
 

  

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁ ŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAM ĚSTNANCŮ VE VYBRANÉ 

SPOLEČNOSTI 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:         Natálie Majerová 

Vedoucí bakalářské práce:                  Ing. Hana Růčková 

 

 

Ostrava 2010 



 

  

 

 

 



 

  

 

Prohlášení 

Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny použité podklady a literaturu.  

Byla jsem seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – školní 

dílo. 

Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 3). 

Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-

TUO  k prezentačnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské 

práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu závěrečných 

práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO . 

Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 

vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne ………………….                      …………………….... 

Natálie Majerová 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poděkování 

Děkuji vedoucí mé práce paní Ing. Haně Růčkové  za její připomínky, rady a čas, 

který mi při psaní bakalářské práce věnovala. 

 Dále bych ráda poděkovala svým nejbližším, především rodině, za jejich podporu, kterou 

mi poskytovali nejen během psaní samotné práce, ale také během celého mého studia. 



 

  

 

Anotace  

Cílem bakalářské práce byl průzkum, zda-li jsou ve vybrané společnosti zaměstnanci 

spokojeni. Práce je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou. Teoretická část 

zaznamenává cíle a aktivity řízení lidských zdrojů a jeho základní podstatu. Dále navazují 

témata související se spokojeností v oblasti lidských zdrojů jako je vzdělávání, rozvoj 

zaměstnanců, hodnocení pracovního výkonu, motivace, odměňování, benefity, a 

v neposlední míře i péče o zaměstnance. V úvodu praktické části je představena společnost 

Smart Trading Company s.r.o.. Spokojenost zaměstnanců je zjištěna na základě 

dotazníkového šetření, které bylo ve firmě provedeno. Na základě získaných výsledků je 

zhodnocen stav spokojenosti zaměstnanců ve společnosti a v závěru jsou doporučena 

zlepšení v oblasti motivace zaměstnanců. 
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Summary  

 The goal of this thesis is to find out if the employees are satisfied in a business 

company. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical 

part write down goals and activities of human resources control and basic principles, 

followed by other topics connected to satisfaction i area of human resources as education 

and development of employees, performance evaluation, motivation, remuneration, 

benefits and care of employees. In the preview of practical part there is Smart Trading 

Company s. r. o. introduced. The satisfaction of the corporation’s employees has been 

investigated with a questionnaire search. Finally the results are interpreted and on the base 

of the findings there are mentioned some recommendations for the area of employees’ 

motivation. 
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1 ÚVOD 

V posledních letech 20. století se změnil pohled na zaměstnance, dříve se považovali 

za nákladovou položku a nově se na ně pohlíží jako na největší aktivum a jmění, které 

společnosti vlastní. Z tohoto důvodu si začaly společnosti uvědomovat, že je zapotřebí 

pečovat o lidské zdroje a rovněž rozvíjet potenciál lidských zdrojů ovlivňující charakter 

příp. i úroveň všech ostatních manažerských komponent. Oblast řízení lidských zdrojů se 

stalo jedním ze základních pilířů personálního managementu - systematické a pravidelné 

hodnocení výkonu zaměstnanců a jejich spokojenosti či nespokojenosti (chování) na 

pracovišti. Hodnocení zaměstnanců bývá považováno za nástroj dosahování plánovaných 

cílů společnosti (firmy, organizace, podniku), k získávání a udržení autority vedoucího, 

k dodržování kázně a podněcování iniciativy zaměstnanců.   

V řadě vyspělých, západních společností jsou systémy hodnocení zaměstnanců 

součástí již zaběhlých personálních činností, jako je vzdělávání nebo přijímání nových 

zaměstnanců. Díky vývoji řady českých společností a dřívějším centrálně plánovaným 

ekonomikám jsou systémy hodnocení zaměstnanců postupně zaváděny do českých 

společností, jsou novodobou záležitostí a v některých společnostech ještě zcela chybí. Pod 

vlivem globální konkurence stále více českých společností v současné době usiluje 

o implementaci formálního systému hodnocení.   

Pro aktuálnost tohoto tématu a využití získaných znalostí pro svoji budoucí kariéru 

v oblasti rozvoje lidských zdrojů jsem zvolila za téma svojí bakalářské práce tuto 

problematiku - hodnocení (spokojenost/nespokojenost) zaměstnanců společnosti Smart 

Trading Company s. r. o. Název- zadání bakalářské práce byl vytvořen přímo dle 

požadavku vybrané společnosti pro další využití zpracování dat k zavedení International 

Organization for Standardization ve společnosti. 

Cílem bakalářské práce je získat informace - stanoviska zaměstnanců pro návrh 

hodnotícího systému, analyzovat tyto výstupy a doporučit řešení problematiky 

zaměstnanců společnosti Smart Trading Company s. r. o. 

Dalším stanoveným cílem je zjistit důvody spokojenosti, popřípadě nespokojenosti 

pracovníků se současným stavem hodnocení a s oblastmi, které jsou s hodnocením 

provázané. 
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Návrh hodnotícího systému pro pracovníky společnosti Smart Trading Company 

s.r.o. je vytvořen tak, aby po implementaci hodnotícího systému došlo ke zvýšení motivace 

a spokojenosti na pracovišti. 

V praktické části je zvolena analýza sekundárních dat marketingového průzkumu 

(vyjádření zaměstnanců k současnému stavu hodnocení a k oblastem s hodnocením 

spojených), jako jsou: prostředí a pracovní podmínky pracoviště mi vyhovují; stanovené 

cíle a úkoly se mi jeví jako realizovatelné a smysluplné; jsem seznámen/a s organizační 

strukturou společnosti, politikou a vizí vedené podniku;  s vymezením pracovní náplně, 

zodpovědnostmi a kompetencemi jsem srozuměn/a; se schopností vrcholového 

managementu (vedení společnosti) řídit náš podnik jsem spokojen. V teoretické části je 

objasněna problematika hodnocení zaměstnanců a provázanost tohoto tématu s dalšími 

aktivitami společnosti. Jsou zde popsány zákonitosti hodnocení, přitom je kladen důraz na 

aktuálnost literatury vyjadřující se k danému tématu. Na začátku je čtenář obeznámen se 

společnosti Smart Trading Company s.r.o., jako celku a dalšími aktivitami v oblasti její 

činnosti. Dále pak následuje rozbor sekundárních dat dotazníkového šetření. V závěrečné 

kapitole je podrobně představena konečná podoba komplexní spokojenosti resp. 

nespokojenosti zaměstnanců dané společnosti. V závěru jsou shrnuty poznatky bakalářské 

práce, vyjádření k naplnění stanovených cílů a doporučení nového přístupu k vyšší 

spokojenosti zaměstnanců společnosti Smart Trading Company s.r.o.  
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2 CHARAKTERISTIKA PODNIKU STC 

2.1 Společnost Smart Trading Company s. r. o. 

Společnost Smart Trading Company s. r. o. byla založena roku 2001 s pouhými 4 

zaměstnanci. Zabývá se strojírenskou výrobou plechových kabinetů pomocí CNC 

technologií (ohýbání, řezání pomocí laseru, děrování). Společnost své výrobky z 98% 

vyváží pro zahraniční trh a pouze 2%  odebírají zákazníci České republiky. 

 

2.2 Historie společnosti 

Společnost Smart Trading Company s. r. o. začala pracovat na úplně obyčejném 

pracovišti s malou kanceláří a měsíčním nájmem. Firmě se dařilo a na konci roku 2002 

vzrostl počet ze 4 na 16 zaměstnanců. Jakmile začali pracovní zakázky stoupat, společnost 

musela expandovat a zakoupila areál v Ostravě – Bartovicích. Byl zakoupen také první kus 

železa s CNC technologií. V roce 2003, kdy společnost začala úspěšně exportovat z České 

Republiky, společnost povolila další nárůst počtu zaměstnanců a nakoupila potřebné 

výrobní technologie. S vhodně nakoupeným vybavením byla společnost schopna pokrýt 

široké spektrum zákazníků žádající designovou dokumentaci s 3D zobrazením z malých 

částí výroby až po konečných vnitřních i venkovních kabinetů, buď malých nebo velkých 

objemů. 

Společnost Smart Trading Company s. r. o. sídlí spolu se společností Smart Painting 

s. r. o. v areálu Smart Industrial Park v Ostravě – Bartovicích. Pilotní projekt pro stavbu 

Smart Industrial Parku byl navržen v roce 2005, byl také zakoupen pozemek o rozloze 

18 000 m2, který byl navrhnut pro budovy průmyslové výroby a skladových prostorů. 

První část stavby průmyslového komplexu začala už v roce 2005, kdy byla vybudována 

budova s názvem S001 o rozloze 1650 m2, ve které dnes probíhá výroba a v březnu roku 

2006 byly postaveny skladové prostory s názvem S003 o rozloze 4000 m2. Druhá část 

stavby se začala budovat v červenci roku 2007 kdy byla postavena největší výrobní hala se 

skladištěm o rozloze 10 000 m2 s názvem budovy S004. Po dokončení stavby S004  

následně začala stavba haly s názvem S005 v srpnu roku 2008 o rozloze 1200 m2. Třetí a 
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také poslední část výstavby je plánována na jaro 2010, kdy budou všechny produkční haly 

a skladové prostory kompletně postavené a v provozu. V průběhu 8 let společnost zavedla 

příjemné pracovní prostředí, kde se tým profesionálů a odborníků stará o potřeby 

zákazníků a zajišťuje časově přesnou produkci, aby vše bylo jak má být a zákazníci byli 

spokojeni. Vedle nárůstu a stálému zlepšování počítačových technologií, kdy zákazníci 

mají stále vyšší požadavky, společnost zaručuje, že pracovníci dostávají správné školení, 

kurzy a vzdělání, tak aby vyhovovali všem potřebám zákazníků.   

2.3 Technologie používané STC 

Technologie používané ve společnosti  Smart Trading Company s. r. o. jsou kvalitní 

a na úrovni dnešní doby. Buňky vyráběné z ohýbaného kvalitního plechu je kvalita 

garantována přístroji, které je vyrábějí. Jsou to Finn Power C6 Express, 2x Finn Power C5 

Compact Express, Finn Power C6-LST a děrovací stroje Traumatic 2020R FMS od firmy 

TRUMPF. Důležitou částí výroby jsou stroje, které řežou plechové části pomocí laseru. 

První laserový stroj, který společnost zakoupila, byl vyroben firmou Bystronic, tento 

přístroj má rychlost 4020 na 4400watt a druhý stroj Traumatic L4020 s TLF 3200watt byl 

vyroben firmou TRUMPF. Společnost i nadále zlepšuje svoji flexibilitu a zajišťuje to, co 

pro výrobu dané zakázky potřebuje. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Pojetí motivace 

Motivace jako taková pochází z latinského slova ,,movare“, který znamená hýbat se 

nebo pohybovat se, a z toho nejspíš vyplývá, že motivace udává hybný směr našeho 

chování a ovlivňuje jej. Můžeme tedy motivaci chápat jako působení specifické, vnitřní 

hybné síly na psychiku člověka, které v něm vzbudí určitou aktivitu, orientují ho určitým 

směrem a v daném směru aktivitě člověka udržují.  

Motivace působí současně ve třech faktorech: 

• Faktor směru:   motivace působící na člověka se zaměřuje na určitý směr a na druhé 

straně ostatní směry odvrací, 

• Faktor intenzity:  usilovná práce člověka v určitém směru je daná v závislosti na 

intenzitě motivace, čím je motivace vyšší, tím stoupa i pracovní nasazení, 

• Faktor vytrvalosti:   motivovaný člověk je schopen překonat vetší vnitřní a vnější 

problémy, které se u zadané činnosti mohou objevit, než člověk nemotivovaný. 

Motivaci rozdělujeme na dvě části: motivy a stimuly, které je nezbytné odlišovat. 

,,Stimul” a ,,motiv” se často nesprávně sémanticky zaměňují: 

Stimul je vnější impulsem, který může, ale také nemusí vyvolat motiv reagovat 

požadovaným způsobem. 

Motiv je vnitřním podnětem k reakci, která vždy vede k uspokojení konkrétní osobou 

pociťované potřeby [1]. 

 

3.2 Motivace obecně  

Motivace obecně je složitý rozporuplný pojem. Teoriemi motivace se již zabývali 

staří Řekové a Římané. První myšlenky, jimž se snažili vysvětlit lidské chování a jednání 

můžeme najít už Sokrata, Platóna či Aristotela.  Teorie motivace byly předmětem výzkumu 

psychologů, psychoanalytiků a později i sociologů. V dnešní době je toto téma aplikováno 
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v mnoha různých odvětvích, jakými je personalistika, politika, obchod, ekonomika atd. 

Lidské jednání je subjektivní a proto jej nelze generalizovat do jedné jediné teorie. Stejně 

jako neexistuje pouze jedna teorie motivace lidského jednání, nenajdeme ani jednotný 

přístup k výzkumu tohoto aspektu. 

Motivaci můžeme charakterizovat jako intrapsychický proces, jehož zdrojem jsou 

vnitřní pohnutky (motivy) a k němuž mohou vést vnější pobídky (stimuly). [2] 

         

3.3 Motivace pracovního jednání   

 Motivaci k práci rozumíme ten aspekt lidského chování, který spojujeme 

s výkonem a činností na určitém pracovním postu. Touto motivací jedinec vyjadřuje svůj 

osobní přístup k práci obecně, stejně jako jím vyjadřuje svůj přístup k pracovním úkolům, 

které souvisejí s výkonem dané pracovní pozice.[3] O motivaci pracovního jednání 

můžeme uvažovat jako o souboru rozmanitých faktorů, které ovlivňují pracovní výkon 

zaměstnance a tím i prosperitu společnosti. Motivace pracovního jednání je velice 

proměnlivá a reaguje na nabídku pracovního trhu. Úkolem každé společnosti či firmy je 

věnovat se této problematice a bez přestání hledat nové a nové možnosti, jak zaměstnance 

motivovat, jak stabilizovat pracovní tým a jak snižovat míru fluktuace. Základní prioritou 

pro tvorbu funkčního systému je to, že budeme respektovat všechny složky motivace tak, 

aby byly vyvážené. Do motivace pracovního jednání zasahuje strategie společnosti, kultura 

společnosti, styly vedení a samozřejmě i složení týmu a schopnosti jednotlivých 

zaměstnanců. Poslední složkou, která ovlivňuje motivaci zaměstnanců je pak motivační 

systém konkétních společností, který zastáva funkci stimulantu [2]. 

3.4 Motivace pracovního chování  

 Motivace pracovního chování  jsou spojeny s teorii instrumentální, teorii zaměřenou 

na obsah a teorii zaměřenou na proces. Teorii instrumentality využíval známý podnikatel 

Taylor, byla jednostranně zaměřena (výkon, odměna a trest) a jedná se o teorii již 

nepoužívanou.  

         Teorii zaměřenou na obsah se zabývalo mnoho významných psychologů a sociologů. 

Tyto teorie jsou založeny na předpokladu, že neuspokojená potřeba vyvolává napětí, a aby 

bylo možné toto napětí eliminovat, je zapotřebí stanovit si cíle, které potřebu uspokojí. 
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Všeobecně se teorie potřeb váže na rozvoj člověka. Mnoho významných sociologů 

považují lidskou touhu po uspokojení potřeb za jeden ze základních faktorů vývoje 

společnosti. Teorie obsahu se řídí pojmy jako jsou fyziologické potřeby, jistota, sociální 

vztahy, uznání, seberealizace, existence, růst, vnitřní a vnější motivátory.      

         Mezi teorie zaměřené na proces můžeme zařadit teorii očekávání (expektační), teorii 

cíle, spravedlnosti a kompetenční teorii. Tyto procesní teorie, jinak známe jako kognitivní, 

nám umožní nahlédnout do reality pracovníků, do jejich vnímání pracovního prostředí  a 

procesů, které se v rámci pracovních úkolů dějí.[4]     

3.5 Pracovní prostředí – spokojenost, nespokojenost a vztahy 

Pracovní prostředí tvoří souhrn všech materiálních podmínek pracovní činnosti  

(stroje a zařízení, manipulační prostředky, osobní ochranné prostředky, ostatní vybavení 

pracovišť, suroviny a materiál, stavební řešení), které spolu s dalšími podmínkami 

(technologií, organizace práce, společenskými podmínkami práce) vytváří faktory – 

fyzikální, chemické, biologické, sociálně psychologické a další – ovlivňující pracovníka 

v průběhu pracovního prostředí. 

Skladba a úroveň pracovního prostředí působí na pracovní pohodu, výkon, ale i 

zdravotní stav pracovníka. Náročná adaptace na nepříznivé pracovní prostředí vyvolává u 

pracovníka nespokojenost nebo odpor, který se zpravidla odrazí i v jeho vztahu 

k zaměstnavateli [5].  

3.6 Spokojenost, nespokojenost  

Ohledně definice spokojenosti vědecká shoda nepanuje. Celkovou spokojenost lze 

chápat také jako příjemný nebo pozitivní emocionální stav, jenž vychází z hodnocení 

vlastní práce. Pracovní spokojenost podléhá v závislosti na jednotlivých osobách velkým 

výkyvům. Z hlediska podnikového, s ohledem na personální aspekt, lze rozlišovat tyto 

formy pracovní spokojenosti: 

• Progresivní pracovní spokojenost – v jejím základu je prožité uspokojení potřeb a 

očekáváni, že v budoucnu budou moci být uspokojeny i vyšší požadavky. 

• Stabilizovaná pracovní spokojenost – spočívá také v uspokojení potřeb, není ale 
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spojena se zvyšováním požadavků. 

• Rezignovaná pracovní spokojenost – nerealizované nároky vedou k poklesu úrovně 

nároků a dodatečné pracovní spokojenosti. 

• Pseudo-pracovní spokojenost – spokojenosti je dosaženo zkreslením nebo 

potlačením reality. 

• Fixovaná pracovní spokojenost – očekávání zůstávají nenaplněna, neexistuje žádná 

naděje urovnat tento stav vlastním přičiněním. 

• Konstruktivní pracovní spokojenost – nároky zůstávají nenaplněny, existuje ale 

naděje vlastním přičiněním tento stav změnit. 

 

 Podle výsledků studie přispívají k pracovní spokojenosti následující činitelé - 

pracovní kolegové, druh práce, chování nadřízeného, pracovní doba, jistota pracovního 

místa, uspokojivá komunikace, podnik jako takový, pracovní podmínky, uznání ostatními, 

odměňování, možnosti vzestupu. V podnikové praxi je možné jen stěží uspokojit potřeby 

všech zaměstnanců. Přikládá-li však společnost velkou váhu pracovní spokojenosti 

zaměstnanců a optimální personální politice, všem těmto činitelům by měla být věnována 

pozornost, neboť v případně značné nespokojenosti, může u pracovníků dojít k frustraci, 

jejímž zdrojem může být například nedostatečné odměňování, špatné mezilidské vztahy, 

špatné fyzické pracovní podmínky apod.[6] 

 Pokud pocit frustrace přetrvává u pracovníka delší dobu, je nutné včas zakročit  

a tento stav odstranit. Podle autora existuje recept na to, jak se nestát zajatcem takovýchto 

situací, tedy udělat si ze svého utrpení nejsilnějšího spojence. Je dobré si v danou chvíli 

uvědomit, kolik stresu a bolestí břicha vám váš problém již v minulosti přinesl uvádí: 

„Psychologové vědí, že vědomým překročením „hranice frustrace“ se můžeme vymanit 

z nečinnosti a svoji bolest využít k vyvolání procesu změn.“ [7] 

 Podle Armstronga se spokojenost s prací týká postojů a pocitů, které lidi mají ve 

vztahu ke své práci. Příznivé a pozitivní postoje k práci signalizují spokojenost s prací. 

Nepříznivé a negativní postoje k práci signalizují nespokojenost s prací.  

 A jaký je vztah mezi spokojeností a pracovním výkonem? Podle Armstronga nebyl 

zjištěn žádný silný pozitivní vztah mezi spokojeností a výkonem a rovněž lze říci, že to 
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není spokojenost s prací, co vede k vysokému výkonu, ale že naopak vysoký výkon vede 

ke spokojenosti s prací. Spokojený pracovník není nutně produktivním pracovníkem a ten, 

kdo odvádí hodně práce, nemusí nutně být spokojeným pracovníkem. Zlepšení výkonu lze 

dosáhnout, poskytneme-li pracovníkovi příležitost k výkonu a zajistíme-li, že bude mít 

dovednosti a znalosti k tomu výkonu potřebné, a bude za dobrou práci odměňován pomocí 

peněžních i nepeněžních odměn. [8] 

          Deiblová k pracovní nespokojenosti uvádí, že ji lze považovat za nestabilní faktor, 

neboť je výsledkem očekávání a hodnocení – pokud se odpovídajícími korekturami 

dosáhne určitého stupně spravedlnosti, také nespokojenost se oslabuje nebo dokonce mizí. 

Mezi zřejmé známky nespokojenosti patří pokles výkonnosti, absentismus, přetahování 

přestávek, časté stížnosti apod.[6] 

 Podle Bedrnové, Nového je mimo jiné nespokojenost zaměstnance ovlivněna 

faktory, se kterými se zaměstnanec v organizaci setkává a to zejména personální a sociální 

politikou, uplatňováním kontroly v řídící činnosti, pracovními podmínky, mzdou a 

mezilidskými vztahy zejména v pracovních skupinách.[9]   

3.7 Vztahy na pracovišti  

S kolegy na pracovišti tráví lidé nezanedbatelnou dobu svého života, proto je 

důležité, aby pracovali s kolegy, se kterými mají pozitivní vztahy a v jejichž přítomnosti se 

cítí dobře. Kvalita vztahů je o to důležitější, čím menší je daná organizace. O specifikaci 

pracovních vztahů píše Koubek, který uvádí, že právě malý podnik by měl věnovat 

mimořádnou pozornost vytváření zdravých pracovních a mezilidských vztahů, formování 

týmů z lidí, kteří si navzájem rozumějí a snášejí se, vytváření důvěry  mezi vedením a 

pracovníky a odbourávání možných sociálních bariér mezi pracovníky v různých 

pracovních funkcích, na různých úrovních řízení. Formování zdravých pracovních vztahů 

s předcházením a odstraňováním možných zdrojů konfliktů je tedy v malém podniku 

úkolem mimořádně důležitým.[10] 

Vztahy na pracovišti by měly být založeny na úctě, spolupráci a vzájemné důvěře. 

Nikoliv však na strachu, obavách a podřizování se. Další zásada, která je důležitá, je to, že 

v práci jsou si všichni rovni, a nezáleží na tom, zda se jedná o ředitele, asistentku nebo 

brigádníka. Tato zásada je možná v reálném světě neobvyklá, ale pro pojímání podnikové 
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reality by měla být nezbytná, protože chybí-li v práci například asistentka, přibude 

manažerovi spousta další práce, kterou by jinak přenechal právě své asistentce, ale kterou 

musí kvůli její absenci udělat sám. Každý člen je tady v týmu potřebný a má zde své 

plnohodnotné místo.[11] 

           Konflikty jsou nevyhnutelné všude tam, kde spolupracují lidé. Konflikty vznikají 

nejen z věcných rozporů, ale jsou především způsobeny nevěcnými faktory – rivalitou, 

předsudky, nedostatečným pochopením problému, přehnanou soutěživostí. [6] 

 Díky konfliktům se projevují různé lidské činy, postoje, myšlenky, názory a obavy. 

Pracovníci konflikty také s různou intenzitou prožívají. Některé konflikty mívají neblahé 

následky, které mohou mít na pracovišti nejrůznější podoby, např. frustrace, spory, 

nedodržování pracovní kázně.[11] 

 Konflikt může způsobovat také nespokojenost, která může vyvolat agresivní reakci 

– spíše boj než únik. Konflikt není třeba odsuzovat, je nevyhnutelným výsledkem pokroku 

a změn. Konflikt by měl být využíván konstruktivním způsobem.[12]    

 Konflikt lze řešit jedním ze tří následujících přístupů: 

• Pokojná koexistence – znamená výměnu názorů a urovnání konfliktu klidnou 

cestou, 

• Kompromis – řešení konfliktu pomocí dohadování a vyjednávání, lze ho uplatnit, 

pokud neexistuje správná nebo nejlepší odpověď, vyžaduje ovšem ústup z pozice, 

• Řešení problémů – znamená vytvořit bázi spolupráce při řešení problému  

a podílení se na zodpovědnosti tak, aby řešení fungovalo, zdůrazňuje spíše potřebu 

nalézt řešení odpovídající skutečným potřebám, než se přizpůsobit. 

Při řešení konfliktů je třetí přístup tím nejlepším. [13]  

             

3.8 Pracovní prostředí 

Nemá-li rčení o tom, že zaměstnanci jsou nejcennějším kapitálem organizace, zůstat 

jen prázdným slovem, musí být péči o zaměstnance věnována značná pozornost. Cílem 

péče o pracovníky je zvýšení jejich výkonnosti, spokojenosti, posilování vztahů uvnitř 
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organizace, stabilizace kvalitních zaměstnanců, zvýšení motivace k práci. Péče o 

pracovníky má například tyto složky: péče o pracovní prostředí a podmínky, bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci, organizace pracovní doby a pracovního režimu, profesní a osobní 

rozvoj zaměstnanců apod. 

Pracovní prostředí má pro výkonnou a bezpečnou práci klíčový význam. Pracovní 

prostředí představuje souhrn materiálních podmínek pracovní činnosti (vybavení pracovišť, 

pracovní zařízení a nástroje). Personální práce se zajímá o prostorové řešení pracovišť a 

také o podmínky práce, například ergonomické, fyzikální a v neposlední řadě sociálně 

psychologické. Nejúčinnější v praxi je primární prevence předcházející vzniku negativních 

podmínek, například investicemi do moderních technologií, protože snahou 

zaměstnavatelů by mělo být vytváření nejen bezpečného, ale také funkčního pracovního 

prostředí. V souvislosti s prostorovými podmínkami pracovišť je důležité takové 

uspořádání, které je v souladu s vykonávanou činností, například vhodná pracovní poloha 

umožňující racionální pohyby a jejich frekvenci. Mezi důležité fyzikální pracovní 

podmínky ovlivňující spokojenost pracovníků patří teplota, vlhkost a prašnost, osvětlení, 

barevné řešení pracoviště a hlučnost. Prostorové a fyzikální podmínky práce ovlivňují 

nejen kvalitu pracovního výkonu, ale také především zdravotní stav a spokojenost 

pracovníků, to samé platí ve stejné míře také pro sociálně psychologické podmínky práce. 

Stýblo (2003, s. 118) píše, že: „Práce jako společenská činnost je vesměs významně 

určována sociálně psychologickými podmínkami. Jde především o mezilidské vztahy na 

pracovišti, jejich úroveň a vyspělost vytváří sociální prostředí a působí na firemní klima., 

ovlivňuje pracovní chování a jednání a výkonnost. Odpovídající podmínky pracovního 

prostředí ve svém souhrnu omezují vznik únavy a zabraňují pracovnímu stresu.“[14] 

3.9 Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnanecké výhody (benefity) je možné členit různým způsobem: požadované 

zákony s vnějšími (celostátními) předpisy (např. příspěvky na sociální zabezpečení, 

zabezpečení v nezaměstnanosti, nemocenské zabezpečení), pak týkající se důchodů 

pracovníků (např. podnikové důchody a důchodové připojištění, důchody za výsluhu let 

v organizaci), benefity týkající se pojištění zaměstnanců (např. organizací poskytovaná 

úhrada či příspěvek na životní a úrazové pojištění atd.), výhody týkající se placení 
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neodpracované doby (placená dovolená, placené svátky a dny pracovního klidu, placené 

přestávky a jiné placené volno), a ostatní výhody (zaměstnanecké slevy na výrobky a slevy 

produkované organizací, dotované či bezplatné stravování, odlučné, úhradu nákladů 

vzdělávání, poskytování bezúročných půjček, rekreační služby, ubytování aj.). 

3.10 Profesní a osobní rozvoj zaměstnanců  

Profesní a osobní rozvoj zaměstnanců se v tradičním slova smyslu zaměřuje na 

formování pracovních schopností člověka a té části jeho osobnosti, prostřednictvím které si 

vytváří hodnoty, a to za účelem zlepšení pracovního výkonu. Výdaje na vzdělávání a 

rozvoj pracovníků představují dlouhodobou investici nutnou pro perspektivu výkonnosti 

organizace. Společnosti se vrátí čas a prostředky vynaložené na rozvíjení pracovníka, 

jestliže mu nabídne příležitosti, aby mohl u ní dosáhnout svých kariérových cílů.       

 

3.11 Vzdělávání a rozvoj 

Ve světě práce pojmy vzdělávání, trénink, program rozvoje apod. vyvolávají 

představu, že jde o personální aktivity určené k rozvíjení dovedností a schopností 

pracovníků. Rozvoj člověka se samozřejmě uskutečnňuje i mimo rámec formálních 

procedůr personálního řízení. Přizpívají k tomu jakékoli činnosti, které jednotlivec 

podnikne, aby zvýšil svou užitečnost a výkonnost jako člen organizace. Může jít o činnosti, 

které se přímo vztahují k vykonávané práci, představují obecně použitelné dovednosti a 

nemají žádnou souvislost se zaměstnáním. Společnosti se vrátí čas a prostředky vynaložené 

na rozvíjení pracovníka, jesltiže mu nabídne příležitosti, aby mohl u ní dosáhnout svých 

kariérových cílů. 

3.12 Péče o pracovníky 

Pracovníci jsou nejdůležitějším zdrojem, který má organizace k dispozici a v tržním 

prostředí jsou zpravidla i nejdražším zdrojem, zejména pokud jde o pracovníky 

kvalifikované. Zaměstnavatelé si stále více uvědomují, že jejich úspěšnost a 

konkurenceschopnost je v rozhodující míře závislá na pracovnících a jejich schopnostech, 

jejich pracovním chování, jejich spokojenosti a jejich vztahu k zaměstnavateli a že je tedy 
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nutné jim věnovat náležitou péči. V podstatě neexistuje jednoznačná a univerzální definice 

péče o pracovníky. V literatuře se můžeme setkat s různým pojetím této péče. Ve svém 

pojetí zahrnuje péči o pracovníky do třech skupin:  

1. povinná péče o pracovníky dána zákony, předpisy, kolektivními smlouvami vyšší, 

nadpodnikové úrovně, 

2. smluvní péče o pracovníky dána kolektivními smlouvami uzavřenými na úrovni 

organizace, 

3. dobrovolná péče o pracovníky, která je výrazem personální politiky zaměstnavatele, 

výrazem jeho úsilí o získání konkurenční výhody na trhu práce. 

Péči o pracovníky jako personální činnosti pochopitelně sleduje zaměstnavatel své 

zájmy, musí však respektovat i celospolečenské zájmy a individuální zájmy pracovníků.  
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4 MARKETINGOVÝ PR ŮZKUM 

       

Marketingový pr ůzkum je systematické shromažďování a vyhodnocování 

informací, které vedou k pochopení požadavků dané společnosti. 

Marketingovým průzkumem bych chtěla dosáhnout požadavků společnosti pro další 

využití zpracování dat k zavedení International Organization of Standartization (ISO) 

Společnosti Smart Trading Company s. r. o., byl zaslán dotazník, který byl určen 

k vyplnění všem zaměstnancům. Pracovníci byli požádáni, aby dotazník vyplnili a 

odpovědi si pečlivě promysleli. Vyplněné dotazníky byly odevzdány na personální 

oddělení výše uvedené společnosti. Z celkového počtu 280-ti zaměstnanců bylo ochotno 

vyplnit dotazník 24 % zaměstnanců.  Bylo použito toto rozmezí: vůbec ne, spíše ne, nevím, 

spíše ano, určitě ano. Výsledky dotazníků byly zpracovány do excelového souboru. 

Tabulky a grafy byly rovněž vypracovány v excelovém souboru. Dotazník obsahuje 4 

základní tématické okruhy, které jsou postupně rozebrány v níže uvedených podkapitolách. 

U každé otázky je hodnocen reálný stav (současná zkušenost) a význam (důležitost pro 

zaměstnance) hodnotícími body od 1 do 5, přičemž 1 odpovídá nespokojenosti a 5 naopak 

nejlepšímu stavu tedy spokojenosti (dotazník viz příloha) 

 

4.1 A Základní organizační otázky 

První část dotazníku řešila pracovní prostředí a pracovní podmínky společnosti 

Smart Trading Company s. r. o dále dotazovanými faktory byly stanovené cíle a úkoly, 

zda-li jsou realizovatelné a smysluplné, organizační struktura společnosti, politika a vize 

podniku, pracovní naplň, zodpovědnost a kompetence a v poslední míře schopnost vedení 

vrcholového managementu společnosti. Přesný stanovený typ dotazu byl: 

1. ,,Prostředí a pracovní podmínky pracoviště mi vyhovují'' 

2. ,,Stanovené cíle a úkoly se mi jeví jako realizovatelné a smysluplné'' 

3. ,,Jsem seznámen/a s organizační strukturou společnosti, politikou a vizí vedené podniku'' 
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4. ,,S vymezením pracovní náplně, zodpovědnostmi a kompetencemi jsem srozuměn/a'' 

5. ,,Se schopností vrcholového managementu (vedení společnosti) řídit náš podnik jsem 

spokojen'' 

Tabulka č. 1 A. Základní organizační otázky – Reálný stav 

otázka vůbec NE spíše NE nevím spíše ANO určitě ANO 
1 10 9 6 40 3 

2 9 16 11 26 6 

3 15 19 11 16 7 

4 11 0 6 26 25 

5 18 17 24 9 0 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. 2 A. Základní organizační otázky - Význam 

otázka téměř žádný nevýznamný neutrální významný značný 
1 0 1 9 33 25 
2 0 1 24 24 19 
3 2 6 21 15 24 
4 0 1 9 30 28 
5 1 0 18 15 34 

Zdroj: Vlastní zpracování 

1. Grafické vyjádření odpovědí na otázku ,,Prostředí a pracovní podmínky pracoviště 
mi vyhovují''  

Graf č. 1 Část A otázka č. 1 
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Z výše uvedeného grafu vyplývá, že spokojenost s tímto typem otázky pro 

zaměstnance společnosti je hodnocen převážně kladně. Do budoucna by bylo vhodné 

konkretizovat nedostatky a požadavky na zlepšení prostředí a pracovních podmínek. 

 

2. Grafické vyjádření odpovědí na otázku ,,Stanovené cíle a úkoly se mi jeví jako 

realizovatelné a smysluplné''  

Graf č. 2 Část A otázka č. 2 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafického vyjádření vyplývá, že stanovené úkoly a cíle jsou pro zaměstnance 

důležité, ale ne vždy jsou si jisti, jestli jsou realizovatelné a ne vždy jim plně rozumí. 

   

3. Grafické vyjádření odpovědí na otázku ,,Jsem seznámen/a s organizační 
strukturou společnosti, politikou a vizí vedené podniku'' 

Graf č. 3 Část A otázka č. 3 
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Z výše uvedeného grafu vyplývá, že zaměstnanci mají zájem být informováni 

s organizační strukturou společnosti, politikou i vizí vedené společnosti, ale bohužel ne ke 

všem se tyto informace dostanou.  

 

4. Grafické vyjádření odpovědí na otázku ,,S vymezením pracovní náplně, 

zodpovědnostmi a kompetencemi jsem srozuměn/a''  

Graf č. 4 Část A otázka č. 4 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z uvedeného grafu vyplývá, že většina zaměstnanců jsou s kompetencemi, 

s vymezením pracovní náplně a zodpovědnostmi plně obeznámeni. Pro zbývající menšinu 

bych doporučovala větší iniciativu v získávání informací potřebných k vymezení pracovní 

náplně. Co se týče významnosti, je obsah otázky pro pracovníky velice důležitá. 
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5. Grafické vyjádření odpovědí na otázku ,,Se schopností vrcholového managementu 

(vedení společnosti) řídit náš podnik jsem spokojen'' 

Graf č. 5 Část A otázka č. 5 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 Z výše uvedeného grafu vyplývá, že převážná část pracovníků není spokojena se 

schopnostmi vrcholového managementu řídit podnik. Proto doporučuji v dané oblasti 

provést dotazníkové šetření. 

4.2 B. Interní (vnit řní) přenos informací 

V druhé části dotazníku jsem se zabývala přenosem informací mezi úseky a 

středisky, se kterými spolupracují, a jak se předávají informace mezi zaměstnanci a mezi 

zaměstnanci a vedením. A jestli jsou potřebné informace pro plnění pracovních úkolů 

včasné. Zde jsem zvolila  tyto dotazy: 

1. ,,Komunikace v našem kolektivu je uvolněná, o všem důležitém se mluví otevřeně“ 

2. ,,Výměna informací mezi úseky/středisky, se kterými spolupracuji, je zcela 
bezproblémová'' 

3. ,,Dostávám včas potřební informace pro plnění pracovních úkolů'' 

4. ,,Jsem dobře informován o všem důležitém, co se týká našeho podniku'' 

5. ,,Přenos informací od zákazníků dovnitř společnosti funguje (jsem informován o 
požadavcích zákazníka, stížnostech, reklamacích, jeho spokojenosti či nespokojenosti 
apod.)'' 
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Tabulka č. 3 B. Interní (vnitřní) přenos informací – Reálný stav 

otázka vůbec NE spíše NE nevím spíše ANO určitě ANO 
1 13 3 5 31 16 

2 16 21 12 15 4 

3 14 17 5 22 10 

4 12 15 24 13 4 

5 12 14 9 24 9 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 4 B. Interní (vnitřní) přenos informací - Význam 

otázka téměř žádný nevýznamný neutrální významný značný 
1 2 0 10 22 34 
2 1 2 10 23 32 
3 1 0 10 22 35 
4 1 2 19 20 26 

5 4 2 12 16 34 
Zdroj: Vlastní zpracování 

1. Grafické vyjádření odpovědí na otázku ,,Komunikace v našem kolektivu je 
uvolněná, o všem důležitém se mluví otevřeně'' 

Graf č. 6 Část B otázka č. 1 
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Zdroj: Vlastní zpracování 



Natálie Majerová: Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ve vybrané společnosti 

 

2010 20

 

Podle daného grafu můžeme usoudit, že komunikace v kolektivu je na velmi dobré 

úrovni. O všem důležitém se mluví otevřeně .  Pro zaměstnance má výše uvedená 

skutečnost velký význam. 

 

2. Grafické vyjádření odpovědí na otázku ,,Výměna informací mezi úseky/středisky, 
se kterými spolupracuji, je zcela bezproblémová'' 

Graf č. 7 Část B otázka č. 2 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Z uvedeného grafického vyjádření lze vypozorovat, že komunikace mezi 

jednotlivými úseky a středisky není vždy ideální a lze také z grafické části Význam 

vyvodit, že zájem zaměstnanců tyto konflikty řešit a zlepšit, je na hodně veliké úrovni. 

 

3. Grafické vyjádření odpovědí na otázku ,,Dostávám včas potřebné informace pro 
plnění pracovních úkolů'' 

Graf č. 8 Část B otázka č. 3 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z výše uvedeného grafu můžeme vyvodit, že i když mají zaměstnanci o včasné a 

potřebné informace k plnění úkolů zájem, tak se víc jak k polovině pracovníků tyto 

informace včas nedostávají. 

 

4. Grafické vyjádření odpovědí na otázku ,,Jsem dobře informován o všem důležitém, 
co se týká našeho podniku'' 

Graf č. 9 Část B otázka č. 4 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Z uvedeného grafu je zřejmé, že 40 % pracovníků se k důležitým informacím 

související s podnikem nedostávají, i když by o ně měli zájem a 35 % pracovníkům otázka 

nepřišla důležitá a zvolili alternativu ,,Nevím”. Z grafu Význam vyplývá potřeba 

zaměstnanců být informování o všem důležitém, co se týče podniku. Proto bych 

doporučovala opatření vedoucí ke zlepšení výše uvedené situace (intranet, podnikový 

zpravodaj, nástěnky atd.) 
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5. Grafické vyjádření odpovědí na otázku ,,Přenos informací od zákazníků dovnitř 

společnosti funguje (jsem informován o požadavcích zákazníka, stížnostech, 

reklamacích, jeho spokojenosti či nespokojenosti apod.)'' 

Graf č. 10 Část B otázka č. 5 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafického vyjádření můžeme vypozorovat, že požadavky zákazníka, reklamace a 

pochvaly jsou pro zaměstnance velice významné a žádoucí, ale ne vždy se pochvaly na 

rozdíl od reklamací dostaví. Myslím si, že by každý zaměstnanec měl vědět o spokojenosti 

či nespokojenosti zákazníka, protože to může být pro něj určitý druh motivace a může se 

tak zvýšit pracovní nasazení. 

4.3 C. Pracovní vztahy (mezi mnou a kolegy, nadřízenými, ostatními úseky 

společnosti) 

V třetí části dotazníku jsem uvedla pracovní vztahy, abych zjistila jaké jsou vztahy 

v kolektivu, jak se zaměstnanci chovají v případě pracovních problémů, konfliktů. A jestli 

jsou si pracovníci vědomi měřítek podle, kterých nadřízený hodnotí jejich pracovní výkon 

a zda-li jsou spokojeni s jednáním nadřízených vůči nim. Proto jsem stanovila tyto dotazy: 

1. ,,Osobní vztahy v našem kolektivu jsou bezproblémové, snažíme se je udržovat na velmi 

dobré úrovni'' 

2. ,,V případě pracovních problémů se mohu spolehnout na své kolegy, pomohou mi'' 

3. ,,Nadřízený mi poskytuje dostatek informací potřebných k vykonávání mé práce'' 

4. ,,Měřítka, podle kterých nadřízený hodnotí můj výkon a osobnost, jsou mi dobře známy'' 
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5. ,,S jednáním nadřízeného vůči mě a mým spolupracovníkům jsem spokojen'' 

Tabulka č. 5 C. Pracovní vztahy (mezi mnou a kolegy, nadřízenými, ostatními úseky 
společnosti) 

otázka vůbec NE spíše NE nevím spíše ANO určitě ANO 
1 8 5 4 25 26 
2 7 7 10 21 23 
3 7 7 2 25 27 
4 15 13 11 17 12 

5 10 12 9 19 18 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. 6 C. Pracovní vztahy (mezi mnou a kolegy, nadřízenými, ostatními úseky 
společnosti) 

otázka téměř žádný nevýznamný neutrální významný značný 
1 0 0 6 27 35 

2 0 0 5 23 40 

3 0 0 5 26 37 

4 0 0 8 22 38 

5 0 1 7 17 43 
Zdroj: Vlastní zpracování 

1. Grafické vyjádření odpovědí na otázku ,,Osobní vztahy v našem kolektivu jsou 
bezproblémové, snažíme se je udržovat na velmi dobré úrovni'' 

Graf č. 11 Část C otázka č. 1 
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Z daného grafu můžeme vyhodnotit, že pracovníci své vztahy mezi sebou udržují 

velmi dobře. Což přispívá k dobrému pracovnímu výkonu. Nepříliš dobré vztahy na 

pracovišti způsobují špatné podmínky, jak pro pracovní výkon, tak pro zaměstnance 

samotné. 

 

2. Grafické vyjádření odpovědí na otázku ,,V případě pracovních problémů se mohu 
spolehnout na své kolegy, pomohou mi'' 

Graf č. 12 Část C otázka č. 2 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafického vyjádření můžeme usoudit, že se zaměstnanci na své kolegy mohou 

spolehnout. Jakmile se vyskytne případný pracovní problém, jsou ochotni si navzájem 

pomoci a daný problém řešit. Fakt, že je pro zaměstnance tato pomoc velice důležitá 

můžeme posoudit z pohledu na druhou část grafu Význam. Jelikož je všechno v pořádku, 

není zde nutné navrhnout žádné opatření. 
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3. Grafické vyjádření odpovědí na otázku ,,Nadřízený mi poskytuje dostatek 

informací potřebných k vykonávání mé práce'' 

Graf č. 13 Část C otázka č. 3 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu vyplývá, že jsou zaměstnanci plně informováni svými nadřízenými o dané 

práci či zadaném úkolu. A podle hodnot, které jsou uvedeny v části grafu Význam lze 

usoudit, že je pro zaměstnance důležité tuto informovanost vedením zachovat. Zde bych 

nenavrhovala žádné řešení, jelikož se podle grafu zdá být vše v pořádku. 

 

4. Grafické vyjádření odpovědí na otázku ,,Měřítka, podle kterých nadřízený hodnotí 

můj výkon a osobnost, jsou mi dobře známy'' 

Graf č. 14 Část C otázka č. 4 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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Podle daného grafu polovina dotazovaných zaměstnanců není seznámena s měřítky, 

podle kterých nadřízení hodnotí jejich osobnost a pracovní výkon a druhá polovina 

dotazovaných zaměstnanců je s nimi plně seznámena. Proto navrhuji uspořádat firemní 

školení, kde budou všichni zaměstnanci srozuměni s kritériem hodnocení, aby se předešlo 

případným chybám. 

 

5. Grafické vyjádření odpovědí na otázku ,,S jednáním nadřízeného vůči mě a mým 
spolupracovníkům jsem spokojen'' 

Graf č. 15 Část C otázka č. 5 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu číslo 15 lze vyčíst, že ne všichni dotazovaní zaměstnanci jsou spokojeni 

s jednáním nadřízených vůči nim samotným a při pohledu na část grafu Význam můžeme 

usoudit, že je pro dotazované zaměstnance velice důležité jak se k nim nadřízení chovají a 

uvítali by jejich lepší jednání se zaměstnanci. 

4.4 D. Finanční, motivační a sociální oblast 

V poslední části dotazníku jsem se zabývala finanční, motivační a sociální oblastí. 

Chtěla jsem především zjistit, jestli jsou zaměstnanci zvláštně ohodnocováni pomocí 

nehmotného ocenění např. stravováním, vzděláváním nebo odměňováním za splnění 

daného úkolu v dřívějším terminu a zda jsou celkově s pracovním nasazením spokojeni. 

Myslím si že tato oblast je velice důležitá, jak pro zaměstnance, tak pro management 

společnosti. V dotazníku jsem uvedla tyto dotazy: 
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1. ,,Firma se věnuje dostatečně i nehmotnému ocenění (pochvala nadřízeným, sociální 
výhody, stravování, vzdělávání)'' 

2. ,,Odměňování je prováděno systematicky v závislosti na výkonech a jeví se mi jako 
objektivní a spravedlivé'' 

3. ,,Moje zkušenosti s péčí o zaměstnance jsou vesměs pozitivní'' 

4.  ,,Společnost SMART TRADING COMPANY mi nabízí jistotu zaměstnání'' 

5. ,,Se svým finančním ohodnocením jsem spokojen/a'' 

Tabulka č. 7 D. Finanční, motivační a sociální oblast - Reálný stav 

otázka vůbec NE spíše NE nevím spíše ANO určitě ANO 
1 39 18 9 1 1 
2 29 19 12 6 2 
3 25 21 14 8 0 
4 17 8 22 17 4 

5 33 18 8 7 2 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 8 D. Finanční, motivační a sociální oblast - Význam 

otázka téměř žádný nevýznamný neutrální významný značný 
1 2 2 11 14 39 
2 1 0 9 19 39 
3 1 2 13 20 32 
4 1 0 11 16 40 

5 1 0 6 7 54 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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1. Grafické vyjádření odpovědí na otázku ,,Firma se věnuje dostatečně i nehmotnému  
ocenění (pochvala nadřízeným, sociální výhody, stravování, vzdělávání)''  

Graf č. 16 Část D otázka č. 1 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafického znázornění Reálného stavu a Významu vyplývá, že pracovníci by měli 

zájem o jisté sociální výhody, stravování či vzdělávání zařizované podnikem, ale bohužel 

se jim takového nehmotného ocenění nedostává. Doporučovala bych, aby společnost 

zajistila určité sportovní aktivity nebo stravování nedaleko Smart Industrial areálu, pro 

zlepšení morálky zaměstnanců. Poukazy na sportovní aktivity lze také využít k motivaci 

pracovníků. 

 

2. Grafické vyjádření odpovědí na otázku ,,Odměňování je prováděno systematicky  v 
závislosti na výkonech a jeví se mi jako objektivní a spravedlivé'' 

Graf č. 17 Část D otázka č. 2 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z grafu číslo 17 lze vyčíst, že odměňování zaměstnanců není prováděno objektivně a 

v závislosti na pracovních výkonech, přitom z hlediska významu se zaměstnancům toto 

téma jeví jako dobrá motivace pro zvýšení pracovního nasazení. 

 

3. Grafické vyjádření odpovědí na otázku ,,Moje zkušenosti s péčí o  zaměstnance 
jsou vesměs pozitivní'' 

Graf č. 18 Část D otázka č. 3 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu vyplývá, že je pro dotazované pracovníky péče o zaměstnance velice 

významná, ale že se jim této péče moc nedostává a zkušenosti s ní tedy téměř nemají nebo 

jsou tyto zkušenosti negativní. 
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4. Grafické vyjádření odpovědí na otázku ,,Společnost SMART TRADING 

COMPANY mi nabízí jistotu zaměstnání'' 

Graf č. 19 Část D otázka č. 4 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výše uvedeného grafu můžeme usoudit, že jistota práce ve společnosti Smart 

Trading Company je pro zaměstnance velice důležitá, ale někteří dotazovaní zaměstnanci o 

těchto jistotách nevědí a někteří jistotu práce ve společnosti vůbec necítí. 

 

5. Grafické vyjádření odpovědí na otázku ,,Se svým finančním ohodnocením  jsem 
spokojen/a'' 

Graf č. 20 Část D otázka č. 5 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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Podle daného grafu většina tázaných zaměstnanců není se svým finančním 

ohodnocením plně spokojena a téměř 100% zaměstnanců má zájem o ohodnocení vyšší. 

Tento faktor nelze vylepšit, jelikož zvýšit finanční odměny je pouze v kompetencích 

managementu společnosti. 
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5  VYHODNOCENÍ 

Cílem mé práce bylo pomoci společnosti Smart Trading Company s.r.o., aby co 

nejvíce zaměstnanců trávilo svůj čas v pracovním prostředí lépe a smysluplněji, aby měli 

pocit, že je jim ze strany zaměstnavatele věnována patřičná péče, že jsou pro firmu 

potřební. Vedení firmy jim naslouchá, efektivně navrhuje správné řešení a eliminuje 

nežádoucí jevy v podniku. Dotazníkovým šetřením jsem chtěla docílit toho, aby bylo 

dosaženo zhodnocení nynějšího stavu spokojenosti zaměstnanců. Dle získaných hodnot 

šetření doporučuji zaměřit se na významový prvek výsledků průzkumu.  

5.1 Vyhodnocení části A Základní organizační otázky 

 

Zjišt ění: Z vyhodnocení dotazníku, kde převyšovali odpovědí typu ,,spíše ANO“, jsou 

základní organizační otázky hodnoceny v celku pozitivně. Z hodnocení je vidět, že ve 

společnosti Smart Trading Company s. r. o. probíhá organizace práce na dobré úrovni. 

Využití : Dle výsledků to vypadá, že je tato problematika organizační struktury pro 

zaměstnance důležitá, z hlediska pracovníků  je na organizační otázky kladen nemalý 

důraz. 

5.2 Vyhodnocení části B Interní (vnit řní) přenos informací 

 

 Zjišt ění: Zaměstnanci, kteří se zúčastnili dotazníkového průzkumu firmy, nejčastěji 

hodnotili odpovědi ,,spíše ANO“, a z toho usuzuji, že jsou v podstatě spokojeni s 

veškerým přenosem vnitřních informací potřebné ke své práci. Jak je vidět informovanost 

ve firmě probíhá relativně dobře. 

Využití : Stávající stav přenosu informací v podniku je třeba i nadále předávat všem 

zaměstnancům firmy. Důležité je připomínat známé a podstatné informace, jak 

u formálního tak i neformálního hodnocení. Je podstatné sdělit pracovníkovi nejen to, co 

má vykonávat, ale co může vykonat i lépe, aby byl lépe ohodnocen.  
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5.3 Vyhodnocení části C Pracovní vztahy (mezi mnou a kolegy, nadřízenými, ostatní 

úseky společnosti) 

 

Zjišt ění: Pracovní vztahy v kolektivu jsou hodnoceny vesměs pozitivně a to typem 

odpovědi ,,spíše ANO“ a ,,určitě ANO“, což je pro pracovní prostředí kolektivu 

zaměstnanců velmi dobré. Bezproblémový kolektiv vede k lepším výsledkům firmy, což 

má kladný efekt na chod společnosti  Smart Trading Company s. r. o. 

Využití : Osobní vztahy, pracovní prostředí a jednání nadřízených vůči zaměstnancům je 

velice důležitý prvek pro kvalitní mezilidské vztahy. Z hodnocení vyplynulo, že pracovní 

vztahy mezi kolegy, nadřízenými, ostatními úseky firmy jsou velice dobré. 

5.4 Vyhodnocení části D Finanční, motivační a sociální oblast 

 

Zjišt ění: Téměř nadpoloviční většina zaměstnanců se přiklání k tomu, že odměňování není 

objektivní a neplní svoji funkci spravedlnosti. A přikládají tomu opravdu velký význam. 

Čili realita neodpovídá požadavku samotných zaměstnanců. Otázka finančního ohodnocení 

je pro zaměstnance velice významná, bohužel v praxi ji hodnotí jako neuspokojivou. 

Systém odměňování je pro převážnou část velice důležitým motivačním nástrojem. 

Zaměstnanci ve firmě ovšem systém odměňování jako motivační nástroj nepociťují. 

Využití : Nejedná se zde pouze o požadavek zaměstnanců. Je zapotřebí, aby byl systém 

odměňování opravdul objektivní a spravedlivý. Z provedeného dotazování dle 

zaměstnanců je ve společnosti Smart Trading Company s. r. o. odměňování prováděno 

neobjektivně. Systém hodnocení by měl být nastaven tak, aby zaměstnanci mohli ovlivnit 

část odměny za vykonanou práci dle svého výkonu a svého snažení. část odměny za 

vykonanou práci. Podle individuálního plnění daných kritérií by měla být vytvořena 

diferenciace mezi zaměstnanci a to zejména v podobě velikosti přidělené variabilní složky 

mzdy, což zapříčiní větší průhlednost a spravedlnost v systému odměňování. Kritéria 

hodnocení je zapotřebí v návrhu definovat tak, aby byla ovlivnitelná, jasně formulovaná, 

aby byla zaměstnancům známa. Tím pádem zaměstnanci budou motivováni ke zvyšování 
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svého výkonu, aby dosáhli na vyšší mzdu a k tomu aby se rozvíjeli a zlepšovali svoje 

chování.  
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6  ZÁVĚR 

Systém hodnocení je velice důležitou součástí úspěšné a konkurenceschopné firmy. 

Účelné plnění úkolů naprosté většiny personálních oblastí je podmíněno fungováním 

kvalitního systému hodnocení, pracovního výkonu a pracovního chování zaměstnanců. 

Povinnost vedoucích pracovníků na všech stupních řízení je správně a pravidelně hodnotit 

své podřízené. Zároveň schopnost objektivního a spravedlivého hodnocení podřízených je 

také jednou ze základních odborných způsobilostí každého vedoucího pracovníka.  

Hodnocení má nejenom zjišťovat výkon zaměstnance a být vstupem pro odměňování, je 

také významným faktorem pro motivaci a získání zpětné vazby od nadřízeného. Podniky 

mohou při zavádění systémů hodnocení čerpat z celé řady základních i doprovodných 

metod hodnocení. 

Cílem mé bakalářské práce bylo odpovědět na hlavní výzkumnou otázku a to jsou-li 

zaměstnanci spokojeni ve vybrané společnosti. Mezi zkoumané činnosti jako takové jsem 

vybrala pracovní prostředí, komunikaci mezi úseky a středisky, se kterými spolupracují, 

odměňování a předávání informací. 

V teoretické části práce jsme si vysvětlili pojem motivace, vztahy na pracovišti, 

pracovní prostředí, spokojenost, nespokojenost zaměstnanců, zaměstnanecké výhody, péče 

o pracovníky atd., dále jsme se seznámili se společností Smart Trading Company s. r. o.. 

V praktické části následují výsledky dotazníkového šetření a jeho vyhodnocení. 

Výzkum spokojenosti zaměstnanců ukázal, že zaměstnanci jsou spokojeni 

s pracovním prostředím, se vztahy mezi sebou na pracovišti i s dostatkem informací od 

nadřízených k poskytnutí výkonu práce. Se systémem odměňování je spokojena jen velice 

malá část zaměstnanců. Nespokojenost se projevila zejména u finančního ohodnocení. Jako 

slabším místem spokojenosti se ukázala výměna informací mezi úseky, se kterými 

spolupracují.  

          Při zavádění systému hodnocení zaměstnanců nelze převzít nějaký univerzální 

model na všechny firmy. Při návrhu nového systému hodnocení je zapotřebí vždy 

přihlédnout k cílům, které daný podnik chce sledovat, hodnocení provázat s odměňováním 

a s rozvojem zaměstnanců.  
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Návrh hodnotícího systému pro dělníky společnosti Smart Trading Company s.r.o. 

byl vytvořen tak, aby po implementaci hodnotícího systému došlo ke zvýšení motivace 

a spokojenosti zaměstnanců na pracovišti. Do budoucna také systém spokojenosti 

napomůže k naplnění personální vize podniku „mít kvalifikované, motivované, spokojené 

a aktivní zaměstnance, kteří jsou loajální a schopni plně sdílet všechny hodnoty společnosti 

s možností seberealizace u významné společnosti.“ 

Při sestavování konečného návrhu byly využity výsledky dotazníkového šetření. 

Potvrdilo se, že formální hodnocení v podniku chybí, že dělníci neznají výsledky 

hodnocení své práce, nejsou jim sdělovány a nedostávají ani potřebnou zpětnou vazbu. 

Systém odměňování posuzují dělníci jako nespravedlivý, nezohledňující výkon. Na druhou 

stranu zaměstnanci uznávají osobu svého nadřízeného.  

Důraz je kladen také na pravidelnější neformální hodnocení na pracovišti, udělování 

kritiky a pochvaly za vykonanou práci.  

V průběhu vypracování bakalářské práce se potvrdilo, že zavádění hodnocení do 

praxe je dlouhým procesem trvající déle než jeden rok. Aby byly výše stanovené 

požadavky na hodnotící systém naplněny, je zapotřebí, aby o systému, jeho cílech 

a výhodách byli pečlivě informováni zaměstnanci, včetně hodnotitelů - nadřízených, kteří 

před zavedením systému musí být zároveň plně proškoleni. To je potřebné vzhledem 

k zajištění akceptace systému hodnocení zaměstnanci, aby se nestalo jen pouhou 

administrativní zátěží. Jestliže společnost Smart Trading Company s.r.o. zavede systém 

hodnocení do praxe, je pravděpodobné, že se zlepší podmínky pro spokojenost 

zaměstnanců, jejich motivaci a poklesne počet nekvalitních výrobků, včetně jejich nákladů. 

Systémem hodnocení se firmě do budoucna podaří disponovat kvalifikovanými, 

motivovanými, spokojenými a aktivními zaměstnanci, což bezprostředně přispěje 

k efektivnímu využívání výrobních faktorů a budování konkurenceschopné a perspektivní 

společnosti. 
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