných produktových řad z mateřské společnosti v roce 2011 stal pro skupinu 

Edwards klíčový, se zabývá výrobou nejen rotačních olejových vývěv pro laboratoře a 

průmysl, suchoběžných vývěv pro polovodičový průmysl a svou technologií jedinečných 

turbomolekulárních vývěv, ale je zákazníkům schopen nabídnout i velké konfigurované 

systémy pro nejrůznější aplikace v těžkém průmyslu. Na obr. 4 jsou pro příklad uvedeny tři 

výrobky, které se kompletují ve společnosti Edwards, s.r.o. v Lutíně. 

 

 

 

Obr. 4: Vývěvy typu nEXT, nXDS a EM vyráběné v Lutíně [25]. 

 

Společnost Edwards, s.r.o. má zaveden integrovaný systém managementu kvality, 

který je certifikován společností LRQA dle požadavků norem ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004 a OHSAS 18001:2007. 
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4.3 Personální politika společnosti Edwards, s.r.o. 

Společnost Edwards, s.r.o. k 31. 3. 2016 zaměstnává 410 zaměstnanců, z toho 158 

na technickohospodářských pozicích a 252 na pozicích dělnických. Jelikož výrobní 

program je nastaven dle aktuálního požadavku zákazníků, který není stabilní a v jistých 

obdobích kolísá, společnost využívá možnosti agenturního zaměstnávání a to především 

pro pozice montážních a skladových dělníků. Důvodem je velká míra flexibility 

pracovních sil i za cenu nutnosti vynaložení vyšších finančních výdajů, nicméně 

z dlouhodobého pohledu jsou administrativní poplatky agentuře práce nižší než by činila 

výše odstupného v případě ukončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti při 

snížení výrobní poptávky. K 31. 3. 2016 má společnost Edwards s.r.o. dočasně přiděleno 

39 zaměstnanců.  

Z důvodu zajištění konkurenceschopnosti a atraktivity na trhu práce společnost 

zaměstnává své zaměstnance na technickoadministrativních pozicích převážně na základě 

smlouvy na dobu neurčitou. Zaměstnanci na dělnických pozicích obvykle podepisují 

smlouvu na dobu určitou a společnost využívá příslušných ustanovení Zákoníku práce (viz. 

kap. 2.3), a než je typ pracovního poměru změněn na pracovní poměr na dobu neurčitou, 

společnost pracovní poměr této skupině zaměstnanců obvykle prodlužuje dvakrát. 

Ač společnost benefituje z flexibility agenturního zaměstnávání, zároveň chápe 

nejistoty dočasného přidělení pro samotné zaměstnance, a proto nastavila transparentní 

politiku tohoto typu zaměstnávání, aby zajistila vysokou míru spokojenosti i právě této 

skupiny zaměstnanců. V první řadě, vyhledávání a následně oslovování dočasně 

přidělených zaměstnanců s nabídkou pracovního uplatnění ve společnosti nenechává na 

agentuře práce, jak tomu bývá v jiných organizacích zvykem, ale sama tuto roli vykonává. 

Dále, dočasně přidělení zaměstnanci jsou obvykle najímáni na delší časové období. Pokud 

jsou jejich pracovní výkony a morálka na výborné úrovni, jejich dočasné přidělení je 

v případě trvání zvýšené výrobní poptávky prodlužováno v řádu několika dalších měsíců a 

tito zaměstnanci mají velkou šanci se stát v podstatě kdykoliv kmenovými zaměstnanci 

společnosti. V neposlední řadě, kromě naprosto rovných podmínek pro poskytování 

benefitů kmenovým a dočasně přiděleným zaměstnancům, se společnosti Edwards, s.r.o. 

v roce 2014 podařilo u mateřské společnosti ve Velké Británii prosadit vyplácení roční 

odměny za splnění finančních cílů organizace Edwards i pro agenturní zaměstnance, 

ačkoliv jim na takovýto benefit nevzniká žádný právní nárok. 
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Odměna za vykonanou práci 

Společnost Edwards, s.r.o. svým zaměstnancům poskytuje za vykonanou práci 

nejen smluvně sjednanou měsíční mzdu, ale zároveň i vcelku bohatý balíček benefitů. 

Společnost sleduje benchmarkingové průzkumy peněžních odměn ostatních firem 

v regionu, aby zajistila svoji konkurenceschopnost v této oblasti a podpořila tak 

spokojenost svých zaměstnanců. 

V příloze 1 je uveden výčet vývoje peněžních odměn od roku 2013 až po rok 2016, 

který je každoročně sjednán v kolektivní smlouvě a vztahuje se na všechny kmenové i 

agenturní zaměstnance. Každoročně dochází k navyšování mezd zaměstnanců v průměru o 

3 až 3,5 %, zároveň tak dochází k nárůstu minimální mzdy zaměstnanců firmy, která se za 

čtyři roky zvedla o bezmála 3 000 Kč. Také je vyplácen pololetní, resp. roční bonus, pokud 

jsou splněny finanční ukazatele celé skupiny, což se ve všech zmiňovaných letech 

podařilo. Pro dělnické kategorie výše tohoto bonusu činí 5 % z jejich roční mzdy.   

V roce 2014 došlo ke zrušení měsíčního výkonnostního bonusu pro dělnické 

kategorie. Bylo tak učiněno na základě vyjádření nespokojenosti zaměstnanců se 

stanovováním výše tohoto bonusu. Ten se sestával ze čtyř měřitelných kritérií vztahujících 

se na konkrétní výrobní linku, mezi něž patřilo plnění výrobního plánu, efektivita práce, 

počet reklamovaných jednotek a udržování 5S na pracovišti za předchozí měsíc. Především 

první dvě jmenované položky nebyly plně v kompetenci samotných dělníků, ale závisely 

nejen na výši stanoveného plánu, ale i na tom, zda potřebné součástky a díly byly doručeny 

včas a v požadované kvalitě, a v neposlední řadě i na tom, zda veškeré stroje a zařízení 

byly plně funkční. Na základě jednání s odborovou organizací se tedy vedení společnosti 

rozhodlo tento výkonnostní bonus přesunout do základní mzdy ve výši 1 400 Kč, což pro 

operátory mnohých výrobních linek znamenalo vyšší finanční navýšení než vyplácená 

částka, která jim do té doby příslušela v rámci měsíčního výkonnostního bonusu.    

Dále společnost svým zaměstnancům poskytuje týden dovolené navíc, přispívá na 

stravování, na penzijní připojištění, poskytuje dárkové poukazy na volnočasové aktivity. 

V neposlední řadě Edwards, s.r.o. odměňuje své zaměstnance za dárcovství krve, za jejich 

aktivní přístup ke zlepšování (kaizeny), za pomoc při obsazování jistých pracovních pozic 

a také poskytuje odměnu při pracovních výročích a při odchodu do důchodu. Navíc téměř 

každoročně dochází k progresi a navyšování hodnoty většiny odměn (viz. příloha 1).  

Společnost se snaží motivovat své podřízené ale i cestou nepeněžní odměny. 

Podporuje vedoucí pracovních týmů, aby svým podřízeným podávali zpětnou vazbu a aby 

je nezapomínali pochválit a povzbudit. Samozřejmostí je i umožnění dalšího rozvoje a 
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vzdělávání jednotlivců na základě rozhovorů s vedoucími pracovníky. Zároveň se 

společnost snaží umožnit svým zaměstnancům pracovní posuny jak ve směru 

horizontálním tak především vertikálním dle aktuálních možností organizace a schopností 

a dovedností jednotlivců.  

 

 

Průzkum angažovanosti 

Společnost Edwards, s.r.o. každoročně měří angažovanost svých zaměstnanců. 

Dotazník průzkumu angažovanosti je vytvářen mateřskou společností a jeho cílem je zjistit 

angažovanost všech zaměstnanců ve skupině Edwards. Otázky v dotazníku zůstávají 

stejné, aby bylo umožněno srovnání aktuálních výsledků průzkumu s výsledky 

z předchozích let a mohly tak být určeny případné trendy. Účast na šetření je anonymní a 

dobrovolná, nicméně zaměstnanci jsou v průběhu konání průzkumu několikrát vyzýváni 

k poskytnutí zpětné vazby. Technickoadministrativní pracovníci průzkum vyplňují online, 

zaměstnanci dělnických kategorií dostávají vytištěný formulář, který po vyplnění odevzdají 

do zapečetěného boxu.  

S výsledky průzkumu angažovanosti jsou po jeho vyhodnocení seznámeni všichni 

zaměstnanci společnosti. Organizace poté provádí případné kroky pro zlepšení nejen těch 

oblastí, které se v průzkumu ukázaly jako zaměstnanci špatně vnímané, ale i těch, které 

sama organizace považuje za nutné zlepšit. 

 

 

Firemní komunikace 

Společnost Edwards, s.r.o. zastává politiku komunikace všech klíčových údajů 

napříč celou organizací. Ty jsou sdělovány především formální cestou na organizovaných 

schůzkách, zaměstnanci také mohou o příslušné informace zažádat svého vedoucího či 

pracovníky personálního oddělení. Zaměstnanci na technickoadministrativních pozicích si 

mohou požadovaná data najít kdykoliv i na interním serveru společnosti.  

Všichni zaměstnanci jsou o aktuálním dění ve společnosti informováni na základě 

týdenních schůzek jednotlivých pracovních týmů, dále jsou informace také předávány 

prostřednictvím týmových nástěnek na dílnách. Každé čtvrtletí společnost v rámci 

pracovní doby organizuje formální setkání všech zaměstnanců, kde jsou prezentovány 

výsledky společnosti za uplynulé čtvrtletí a poskytnut výhled do příštích období.  
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Samozřejmostí jsou i každý den probíhají schůzky související s operativou denní a 

týdenní produkce, kde se schází vedoucí výrobních úseků, pracovníci kvality, plánovači 

výroby, případně zaměstnanci dalších oddělení, pokud je tomu třeba.  

Jednotlivé pracovní týmy se mohou setkávat nepravidelně i na neformální bázi, za 

což však odpovídá příslušný vedoucí pracovník, kterému jsou pro tyto aktivity vyčleněny 

finanční prostředky.  
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5 Analýza spokojenosti montážních dělníků na lince XY 

 

Spokojenost zaměstnanců byla pro účely této bakalářské práce zkoumána na 

základě poskytnuté zpětné vazby od pracovníků jedné konkrétní montážní linky. V této 

kapitole budou nejprve uvedena fakta o této lince. Dále bude uvedeno vyhodnocení 

jednotlivých zkoumaných oblastí a výsledné zhodnocení provedeného průzkumu 

spokojenosti zaměstnanců. Nakonec budou prezentována doporučení společnosti, která by 

měla vést k zajištění zlepšení spokojenosti montážních dělníků.   

 

5.1 Montážní linka vyrábějící vývěvy XY 

Z důvodu citlivosti některých uvedených dat není v této bakalářské práci jmenován 

produkt, který montážní linka, kde je prováděna analýza spokojenosti zaměstnanců, 

kompletuje. Proto je tento produkt pro tuto práci označován jako XY. 

Vývěvy typu XY se v Lutíně montují od druhé poloviny roku 2011, kdy byla jejich 

produkce transferována z mateřského závodu ve Velké Británii. Čeští montážní dělníci byli 

zaškolování nejprve přímo v mateřském závodu, posléze i v Lutíně týmem anglických 

montérů. Na přesun samotné výroby byl kladen požadavek na dodržení dodávkové 

spolehlivosti a množství vyrobených produktů, což znamenalo vynaložení velkého úsilí 

všech zúčastněných zaměstnanců, včetně těch, kteří vývěvy montovali. 

V současné chvíli je výroba tohoto typu vývěv plně stabilizovaná, zrovna tak jako 

je stabilizován tým montážních dělníků, kteří tyto vývěvy kompletují. 

 

Projekt XY 

Vzhledem k přetrvávajícím kvalitativním nedostatkům po úspěšném transferu 

výroby vývěv XY vedení společnosti rozhodlo o vytvoření projektu, který by proces 

výroby na výrobní lince XY zlepšil tak, aby výrobky plně uspokojovaly požadavky 

zákazníků na kvalitu, a který by zároveň přispěl ke zlepšení samotného produktu XY 

příslušnými technologickými změnami. Projekt se rovněž zaměřil na samotné montážní 

dělníky a na zlepšení jejich pracovního prostředí a to z toho důvodu, že před započetím 

projektu byla provedena analýza příčin vzniku neshod a lidský faktor byl vyhodnocen jako 

jedna z primárních příčin vzniku neshod.  
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Jelikož to rozsah této bakalářské práce neumožňuje a vzhledem k tomu, že analýza 

vzniku příčin již byla provedena, tato bakalářská práce se zabývá hlouběji analýzou 

spokojenosti zaměstnanců s důrazem na její zvýšení směřující k odstranění neshod.  

V rámci projektu XY bylo provedeno několik významných technologických změn, 

které operátorům v jednom případě význačně zjednodušil proces montáže a snížil tak 40 % 

chybovost a nutnost provedení následné opravy na chybovost nulovou. Dále byly 

přeloženy původní anglické pracovní návodky především na kritické operace do češtiny. 

V neposlední řadě bylo provedeno mnoho změn přímo na výrobní lince, a to především 

v oblasti 5S. 

 Na základě rozhovorů s operátory montáže bylo například provedeno nové 

uspořádání materiálu na lince, byly koupeny nové držáky na používané nářadí, byly 

vytvořeny přípravky na uložení materiálu, které eliminovaly možnost jeho poškrábání či 

poničení. Montážní dělníci byli navíc více monitorováni a upozorňováni na požadavky na 

dodržování 5S na pracovišti. Oceňovaným přínosem se stalo i zavedení tabule, na kterou se 

zapisují aktuální problémy, které je nutné řešit. 

Součástí práce se samotnými montážními dělníky bylo odstranění komunikačních 

bariér a obecně byla zvýšena pozornost věnovaná jejich názorům vedoucími pracovníky i 

pracovníky podpůrných oddělení. Proběhlo také několik školení na aktualizované pracovní 

návodky, na dodržování 5S a úklidu na pracovišti a také na opatrné zacházení 

s materiálem. Zajímavým školením byla i informovanost o konkrétních aplikacích vývěv 

XY, která zvýšila operátorům povědomí o důležitosti odvedení kvalitní práce a rovněž 

posílila odpovědnost za produkt, který vyrábí.  

  Implementační fáze Projektu XY započala v říjnu 2013 a byla ukončena 

v červenci 2014. Sledovanými a hodnocenými měřitelnými ukazateli byly určeny hodnoty 

FTTFR, tedy procento prvních selhání výrobku na finálním testu, a vynaložené částky 

spojené s reklamacemi těchto vývěv. 

Na obr. 5 je uvedeno grafické znázornění výše hodnot FTTFR v době konání 

Projektu XY, které mají v druhé polovině trvání projektu až na jeden výkyv v dubnu 2014 

značně snižující se tendenci ze 7 % na 1 %.   
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Obr. 5: Hodnoty FTTFR v době konání Projektu XY [26]. 

 

 Pro srovnání výše hodnot FTTFR v době konání projektu a v současné době je 

uveden obr. 6, ve kterém jsou uvedeny hodnoty FTTFR za měsíce leden a únor 2016. Data 

byla získána ze softwaru společnosti, který neumožňuje nastavit stejné parametry různých 

reportů, proto jsou šířka sloupců a hodnoty na svislé ose odlišné od těchto parametrů na 

obr. 5.  Jak je však patrno, současné hodnoty FTTFR jsou přibližně na hranici 4 %, což je 

více než v období ukončení projektu. 

 

 

Obr. 6: Hodnoty FTTFR v lednu a únoru 2016 [26]. 
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 Na obr. 7 je uvedeno grafické znázornění druhého sledovaného ukazatele v rámci 

Projektu XY. Jsou jím vynaložené částky za reklamace vývěv (v CZK), které byly 

vyrobeny v období trvání projektu. Hodnota částek za reklamace má rovněž snižující se 

tendenci, až na opětovné navýšení částek dva měsíce před ukončením projektu.  Vzhledem 

k tomu, že reklamace na některé výrobky společnosti mohou být uplatněny až tři roky po 

jejich koupi zákazníkem, data na obr. 7 jsou aktuální k březnu 2016.  

 

Obr. 7: Částky v CZK za reklamace vývěv v době konání Projektu XY [26]. 

 

V době psaní bakalářské práce není možné provést srovnání částek za reklamace 

vývěv v době konání projektu a nyní, jelikož vývěvy vyrobené v období leden a únor 2016 

byly teprve nedávno distribuovány zákazníkům a doposud na tyto vývěvy nebyla 

realizována žádná reklamace.  Pro srovnání jsou však uvedena data z období leden až říjen 

2015 aktuální k březnu 2016 (viz. obr. 8). Je patrno, že částky spojené s reklamací těchto 

vývěv vyrobených po skončení Projektu XY jsou vyšší než v době jeho konání. 

 

Obr. 8: Částky v CZK za reklamace vývěv v roce 2015 [26]. 
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 Projekt XY byl managementem společnosti Edwards, s.r.o. a především top 

managementem skupiny Edwards vyhodnocen jako velmi úspěšný a byl všem 

zaměstnancům přednesen v celofiremním časopise jako ukázková činnost neustálého 

zlepšování procesů a výrobků společnosti.    

 

V následujícím přehledu jsou uvedena specifika týmu, který je zkoumán 

k vytvoření analýzy spokojenosti zaměstnanců, ve dvou různých obdobích, a to v době 

konání projektu (říjen 2013 – červenec 2014) a v současné době (leden 2016 – únor 2016).  

 

Personální složení linky  

Výrobní linka kompletující vývěvy XY pracuje na třísměnný režim a sestává se 

z týmu montážních dělníků a team leaderů. V době konání projektu byli na lince zařazeni 

dva team leadeři, s tím, že se střídali na ranní a odpolední směně. V současné chvíli jsou na 

lince tři team leadeři, aby byla zajištěna přítomnost nadřízeného na všech třech směnách, a 

každý team leader tak vede pouze svoji skupinu montážních dělníků.  

Tým montážních dělníků kompletující vývěvy typu XY je na rozdíl od doby konání 

projektu, kdy nastupovalo každý měsíc několik nových pracovníků, v současné době již 

značně stabilizovaný, jelikož poslední nový zaměstnanec se k tomuto týmu připojil 

v dubnu 2015.   

V době konání projektu bylo na lince montující vývěvy XY zařazeno 18 až 24 

montážních dělníků, z toho pouze 6 až 8 byli přímo kmenoví zaměstnanci společnosti. 

Ostatní pracovníci, tedy 11 až 18 montérů, byli dočasně přiděleni k výkonu práce pro 

společnost Edwards, s.r.o. agenturou práce (viz. obr. 9). Počet pracovníků zařazených 

v týmu vyrábějící vývěvy XY v daných měsících byl závislý na výrobní poptávce, která 

byla pro dané období aktuální, a v některých měsících tedy kolísal. Je důležité poznamenat, 

že kolísání výrobní poptávky na dané lince nemusí nevyhnutelně znamenat ukončení 

pracovního poměru agenturním zaměstnancům. Právě naopak, takováto ve společnosti 

Edwards, s.r.o. poměrně běžná situace umožňuje rozšíření znalostí a další rozvoj kvalitních 

operátorů, jelikož ti jsou přesouváni a zaškolování na výrobu jiného typu vývěv na 

montážních linkách, které naopak čelí zvýšení výrobní poptávky. Takovýmto způsobem 

tedy organizace nejen rozvíjí své kmenové či dočasně přidělené zaměstnance, ale zároveň 

si zajišťuje flexibilitu pracovních sil. 

Srovnání minulého a současného stavu umožňuje rovněž obr. 9, ze kterého je 

patrno, že na začátku letošního roku bylo na výrobní lince montující vývěvy XY zařazeno 
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24, resp. 23, zaměstnanců, přičemž poměr kmenových vůči agenturním zaměstnancům byl 

oproti období projektu převrácen. Kmenových zaměstnanců bylo tedy 17 a dočasně 

přidělených pouze 7, resp. 6.  

 

Obr. 9: Poměr kmenových a agenturních zaměstnanců [26]. 

 

Mzdový vývoj montážních dělníků 

V době počátku projektu se mzda montážních dělníků skládala ze základní mzdy, 

měsíčního výkonnostního bonusu (ve výši 0 – 1 700 Kč dle splnění cílů stanovených 

zaměstnavatelem), pololetního bonusu (neplatilo pro dočasně přidělené zaměstnance), 

příplatků a dalších odměn. Od dubna 2014 došlo k významné změně, jelikož došlo ke 

zrušení měsíčního výkonnostního bonusu a převedení pevné částky 1 400 Kč do základní 

mzdy montážních dělníků. Dále byl pololetní bonus změněn na bonus roční a nově bylo 

stanoveno jeho vyplácení i pro agenturní zaměstnance.  

Na obr. 10 je demonstrován mzdový vývoj průměrné základní mzdy montážních 

dělníků, resp. jejich průměrné základní mzdy doplněné o skutečně vyplacenou částku 

měsíčního výkonnostního bonusu pro tým kompletující vývěvy XY od října 2013 do 

března 2014.  
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Obr. 10: Mzdový vývoj montážních dělníků [26]. 

 

Výše průměrné základní mzdy v období říjen 2013 až březen 2014 měla spíše 

klesající tendenci. Příčinou tohoto snižování průměrné základní mzdy bylo navyšování 

počtu zaměstnanců, viz obr. 9. Na linku byli z důvodu nepočetného množství 

kvalifikovaných sil na tehdejším trhu práce obvykle najímáni zaměstnanci s nepříliš velkou 

zkušeností s kompletací strojních celků, a proto jejich mzdové ohodnocení bylo nižší než 

odměna vyplácená stávajícím zaměstnancům. Od března 2013 došlo k výrazné stabilizaci 

týmu montážních dělníků kompletující vývěvy XY, což je patrno i v neklesající, resp. 

navyšující se výši průměrné základní mzdy.  

Organizace každoročně navyšuje základní mzdu svým zaměstnancům, a to od 

dubna příslušného roku, čímž je vysvětlen skokový nárůst průměrné základní mzdy 

v období březen až duben 2014 o více než 1 800 Kč (viz. obr. 10). Tato částka v sobě 

zahrnuje také převedení měsíčního výkonnostního bonusu ve výši 1 400 Kč do základní 

mzdy. 

Na obr. 10 je rovněž viditelný další mzdový progres od ukončení projektu do 

současnosti, kdy průměrná základní mzda montážních dělníků v době od července 2014 do 

ledna 2016 stoupla o přibližně 1 000 Kč. V tomto nárůstu je zahrnuto nejen plošné 

navyšování mezd, které proběhlo v dubnu 2015, ale také individuální navýšení základní 

mzdy některým pracovníků.  
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5.2 Vyhodnocení jednotlivých zkoumaných oblastí 

Pro analýzu spokojenosti montážních dělníků na montážní lince XY byla zvolena 

kombinace dotazníku a rozhovoru (viz. kap. 3).  

Pro sestavení analýzy bylo osloveno šest montážních dělníků (pět montérů a jeden 

team leader), kteří kompletují vývěvy XY minimálně od doby konání projekty XY, tudíž 

jsou na této montážní lince zařazeni souvisle minimálně po dobu 2,5 roku. Ti byli dotázáni 

na poskytnutí zpětné vazby na jejich spokojenost v pěti oblastech, které byly určeny jako 

klíčové i ve vztahu k analyzovanému projektu - firemní komunikace, spolupráce v 

pracovním týmu, forma pracovněprávního vztahu, systém odměňování a zhodnocení 

Projektu XY. 

Dotazník spokojenosti zaměstnanců se sestával z pěti otázek. Respondenti volili své 

odpovědi na čtyřbodové škále „velmi nespokojen – spíše nespokojen – spíše spokojen – 

velmi spokojen“. Po vyplnění tohoto dotazníku byli respondenti vyzváni k okomentování 

zvolených odpovědí. 

Vzhledem k malému výběrovému souboru respondentů nebylo z vyplněných 

dotazníků provedeno vyhodnocení dat pomocí statistických metod. Níže je však uvedeno 

slovní zhodnocení průzkumu jednotlivých oblastí na základě využití kombinace obou 

metod šetření. 

 

Firemní komunikace 

 

Respondenti odpovídali na otázku: Jste spokojen/a s informovaností o dění ve 

firmě? 

V dotazníkovém šetření odpověděl jeden respondent, že je „velmi spokojen“, pět 

respondentů je „spíše spokojeno“. 

Na základě rozhovorů se ukázalo, že z hlediska informovanosti je pro montážní 

dělníky důležité znát situaci obzvláště ve spojitosti s výrobní poptávkou na jejich lince. 

V této souvislosti bylo velmi oceněno letošní znovuzavedení pravidelných celotýmových 

schůzek, které již v minulosti probíhaly na pravidelné bázi, ale s odchodem tehdejšího 

manažera od nich bylo bohužel upuštěno.  

V podstatě všichni respondenti ocenili snahu team leaderů sdělovat okamžitě 

veškeré informace, které oni sami obdrží buď elektronickou cestou či na schůzkách 

s jejich nadřízeným. Jeden respondent však podotkl, že v některých informacích, které 
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pracovníci montáže obdrží buď od svých vedoucích či od zástupců vedení společnosti, 

bývají nuance, což je značně matoucí, a že některé oznámení přicházejí se zpožděním.  

Od jednoho respondenta zazněla kritika v oblasti komunikace s podpůrnými 

odděleními, konkrétně oddělením logistiky a oddělením technické podpory výroby, která 

nesdělují potřebné informace související s běžnou operativou na výrobní lince, čímž pak 

dochází k nevyžádaným prostojům v práci. 

 

Spolupráce v pracovním týmu 

 

Respondenti odpovídali na otázku: Jste spokojen/a se spoluprací ve Vašem 

pracovním týmu? 

V dotazníkovém šetření odpověděli dva respondenti, že jsou „velmi spokojeni“, 

tři respondenti jsou „spíše spokojeni“, jeden respondent je „spíše nespokojen“. 

V rámci rozhovorů respondenti shodně uvedli, že spolupráce v pracovním týmu 

ovlivňuje jejich spokojenost s prací. Až na jednoho z dotázaných všichni odpověděli, že 

jsou se složením týmu, ve kterém jsou zařazeni (myšleno tím na konkrétní směně), 

spokojeni. Nicméně, čtyři respondenti uvedli, že spolupráce v rámci pracovního týmu byla 

v době konání projektu a několik měsíců po jeho skončení jiná, jelikož docházelo k častým 

změnám v jeho složení. V průběhu času však došlo k vytříbení pracovního kolektivu a ke 

stabilizaci jeho členů, což je pracovníky vnímáno velmi pozitivně.  

Respondenti si však postěžovali, že panují drobné neshody mezi týmy z 

jednotlivých směn. Ty jsou dány především porovnáváním vyrobeného množství vývěv za 

odpracovanou směnu či toho, zda jisté stanovené pracovní činnosti byly náležitě či 

nedostatečně provedeny.      

Jeden z dotazovaných zmínil to, že je velmi spokojen s rovným jednáním ke 

kmenovým i agenturním zaměstnancům jak od vedení, tak v rámci pracovního kolektivu, 

jinými slovy, že forma pracovněprávního vztahu tak nemá žádný vliv na spolupráci ve 

skupině.  

 

Forma pracovněprávního vztahu 

 

Respondenti odpovídali na otázku: Jste spokojeni s formou pracovněprávního 

vztahu (kmenový x agenturní zaměstnanec), kterou jste měl/a nebo nyní máte 

smluvně uzavřenou? 
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 Čtyři ze šesti dotazovaných pracovníků ve společnosti byli prvotně zaměstnáni jako 

agenturní zaměstnanci, v tuto chvíli jsou všichni respondenti zaměstnáni jako zaměstnanci 

kmenoví. Dva jsou zaměstnáni na dobu neurčitou, ostatní čtyři na dobu určitou. 

V dotazníkovém šetření odpověděli dva respondenti, že jsou „velmi spokojeni“, 

čtyři respondenti jsou „spíše spokojeni“. 

Během rozhovorů jeden respondent uvedl, že jemu samotnému na formě 

pracovněprávního vztahu nezáleží a jeho spokojenost tak nikterak neovlivňuje. Ostatní 

respondenti bez zaváhání odpověděli, že forma pracovněprávního vztahu má na 

spokojenost zaměstnanců opravdu značný vliv. Ačkoliv všichni agenturní zaměstnanci ve 

společnosti jsou ujišťováni, že v případě poklesu výroby mohou být propuštěni kmenoví 

zaměstnanci s nižším pracovním výkonem a angažovaností místo zaměstnanců 

agenturních, a opravdu se tak několikrát stalo i v rámci tohoto pracovního týmu, přesto 

vědomí možnosti v podstatě okamžitého rozvázání pracovního poměru nad tímto faktem v 

agenturních zaměstnancích neustále vzbuzuje strach, že jejich budoucnost v organizaci 

nemusí mít dlouhého trvání. Někteří respondenti podotkli, že i pár šikovných pracovníků 

z tohoto důvodu raději ze společnosti odešlo a dalo přednost firmě, se kterou jim bylo 

umožněno uzavření stabilnějšího pracovního poměru, ač pouze na dobu určitou. 

 V souvislosti s agenturním zaměstnáváním bylo všemi dotázanými zmíněno, že 

pracovní výkonnost dočasně přidělených zaměstnanců se s uzavřením pracovního poměru 

přímo se společnosti Edwards, s.r.o. nezmění, ale spokojenost těchto zaměstnanců vždy 

vzroste. Dva respondenti navíc uvedli, že získat například finanční půjčku na nákup 

nemovitosti či jistého zboží je pro zaměstnance, kteří jsou pouze dočasně přiděleni, 

v podstatě nemožné, což může některým zaměstnancům způsobit nemalé problémy.  

Jeden respondent k tomuto tématu uvedl, že mu není zřejmý přístup společnosti 

k nabízení možnosti uzavření pracovního poměru přímo s Edwards, s.r.o. těm agenturním 

pracovníkům, kteří dle jeho názoru neumí tolik a v takové kvalitě, jako jiní, jejichž 

dočasné přidělení trvá kratší dobu a jejichž pracovní výkonnost je značně vyšší.  

Co se týče rozdílné formy pracovněprávního vztahu kmenových zaměstnanců, 

pouze jeden respondent uvedl, že pracovní poměr na dobu určitou je faktorem snižujícím 

jeho spokojenost s prací z důvodu jisté pracovní nejistoty. Ostatní respondenti, jejichž 

pracovní poměr je uzavřen na dobu určitou, s touto formou pracovního poměru 

nespokojeni nejsou. 
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Systém odměňování 

 

Respondenti odpovídali na otázku: Jste spokojen/a se svou peněžní odměnou 

(mzda, její navyšování, firemní benefity) a nepeněžní odměnou (pochvala či ocenění 

od nadřízeného)? 

Odpovědi na tuto otázku se v dotazníku velmi lišily a dle předpokladu uvedeného v 

kap. 1.1.1 byla v oblasti odměňování vyjádřena vedle spokojenosti i velká nespokojenost.  

V dotazníkovém šetření odpověděl jeden respondent, že je „velmi spokojen“, tři 

respondenti jsou „spíše spokojeni“, jeden respondent je „spíše nespokojen“, jeden 

respondent je „velmi nespokojen“. 

Nejprve je vyhodnocena spokojenost s finanční formou odměny, jelikož názory na 

tuto oblast se lišily. Pět respondentů v rámci rozhovorů uvedlo, že se svým mzdovým 

ohodnocením jsou spokojeni a že společnost v rámci regionu platí dobře, někteří uvedli, že 

dokonce velice dobře. Zrovna tak byly oceněny další benefity, které společnost svým 

zaměstnancům poskytuje. Jeden respondent uvedl, že je se svým mzdovým hodnocením 

značně nespokojen a že má problém s takovou odměnou vyžít.  

Jeden z respondentů ocenil každoroční navyšování mzdy a považuje tento akt jako 

ukázku toho, že si firma svých zaměstnanců váží. Velkou nespokojenost s formou 

navyšování mzdového hodnocení však uvedl jiný dotazovaný, který je jinak se svým 

mzdovým hodnocením spokojen. Říká, že navyšování mezd, které v dělnických 

kategoriích bývá každoročně přibližně ve výši 3,5 %, je velmi malé oproti tomu, jaké zisky 

společnost generuje. Navíc vyjadřuje značnou nespokojenost s tím, že toto navýšení 

probíhá plošně a všichni zaměstnanci dělnických kategorií tak dostávají přidáno stejně, i 

když existují velké rozdíly v tom, co jednotliví zaměstnanci umí, což není v systému 

navyšování mezd absolutně reflektováno. 

V oblasti nefinanční odměny v podstatě všichni respondenti uvedli, že tato forma 

odměny bohužel nebývá často používána. Respondenti zmínili pouze tyto formy pochval -  

dvakrát bylo uvedeno poděkování kolektivu manažerem montáže za vynaložení zvýšeného 

úsilí při zvýšené výrobní poptávce před Vánocemi, dvakrát byly zmíněny velmi občasné 

pochvaly jednotlivců od team leadera, jednou byla vyjádřena pochvala od kolegů 

z podpůrného oddělení, kteří dokážou ocenit snahu provádět jisté pracovní činnosti bez 

jejich pomoci. Jednou bylo zmíněno, že častěji než pochvaly je využíváno pouze negativní 

hodnocení.  
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Zhodnocení projektu XY 

 

Respondenti odpovídali na otázku: Jste spokojen/a s tím, jak probíhal Projekt 

XY co se týče spolupráce projektového týmu s operátory montáže a se změnami, 

které byly na Vašem pracovišti provedeny? 

V dotazníkovém šetření odpověděli tři respondenti, že jsou „spíše spokojeni“, tři 

respondenti jsou „spíše nespokojeni“. 

Ačkoliv Projekt XY měl za úkol vedle zlepšení technologické vyspělosti vývěv XY 

zlepšit i pracovní prostředí montáže těchto vývěv za součinnosti samotných operátorů 

montáže, během rozhovorů zpětná vazba od respondentů na to, jak probíhala spolupráce 

montážních pracovníků s projektovým týmem ve druhé zmiňované oblasti, je poněkud 

odlišná. Každý respondent má na tento projekt svůj názor, ale v podstatě polovina z nich 

uvedla, že projektový tým se o komunikaci a zjišťování názorů samotných montérů na 

jejich návrhy na možnosti zlepšení ergonomie jejich pracoviště pokoušel a vyzýval je ke 

spolupráci v ohledu vymýšlení zlepšovacích návrhů. Na některé názory operátorů však 

nebyl ve skutečnosti brán přílišný zřetel a projektový tým nakonec povětšinou 

implementoval to, co sám navrhl, i přes nevoli montérů k zavedení některých opatření. 

Druhá polovina respondentů snahu o nastavení oboustranné komunikace a spolupráce 

v ohledu změny pracoviště spíše nepociťovala. Zároveň respondenti uvedli, že po 

implementaci změn byla některá nedávno zavedená opatření především v oblasti nového 

ukládání materiálu zrušena, jelikož se ukázalo, že jsou nevyhovující, což v operátorech 

vyvolalo nespokojenost. 

Každopádně, všichni respondenti uvedli, že proces zlepšování pracovního prostředí 

na výrobní lince XY se i po skončení Projektu XY neustále realizuje a na návrhy 

operátorů na jeho zlepšení je reagováno pozitivně. Tato podpora vedení k vymýšlení 

zlepšování, tzv. kaizenů, v oblasti nejen výrobních procesů a kvality, ale také v oblasti 5S 

a ochraně a zdraví při práci, která je vyjádřena i finanční odměnou, v montážních 

dělnících vyvolává spokojenost.  

Co se týče implementace technologických změn v rámci Projektu XY, respondenti 

uvedli vynikající připravenost týmu technického oddělení, které velmi rychle zaměnilo 

příslušný stávající vstupní materiál za nový a které provedlo náležité školení montážních 

dělníků na nové pracovní postupy. 

Dále respondenti velmi ocenili velice častou přítomnost pracovníků technické 

podpory výroby přímo na pracovišti. Technologové vedle zavádění nových technologií a 
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změny v ergonomii pracoviště monitorovali i proces samotné montáže a byli nápomocni 

v případech, kdy operátoři pociťovali potřebu jejich podpory. Navíc sami technologové 

operátorům několikrát poradili a zabránili tak vzniku případných následných neshod. I 

z toho důvodu pokleslo množství vývěv, které napoprvé selhaly ve finálním testu, tudíž 

bylo sníženo FTTFR a operátorům tak vznikl nárok na vyšší částku měsíčního 

výkonnostního bonusu na základě lepšího plnění organizací sledovaného parametru 

efektivity práce. Respondenti si tak posteskli, že po skončení projektu se jejich lince 

technologové již nevěnují tolik jako v době jeho konání.    

 

 

5.3 Zhodnocení provedené analýzy spokojenosti  

Pro analýzu spokojenosti zaměstnanců na montážní lince XY byla vybrána 

kombinace dotazníkového šetření a následných rozhovorů s účastníky šetření, která se 

ukázala být jako velmi vhodná. Individuální zhodnocení problematiky vyjádřené vlastními 

slovy respondentů bylo přínosné a poukázalo na konkrétní oblasti, které jednotliví 

zaměstnanci vnímají jako základ pro jejich spokojenost či nespokojenost.  

Na základě odpovědí lze navíc konstatovat, že každý zaměstnanec může vnímat 

stejnou situaci jinak než kolegové. Příkladem může být výpověď respondenta v oblasti 

formy pracovněprávních vztahů, který se na toto téma jako jediný vyjádřil naprosto odlišně 

od ostatních. Zároveň lze říci, že stejné chování okolí vnímá každý zaměstnanec jinak. Zde 

je příkladem rozdílné nahlížení na snahu nastavení spolupráce operátorů s pracovníky 

jiných oddělení v rámci Projektu XY, kdy část respondentů tuto snahu nevnímalo a druhá 

část naopak úsilí o spolupráci aktivně podporovalo vymýšlením zlepšovacích návrhů. 

Současně lze podotknout, že odpověď poskytnutá v rámci dotazníkového šetření se 

může rozcházet s následným vyjádřením v rámci rozhovoru. Respondent, který na otázku, 

zda je spokojen se svým mzdovým hodnocením, odpověděl „velmi nespokojen“, posléze 

během rozhovoru řekl, že se svým peněžním hodnocením spokojen vcelku je. Výraznou 

nespokojenost však vyjádřil v oblasti plošného navyšování mezd, což významně ovlivnilo 

jeho odpověď v rámci dotazníku. Především z tohoto příkladu je patrno, jak důležitou roli 

hraje v procesu analýzy spokojenosti zaměstnanců možnost vyjádření se na zkoumanou 

oblast vlastními slovy a doplnit ji tak o své pocity.  

Nyní bude uvedeno shrnutí poskytnuté zpětné vazby na pět zkoumaných okruhů.  
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První oblast, firemní komunikace, je obecně vnímána respondenty kladně, i když je 

zde jistý prostor pro zlepšení procesu podávání informací dělníkům na lince XY. Ve směru 

vertikálním je to včasnost předávání dat a zajištění jejich jednotnosti, ve směru 

horizontálním je to obecně zvýšení komunikačního toku.  

Druhá oblast, spolupráce v pracovním týmu, je v současné době po stabilizaci 

pracovního kolektivu dělníků na montážní lince XY hodnocena víceméně pozitivně. 

Zajisté je třeba spolupráci i nadále podporovat a upevňovat, aby se předcházelo vzniku 

případných nedorozumění a konfliktních situací. 

Vzhledem k tomu, že třetí oblast, forma pracovněprávního vztahu, byla respondenty 

označena jako oblast mající na spokojenost zaměstnanců významný vliv, je nutné, aby se jí 

věnovali především členové vedení společnosti a podnikali patřičné kroky ke zvyšování 

spokojenosti zaměstnanců. Zároveň by bylo vhodné, aby existovala větší transparentnost 

při přechodu agenturních zaměstnanců do kmenového stavu společnosti, aby 

v zaměstnancích, jak agenturních, tak kmenových, nedocházelo k vytváření pocitu 

neférovosti a nevraživosti.   

Ve čtvrté oblasti, tedy v systému odměňování, byla v rámci dotazníkového šetření 

dvakrát uvedena nespokojenost, nicméně s výší peněžní odměny jsou až na jednoho 

respondenta všichni spokojenosti. Jistý prostor ke zlepšení, resp. k revizi systému, byl 

zmíněn v oblasti plošného navyšování mezd. Nicméně, nejvíce by měl být změněn přístup 

ke slovnímu (tedy nepeněžnímu) pozitivnímu hodnocení, který byl respondenty 

vyhodnocen jako nedostatečný a tím i neefektivní vzhledem k požadovanému motivačnímu 

účinku. 

Pátá dotazovaná oblast, zhodnocení Projektu XY, ukázala, že každá zainteresovaná 

strana, tedy projektový tým na jedné straně a samotní operátoři montáže na straně druhé, 

vnímá aktivity spojené s projektem jinak. Respondenti zmínili jistou dávku nespokojenosti 

v oblastech komunikace a implementace jimi navrhovaných změn v rámci zlepšení 

ergonomie jejich pracoviště, ocenili však aktivní činnost projektového týmu při zavádění 

technologických změn. Značná spokojenost operátorů je spojena s častou přítomností 

pracovníků technického oddělení přímo na pracovišti, která umožňuje předcházet vzniku 

technických problémů, případně vzniklé problémy řešit bez jakýchkoliv prostojů. 
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5.4 Doporučení pro zlepšení spokojenosti montážních dělníků 

Na základě provedeného šetření spokojenosti montážních dělníků na montážní lince 

XY jsou doporučena následující opatření ke zvýšení spokojenosti montérů všech výrobních 

linek společnosti: 

 

Podpora firemní komunikace  

Společnost by měla podporovat komunikaci směřující přímo k montážním 

dělníkům, která by měla být zaměřena nejen na sdělování informací související s chodem 

firmy jako takové, ale také na předávání dat týkajících se konkrétní montážní linky. 

Montéři potřebují vědět, jak se vyvíjí výrobní plán dané výrobní linky, aby mohli 

vyhodnotit jistotu stability svého zaměstnání i v následujících obdobích. Pozitivní zjištění 

v tomto ohledu nesnižuje jejich spokojenost s prací, záporné zjištění jejich spokojenost 

negativně ovlivní.  

Zároveň pro svoji práci operátoři potřebují znát informace související s jejich 

konkrétní pracovní činností, tudíž je třeba podporovat komunikaci s podpůrnými 

odděleními, která v současné chvíli není hodnocena jako dostatečná.  

Možným opatřením je konání krátkých schůzek všech zainteresovaných stran 

v určené dny v týdnu a následná vizualizace závěrů z těchto porad na tabuli na pracovišti.   

 

Podpora spolupráce v pracovním týmu 

Společnost by měla podporovat spolupráci v pracovním týmu, jelikož vztahy ve 

skupině mají na spokojenost s prací velký vliv. Stabilní nekonfliktní tým, ve kterém se 

jednotliví montéři dobře znají, zajistí jejich spokojenost a podpoří tak spolupráci a 

komunikaci jednotlivých členů týmu. Ta vede k odvádění dobrého pracovního výkonu 

všech členů týmu a k eliminaci vzniku neshod ve výrobě.  

 

Nastavení vhodné formy pracovněprávního vztahu s dělníky 

Spokojenost zaměstnanců je formou uzavřeného pracovněprávního vztahu značně 

ovlivňována. Dočasně přidělení zaměstnanci přes všechna slovní ujištění i již realizované 

akce, které jim dávají na vědomí, že jejich setrvání ve firmě záleží jen na jejich výkonech a 

angažovanosti, pociťují nejistotu svého pracovního uplatnění ve společnosti. Je tedy 

důležité, aby společnost pokud možno minimalizovala počet agenturních zaměstnanců, 

případně se snažila výkonné a angažované agenturní zaměstnance převést přímo mezi 
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kmenové v co nejkratším termínu. Tím dojde ke zvýšení spokojenosti montážních dělníků 

a také si společnost zajistí, že daní zaměstnanci nebudou hledat uplatnění v jiných firmách 

z důvodu pracovní nejistoty. 

Také je vhodné přiměřeně komunikovat důvody převedení, resp. nepřevedení, 

konkrétních jednotlivců zaměstnaných agenturou práce přímo do kmenového stavu 

společnosti Edwards, s.r.o. ostatním členům daného montážního týmu, aby byla zajištěna 

transparentnost takového rozhodnutí a podpořena spokojenost zaměstnanců s přístupem 

organizace v této problematice.  

 

Revize systému navyšování mezd 

Ač jsou montážní dělníci se svou mzdou obecně spokojeni a oceňují každoroční 

navyšování odměny za vykonanou práci, přesto někteří vnímají systém zvyšování mezd 

jako neférový pro ty operátory montáže, jejichž výkonnost, znalosti a dovednosti jsou vyšší 

v porovnání s ostatními, kteří nevykazují tak dobré pracovní výsledky a pouze se v rámci 

daného pracovního týmu „vezou“.  

Organizace by se tak měla pokusit více diferencovat mzdové navýšení na základě 

objektivního hodnocení jednotlivých montážních pracovníků, pokud je tomuto kroku 

nakloněna i odborová organizace zastupující zaměstnance společnosti.  

 

Podpora nepeněžního odměňování 

Společnost by měla více podporovat vedoucí pracovních týmů, aby své podřízené 

adekvátně motivovali formou nepeněžního hodnocení, tedy především udělováním pochval 

či vyjadřováním ocenění za aktivity spojené s jejich pracovním výkonem, jejich 

angažovaností či s podáváním zlepšovacích návrhů. Montážní dělníci v této oblasti 

odměňování vyjádřili velké rezervy a ocenili by častější využívání tohoto způsobu zpětné 

vazby. 

 

Zajištění častější přítomnosti technologů na montážní lince 

Na základě zpětné vazby na Projekt XY by bylo vhodné zajistit častější přítomnost 

pracovníků technického oddělení přímo na montážní lince. Díky tomuto opatření v rámci 

trvání projektu došlo k prokazatelnému snížení množství neshodných výrobků jak při 

finálním testu, tak snížení objemu nákladů spojených s reklamacemi u zákazníků.    

Zároveň došlo i ke zvýšení spokojenosti montážních dělníků, kteří pozitivně vnímali 
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zvýšenou podporu od technologů a velmi kladně hodnotili rychlost řešení případných 

problémů.    

Jak je patrno z uvedených srovnání hodnot FTTFR a částek vynaložených na 

reklamace v období během Projektu XY a po jeho skončení v kap. 5.1, jakmile dojde 

k přerušení intenzivnější podpory ze strany technického oddělení, sledované hodnoty 

těchto dvou ukazatelů se vrátí na původní hodnoty. 

Zavedení takovéhoto opatření však může pro společnost znamenat nutnost zajištění 

dalších lidských zdrojů, což se negativně projeví jako finanční zatížení produktu. Je tedy 

důležité vyhodnotit, jakou finanční úsporu související s náklady na řešení výskytu neshod 

by častější přítomnost technologů na montážních linkách přinesla. V hodnocení by se ale 

také mělo objevit, jaký vliv by toto opatření mělo na zvýšení spokojenosti zákazníků 

společnosti tím, že by došlo ke snížení množství reklamací, což je zajisté faktor nemenší 

důležitosti. 

 

Podpora kontinuálního zlepšování 

Vzhledem k tomu, že montážní dělníci mají zájem o zlepšování svého pracovního 

prostředí a někteří se navíc snaží participovat na zdokonalování vyráběných produktů 

zlepšováním jejich kvality či zefektivňováním již nastavených výrobních procesů, je 

důležité, aby společnost tyto aktivity zaměstnanců i nadále podporovala. Poskytnutí opory 

ze strany organizace v zaměstnancích zvyšuje jejich angažovanost, poskytuje jim pocit 

vlastního uspokojení a motivuje je k další činnosti. 

Společnost kontinuální zlepšování v současné chvíli podporuje a zaměstnance 

finančně odměňuje, nicméně dalším doporučením v této oblasti je častější udělování 

slovního hodnocení formou pochvaly, či dokonce veřejné pochvaly před celým týmem, 

které v montážních dělnících zajisté vzbudí větší spokojenost.   
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Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo poskytnout společnosti vyrábějící vakuové 

vývěvy doporučení pro zlepšení spokojenosti montážních dělníků na základě provedené 

analýzy spokojenosti operátorů montáže na jedné konkrétní montážní lince.   

K naplnění tohoto cíle byly v rámci teoretické části definovány základní pojmy 

úzce související s touto problematikou, kterými jsou spokojenost, motivace, oddanost a 

angažovanost zaměstnanců. Dále byly vyjmenovány a blíže popsány čtyři vybrané faktory, 

které spokojenost zaměstnanců v dané společnosti mohou do velké míry ovlivňovat. Těmi 

jsou firemní komunikace, spolupráce v rámci pracovního týmu, forma pracovněprávního 

vztahu a systém odměňování. Teoretická část bakalářské práce byla uzavřena popsáním 

jednotlivých metod měření spokojenosti zaměstnanců, přičemž jako nejvhodnější z nich 

byla určena kombinace dotazníkového šetření a rozhovoru. 

V praktické části této práce byla nejprve představena skupina Edwards, do které 

patří její dceřiná společnost Edwards, s.r.o. sídlící v Lutíně u Olomouce. Po představení 

této společnosti byla uvedena její personální politika zahrnující informace o 

zaměstnanecké struktuře, o preferovaných formách uzavíraných pracovněprávních vztahů 

s pracovníky společnosti, o odměnách zaměstnanců za jejich vykonanou práci, o 

každoročně pořádaném průzkumu angažovanosti zaměstnanců a o nastavených formách 

interní komunikace. Následně byla představena montážní linka XY, která byla vybrána pro 

poskytnutí výchozích dat pro provedení analýzy spokojenosti zaměstnanců, včetně uvedení 

jejích specifik. Zahrnut byl i Projekt XY, který na dané výrobní lince probíhal po dobu 

deseti měsíců v letech 2013 až 2014 a jehož výsledky poskytly rovněž cenné informace pro 

uvedení následných doporučení pro společnost.  

Součástí praktické části byla i samotná analýza spokojenosti montážních dělníků. 

Vyhodnocení pěti zkoumaných oblastí odhalilo konkrétní činitele, které negativně 

ovlivňují spokojenost operátorů montáže. Mezi nimi lze jmenovat formu pracovněprávního 

vztahu, konkrétněji nespokojenost agenturních zaměstnanců z důvodu jejich nejistého 

budoucího pracovního uplatnění ve společnosti. Dále odměnu za vykonanou práci, 

respektive nedostatek nepeněžního hodnocení formou slovního ocenění či pochval. A 

v neposlední řadě i nedostatečnou informovanost o výhledech výrobní poptávky na dané 

montážní lince.  
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V rámci praktické části byla pro společnost Edwards, s.r.o. uvedena doporučení pro 

zlepšení spokojenosti všech montážních dělníků, která mimo jiné zahrnovala poskytnutí 

podpory firemní komunikace a nepeněžního odměňování, nastavení vhodnější formy 

pracovněprávního vztahu s montážními dělníky, zajištění častější přítomnosti technologů 

přímo na výrobní lince či revizi systému navyšování mezd.   
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Příloha 1: Přehled vývoje peněžních odměn v letech 2013 – 2016 [27]. 

 

Kalendářní rok

Peněžní odměna

Minimální částka 

měsíční základní 

individuální mzdy

14 500 Kč 16 190 Kč 16 605 Kč 17 410 Kč

Mzdový vývoj

Navýšení k 1.7.2013: dělnické kategorie 

o 800 Kč na zaměstnance, 

technickoadministrativní zaměstnanci  - v 

průměru o 3 %. V případě splnění 

hospodářských výsledků společnosti 

Edwards Ltd. bude zaměstnancům 

doplacena prémie ve výši 

nerealizovaného navýšení mzdy za 

období 4/2016 - 6/2013, tedy 

trojnásobek rozdílu základní mzdy po 

zvýšení od 1.7.2013 a základní mzdy 

platné k 30.6.2013.

Navýšení k 1.4.2014: dělnické kategorie 

- v průměru o 3,5 % (2 % plošně, 1,5 % 

diferencovaně), plus jednorázové 

navýšení 1400 Kč jako kompenzace za 

zrušení měsíčního výkonnostního bonusu; 

technickoadministrativní zaměstnanci - v 

průměru o 3,5 %.

Navýšení k 1.4.2015: dělnické kategorie 

- v průměru o 3,5 % (2 % plošně, 1,5 % 

diferencovaně); technickoadministrativní 

zaměstnanci  - v průměru o 3,5 %.

Navýšení k 1.4.2016: dělnické kategorie 

- o 3 % plošně, individuální navýšení o 

0,5 % nebo 1 % v závislosti na osobním 

hodnocení zaměstnance, další zvýšení o 

300 Kč pro ty, jejichž mzda k 1.3.2016 

činila max. 18000 Kč, další zvýšení o 

200 Kč pro ty zaměstnance, jejichž 

mzda k 1.3.2016 činila 18001 - 22000 

Kč; technickoadministrativní zaměstnanci  

- v průměru o 3 %.

Pololetní/roční 

bonus

Pololetní bonus na základě vyhodnocení 

výsledků předchozího fiskálního roku, 

resp. pololetí, pravidla stanovuje 

mateřská společnost Edwards Ltd.

Roční bonus na základě vyhodnocení 

výsledků předchozího fiskálního roku, 

pravidla stanovuje mateřská společnost 

Edwards Ltd.

Roční bonus na základě vyhodnocení 

výsledků předchozího fiskálního roku, 

pravidla stanovuje mateřská společnost 

Edwards Ltd.

Roční bonus na základě vyhodnocení 

výsledků předchozího období, pravidla 

stanovuje Atlas Copco Vacuum 

Solutions Division

Měsíční výkonnostní 

bonus pro 

zaměstnance 

dělnických kategorií

Měsíční výkonnostní bonus je vyplácen 

na základě vyhodnocení výsledků 

předchozího měsíce. Výše bonusu činí 

1400 Kč v případě splnění všech 

stanovených ukazatelů, výše bonusu činí 

1700 Kč při překročení cíle u všech 

ukazatelů. Výše bonusu se snižuje v 

případě částečného plnění ukazatelů, 

bonus zaměstnanci nenáleží v případě 

nesplnění ukazatelů.

- - -

Dovolená na 

zotavenou
5 týdnů 5 týdnů 5 týdnů 5 týdnů

Příspěvek na 

stravování

Stravovací poukázka za každou 

odpracovanou směnu v hodnotě 90 Kč, 

přičemž příspěvek zaměstnavatele činí 

49 Kč.

Stravovací poukázka za každou 

odpracovanou směnu v hodnotě 90 Kč, 

přičemž příspěvek zaměstnavatele činí 

49 Kč.

Stravovací poukázka za každou 

odpracovanou směnu v hodnotě 90 Kč, 

přičemž příspěvek zaměstnavatele činí 

49 Kč.

Stravovací poukázka za každou 

odpracovanou směnu v hodnotě 90 Kč, 

přičemž příspěvek zaměstnavatele činí 

49 Kč.

Příspěvek na 

sportovní, rekreační 

a wellness aktivity

Dárkové poukázky v hodnotě 1200 Kč 

ročně.

Dárkové poukázky v hodnotě 1200 Kč 

ročně.

Dárkové poukázky v hodnotě 1400 Kč 

ročně.

Dárkové poukázky v hodnotě 1600 Kč 

ročně.

Příspěvek na 

penzijní připojištění

Příspěvek rovnající se individuálnímu 

příspěvku zaměstnance do penzijního 

fondu, maximálně 4,5 % ze základní 

mzdy zaměstnance, přičemž maximální 

vyplacená částka je 2000 Kč.

Příspěvek rovnající se individuálnímu 

příspěvku zaměstnance do penzijního 

fondu, maximálně 6 % ze základní mzdy 

zaměstnance, přičemž maximální 

vyplacená částka je 2000 Kč.

Příspěvek rovnající se individuálnímu 

příspěvku zaměstnance do penzijního 

fondu, maximálně 7 % ze základní mzdy 

zaměstnance, přičemž maximální 

vyplacená částka je 2000 Kč.

Příspěvek rovnající se individuálnímu 

příspěvku zaměstnance do penzijního 

fondu, maximálně 8 % ze základní mzdy 

zaměstnance, přičemž maximální 

vyplacená částka je 2000 Kč.

Placené pracovní 

volno - porod

Pracovní volno s náhradou mzdy na 

jeden den při narození dítěte k účasti při 

porodu manželky (družky).

Pracovní volno s náhradou mzdy na 

jeden den při narození dítěte k účasti při 

porodu manželky (družky).

Pracovní volno s náhradou mzdy na 

jeden den při narození dítěte k účasti při 

porodu manželky (družky).

Pracovní volno s náhradou mzdy na 

jeden den při narození dítěte k účasti při 

porodu manželky (družky).

Placené pracovní 

volno - zdravotní 

indispozice

- - -

Pracovní volno s náhradou mzdy ve výši 

průměrného výdělku na celkem 3 dny v 

kalendářním roce.

Odměna za 

dárcovství krve

Dárkové poukázky v hodnotě 300 Kč 

za 10 odběrů, 600 Kč za 20 odběrů, 

900 Kč za 30 odběrů, a analogicky dále. 

Za 80 a každých dalších 10 odběrů je 

vypláceno 2500 Kč v dárkových 

poukázkách.  

Dárkové poukázky v hodnotě 300 Kč 

za 10 odběrů, 600 Kč za 20 odběrů, 

900 Kč za 30 odběrů, a analogicky dále. 

Za 80 a každých dalších 10 odběrů je 

vypláceno 2500 Kč v dárkových 

poukázkách.  

Dárkové poukázky v hodnotě 300 Kč 

za 10 odběrů, 600 Kč za 20 odběrů, 

900 Kč za 30 odběrů, a analogicky dále. 

Za 80 a každých dalších 10 odběrů je 

vypláceno 2500 Kč v dárkových 

poukázkách.  

Dárkové poukázky v hodnotě 300 Kč 

za 10 odběrů, 600 Kč za 20 odběrů, 

900 Kč za 30 odběrů, a analogicky dále. 

Za 80 a každých dalších 10 odběrů je 

vypláceno 2500 Kč v dárkových 

poukázkách.  

Odměna za aktivní 

účast při zlepšování - 

Kaizeny

Vyplácená částka činí 100 - 500 Kč po 

zdanění, výjimečně je možné vyplatit i 

vyšší odměnu.

Vyplácená částka činí 100 - 500 Kč po 

zdanění, výjimečně je možné vyplatit i 

vyšší odměnu.

Vyplácená částka činí 100 - 500 Kč po 

zdanění, výjimečně je možné vyplatit i 

vyšší odměnu.

Vyplácená částka činí 100 - 500 Kč po 

zdanění, výjimečně je možné vyplatit i 

vyšší odměnu.

Odměna za aktivní 

pomoc při 

vyhledávání nového 

zaměstnance

Odměna je vyplácena pro společností 

vybraná pracovní místa. Odměna činí 

10000 Kč, pokud doporučený nový 

zaměstnanec setrvá v pracovním poměru 

více než 6 měsíců. Odměna činí 500 Kč, 

pokud odejde po zkušební době a dříve 

než 6 měsíců od data nástupu.

Odměna je vyplácena pro společností 

vybraná pracovní místa. Odměna činí 

10000 Kč, pokud doporučený nový 

zaměstnanec setrvá v pracovním poměru 

více než 6 měsíců. Odměna činí 500 Kč, 

pokud odejde po zkušební době a dříve 

než 6 měsíců od data nástupu.

Odměna je vyplácena pro společností 

vybraná pracovní místa. Odměna činí 

10000 Kč, pokud doporučený nový 

zaměstnanec setrvá v pracovním poměru 

více než 6 měsíců. Odměna činí 500 Kč, 

pokud odejde po zkušební době a dříve 

než 6 měsíců od data nástupu.

Odměna je vyplácena pro společností 

vybraná pracovní místa. Odměna činí 

10000 Kč, pokud doporučený nový 

zaměstnanec setrvá v pracovním poměru 

více než 6 měsíců. Odměna činí 500 Kč, 

pokud odejde po zkušební době a dříve 

než 6 měsíců od data nástupu.

Odměna při 

odchodu do 

důchodu

Výše odměny činí 5000 Kč. Odměna je 

vyplácena, pokud pracovní poměr trval 

nepřetržitě minimálně 5 let.

Výše odměny činí 5000 Kč. Odměna je 

vyplácena, pokud pracovní poměr trval 

nepřetržitě minimálně 5 let.

Výše odměny činí 5000 Kč. Odměna je 

vyplácena, pokud pracovní poměr trval 

nepřetržitě minimálně 5 let.

Výše odměny činí 5000 Kč. Odměna je 

vyplácena, pokud pracovní poměr trval 

nepřetržitě minimálně 5 let.

Odměna při 

pracovním výročí

Výše odměny činí 3000 Kč za 15 

nepřetržitě odpracovných let, 4000 Kč 

za 20 let, 6000 Kč za 25 let, 10000 Kč 

za 30 let. 

Výše odměny činí 3000 Kč za 15 

nepřetržitě odpracovných let, 4000 Kč 

za 20 let, 6000 Kč za 25 let, 10000 Kč 

za 30 let. 

Výše odměny činí 5000 Kč za 15 

nepřetržitě odpracovných let, 6000 Kč 

za 20 let, 8000 Kč za 25 let, 12000 Kč 

za 30 let. 

Výše odměny činí 2000 Kč za 10 

nepřetržitě odpracovných let, 5000 Kč 

za 15 let, 6000 Kč za 20 let, 8000 Kč 

za 25 let, 12000 Kč za 30 let, přičemž v 

roce 2016 bude odměna za 10 odprac. 

let vyplacena i těm, jejichž pracovní 

poměr vznikl v letech 2002 - 2005.

2013 2014 2015 2016


