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ÚVOD 

 

Kdyţ vyjdeme z toho, ţe lidé větší část svého „času v bdělém stavu“ stráví na 

pracovišti, pak pracovní spokojenost či nespokojenost má velký význam. Člověk je 

totiţ spokojený jen tehdy, kdyţ své vlastní pohnutky, potřeby, zájmy a motivy můţe 

uspokojovat i v pracovní oblasti. Výzkumy potvrzují, ţe většina lidí jiţ nepracuje 

výhradně proto, „aby vydělala peníze“, nýbrţ také chtějí mít pocit, ţe konají něco 

uţitečného, působit na pracovišti, kde vládnou dobré mezilidské vztahy, být 

pověřováni úkoly, které odpovídají jejich schopnostem, ve své činnosti se 

„seberealizovat“ apod. 

 

Kaţdá státní organizace, soukromá firma nebo malý podnikatel si přejí mít 

takové zaměstnance, kteří jsou jí oddáni. Proto je důleţité mít spokojené a 

motivované zaměstnance, na rozdíl od nespokojených a nemotivovaných 

zaměstnanců, kteří mohou znamenat pro firmu nebezpečí. Aby tomuto nebezpečí 

předcházeli,  je účelné zjišťovat spokojenost zaměstnanců. 

Svou diplomovou práci jsem vypracovala ve spoluprác i s Úřadem práce 

v Ostravě, kde jsem byla zaměstnána 8 let. 

Ve své první části diplomové práce, části teoretické, jsem se věnovala 

objasnění pojmů jako je motivace, teorie motivace, co je to práce, pracovní 

spokojenost, měření pracovní spokojenosti. Dále jsem představila Úřad práce 

v Ostravě a jeho současnou organizační strukturu. 

Ve své druhé části diplomové práce, části analytické, jsem se snaţila zjistit 

pracovní spokojenost zaměstnanců Úřadu práce v Ostravě pomocí dotazníkového 

šetření a navrhnout řešení k většímu uspokojení z práce zaměstnanců Úřadu práce 

v Ostravě. 

Cílem mé diplomové práce bylo zmapování pracovní spokojenosti 

zaměstnanců Úřadu práce v Ostravě pomocí dotazníkového šetření, na jehoţ 

základě budou  navrţena moţná opatření a doporučení. 
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1. TEORETICKO-METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

 

1.1 Motivace 

 

Slovo motivace má původní význam v latinském „movere“- hýbati, pohybovati  

a vyjadřuje vnitřní hybné síly (pohnutky, motivy), které aktivují, směrují a udrţují 

lidské chování, respektive jednání i proţívání.  

  

Motivovat znamená: 

 vyvolat určitou aktivitu, 

 udrţovat tuto aktivitu po určitou potřebnou dobu, 

 směrovat ji k poţadovanému cíli, 

 a vyvíjet tuto aktivitu uvědoměle. 

 

Motiv 

představuje jednotlivou vnitřní pohnutku, sílu, která lidskou činnost orientuje, 

aktivizuje  a udrţuje.  

 

Stimulace 

takové vnější hybné síly, které působením na psychiku člověka vyvolávají, 

prostřednictvím změny jeho motivace, i určitou změnu v jeho chování a  jednání.  

 

Stimul 

Jakýkoliv vnější  podnět, který vyvolává určité změny v motivaci člověka.  

 

Zdroje motivace – skutečnosti, faktory, které motivaci vytvářejí. Mohou být vnitřní a 

vnější povahy: 

a)vnitřní (intrapsychické podněty, impulsy) – potřeby, zájmy, postoje, hodnoty a 

hodnotové orientace, ideály, aspirace, osobní cíle apod. 

 

b)vnější (z vnějšku přicházející podněty, incentivy) – hmotné prostředky,  pracovní a 

ţivotní podmínky aj. 
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Proces motivace 

Model motivace bývá nejčastěji prezentován v souvislosti s potřebami, cíli a 

očekáváním jedinců. 

 

Obrázek 1.1: Proces motivace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zdroj: Bláha, Jiří; Kaňáková, Zdeňka; Kovács, Jan. Průvodce řízením lidí pro 

malé a střední podnikání. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava, 2003. 93 s. ISBN 80-248-0501-4. 

 

Kdyţ vyjdeme z toho, ţe lidé větší část svého „času v bdělém stavu“ stráví na 

pracovišti, pak pracovní spokojenost či nespokojenost má velký význam. Člověk je 

totiţ spokojený jen tehdy, kdyţ své vlastní pohnutky, potřeby, zájmy a motivy můţe 

uspokojovat i v pracovní oblasti. Výzkumy potvrzují: většina lidí jiţ nepracuje 

výhradně proto, „aby vydělala peníze“, nýbrţ také chtějí: 

 

 mít pocit, ţe konají něco uţitečného, 

 působit na pracovišti, kde vládnou dobré mezilidské vztahy, 

 být pověřováni úkoly, které odpovídají jejich schopnostem, 

 ve své činnosti se „seberealizovat“ atd. 
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Z vlastní zkušenosti kaţdý ví, ţe existují rozmanité potřeby, které si zdaleka 

nejsou rovnocenné. Psychologové hovoří o „hierarchii potřeb“ (Maslow) nebo o 

„struktuře potřeb“ jednotlivých lidí. Kromě toho potřeby a motivy se mohou podle 

situace, věku apod. měnit. 

 

Manaţeři mohou působit na psychiku jednotlivců i pomocí tzv. vnějších 

stimulů. Jsou to takové vnější hybné síly, které působením na psychiku člověka 

vyvolávají, prostřednictvím změny jeho motivace, i určitou změnu v jeho chování a 

jednání. Stimuly mohou mít rozmanité podoby a formy, z nichţ ty nejdůleţitější 

zachytává  následující obrázek. [3] 

Obrázek 1.2: Stimulace jako nástroj ovlivňování lidí 

 

Zdroj: Bláha, Jiří; Kaňáková, Zdeňka; Kovács, Jan. Průvodce řízením lidí pro malé a 

střední podnikání. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, 2003. 93 s. ISBN 80-248-0501-4.  
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1.1.1 Teorie motivace 

Přístupy k motivaci jsou zaloţeny na teoriích motivace. Nejvlivnějšími teoriemi jsou:  

 

 teorie instrumentality, která tvrdí, ţe odměny nebo tresty (politika cukru 

a biče) slouţí jako prostředek k zabezpečení toho, aby se lidé choval i 

nebo konali ţádoucím způsobem, 

 teorie zaměřené na obsah, které se zaměřují na obsah motivace. Tvrdí, 

ţe motivace se v podstatě týká podnikání kroků za účelem uspokojení 

potřeb. Autory této teorie byli Maslow a Herzberg, kteří ve svém 

dvoufaktorovém modelu vyjmenovali potřeby, které nazvali 

„satisfaktory“, 

 teorie zaměřené na proces, které se zaměřují na psychologické 

procesy ovlivňující motivaci a související s očekáváními (Vroom), cíli 

(Latham a Locke) a vnímáním spravedlnosti (Adams). 

 

1.1.1.1 Teorie instrumentality 

„Instrumentalita“ je přesvědčení, ţe pokud uděláme jednu věc, povede to 

k věci jiné. Ve své nejhrubší podobě teorie instrumentality tvrdí, ţe lidé pracují pouze 

pro peníze. 

Teorie se objevila ve druhé polovině 19. století v souvislosti s důrazem na 

potřebu zracionalizovat práci a s důrazem na ekonomické výsledky. Tato teorie se 

domnívá, ţe člověk bude motivován k práci, jestliţe odměny a  tresty budou přímo 

provázány s jeho výkonem; tudíţ odměny jsou závislé na skutečném výkonu.   

Teorie instrumentality má své kořeny v taylorismu, tj. v Taylorových metodách 

vědeckého řízení. Ten napsal: „ Je nemoţné přimět během jakkoliv dlouhé doby 

dělníky, aby pracovali pilněji neţ průměrný člověk v jejich okolí, pokud jim to nezajistí 

značné a permanentní zvýšení jejich peněţní odměny“. [2] 
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1.1.1.2 Teorie zaměřené na obsah (teorie potřeb) 

Základem těchto teorií je přesvědčení, ţe obsah motivace tvoří potřeby. 

Neuspokojená potřeba vytváří napětí a stav nerovnováhy. K opětovnému nastolení 

rovnováhy je třeba rozpoznat cíl, který uspokojí tuto potřebu a zvolit způsob chování, 

který povede k dosaţení uvedeného cíle. Kaţdé chování je tak motivováno 

neuspokojenými potřebami. 

Teorii potřeb původně vytvořil Maslow (1954), který vytvořil koncepci 

hierarchie potřeb, o níţ ověřil, ţe je základem osobnosti. Herzbergův dvoufaktorový 

model nelze v přísném slova smyslu označit za teorii potřeb, ale Herzberg opravdu 

identifikoval řadu základních potřeb. [2] 

 

Maslowova hierarchie potřeb 

Maslow se domníval, ţe existuje pět hlavních kategorií potřeb, které jsou společné 

pro všechny lidi, a to počínaje základními fyziologickými potřebami přes potřeby 

jistoty a bezpečí, sociální potřeby a potřeby uznání aţ k potřebám seberealizace, 

nejvyšším ze všech. Maslowova hierarchie potřeb je následující:  

1. fyziologická potřeba – potřeba kyslíku, potravy a vody 

2. potřeba jistoty a bezpečí – potřeba ochrany proti nebezpečí a nedostatku 

uspokojování  fyziologických potřeb 

3. potřeba sociální – potřeba lásky, přátelství a akceptace jako příslušníka skupiny 

4. potřeba uznání – potřeba mít stabilní a pevné vysoké hodnocení sebe sama 

(sebeúctu) a být respektován ostatními (prestiţ) 

5. potřeba seberealizace (sebenaplnění) – potřeba rozvíjet schopnosti, dovednosti [7] 

 

Herzbergův dvoufaktorový model 

Dvoufaktorový model satisfaktorů (motivačních faktorů, motivátorů) a dissatisfaktorů 

(udrţovacích, hygienických faktorů) vypracoval Herzberg a kol. (1957) na základě 

zkoumání zdrojů spokojenosti či nespokojenosti s prací u účetních a techniků. 

Předpokládalo se, ţe lidé jsou schopni přesně označit a sdělit podmínky, které je při 

jejich práci uspokojují nebo neuspokojují. [2] 
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1.1.1.3 Teorie zaměřené na proces 

V teoriích zaměřených na proces se klade důraz na psychologické procesy 

nebo síly, které ovlivňují motivaci, i na základní potřeby. Jsou známy jako kognitivní 

(poznávací) teorie, protoţe se zabývají tím, jak lidé vnímají své pracovní prostředí a 

způsoby, jak je interpretují a chápou.  

Teorie, které jsou zaměřeny na proces (kognitivní teorie) mohou být pro 

manaţery nepochybně uţitečnější neţ teorie potřeb, protoţe poskytují realističtější 

vodítko pro metody motivování lidí. Příslušnými procesy jsou: 

 očekávání (expektační teorie) – expektace = pravděpodobnost, ţe čin nebo 

úsilí povedou k určitému výsledku, 

 dosahování cílů (teorie cíle) – pan Latham a Lock zformulovali teorii cíle, která 

tvrdí, ţe motivace a výkon jsou vyšší, jsou-li jednotlivcům stanoveny specifické 

cíle, jsou-li tyto cíle náročné, ale přijatelné, a existuje-li odezva (zpětná vazba) 

na výkon, 

 pocity spravedlnosti (teorie spravedlnosti) – teorie spravedlnosti se zabývá 

tím, jak lidé vnímají, jakým způsobem se s nimi v porovnání s jinými lidmi 

zachází. Spravedlivé zacházení znamená, ţe je s člověkem jednáno stejně 

jako s jinou skupinou lidí nebo jako s odpovídající jinou osobou. Spravedlnost 

se týká pocitů a vnímání a vţdy jde o porovnávání. [2] 

  



10 
 

1.2. Práce 

Práce je účelové vynakládání úsilí a aplikace znalostí a dovedností. Většina 

lidí pracuje, aby si vydělávala na ţivobytí. Lidé ale také pracují kvůli uspokojení 

dalších potřeb, které jim práce přináší. Například kvůli uspokojení, ţe dělají něco 

uţitečného, kvůli pocitu úspěchu, uznání, kvůli pocitu moci a zařazení do společnosti.  

 

1.2.1 Podmínky práce 

1.2.1.1 Práce a ţivotní prostředí 

Pod pojmem pracovní prostředí se rozumí soubor činitelů působících na 

činnost člověka v určitém prostoru anebo také soubor podmínek, za jakých se 

uskutečňuje pracovní proces. Tyto činitele, např. světlo, hluk, mikroklimatické 

podmínky, pracovní prostředky, osobní pomůcky, technické zařízení pracoviště 

apod., mají být v souladu zejména s fyziologickými , hygienickými, psychologickými  

a estetickými poţadavky pracovníků. 

Pracovní prostředí je třeba záměrně upravovat tak, aby optimálně působilo na 

lidské smysly a jejich prostřednictvím na jednání, myšlení a city člověka. Znamená to, 

ţe je potřeba zajistit nejvhodnější a člověku nejpříjemnější pracovní podmínky, které 

by umoţňovaly vysokou produktivitu lidské práce a současně pracovní pohodu.  

 

Řešení pracovního prostředí v sobě zahrnuje: 

 poznávání potřeb a poţadavků člověka, 

 poznávání úrovně a účinků hmotného prostředí na práci a na zdraví člověka.  

 

Úroveň pracovního prostředí je dána zejména: 

 materiálními, technicko-technologickými podmínkami (úroveň nástrojů a 

zařízení, mikroklima, fyzická a psychická zátěţ apod.), 

 sociálními podmínkami (mezilidské vztahy, sociální klima, vztahy vedoucích 

s podřízenými), 

 organizačními podmínkami (organizace práce, systém informačních toků, 

pravidla pracovních činností apod.), 

 subjektivními činiteli (úroveň znalostí a schopností pracovníka, kulturní úroveň 

pracovníka, hygienické návyky apod.). [8] 
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1.2.1.2 Fyzikálně chemické podmínky 

Negativní vliv fyzikálně chemických podmínek na člověka lze rozdělit na 

obtěţující, rušivé a škodlivé vlivy hluku a vibrací, osvětlení, teploty, prachu a 

chemických škodlivin. 

Fyzikální podmínky mohou ovlivňovat projevy člověka. Jsou-li měřítkem 

pocity, pak je moţno odlišit pohodu od nepohody, tzn. příjemné podmínky od 

nepříjemných podmínek aţ obtěţujících. 

Poznání obtěţujícího, rušivého a škodlivého vlivu fyzikálních podmínek na 

člověka je nezbytným předpokladem k vytvoření takového prostředí, kde jsou 

zaručeny optimální podmínky pro práci. 

Hluk je na pracovištích určitého druhu nejen činitelem rušivým, ale i 

ohroţujícím zdraví. Z hlediska vztahu „člověk-stroj“ je třeba uvést nadměrnou 

hlučnost jako činitele pracovního prostředí, který můţe podstatně ovlivnit přesný a 

rychlý průběh činnosti člověka. [8] 

1.2.1.3 Bezpečnost práce 

Bezpečnost práce je závislá na:  

 výkonových moţnostech člověka (způsobilosti) zahrnujících: charakterové 

vlastnosti (zodpovědnost), připravenost (znalosti a zkušenosti), tělesné, 

smyslové a duševní předpoklady, 

 poţadavcích práce zahrnujících: druh pracovní činnosti, pracovní situace, 

pracovní předpisy. [8] 

1.2.2 Spokojenost s prací 

Termín „spokojenost s prací“ se týká postojů a pocitů, které lidé mají ve vztahu 

ke své práci. Pozitivní a příznivé postoje k práci signalizují spokojenost s prací. 

Negativní  a nepříznivé postoje k práci pak signalizují nespokojenost s prací. 

 

1.2.3 Faktory ovlivňující spokojenost s prací 

Úroveň spokojenosti s prací je ovlivňována vnitřními a vnějšími motivačními 

faktory, kvalitou řízení, sociálními vztahy s pracovní skupinou a mírou, v jaké jsou 

jedinci ve své práci úspěšní nebo neúspěšní. Purcell a kol. (2003) se domnívají, ţe 

ke správnému a uvědomělému chování, které přispívá k úspěšnosti firmy, 

nejpravděpodobněji dochází tehdy, jsou-li pracovníci dobře motivovaní, mají pocit 
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závazku k organizaci (jsou ji oddáni) a práce jim přináší vysokou míru uspokojení. 

Jejich výzkum zjistil, ţe hlavními faktory ovlivňujícími spokojenost s prací jsou 

příleţitosti ke kariéře, moţnost ovlivňovat svou práci, týmová práce a podnětnost a 

náročnost práce. [2] 

 

1.2.4 Pracovní výkonnost 

Výsledek určité pracovní činnosti člověka, dosaţený v daném čase a za 

daných podmínek, bývá označován jako výkon pracovníka. Lidé podávají za stejné 

situace různé výkony, ale i výkon jednotlivce se v poměrně krátkých časových 

intervalech můţe značně měnit. Protoţe se kaţdý výkon nedá měřit ztrátou energie 

za určitou dobu, bývá výhodnější zabývat se spíše pracovní výkonností. 

Pracovní výkonnost  se mění v závislosti na mnoţství a namáhavosti řešených 

úkolů, v průběhu vykonávané pracovní činnosti, v průběhu směny, pracovního dne, 

v závislosti na ročním období apod. 

Obecně lze říci, ţe výkonnost pracovníků ovlivňuje celá řada činitelů, jeţ 

mohou být objektivní či subjektivní povahy. Bývají různě členěny. Typické (podle 

Provazníka a kol., 1993) bývá jejich dělení na: 

 technické, ekonomické a organizační podmínky (úroveň technického vybavení 

pracoviště, strojů, nástrojů, uplatňované technologické postupy, úroveň 

hygieny a bezpečnosti práce, vnější fyzikálně chemické podmínky pracovního 

prostředí, pracovní doba, směnnost apod.), 

 společenské podmínky (pozice pracovníka v profesi a ve společnosti, úroveň 

a kvalita sociálních vztahů na pracovišti, komunikace mezi pracovníky na 

pracovišti apod.), 

 osobní determinanty pracovníka (tělesné a duševní předpoklady pracovníka, 

odborná připravenost, úroveň jeho kvalifikace, osobnostní vlastnosti, motivace 

k práci, zdravotní stav pracovníka – tělesný i psychický, apod.), 

 situační podmínky (rodinné či osobní události – nehody, úrazy, konflikty na 

pracovišti, podnikové vlivy – inovace výroby, reorganizace, apod). [8] 
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1.2.5 Spokojenost s prací a výkon 

Lze říci, ţe to, co vede k vysokému výkonu, není spokojenost s prací, ale 

naopak vysoký výkon, co vede ke spokojenosti s prací, a ţe spokojený pracovník 

není nutně produktivním pracovníkem, a ten, kdo odvádí hodně práce, nemusí nutně 

být spokojeným pracovníkem. Lidé jsou motivováni k tomu, aby dosahovali určitých 

cílů, a budou spokojeni, kdyţ těchto cílů dosáhnou zlepšeným výkonem. Lidé 

dokonce mohou být spokojenější, kdyţ jsou pak odměňováni odměnami 

přicházejícími zvnějšku nebo vnitřně pociťovanými odměnami souvisejícími s pocitem 

úspěšnosti.  Lze také říci, ţe někteří lidé mohou být sami o sobě spokojeni se svou 

prací, ale nebudou nijak inspirováni k tomu, aby pracovali pilněji nebo lépe. Mohou si 

najít jiné způsoby, jak uspokojovat své potřeby. [1] 

Obrázek 1.3: Některé moţné vztahy mezi uspokojením z práce a pracovním 

výkonem  

 

Zdroj: převzato z Judge a kol., 2001 
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1.2.6 Měření uspokojení z práce 

Existuje mnoho měřítek uspokojení z práce, například pouţívaný index popisu 

práce (Job Description Index – JDI; Smith a kol., 1969), stupnice uspokojení z práce 

(Job Satisfaction Scales, Warr a kol., 1979) a stupnice uspokojení z práce v rámci 

indikátoru stresu z povolání (Occupational Stress Indicator – OSI; Cooper a kol., 

1987). Všechna tato měřítka zahrnují otázky či výroky, díky nimţ lze u respondentů 

indikovat, co si myslí a jak se cítí ve vztahu ke své práci celkově (tzv. globální 

uspokojení) nebo o jejich specifických aspektech – výše mzdy, pracovní aktivity, 

pracovní podmínky, kariérní moţnosti, vztahy s nadřízenými a kolegy (tzv. 

uspokojení z jednotlivých aspektů). [1] 

Obrázek 1.4: Příklad měření uspokojení z práce z indikátoru stresu z povolání (OSI)
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1.2.7 Zkoumání spokojenosti s prací 

Úroveň spokojenosti s prací lze také zkoumat pomocí anket. Existují čtyři metody 

jejich realizace: 

 pouţití strukturovaných dotazníků – ty mohou být rozdány všem 

pracovníkům nebo jen určitému vzorku. Dotazníky mohou být 

standardizované nebo mohou být vytvořeny speciálně pro danou 

organizaci. Výhodou standardizovaných dotazníků je to, ţe byly 

důkladně vyzkoušeny a v mnoha případech jsou k dispozici normy, 

s nimiţ lze porovnávat výsledky. Lze provádět i benchmarking 

(porovnávání) s jinými organizacemi, 

 pouţití rozhovorů – můţe jít o rozhovory, které pouţívají otázky 

s otevřeným koncem nebo rozhovory jdoucí do hloubky, při nichţ je 

moţné zcela volně diskutovat o širokém okruhu záleţitostí, nebo to 

mohou být polostrukturované rozhovory, které pouţívají seznam bodů, 

jichţ se má rozhovor týkat. Dává se přednost individuálním 

rozhovorům, protoţe ty s větší pravděpodobností odhalí skutečné 

názory, jsou však drahé a časově náročné, 

 kombinace dotazníku a rozhovoru – to je ideální způsob, protoţe 

kombinuje údaje získané z dotazníků  a údaje z rozhovorů. Alternativní 

cestou je nechat nějakou skupinu lidí zodpovědět dotazníky a pak 

s touto skupinou diskutovat o odpovědích na kaţdou otázku. Umoţňuje 

to zpracovat kvantitativní analýzu na základě dotazníků a zároveň to 

umoţňuje skupině vyjádřit své pocity obšírněji, 

 vyuţití diskusních skupin – diskusní skupina zaměřená na určité 

záleţitosti je reprezentativním vzorkem pracovníků, jejichţ postoje a 

názory týkající se organizace a jejich práce se šetří. Podstatnými rysy 

takové diskusní skupiny jsou strukturovanost, informovanost a 

důvěrnost. [2] 
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1.2.8 Spokojenost a pracovní chování  

Bylo by logické očekávat, ţe vysoká pracovní spokojenost je v přímo 

úměrném vztahu s takovým pozitivním pracovním chováním, jehoţ důsledkem je 

vysoká produktivita, nízké absentérství a nízká fluktuace. Manaţeři se domnívali, ţe 

ovlivňování faktorů, které příznivě utvářejí spokojenost a dosahování vyšší 

spokojenosti se příznivě promítne v pracovním chování. Ukázalo se však, ţe tento 

vztah není vţdy ani přímý, ani jednoduchý. [8] 

V jednoduché podobě lze tento vztah vyjádřit na obr. 1.5 (upraveno podle Moorhead, 

Griffin, 1989).  

 

Obrázek 1.5: Příčiny a důsledky pracovní spokojenosti/nespokojenosti 

 

 

Zdroj: Štikar, J., Rymeš, M., Riegel, K., Hoskovec, J. Základy psychologie práce a 

organizace. 1. vydání. Havlíčkův Brod, 1996. ISBN 80-7184-091-2. 

 

Ve vztahu spokojenosti v práci a absentérství se doposud prokázala nejsilnější 

závislost. Vyšší pracovní spokojenost je předpokladem pro niţší absentérství 

pracovníků. Opakující se absentérství je signálem potenciální fluktuace.  

Dosavadní výzkumy poukazují na pozitivní vztahy mezi spokojeností a 

stabilitou pracovníků v organizaci, a nespokojeností ve vazbě na fluktuaci. 

Nespokojenost odráţí ztrátu zájmu o vykonávanou činnost, kterou pracovník řeší 

odchodem z organizace. [8] 
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2. CHARAKTERISTIKA ÚŘADU PRÁCE V OSTRAVĚ 

2.1 Úřad práce v Ostravě 

Úřad práce v Ostravě začal působit jako jeden z prvních v České republice 

(vznikl dne 24. srpna 1990) a hned od počátku své existence se musel potýkat 

s největším počtem nezaměstnaných ze všech okresů České republiky. Činnost 

úřadu práce byla zabezpečována 17 zaměstnanci, kteří se zaměřovali pouze na 

zprostředkování zaměstnání a kontakty se zaměstnavateli.  

Do konce roku 1990 byly vytvořeny podmínky pro zajištění dalších činností a 

úkolů úřadu práce, a to v oblasti hmotného zabezpečení nezaměstnaným, aktivní 

politiky zaměstnanosti, analýzy trhu práce, kontroly dodrţování pracovněprávních 

předpisů zaměstnavateli, informatiky a ekonomických činností, počet zaměstnanců 

byl zvýšen na 46. Postupně se také dotvářely útvary poradenství a rekvalifikace. 

Od listopadu 1992 začal Úřad práce v Ostravě jako první v České republice 

zařazovat evidované uchazeče o zaměstnání do profesně odvětvových skupin 

(jejichţ rozdělení uvádím v tabulce  2.1), za účelem zkvalitnění zprostředkovatelské a 

poradenské činnosti. Od ledna 1995 byla zahájena činnost Informačního střediska 

pro zaměstnavatele a v dubnu 1996 bylo vybudováno Informační a poradenské 

středisko pro volbu a změnu povolání. 

Tabulka č.2.1: Profesně odvětvové skupiny 

Číslo sk. Odvětví 

POS 1 Průmysl: paliva a energetika, hutnictví, chemie, strojírenství, 

elektrotechnika, stavební hmoty, dřevozpracující, sklo a keramika, textil, 

koţedělný a obuvnický, potravinářský 

POS 2 Stavebnictví, zemědělství, rybářství, lesnictví, doprava a spoje 

POS 3 Obchod, sluţby, věda a výzkum, školství, kultura, zdravotnictví, správa, 

soudnictví, prokuratura, arbitráţ, tisk, umění, sport a tělovýchova, soc. 

péče, církev 

POS 4 Ostatní, základní, gymnázia, ekonomické zaměření, mladiství 

POS 5 Všichni občané se změněnou pracovní schopností. 

 

V souvislosti se stále narůstající nezaměstnaností a zvýšením počtu uchazečů 

o zaměstnání připadajících na jednoho zprostředkovatele, byla 1. srpna 2000 

otevřena jiţ čtvrtá pobočka ve Vítkovicích. 
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2.2 Současná organizační struktura Úřadu práce v Ostravě 

Úřad práce v Ostravě byl zřízen zakládací listinou Ministerstva práce a 

sociálních věcí České republiky na základě zákonného opatření předsednictva 

České národní rady č. 306/1990 Sb., o zřízení úřadu práce. Čtyři pobočky (v 

Moravské Ostravě, Zábřehu, Porubě a Vítkovicích) zajišťují zprostředkování 

zaměstnání a rozhodují o poskytování hmotného zabezpečení uchazečů o 

zaměstnání s trvalým bydlištěm v ostravských městských obvodech. Výjimkou jsou 

nezaměstnaní občané se změněnou pracovní schopností a mladiství, kteří docházejí 

výhradně na pobočku Ostrava, na ul. 30. Dubna 2C. 

Organizační strukturu Úřadu práce v Ostravě tvoří organizační útvary, kterými 

jsou útvar ředitelky, odbory, pobočky a oddělení (viz. příloha č.1 ). 

 

 

Útvar  ředitelky 

Ředitelka 

 koncepčně řeší zabezpečení státní politiky zaměstnanosti na území města 

Ostravy, koordinuje a řídí činnost a práci podřízených útvarů a zaměstnanců. 

Sekretariát 

 zabezpečuje veškeré administrativní, organizační, evidenční a písařské práce 

spojené s činností ředitelky, zabezpečuje úkoly v oblasti organizace a řízení 

(vnitřní správy) ÚPO, 

 zabezpečuje přípravu organizačních a řídicích norem a jejich aktualizaci.  

Oddělení personální 

 zajišťuje komplexně personální agendu, 

 vede personální evidenci a s tím související výkazy, vydává dokumenty 

zaměstnancům, 

 zabezpečuje usměrňování  prostředků na platy a personální plánování, 

 provádí rozbory vynakládání  prostředků na platy a navrhuje opatření, 

 řeší odměňování a motivaci zaměstnanců včetně tvorby mzdových předpisů, 

 vyhotovuje, kontroluje a ukládá účetní doklady z oblasti mezd a FKSP, 

 připravuje podklady pro kolektivní vyjednávání a uzavírání kolektivní smlouvy,  

 vede agendu půjček z FKSP. 
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Interní auditor 

 zabezpečuje nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací 

a vnitřního kontrolního systému na ÚPO. 

 

Odbor trhu práce  

Oddělení analýz a prognóz 

Mezi základní činnosti odboru patří:  

 provádí poradenskou a informační činnost ve všech svěřených agendách, 

 spolupracuje s obcemi, státními orgány, odbory a dalšími institucemi 

regionálního významu, 

 sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce včetně zpracovávání vývoje 

zaměstnanosti, navrhuje opatření k ovlivňování nabídky a poptávky na trhu 

práce. Za tím účelem vyţaduje od zaměstnavatelů informace o jejich 

záměrech ve vývoji zaměstnanosti, především o zamýšlených organizačních 

změnách a hromadném propouštění, 

 zpracovává komplexní analytické zprávy, prognózy, průřezová šetření a 

statistické údaje o trhu práce, 

 vede databázi povolení k zaměstnávání cizinců, 

 zprostředkovává zaměstnání občanů ČR do zahraničí na základě platných 

mezivládních dohod o vzájemném zaměstnávání občanů, 

 provádí evidenci, přijímání, rušení a aktualizaci databáze volných pracovních 

míst pro úsek zahraniční zaměstnanosti, 

 vede evidenci občanů EU, EHP a Švýcarska, 

 atd. 

Oddělení aktivní politiky zaměstnanosti 

 provádí poradenskou a informační činnost ve všech svěřených agendách 

zejména zaměstnavatelům, uchazečům o zaměstnání a zájemcům,  

 při plánování APZ spolupracuje se zaměstnavateli, Krajským úřadem 

Moravskoslezského kraje, Magistrátem města Ostravy a úřady městských 

obvodů, s obcemi, s orgány státní správy, odbory a dalšími institucemi 

regionálního významu, výchovně vzdělávacími zařízeními a poradním sborem 

ředitele úřadu práce, 
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 zpracovává kritéria, postupy a zásady k realizaci programu APZ, zpracovává 

program APZ, 

 připravuje, řídí, realizuje a hodnotí projekty týkající se tvorby pracovních míst 

s pomocí  APZ, uzavírá dohody, provádí jejich změny a kontroluje plnění 

těchto dohod včetně ověřování a schvalování podkladů pro úhradu finančních 

příspěvků, 

 zpracovává dokumentaci k vymáhání pohledávek APZ soudní cestou a k 

předání dohod místně příslušnému finančnímu úřadu, u kterých došlo 

k porušení rozpočtové kázně, 

 atd. 

Odbor ekonomický 

 Oddělení ekonomické 

Mezi základní činnosti odboru patří:  

 zajišťuje komplexní financování organizace (zřizování bankovních účtů, 

časové pouţití finančních prostředků, přidělování prostředků do fondů: FKSP, 

rezervního), 

 zabezpečuje mzdovou agendu, výpočty mezd, nemocenských dávek, daní a 

pojistného, provádění sráţek a zúčtování příspěvků, záloh a dalších sloţek 

mzdy, 

 provádí výplaty hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání, přípravu  

platebních dokladů, provádí exekuce na výplaty, financování  a účtování HZ, 

 zabezpečuje podklady z likvidací škod a činnost škodní komise, 

 zabezpečuje hotovostní styk s bankou a pokladní hotovostní operace, 

 atd. 

Oddělení hospodářské správy 

 zabezpečuje provoz budov, zabezpečovacích zařízení, ostrahy budov  a 

dalších sluţeb, které souvisí s provozem budov, 

 zajišťuje stravování, nákup stravenek a jiných cenin a jejich  distribuci,  

 zabezpečuje agendu podatelny a spisové sluţby, archivní sluţby, 

 zajišťuje činnost autoprovozu, 

 zabezpečuje komplexní správu majetku úřadu práce, 

 zabezpečuje přípravu podkladů pro uzavírání smluv, výběrových řízení, 

 atd. 
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Odbor kanceláře úřadu 

Vedoucí odboru 

 metodicky a odborně řídí oblast vnitřní správy ÚPO, oblast vymáhání 

pohledávek a součinností a oblast rozvoje sluţeb a spolupráce se 

zaměstnavateli v měnících se podmínkách na trhu práce (SEZAM), 

 koordinuje a řídí práci podřízených zaměstnanců, 

 zajišťuje agendu utajovaných skutečností. 

Právník 

 připravuje právní stanoviska a jiné právní materiály pro ředitelku ÚPO, 

 vykonává dílčí legislativní práce, právní činnosti a poradenství pro ÚPO a 

připravuje právní předpisy po obsahové a formální stránce, 

 zabezpečuje dodrţování právních předpisů při tvorbě řídících a organizačních 

norem ÚPO, 

 zabezpečuje a zodpovídá za nastavení a dodrţování právních postupů 

v oblasti vymáhání pohledávek ÚPO, zastupuje  ÚPO v oblasti vymáhání 

pohledávek na OSSP a stanovení výţivného  u soudu a zodpovídá za vedení 

soudních jednání, 

 poskytuje právní poradenství vedoucím odborů ÚPO v oblasti jejich činnosti 

včetně vypracování písemných stanovisek a návrhů řešení, 

 provádí konzultační a poradenské činnosti v oblasti ÚPO, 

 atd. 

BOZP a PO 

 zabezpečuje agendu BOZP a PO včetně školení, kontroly, vedení knih a 

předepsané dokumentace a součinnost s orgány PO a IBP, 

 zabezpečuje agendu CO, školení, vedení předepsané dokumentace, 

součinnost s orgány zabezpečujícími krizové řízení, 

 zajišťuje ochranu utajovaných skutečností, 

 zabezpečuje komplexně vzdělávání zaměstnanců ÚPO, 

 vede knihovnu odborné literatury a časopisů. 
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Tisková mluvčí 

 připravuje podkladové materiály pro jednání krajských orgánů a institucí, pro 

porady ředitelů úřadů práce MS kraje a České republiky, 

 zajišťuje komunikace s veřejností prostřednictvím vydávaných tiskových zpráv, 

organizuje tiskové konference a internetové stránky ÚPO, pravidelně měsíčně 

připravuje aktuální články pro týdeník “Ostravská radnice“, 

 zabezpečuje styk se sdělovacími prostředky, 

 obsahově a organizačně zabezpečuje jednání poradního sboru ÚPO.  

Oddělení exekucí a součinností 

 vymáhá pohledávky na dávkách státní sociální podpory vzniklé jejich 

neoprávněným pobíráním, 

 zpracovává návrhy na zahájení soudních řízení - výkony rozhodnutí soudem, 

 vydává rozhodnutí o povolení splátek u pohledávek na dávkách státní sociální 

podpory a provádí kontrolu splátkového reţimu dluţníků, 

 vede evidenci dluţníků na dávkách státní sociální podpory, 

 zpracovává návrhy na zahájení soudních řízení - výkon rozhodnutí, 

 sepisuje dohody o splátkách na pohledávkách výţivného po schválení 

ředitelkou a provádí kontrolu plnění splátkového reţimu dluţníků, 

 zpracovává návrhy na zahájení trestního řízení pro Policii ČR a zastupuje 

úřad práce při jednání na Policii ČR, 

 zabezpečuje součinnost s orgány státní správy a samosprávy a dalšími 

orgány a institucemi, 

 atd. 

Oddělení projektu SEZAM 

 koordinuje činností při zpracování analýz, výkladů, studií a prognóz vývoje 

trhu práce ve vymezené územní působnosti, 

 zpracovává ucelené metodiky jednotlivých klíčových aktivit ve vymezené 

územní působnosti v oblasti spolupráce úřadů práce a zaměstnavatelů, 

 zabezpečuje zpracování a distribuci informačních materiálů zaměřených na 

sluţby úřadů práce pro zaměstnavatele, 

 navrhuje regionální systém vhodných poradenských programů pro individuální  

a skupinové poradenství k zaměstnavatelům a hodnotí jejich dopady na 

politiku zaměstnanosti v regionu,  
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 navrhuje, na úrovni regionu, systém standardů kvality sluţeb zaměstnanosti 

ve vztahu k zaměstnavatelům, jeho ověřování, kontroly a definuje podmínky 

pro zvyšování odborné úrovně a profesní kvalifikace pracovníků sluţeb 

zaměstnanosti,  

 atd. 

Odbor poradenství   

Oddělení rekvalifikací 

 organizuje, zabezpečuje a usměrňuje rekvalifikace uchazečů  o zaměstnání  

včetně účasti ÚPO na rekvalifikacích zaměstnanců.  K tomuto účelu 

zpracovává programy rekvalifikací, připravuje dohody se vzdělávacími 

zařízeními, uchazeči o zaměstnání a zaměstnavateli a podle potřeby 

zpracovává příslušná opatření, 

 provádí poradenskou činnost v oblasti rekvalifikací, 

 kontroluje dodrţování uzavřených dohod včetně ověřování a schvalování  

podkladů pro úhradu finančních závazků ÚPO plynoucích z dohod, 

 spolupracuje při realizaci opatření v oblasti APZ. 

Oddělení poradenství 

 provádí individuální psychologické poradenství a bilanční diagnostiku  za 

účelem doporučení vhodného směru rekvalifikace, volby povolání  nebo 

zaměstnání, 

 provádí individuální a skupinové poradenství k volbě a změně povolání  pro 

veřejnost a uchazeče o zaměstnání včetně vedení databáze všech  typů 

vzdělávacích zařízení a jejího vyuţívání pro informačně  poradenskou činnost, 

spolupracuje se všemi vzdělávacími a dalšími  na vzdělávání 

zainteresovanými institucemi (IPS), 

 provádí skupinové poradenství v rámci Job klubů, realizuje skupinové  

aktivační a motivační programy pro dlouhodobě nezaměstnané a další  

rizikové skupiny, 

 provádí individuální poradenství pro samostatnou výdělečnou činnost  včetně 

případného doporučení do následného rekvalifikačního kurzu, 

 zabezpečuje spolupráci s kurátory, sociálními pracovníky ve státních i 

nestátních institucích při řešení problémů občanů v krizových  situacích. 
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Odbor kontrolní a právní 

Oddělení kontrolní 

 kontroluje dodrţování povinností vyplývající z právních předpisů o 

zaměstnanosti a ze zákona o ochraně zaměstnanců při platební  neschopnosti 

zaměstnavatel, 

 vede řízení o námitkách proti protokolu z kontroly v případě, ţe jim v plném 

rozsahu vyhoví. V ostatních případech připravuje pro ředitelku ÚPO 

rozhodnutí o námitkách, 

 za nesplnění povinností ze strany kontrolované osoby ukládá v průběhu 

kontroly ve správním řízení pořádkové pokuty a vyřizuje odvolání proti 

rozhodnutí v této věci, 

 za přestupky a správní delikty ukládá ve správním řízení pokuty, 

 činí úkony v odvolacím řízení ve věci uloţení pokuty za správní delikty a 

v řízení o mimořádných opravných  prostředcích, 

 přijímá podněty ke kontrole dodrţování povinností vyplývajících z právních 

předpisů ve vymezené působnosti ÚPO, 

 při výkonu kontroly spolupracuje s ostatními útvary ÚPO, dalšími kontrolními 

orgány i orgány samosprávy, 

 atd. 

Oddělení právní  

 zajišťuje sloţité právní agendy zejména v oblasti vymáhání pohledávek ÚPO, 

 zastupuje ÚPO u soudu, 

 metodicky řídí realizaci správního řízení v rámci ÚPO a tvorbu všech smluv 

a dohod uzavíraných ÚPO, 

 provádí poradenské sluţby v oblasti zaměstnanosti, 

 zavádí a udrţuje účinné kontrolní mechanizmy a řešení korupce nebo 

podvodu, 

 atd. 
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Pobočka Ostrava, Vítkovice, Poruba  a Zábřeh 

Oddělení rozhodování a evidence 

 poskytuje základní sociálněprávní informace v oblasti zaměstnanosti  

občanům a uchazečům, 

 informuje o moţnostech evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání  (včetně 

poţadovaných dokladů), 

 provádí prvotní registraci uchazečů či zájemců, zavádí údaje  do databáze 

OKPráce, 

 provádí základní poučení uchazečů o zaměstnání o jejich právech a 

povinnostech, 

 provádí základní pracovněprávní poradenství, 

 připravuje podklady pro zahájení správního řízení, kontroluje  náleţitosti z 

věcného hlediska, doplňuje a došetřuje stanovené  náleţitosti podkladů pro 

rozhodnutí v prvním stupni ve věci nároků  na hmotné zabezpečení, 

 jedná s uchazečem při zahajování správního řízení ve věcech nároků  na 

hmotné zabezpečení a doplňuje chybějící data do OKPráce, 

 atd. 

Oddělení zprostředkování zaměstnání 

 poskytuje zprostředkovatelské sluţby - včetně zprostředkování,  právního a 

dalšího poradenství dle povahy problému klienta, 

 zjišťuje nezbytné informace potřebné pro zprostředkovatelskou a poradenskou 

činnost, 

 provádí poradenský pohovor s uchazečem a zkoumá moţnosti jeho  

pracovního uplatnění, 

 zprostředkovává zaměstnání pro uchazeče, vyhledává a nabízí vhodná  

pracovní místa pro uchazeče, 

 provádí výběr uchazečů do příslušných programů APZ, na dotovaná PM,  

rekvalifikačních programů a provádí hodnocení uchazečů pro potřeby  APZ, 

 jedná se zaměstnavateli o nabízených volných pracovních místech, o 

vytváření a obsazování pracovních míst, 

 organizuje se zaměstnavateli a řídí výběrová řízení na volná pracovní  místa, 

 poskytuje konzultace k jednotlivým sluţbám ÚP, 

 konzultuje odborné otázky s dalšími odborníky ÚP i mimo úřad, 
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 zaměřuje se na různé formy skupinového poradenství pro uchazeče, 

 provádí základní poradenství ke změně povolání, 

 poskytuje základní poradenství pro zájemce o zaměstnání, 

 připravuje podklady a zahajuje správní řízení ve věci sankčního  vyřazení 

nebo odejmutí HZ uchazeče v prvním stupni, 

 oznamuje orgánům činným v trestném řízení podezření z trestné  činnosti, 

 iniciuje podněty ke kontrolám zejména na dodrţování pracovněprávních  

vztahů, 

 vydává stejnopisy, opisy a výpisy písemných informací z evidence  uchazečů, 

 atd. 

Odbor informatiky 

Oddělení správy sítí a provozu IS SZ  

 vytváří koncepci tvorby a změn architektury lokálních počítačových sítí po 

stránce HW i SW, 

 zajišťuje instalace síťového HW, SW, serverů, pracovních a obsluţných 

stanic. Provádí kontrolu chodu počítačové sítě, zajišťuje údrţbu, opravy a 

upgrade prvků sítě,  

 organizuje provoz technických prostředků v počítačových sítích, které jsou 

součástí IS sluţeb zaměstnanosti, 

 zajišťuje realizaci bezpečnostní politiky, včetně dodrţování příslušných 

bezpečnostních opatření a pracovních postupů. Zabezpečuje dodrţování 

provozního řádu počítačových sítí LAN i WAN, 

 realizuje jednotné postupy efektivního zpracování dat a uţivatelských činností 

v souladu s metodickými doporučeními týkajícími se provozu hlavních aplikací 

IS SZ. Zabezpečuje integritu dat v databázích a upravuje jejich konfigurační 

parametry, 

 zajišťuje nastavování, aktualizace a údrţbu uţivatelských účtů a přístupových 

práv, 

 atd. 
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Oddělení správy sítí a provozu IS SSP 

 vytváří koncepci tvorby a změn architektury lokálních počítačových sítí po 

stránce HW i SW, 

 zajišťuje instalace síťového HW, SW, serverů, pracovních a obsluţných 

stanic, které jsou součástí IS státní sociální podpory, 

 organizuje provoz technických prostředků v počítačových sítích, které jsou 

součástí IS státní sociální podpory, 

 zajišťuje realizaci bezpečnostní politiky, včetně dodrţování příslušných 

bezpečnostních opatření a pracovních postupů. Zabezpečuje dodrţování 

provozního řádu počítačových sítí LAN i WAN, 

 realizuje jednotné postupy efektivního zpracování dat a uţivatelských činností 

v souladu s metodickými doporučeními týkajícími se provozu hlavních aplikací 

IS SSP. Zabezpečuje integritu dat v databázích a upravuje jejich konfigurační 

parametry, 

 zajišťuje nastavování, aktualizace a údrţbu uţivatelských účtů a přístupových 

práv, 

 zavádí přístupová práva skupin uţivatelů k aplikacím, databázím, společným   

zdrojům dat, osobním a přenosným počítačům a jejich vstupním a výstupním 

zařízením, 

 realizuje antivirovou ochranu serverů a PC a opatření ke zvyšování 

bezpečnosti dat, 

 atd. 

 

Odbor státní sociální podpory 

oddělení kontaktní místo pro Ostravu-centrum, oddělení kontaktní místo pro Ostravu-

západ, oddělení kontaktní místo pro Ostravu-jih 

 přijímá  a eviduje ţádosti o dávky státní sociální podpory včetně písemností 

týkajících se dávek státní sociální podpory, zahajuje a vede řízení, 

vyhodnocuje nárok na dávky, řeší a odstraňuje konflikty sehraných dat. 

výsledkem je rozhodnutí nebo oznámení, 

 zpracovává přeplatek na dávce, 

 zodpovídá za řádné vedení spisové dokumentace, 

 zpracovává podklady pro stěhování ţádostí mezi kontaktními místy 

v celostátní působnosti, 
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 zpracovává podklady pro rozhodování komise o vyloučení nebo zařazení 

osoby v okruhu společně posuzovaných osob, na základě doporučení komise 

vydává rozhodnutí, 

 zpracovává dotazy na obecní úřady, úřady městských obvodů, státní 

organizace a jiné fyzické a právnické osoby, 

 zodpovídá za dodrţování lhůt podle zákona o správním řízení, 

 provádí odborné poradenství občanům, 

 přijímá podání a zajišťuje ostatní úkony v elektronické podobě, 

 zabezpečuje administrativní práce související s dávkami státní sociální 

podpory, 

 zpracovává podklady o poskytování a výši dávek SSP na doţádání, 

 přebírá poštovní zásilky a další písemnosti, vede jejich evidenci,  odpovídá za 

stav a odepsání poloţek, zajišťuje distribuci došlé pošty na jednotlivá 

pracoviště, 

 atd. 

Oddělení metodiky a EU 

 přijímá  a eviduje ţádosti o dávky státní sociální podpory včetně písemností 

týkajících se dávek státní sociální podpory, zahajuje a vede řízení, 

vyhodnocuje nárok na dávky, řeší a odstraňuje konflikty sehraných dat. 

Výsledkem je rozhodnutí nebo oznámení, 

 zpracovává přeplatek na dávce, 

 zodpovídá za řádné vedení spisové dokumentace, 

 zpracovává podklady pro stěhování ţádostí mezi kontaktními místy 

v celostátní působnosti, 

 zpracovává dotazy na obecní úřady, státní organizace a jiné fyzické a 

právnické osoby, 

 zodpovídá za dodrţování lhůt podle zákona o správním řízení, 

 zajišťuje stěhování ţádostí mezi kontaktními místy v celostátní působnosti, 

 poskytuje odbornou metodickou a konzultační pomoc občanům, 

 přijímá podání a zajišťuje  ostatní úkony v elektronické podobě, 

 zabezpečuje administrativní práce související s dávkami SSP, 

 atd. 
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Odbor implementace ESF   

Oddělení  projektového řízení  

 komplexní příprava a tvorba krajských (vlastních) projektů realizovaných 

prostřednictvím výběrových řízení v souladu se zákonem o zadávání 

veřejných zakázek, 

 příprava zadávacího řízení, přijímání, kompletace a hodnocení nabídek na 

řešení krajských projektů, zabezpečení realizace výběrového procesu a 

uzavíraní dohod s dodavateli – poskytovateli sluţeb, monitorování projektů a 

činností, 

 vedení dokumentace, shromaţďování a aktualizace dat o projektech 

v Monitorovacím systému strukturálních fondů, 

 zpracování podkladů k přípravě a realizaci projektů a odpovědnost za 

odbornost a komplexnost zpracovávaných materiálů v souladu s platnými 

právními předpisy EU a vnitrostátními normami pod metodickým vedením 

sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce  MPSV, 

 součinnost se sekcí politiky zaměstnanosti a trhu práce MPSV, vypracovávání 

průběţných a závěrečných monitorovacích zpráv o realizaci projektů; plnění 

dalších úkolů související s rolí ÚPO jako příjemce finančních prostředků 

v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vč. metodické 

podpory krajských projektů, 

 atd. 

Oddělení finančního řízení 

 komplexní příprava a tvorba krajských (vlastních) projektů realizovaných 

prostřednictvím výběrových řízení v souladu se zákonem o zadávání 

veřejných zakázek, 

 zpracování rozpočtů a finančních plánů čerpání prostředků z ESF na realizaci 

vlastních projektových záměrů úřadů práce v kraji, které jsou předmětem 

veřejné zakázky, 

 přijímání dokladů o provedených platbách od dodavatelů, ověřování jejich 

správnosti a uznatelnosti a zajištění proplacení schválených částek, 

 vedení dokumentace, shromaţďování a aktualizace dat o projektech 

v Monitorovacím systému strukturálních fondů, 
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 zpracování podkladů k přípravě a realizaci projektů a odpovědnost za 

odbornost a komplexnost zpracovávaných materiálů v souladu s platnými 

právními předpisy EU a vnitrostátními normami pod metodickým vedením 

sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce  MPSV, 

 součinnost se sekcí politiky zaměstnanosti a trhu práce MPSV, vypracovávání 

průběţných a závěrečných monitorovacích zpráv o realizaci projektů; plnění 

dalších úkolů související s rolí ÚPO jako příjemce finančních prostředků 

v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vč. metodické 

podpory krajských projektů, 

 příprava a podávání ţádostí o platbu zprostředkujícímu subjektu, 

 vedení přehledů o minulých platbách a vedení přehledů o uskutečněných 

kontrolách na místě, 

 atd. 
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3. ANALYTICKÁ ČÁST 

3.1 Úvod do problematiky 

Kaţdá státní organizace, soukromá firma nebo malý podnikatel si přejí mít 

takové zaměstnance, kteří jsou jí oddáni. Proto je důleţité mít spokojené a 

motivované zaměstnance, na rozdíl od nespokojených a nemotivovaných 

zaměstnanců, kteří mohou znamenat pro firmu nebezpečí. Aby tomuto nebezpečí 

předcházeli, je účelné zjišťovat spokojenost zaměstnanců. 

3.2 Rozlišovací údaje 

Všichni oslovení zaměstnanci Úřadu práce v Ostravě byli obeznámeni, ţe 

dotazník je zcela anonymní. Ale i přesto, se našli někteří, kteří dotazník vyplnit  

nechtěli. Z důvodu vyhodnocování výzkumu jsou zde k vyplnění pouze údaje týkající 

se pohlaví (ţena x muţ), věku (do 25-ti let, 26-35 let, 36-45 let, 46 a více), vzdělání 

(středoškolské x vyšší odborné x vysokoškolské), počet let u ÚPO (1-3, 4-10, 11-20, 

21 a více) a profesní zaměření (řadový zaměstnanec x vedoucí). 

3.3 Dotazník 

Výzkum byl prováděn formou dotazníkového šetření. Samotný dotazník 

obsahoval celkem 17 otázek. U prvních 16-ti otázek měli zaměstnanci na výběr tuto 

stupnici hodnocení: 

1 – rozhodně ano 

2 – spíše ano 

3 – nevím 

4 – spíše ne 

5 – rozhodně ne 

Poslední otázka byla otevřená a zaměstnanci měli moţnost se vyjádřit k tomu, co by 

změnili, aby je práce více těšila, měli moţnost napsat další připomínky a podněty. 
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3.4 Zkoumaný vzorek 

Úřad práce v Ostravě má celkem 305 zaměstnanců, z toho je 32 muţů. 

Celkem jsem oslovila 50 zaměstnanců, ale jak jsem uvedla výše, někteří 

zaměstnanci dotazník vyplnit nechtěli. Celkem mi tedy vyplnilo dotazník 44 

zaměstnanců. Výběr jsem udělala dle svého uváţení, do vzorku jsem se snaţila 

zařadit jak mladší zaměstnance, tak starší zaměstnance, dále podle délky 

odpracovaných roků u  Úřadu práce v Ostravě, podle pohlaví a profesního zaměření.  

Rozlišovací údaje zaměstnanců, kteří vyplnili dotazník: 

pohlaví 

 

 

věk 

 

ženy
36

muži
8

2

18

10

14

do 25

26-35 

36-45 

46 a více
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Vzdělání 

 

Počet let u Úřadu práce v Ostravě 

 

Profesní zaměření 

 

24

4

16

středoškolské

vyšší odborné

vysokoškolské

10

12

20

2

1-3

4-10

11-20

21  a více

40

4

řadový zaměstnanec

vedoucí
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3.5 Výsledky dotazníkového šetření 

 

č. 1 Jste spokojen/spokojena se svým zaměstnáním u Úřadu práce v Ostravě? 

 

 

 

 

Pracovní spokojenost či nespokojenost má velký význam. Člověk je totiţ 

spokojený jen tehdy, kdyţ své vlastní pohnutky, potřeby, zájmy a motivy můţe 

uspokojovat i v pracovní oblasti. Výzkumy potvrzují, ţe většina lidí jiţ nepracuje 

výhradně proto, „aby vydělala peníze“, nýbrţ také chtějí mít pocit, ţe konají něco 

uţitečného, působit na pracovišti, kde vládnou dobré mezilidské vztahy, být 

pověřováni úkoly, které odpovídají jejich schopnostem, ve své činnosti se 

„seberealizovat“ apod. 

Na tuto otázku odpověděla více jak polovina zaměstnanců – „spíše ano“ a 

dvanáct zaměstnanců „rozhodně ano“. Lze tedy předpokládat, ţe zaměstnanci se 

svým zaměstnáním u Úřadu práce v Ostravě jsou spokojeni. 
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č.2 Máte dostatečné pracovní podmínky a prostředí pro vykonávání své práce? 

 

 

 

 

Pod pojmem pracovní prostředí se rozumí soubor činitelů působících na 

činnost člověka v určitém prostoru anebo také soubor podmínek, za jakých se 

uskutečňuje pracovní proces. Tyto činitele, např. světlo, hluk, mikroklimatické 

podmínky, pracovní prostředky, osobní pomůcky, technické zařízení pracoviště 

apod., mají být v souladu zejména s fyziologickými, hygienickými, psychologickými  a 

estetickými poţadavky pracovníků. 

Pracovní prostředí je třeba záměrně upravovat tak, aby optimálně působilo na 

lidské smysly a jejich prostřednictvím na jednání, myšlení a city člověka. Znamená to, 

ţe je potřeba zajistit nejvhodnější a člověku nejpříjemnější pracovní podmínky, které 

by umoţňovaly vysokou produktivitu lidské práce a současně pracovní pohodu.  

Více jak polovina zaměstnanců odpověděla „rozhodně ano“ a dvanáct 

zaměstnanců odpovědělo „spíše ano“. Lze předpokládat, ţe zaměstnanci jsou se 

svým pracovním prostředím a pracovními podmínkami spokojeni. Osm zaměstnanců 

uvedlo „spíše ne“ a tuto odpověď rozvedli v poslední otázce, která byla otevřená. 

Většinou to byly ţeny, které uvedly, ţe v zimním období jsou málo vytápěny 

kanceláře. 
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č.3 Jste spokojen/spokojena s komunikací a šířením nových informací 

potřebných k Vaší práci na pracovišti? 

 

 

 

 

 

Odpověďmi na tuto otázku jsem se pokusila zjistit, jak jsou zaměstnanci 

spokojeni s komunikací, kvalitou, včasností, mnoţstvím, šířením a způsobem 

poskytování informací potřebných k jejich práci na Úřadu práce v Ostravě. Pokud 

mají zaměstnanci v organizaci, ve které pracují dobré informace, zamezí se tím 

nepřesnostem a zkresleným informacím. Nespokojenost v tomto případě ukáţe 

nedostatečné, pozdě podané nebo špatným způsobem zprostředkované informace 

potřebné k jejich práci. 

Větší polovina zaměstnanců je s komunikací a šířením nových informací 

potřebných k jejich práci spokojena, ale jsou zde i zaměstnanci, kteří zvolili odpověď 

„spíše ne“, coţ je důvodem zjistit proč ne, kde je problém. 
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č.4 Máte dobrý vztah s nadřízeným? 

 

 

 

 

 

 

Zde jsem se snaţila zjistit míru spokojenosti či nespokojenosti se spoluprací a 

vztahy s přímým nadřízeným. Vztah s nadřízeným by neměl být v ţádném případě 

podceňován. Nespokojenost by mohla být chápána jako pochybení ze strany 

nadřízeného, která se můţe projevovat například přehlíţením, nedostatkem důvěry 

ve své podřízené, špatnou komunikací, upřednostňováním některých jedinců a v 

neposlední řadě neochotou řešit vznesené námitky. 

Z grafu vyplývá, ţe všichni zaměstnanci Úřadu práce v Ostravě mají dobrý 

vztah se svým nadřízeným. Ani jeden zaměstnanec neuvedl, ţe by neměl dobrý 

vztah s nadřízeným, o čemţ svědčí správný výběr a kvalita lidí na vedoucích 

pozicích. 
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č.5 Máte dobré vztahy s ostatními kolegy? 

 

 

 

 

 

 

Na základě této otázky jsem se snaţila zjistit, jaké jsou vztahy mezi 

spolupracovníky, se kterými přichází do styku při kaţdodenním výkonu své práce. 

Výsledky výzkumu ukázaly kvalitu vztahu na pracovišti, zda jsou tyto vztahy přátelské 

a zda existují mezi kolegy problémy s komunikací. Nespokojenost se vztahy na 

pracovišti naznačuje nepřátelské vztahy, nedostatečnou komunikaci mezi kolegy, 

celkově špatnou atmosféru na pracovišti a také moţný výskyt problémových 

pracovníků, kteří tuto atmosféru podněcují. 

Kromě dvou zaměstnanců povaţují všichni své vztahy s ostatními kolegy za 

dobré. 
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č.6 Jste při výkonu své práce ve stresu? 

 

 

 

 

Stres je slovo odvozeno z latinského slova stringere, znamenajícího těţce 

táhnout. Stres je jakákoliv síla, která tlačí fyzikální nebo psychologické faktory mimo 

rozsah stability a produkuje napětí u jednotlivce (Cooper, 1996). Příklady fyzikálních 

symptomů stresu – ztráta apetitu, nespavost, stálá únava, bolesti hlavy, okusování 

nehtů apod.; příklady behaviorálních symptomů stresu – pocit neúspěchu, strach 

z budoucnosti, stálá podráţděnost lidmi, pocit, ţe jsem špatný apod. Zdravotní potíţe 

stresového původu – vysoký krevní tlak, infarkt, migréna, cukrovka, deprese apod. 

Více jak polovina zaměstnanců Úřadu práce v Ostravě uvedla, ţe ve stresu 

„spíše nejsou“, odpověď „rozhodně ano“ byla označena vedoucími pracovníky, u 

kterých je to logické, protoţe mají mnohem více práce a větší zodpovědnost oproti 

řadovým zaměstnancům. 
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č.7  Máte moţnost  kariérního postupu? 

 

 

 

 

 

Tato otázka by měla ukázat odpovědi na spokojenost s moţností kariérního 

postupu. Je to velmi důleţitý motivační faktor, s profesním postupem se totiţ váţe 

předpoklad větší zodpovědnosti a samozřejmě také nárůst platu. Nespokojenost 

můţe znamenat nemoţnost postupu na vyšší pozici (např. zástupce vedoucí, 

vedoucí oddělení nebo vedoucí odboru). 

Na tuto otázku odpověděla většina dotazovaných „spíše ne“, šest lidí 

„rozhodně ne“. Z odpovědí plyne, ţe moţnost kariérního postupu na Úřadu práce 

v Ostravě není velká, téměř ţádná. Coţ můţe pro zaměstnavatele znamenat odchod 

mnoha ambiciózních, inteligentních a zodpovědných lidí, kteří by rádi dosáhli na 

vyšší pozice a zůstali na Úřadu práce v Ostravě pracovat, ale nemají k tomu 

příleţitost. 
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č.8 Jak jste spokojen/spokojena s platovým ohodnocením? 

 

 

 

 

 

Peníze jsou povaţovány za nejsilnější motivační faktor, a proto nespokojenost 

s finančním ohodnocením můţe vyvolat pocit nespravedlivé nebo nedostatečné 

odměny za pracovní úsilí. 

Finanční odměna má tendenci posílit výkon především je-li vnímána jako 

spravedlivá a poskytuje přesnou zpětnou vazbu o tom, jak dobře si jednotlivec v práci 

vede. 

Zůstává zde otázkou, proč je dle grafu tolik lidí nespokojeno se svým platovým 

ohodnocením. Zda důvodem je nedostatečné ohodnocení práce, nebo naopak jejich 

nedostatečný pracovní výkon. 
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č.9 Dostalo se Vám pochvaly nebo uznání od nadřízeného nebo kolegů? 

 

 

 

 

Pochvala je všeobecně důleţitým motivačním faktorem, o čemţ svědčí i 

Maslowova pyramida potřeb, kde je potřeba uznání a pochvaly na 4. místě. 

Téměř všichni zaměstnanci uvedli, ţe se jim pochvaly nebo uznání dostalo.  
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č.10 Setkal /setkala jste se se šikanou nebo diskriminací na pracovišti? 

 

 

 

 

 

Diskriminace je nezákonná a také vysoce neetická. Šikana či také terorizování 

je formou obtěţování a můţe být velice nepříjemné. Z hlediska zvládání a 

eliminování je to snad nejobtíţnější stránka zaměstnaneckého (pracovního) vztahu – 

můţe být obtíţné šikanu prokázat a pracovníci nebývají ochotní si na šikanujícího 

šéfa stěţovat. 

V mém dotazníkovém šetření odpovědělo šest zaměstnanců „rozhodně ano“, 

ale převáţná část odpověděla, ţe se se šikanou nebo diskriminací na pracovišti 

nesetkala. 
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č.11 Doporučil/doporučila byste zaměstnání u Úřadu práce v Ostravě svým 

známým? 

 

 

 

 

 

 

Celkem 26 zaměstnanců by  doporučilo - „spíše ano“ - zaměstnání u Úřadu 

práce v Ostravě svým známým. Odpovědi se téměř ztotoţňují s odpověďmi na 

otázku č. 1 - zda jsou zaměstnanci spokojeni se svým zaměstnáním u Úřadu práce 

v Ostravě. 
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č. 12 Máte moţnost vzdělávat se v oboru? (např. zaměstnavatel Vám umoţňuje 

studijní volno apod.) 

 

 

 

 

Touto otázkou jsem chtěla zjistit, zda jsou zaměstnanci spokojení s  moţností   

vzdělávání se v oboru u Úřadu práce v Ostravě. Typickým příkladem jsou jazykové 

kurzy, školení, umoţnění studijního volna apod.  

Zde se odpovědi na otázku liší. Zaměstnance lze rozdělit do tří skupin: první 

skupina zaměstnanců odpověděla „rozhodně ano a spíše ano“, druhá skupina neví 

(pravděpodobně nevyuţívají studijního volna, nejezdí na školení), a třetí skupina 

odpověděla „spíše ne, rozhodně ne“.  
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č.13 Vnímáte svou práci jako smysluplnou, pro Vás důleţitou a významnou? 

 

 

 

 

Převáţná část zaměstnanců Úřadu práce v Ostravě odpověděla, ţe svou práci 

vnímá jako smysluplnou, důleţitou a významnou. Jedna třetina odpověděla, ţe 

takhle svou práci nevnímají. 
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č.14 Cítíte se být v práci motivován/motivována? 

 

 

 

 

 

Pracovní motivací, respektive motivace k pracovní činnosti, se rozumí   

vyjádření přístupu jednotlivce k práci, jeho ochoty pracovat, vycházející z nějakých 

vnitřních pohnutek (tj. motivů). Obvykle se v této souvislosti uvaţuje také o postojích 

člověka k práci, ať uţ obecný postoj (vztah) k práci jako takové nebo k práci v určité 

firmě nebo typu organizace. 

Polovina zaměstnanců se vyjádřila, ţe se necítí být v práci motivována. Zde 

zůstává otázkou, co by zaměstnance motivovalo a proč. 
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č.15 Myslíte si, ţe jste dobře informován/informována o výsledcích Vašeho 

pracovního výkonu? 

 

 

 

 

Lidé jsou motivováni k tomu, aby dosahovali určitých cílů, a budou spokojeni, 

kdyţ těchto cílů dosáhnou zlepšeným výkonem.  Lze také říci, ţe někteří lidé mohou 

být sami o sobě spokojeni se svou prací, ale nebudou nijak inspirováni k tomu, aby 

pracovali pilněji nebo lépe. 

Zpětná vazba pro kaţdého zaměstnance je velmi důleţitá. Dle dotazníkového 

šetření je téměř většina zaměstnanců informována o výsledcích jejich pracovního 

výkonu. 
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č.16 Máte moţnost otevřeně projevit a uplatnit své názory, postoje? 

 

 

 

 

 

Zde jsem se snaţila zjistit, jak jsou pracovníci spokojení s moţností otevřeně 

se projevovat a uplatňovat své názory a připomínky. Tento faktor nesporně souvisí 

se způsobem komunikace, moţnostmi sdělovat námitky a případné návrhy na 

opatření nadřízenému a odráţí vztahy na pracovišti. Nespokojenost muţe znamenat 

špatný způsob komunikace, nedostatek moţností pro vyjádření se nebo strach 

projevit svůj názor.  

Převáţná část zaměstnanců odpověděla „spíše ano“. Dle mého názoru a jiţ 

výše odpovězenou a potvrzenou otázkou, panují dobré vztahy s nadřízenými. 

Zaměstnanci nemají obavy nebo strach projevit svůj názor či připomínku. Coţ si 

myslím, ţe je velmi důleţité. 
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č. 17 Co byste změnil/změnila, aby Vás práce těšila a uspokojovala? Nějaké 

další připomínky, podněty? 

 

Poslední otázka byla otevřená a zaměstnanci měli moţnost se vyjádřit k  tomu, 

co by změnili, aby je práce více těšila, měli moţnost napsat další připomínky a 

podněty. Někteří zaměstnanci napsali více návrhů a připomínek, někteří neměli 

ţádné připomínky. Mezi nejčastější připomínky patřily tyto odpovědi: 

 zlepšit nekolektivní přístup svých kolegů ke společným pracovním 

úkolům, 

 větší motivaci, 

 odbornou úroveň školení, 

 zlepšit pracovní podmínky, 

 platové ohodnocení, 

 více časového prostoru na jednání s klienty, 

 lepší spolupráci se zaměstnavateli, 

 pravidelné seznamování  se s  ostatními kolegy z jiných odborů. 
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4. NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 

Pracovní spokojenost či nespokojenost má pro člověka/zaměstnance velký 

význam. Zaměstnanec, který v dotazníku uvedl, ţe je nespokojený se svým 

zaměstnáním u Úřadu práce v Ostravě, by se měl zamyslet nad tím, proč a zda je 

pro něj výhodné nadále setrvávat u této organizace. Ale také samotný 

zaměstnavatel, by se měl zamyslet nad tím, proč tomu tak je. Protoţe nespokojení a 

nemotivovaní zaměstnanci mohou pro firmu/organizaci  znamenat nebezpečí. 

Větší polovina zaměstnanců je s komunikací a šířením nových informací 

potřebných k jejich práci spokojena, ale jsou zde i zaměstnanci, kteří zvolili odpověď 

„spíše ne“, coţ je důvodem zjistit proč ne, kde je problém. Zaměstnanci totiţ 

nemohou vykonávat svou práci kvalifikovaně, pokud nemají potřebné informace ke 

své práci. 

Rozvoj lidských zdrojů je velmi důleţitou oblastí a investice do ní se velmi 

vyplatí, s ohledem na její návratnost. Úspěch kaţdé organizace či společnosti je 

zaloţen zejména na schopnostech zaměstnanců, nebo-li na jejich dovednostech a 

znalostech, proto je velmi přínosné tyto schopnosti stále prohlubovat a rozš iřovat. 

Zaměstnanci Úřadu práce v Ostravě by uvítali odbornou úroveň školení, více 

seminářů týkajících se jejich vlastní práce a umoţnění studijního volna ze strany 

zaměstnavatele. 

 

Téměř všichni zaměstnanci mají dobré vztahy se svými kolegy. Přesto se 

v dotaznících objevila připomínka na nekolektivní přístup kolegů ke společným 

pracovním úkolům. Doporučila bych řešit ve spolupráci s nadřízeným. 

 

V dnešní hektické době je stres  součástí našeho kaţdodenního ţivota a snad 

nikdo se mu nemůţe vyhnout. Stres na pracovišti působí kontraproduktivně a jeho 

eliminace je velmi důleţitá, neboť se od toho odvíjí pracovní výkon zaměstnance.  

 

Moţnost kariérního postupu na Úřadu práce v Ostravě není velká, téměř 

ţádná. Coţ můţe pro zaměstnavatele znamenat odchod mnoha ambiciózních, 

inteligentních a zodpovědných lidí, kteří by rádi dosáhli na vyšší pozice a zůstali na 
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Úřadu práce v Ostravě pracovat, ale nemají k tomu příleţitost. Seberealizace 

zaměstnanců je velmi důleţitá, zaměstnanci by měli mít moţnost se dále rozvíjet a 

naplnit tak své potřeby. 

 

Finanční odměna má tendenci posílit výkon především je-li vnímána jako 

spravedlivá a poskytuje přesnou zpětnou vazbu o tom, jak dobře si jednotlivec v práci 

vede. Zůstává zde otázkou, proč je tolik zaměstnanců nespokojeno se svým 

platovým ohodnocením. Zda důvodem je nedostatečné ohodnocení práce, nebo 

naopak jejich nedostatečný pracovní výkon. Doporučila bych řešit s nadřízeným a 

personálním oddělením. 

 

Zpětná vazba pro kaţdého zaměstnance je velmi důleţitá. Dle dotazníkového 

šetření je téměř většina zaměstnanců informována o výsledcích jejich pracovního 

výkonu. Ale našli se i takoví, kteří „neví“ anebo odpověděli „spíše ne“. Dle vlastní 

zkušenosti bych doporučila, aby hodnocení zaměstnanců včetně informací o 

výsledcích jejich pracovního výkonu, neprobíhalo pouze 1x ročně. 

 

Převáţná část zaměstnanců Úřadu práce v Ostravě odpověděla, ţe svou práci 

vnímají jako smysluplnou, důleţitou a významnou. Jedna třetina odpověděla, ţe 

takhle svou práci nevnímají. Coţ souvisí i s odpovědí na otázku č. 1, zda jsou 

spokojeni se zaměstnáním u Úřadu práce v Ostravě. Jak jsem jiţ výše uvedla: 

zaměstnanec, který v dotazníku uvedl, ţe je nespokojený se svým zaměstnáním u 

Úřadu práce v Ostravě, by se měl zamyslet nad tím, proč a zda je pro něj výhodné 

nadále setrvávat u této organizace. 

 

Polovina zaměstnanců se vyjádřila, ţe se necítí být v práci motivována. Zde 

zůstává otázkou, co by zaměstnance motivovalo a proč. Vzhledem k výše uvedené 

odpovědi, ţe zaměstnanci nejsou spokojeni se svým platovým ohodnocením, moţná 

plat/mzda by byla jedním z nejsilnějších motivačních nástrojů, ke zvýšení motivace 

zaměstnanců. 
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Šest zaměstnanců odpovědělo, ţe se se šikanou nebo diskriminací na 

pracovišti setkalo. Ve státní organizaci jakou je Úřad práce v Ostravě, by se neměla 

diskriminace či šikana objevit. Diskriminace je ve všech zemích Evropské Unie 

nezákonná. Zaměstnanci by měli mít rovné příleţitosti bez ohledu na jejich pohlaví či 

rasu. Rovněţ by měli mít prostor pro vyjádření se.  
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ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zmapování pracovní spokojenosti 

zaměstnanců Úřadu práce v Ostravě. 

 

Svou diplomovou práci jsem vypracovala ve spolupráci s Úřadem práce 

v Ostravě, kde jsem byla zaměstnána 8 let. 

 

Ve své první části diplomové práce, části teoretické, jsem se věnovala 

objasnění pojmů jako je motivace, teorie motivace, co je to práce, pracovní 

spokojenost, měření pracovní spokojenosti. Dále jsem představila Úřad práce 

v Ostravě a jeho současnou organizační strukturu. 

Ve své druhé části diplomové práce, části analytické, jsem se snaţila zjistit 

pracovní spokojenost zaměstnanců Úřadu práce v Ostravě pomocí dotazníkového 

šetření a navrhnout řešení k většímu uspokojení z práce zaměstnanců Úřadu práce 

v Ostravě. 

Kaţdá státní organizace, soukromá firma nebo malý podnikatel si přejí mít 

takové zaměstnance, kteří jsou ji oddáni. Proto je důleţité mít spokojené a 

motivované zaměstnance, na rozdíl od nespokojených a nemotivovaných 

zaměstnanců.  

 

Najít organizaci nebo firmu kde by byli všichni zaměstnanci spokojeni je téměř 

nemoţné. Úřad práce v Ostravě tuto formulaci potvrzuje. Přesto výsledky 

dotazníkové šetření ukázaly, ţe ve většině otázek byly kladné a ţe většina 

zaměstnanců je spokojena. 
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ÚPO  Úřad práce v Ostravě 
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