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 Měření spokojenosti zaměstnanců

Tento produkt doporučujeme v případě, že jste:
•  organizace, která prošla či prochází velkými změnami či restrukturalizací
•  organizace, která připravuje motivační zaměstnanecké programy
•  významná organizace v regionu, která zaměstnává velkou část populace a záleží 

jí na pověsti a image jež má nejen u svých pracovníků a zákazníků, ale i v širokém 
okolí

a zároveň pociťujete nedostatek informací o následujících 
skutečnostech: 
• spokojenost, resp. nespokojenost zaměstnanců v organizaci
• faktory, které spokojenost resp. nespokojenost ovlivňují
• fluktuační potenciál zaměstnanců
• míra identifikace s organizací
•  vztahy mezi jednotlivými stupni řízení, případně mezi organizačními jednotkami
•  představy zaměstnanců o řídících pracovnících 
•  úzká místa komunikace ve Vaší organizaci
•  jak zaměstnanci hodnotí nově zaváděné nebo již existující zaměstnanecké programy 
•  jak zaměstnanci hodnotí nově zaváděná nebo již existující organizační opatření
•  jaké jsou hodnotové orientace zaměstnanců

Organizační kultura je to, co lze sice obtížně, ale zároveň bez velkých 
finančních nákladů měnit. Tato změna, je-li dobře provedena, může 
přinést výsledky spočívající především v posílení motivace a zlepšení 
komunikace pracovníků na všech úrovních organizace. 
Měření spokojenosti zaměstnanců je diagnostická metoda, která Vám 
pomůže se orientovat v síti sociálních vztahů, které vytvářejí organizaci. 
Síla tohoto produktu je v tom, ze na základě analýzy je možné vytipo-
vat faktory, které pozitivně ovlivňují výkonnost jednotlivých organizač-
ních jednotek a poskytnout celou řadu praktických doporučení.
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0.1. Jak můžete měřící nástroj využít?
Investice do lidského kapitálu mají přímý dopad na  produktivitu práce, zlepšení 
hospodářských výsledků firmy a zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Odmě-
nou za odpovědný přístup k zaměstnancům může být snazší stabilizace kvalifikovaných 
a zkušených pracovníků případně získávání nových. Naopak neodpovědný přístup může 
mít negativní důsledky na pověst firmy v důsledku kritiky její podnikatelské praxe. To může 
nepříznivě postihnout klíčová aktiva společnosti, jako jsou její značky a image.

Předkládaný nástroj lze využít jak k identifikaci případných problémů ovlivňujících 
produktivitu a hospodářský rozvoj podniku, tak ke zlepšení kvality pracovního života 
zaměstnanců. Zjištění, k nimž se prostřednictvím dotazníku dostanete, lze mimo jiné využít 
i při přípravě „Hodnotící zprávy“ uchazeče (zpráva, kterou předkládá uchazeč o udělení 
certifikátu EFQM, případně Národní ceny ČR za jakost) a pro obdobné hodnocení 
podle norem ISO. 

Předkládaný nástroj: 
•  Zjišťuje míru spokojenosti či nespokojenosti zaměstnanců, jejich potřeby a očekávání 

ve vztahu k zaměstnavateli.
• Odkrývá faktory, které spokojenost či nespokojenost ovlivňují.
•  Odkrývá včas rizika možné fluktuace zaměstnanců včetně segmentace zaměstnanců 

podle stupně fluktuačního rizika.
• Zjišťuje míru identifikace zaměstnanců s organizací, firmou.
• Odhaluje úzká místa v komunikaci uvnitř firmy.
•  Mapuje pohled zaměstnanců na odměňování, případně na firemní 

zaměstnanecké programy.
•  Snaží se podchytit představy zaměstnanců o schopnostech a dovednostech řídících 

pracovníků.

0.2. Komu je  měřící nástroj určen?
Předkládaný nástroj je vhodný především pro firmy a organizace, které:
• Chtějí zjistit postoje zaměstnanců k otázkám pracovního prostředí.
• Chtějí identifikovat případné problémy ovlivňující produktivitu podniku.
• Potřebují návod k řešení již dříve zjištěných problémů. 
•  Chtějí aplikovat principy společensky odpovědného podniku 

(Corporate social responsibility).

•  Se ucházejí o udělení certifikátů dle ISO, EFQM, Národní ceny ČR za jakost a další.

Dotazník, jeho vyhodnocení a následná doporučení jsou vyvinuty Výzkumným ústavem 
práce a sociálních věcí, v.v.i. pro potřeby středních a velkých průmyslových podniků. 
Využití tohoto nástroje je však po drobných úpravách možné i v jiných odvětvích. Předpo-
kládá se, že s nástrojem budou pracovat zejména personální útvary firem či přímo vyšší 
management firmy. Cílem je, aby výsledky byly co nejkonkrétnější a umožňovaly apliko-
vatelnost do praxe firmy. Administraci dotazníku a následnou analýzu lze provést interně, 
případně lze využít komplexní služby Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, 
v.v.i. VÚPSV nabízí nejen samotné statistické zpracování, ale i srovnání s dalšími podniky 
a navržení vhodných doporučení.

0.3. Co v dotazníku naleznete? 
Dotazník se skládá ze soustavy ukazatelů měřících kvalitu lidských zdrojů a pracovního 
života v podmínkách podniku. Ukazatele jsou součástí několika základních tematických 
celků, tzv. modulů. Analýza všech modulů pak podává komplexní obrázek o podniko-
vém klimatu prostřednictvím subjektivního hodnocení zaměstnanců podniku. Dotazník je 
tedy určen pro všechny zaměstnance firmy, a to bez ohledu na jejich profesní postavení. 

Skladba dotazníku podle modulů

MODUL 1: SPOKOJENOST S PRACÍ
Měří celkovou spokojenost s prací a spokojenost s dílčími aspekty práce. Jedná se o 
modul, který podává souhrnné charakteristiky vnímání podnikového klimatu prostřednictvím 
zaměstnanců. 

MODUL 2: KOMUNIKACE A SDÍLENÍ INFORMACÍ 
Zjišťuje informovanost ze strany vedení podniku a systém komunikace obecně, komunikaci 
s přímým nadřízeným, připomínky a reakce zaměstnanců, komunikaci se spolupracovníky 
o pracovních záležitostech a komunikaci napříč odděleními.

MODUL 3: INTERPERSONÁLNÍ VZTAHY NA PRACOVIŠTI 
Podává informace o vztazích mezi zaměstnanci, o vzájemné důvěře, spravedlivém a 
férovém jednání, vstřícnosti a ochotě pomoci jak mezi spolupracovníky, tak mezi řadovými 
pracovníky a jejich nadřízenými. Zabývá se otázkou diskriminace na pracovišti.

Úvod
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MODUL 4: PROFESNÍ ROZVOJ A KARIÉRNÍ RŮST
Hodnotí firmou vytvořené podmínky pro profesní rozvoj a kariérní růst zaměstnanců. Za-
měřuje se na to, jakou roli hraje přímý nadřízený v podpoře odborného růstu a zda práce 
přináší zaměstnancům dostatek příležitostí k rozšiřování jejich dovedností a možnost využít 
v práci své schopnosti a dovednosti. Modul zjišťuje také názory zaměstnanců na užiteč-
nost školení organizovaných zaměstnavatelem. 

MODUL 5: ODMĚŇOVÁNÍ A HODNOCENÍ – ZDROJE MOTIVACE
Zaměřuje se na motivaci zaměstnanců. Mapuje důležitost jednotlivých aspektů práce pro 
kvalitní pracovní výkon. Systémově rozlišuje tzv. vnitřní zdroje motivace (uspokojení, smys-
luplnost a zajímavost práce, autonomie při práci) a vnější zdroje motivace (odměňování, 
zaměstnanecké benefity).

MODUL 6: STYL ŘÍZENÍ
Podává přehled o situaci v podniku vzhledem ke klasifikaci stylů řízení, hodnocení schop-
ností a dovedností přímých nadřízených v souvislosti s rozdělováním úkolů, delegováním 
pravomocí, organizací práce, hodnocením výsledků, kontrolami výsledků atd.

MODUL 7: VZTAH K ORGANIZACI – KULTURA
Zjišťuje loajalitu zaměstnanců, ochotu pracovat pro zaměstnavatele i nad rámec svých úko-
lů a skutečnost, zda by zaměstnanci doporučili organizaci jako dobrého zaměstnavatele. 
V neposlední řadě modul mapuje potenciální fluktuaci zaměstnanců.  

MODUL 8: ORGANIZACE PRÁCE
Hodnotí z několika hledisek úroveň organizace práce ve firmě. Jedná se o posouzení 
jasnosti zadávaných úkolů, dostatku času, spolupracovníků, informací a vybavení potřeb-
ného pro kvalitní provedení práce. Dále je sledována míra, do jaké si mohou zaměstnanci 
práci sami organizovat a jak mohou ovlivnit rozložení své pracovní doby z hlediska volby 
příchodů, odchodů a přestávek v práci.

MODUL 9: ATRIBUTY PRÁCE, BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Přináší informaci o charakteru práce zaměstnanců z hlediska její fyzické a psychické 
náročnosti. Charakteristiky práce slouží zejména k vytvoření tzv. „mapy náročnosti práce“, 
do které jsou vynášeny různé zaměstnanecké skupiny. Součástí modulu je i zhodnocení 
subjektivně vnímaných zdravotních rizik plynoucích z práce a hodnocení přístupu zaměst-
navatele k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

MODUL 10: PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI
Modul se opírá o data z otevřených otázek, kde se respondenti slovně vyjadřovali o tom, 
co jim v podniku vadí, a naopak, čeho si na podniku váží.

0.3.1. Výběr ukazatelů do dotazníku
Podnikové šetření lze provést jak komplexně, tj. s využitím všech modulů, tak výběrově 
s tím, že se zaměříte na konkrétní oblasti, které Vás zajímají a aplikujete pouze některé 
vybrané moduly.
 
Omezení se na konkrétní aspekty práce, které jsou pro Vás aktuální, znamená výhodu při 
administraci dotazníku. Dotazník bude kratší, a tedy pro respondenty snazší a méně nároč-
ný na vyplnění. Pokud budete chtít využít všechna témata, ale dotazník zkrátit, je nutné z 
důvodu zachování spolehlivosti výstupů konzultovat skladbu redukované verze s autorským 
týmem Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

0.4. Vývoj a ověřování dotazníku 
Dotazník je možné považovat za spolehlivý v tom smyslu, že měří to, co skutečně měřit má. 
Spolehlivost dotazníku byla ověřována a zvyšována ve čtyřech po sobě jdoucích fázích:

1) Reprezentativní výběrové šetření na populaci zaměstnanců ČR
2) Úplné šetření ve dvou vybraných průmyslových podnicích
3) Kvalitativní hloubkové rozhovory s pracovníky z průmyslových podniků
4) Úplné šetření v dalších dvou průmyslových podnicích
 
Po každé fázi byl dotazník zrevidován a upraven. Podrobnosti o ověřování dotazníku 
naleznete v příloze 2 (Evaluační studie).

Uživatele je nutné v této souvislosti upozornit, že manuál pracuje vždy jen s 
poslední „finální“ verzí dotazníku, tj. čísla a znění otázek uvedené v manuálu 
odpovídají této verzi dotazníku (viz přílohu 1).  
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0.5. Administrace dotazníku 
Moduly a jejich pořadí: 
Administrace dotazníku by neměla být pro uživatele příliš složitá, ale ani časově náročná. 
Uživatel se nejprve musí rozhodnout, zda bude chtít realizovat šetření v plném 
rozsahu, tj. ověřit všechny moduly, či zda bude chtít ověřit pouze konkrétní oblasti 
podnikové reality ve vybraných modulech. Vzhledem k přehlednému podřazení 
konkrétních položek do jednotlivých tematických modulů a ověření jejich samostatné funkč-
nosti je využití pouze některých částí dotazníku mnohdy výhodnější z důvodu nižší časové 
i zpracovatelské náročnosti. Pokud si pro dotazování vyberete pouze určité moduly, dopo-
ručujeme ponechat jejich pořadí v dotazníku podle původního očíslování.
 
Administrace dotazníku bude popisována při jeho použití v plném rozsahu.  

Administrátor:
Pro realizaci výzkumu doporučujeme uživateli, aby si zvolil administrátora výzkumu, tj. 
osobu, která bude za výzkum odpovědná a bude koordinovat jeho průběh. Nejvhodnější 
osobou bude pravděpodobně některý ze zaměstnanců personálního odboru. Adminis-
trátor by se pak měl nejprve sám seznámit se strukturou dotazníku, jeho zaměřením a cíli 
a především by měl řádně prostudovat instrukce jeho vyplnění. Doporučujeme také, aby 
vedení či administrátor nejprve vyplnili dotazník sami, než začnou testovat ostatní zaměst-
nance. 

Distribuce dotazníků mezi zaměstnance:
Uživatel se může sám rozhodnout, zda zvolí tzv. „papírovou verzi“ dotazování nebo 
internetovou variantu dotazníku.

Před samotnou realizací je vhodné seznámit předem zaměstnance o záměru  provádět 
výzkum, což lze provést např. prostřednictvím podnikového časopisu nebo nástěnky. 
Zaměstnanci by také měli být informováni o důvodech, proč vedení podobný výzkum 
organizuje. Vedení by rovněž mělo zdůraznit naprosté zaručení anonymity údajů. Zaměst-
nanci nebudou nikde v dotazníku vyplňovat své jméno ani žádné jiné identifikační údaje, 
které by mohly vést k jejich dohledání. Dotazníky, pokud půjde o „papírovou formu“, by 
měly být sbírány do zapečetěné urny.   

Sběr dat je ve všech případech založen na samovyplňování, tj. respondentovi nejsou otáz-
ky čteny tazatelem, ale vyplňování je zcela v respondentově režii. Metoda samovyplňová-
ni byla zvolena záměrně z důvodu její nižší finanční a organizační náročnosti a dotazník jí 
byl v mnoha směrech přizpůsoben.    

Distribuci dotazníků mezi zaměstnance je možné provést několika 
různými způsoby:
1)  Předat zaměstnancům dotazníky spolu s instrukcemi např. prostřednictvím vedoucích 

jednotlivých oddělení, kteří dohlédnou na jejich distribuci mezi své podřízené a jejich 
včasné odevzdání. Sběr by však měl být centralizovaný prostřednictvím zapečetěných 
uren. Návratnost dotazníků distribuovaný tímto způsobem je nižší než u hromadného 
vyplňování.

2)  Zorganizovat hromadné vyplnění dotazníku, kde zaměstnanci budou chodit buď po 
skupinách nebo všichni najednou do místnosti určené jako centrum podnikového výzku-
mu. V tomto případě je nutné dohlédnout na to, aby mezi respondenty, kteří dotazník 
vyplňují, byl dostatečný prostor a zamezilo se tak opisování. Vyplňování dotazníků 
je možné připojit k některé z akcí organizovaných podnikem, např. hromadné schůzi, 
kde jsou zaměstnanci informováni o hospodářských výsledcích firmy. Zřízení centra 
výzkumu, kam zaměstnanci organizovaně odcházejí vyplňovat dotazníky a kde je 
na ně dohlíženo administrátorem, se jeví jako optimální varianta sběru dat s vysokou 
návratností. Výsledky výzkumu jsou pak velmi spolehlivé.    

V případě, že se jedná o podnik s velkým počtem zaměstnanců, je možné rezignovat na 
vyčerpávající šetření a provést pouze náhodný výběr zaměstnanců, kteří budou dotazník 
vyplňovat. Při výběru je však nutné respektovat náhodnost zařazení zaměstnanců do 
výzkumu. Oporou pro výběr by měla být databáze všech zaměstnanců firmy.  

Časový limit:
Vyplnění úplné verze dotazníku trvá cca 40 min. Doporučujeme v případě hromadného 
vyplňování dát respondentům čtvrt až půlhodinovou rezervu.

Co s vyplněnými dotazníky?
Data z vyplněných dotazníků, které byly respondenty zpravidla vhozeny do sběrných 
zapečetěných boxů, je nutné převést do elektronické podoby. Pokud si chce uživatel 
provést analýzu samostatně, musí začít s přípravou datové tabulky (viz kapitola zpraco-
vání dotazníku v MS Excel). Když má datovou formu připravenou, může přejít k analýze 
a interpretaci dat. Jednoduchou analýzu v podobě frekvencí a průměrů si může provést 
samostatně podle návodu obsaženého v tomto manuálu. Samostatná analýza vyžaduje 
pouze základní statistickou znalost a základní dovednosti práce s programem MS Excel. 
Uživatel pak při interpretaci dat může těžit z dobré znalosti podnikového prostředí, což je 
výhodou oproti nezávislému zpracovateli. Podrobnější analýzy v detailním třídění či použití 
složitějších statistických metod doporučujeme svěřit odbornému pracovníkovi, nejlépe 
sociologovi dobře seznámenému s dotazovacím nástrojem a metodikou výzkumu. Autorský 
tým VÚPSV může v této souvislosti nabídnout v případě zájmu komplexní servis od sběru 
dat přes analýzu až po praktická doporučení.
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0.6. Jak pracovat s manuálem 

0.6.1. Moduly v manuálu a jejich struktura

V momentě, kdy máte data sebrána a přepsána do elektronické podoby, je nutné z nich 
získat agregované statistiky, které Vám dají přehled o tom, jak Vaši zaměstnanci hodnotí 
svůj pracovní život a firemní prostředí. Návod, jak při analýze postupovat, získáte v tomto 
manuálu. Analýza je prováděna odděleně po jednotlivých tematických modulech. Manuál 
Vám poskytne představu, na které aspekty práce lze daný modul použít a jakým způso-
bem přistupovat ke konkrétním položkám dotazníku tak, abyste získali pro Vás užitečné 
informace.

Upozornění a tipy: Součástí manuálu jsou i referenční hodnoty z podniků, ve kterých probíhal vývoj dotazníku. 

Můžete tak porovnat svůj podnik s dalšími podobnými v ČR.

Manuál je v případě modulů rozdělen na dvě stěžejní části. První část „Jak si samo-
statně provést…“ obsahuje analýzy, které si můžete udělat sami bez znalosti složitějších 
statistických postupů. V druhé části „S čím Vám můžeme pomoci…“ pak naleznete 
analýzy, které nabízejí detailnější vhled do problematiky, která Vás zajímá, ale vyžadují 
expertní pohled s poměrně dobrou znalostí mnohorozměrných statistických metod.

0.6.2. S čím Vám můžeme pomoci 

Část „S čím Vám můžeme pomoci…“ obsahuje poměrně rozmanitou škálu příkladů, jak se 
dá s daty pracovat a co mohou data uživateli nabídnout. Pokud se tedy rozhodnete využít 
buď služeb autorského týmu VÚPSV či jiného odborníka, lze uvažovat o těchto možnos-
tech analýzy: 

•  Analýza problému v třídění podle jednotlivých zaměstnaneckých skupin.
•  Analýza faktorů spokojenosti. Identifikace faktorů majících největší vliv na spokojenost 

zaměstnanců u Vás v podniku.
•  Vytvoření typologie zaměstnanců podle jejich ochoty učit se novým věcem, participovat 

na chodu podniku a dělat pro zaměstnavatele více než je nutné. 
•  Segmentace pracovníků dle loajality a motivovanosti.
•  Posouzení adekvátnosti řídícího stylu v jednotlivých odděleních či u různých zaměstna-

neckých skupin.
•  Jak se slučují představy a očekávání zaměstnanců s podnikovou realitou?
•  Segmentace pracovníků podle psychické a fyzické náročnosti práce. 

Kromě příkladů uvedených vždy pro každý specifický modul je možné uživateli nabídnout 
ještě nadstandardní komplexní analýzu silných a slabých stránek podniku. 

0.7. Jak pracovat s daty

0.7.1. Třídění a podrobnější analýzy
Ne vždy lze výsledky zprůměrované za celý podnik považovat za relevantní. Existují pří-
pady, kdy rozdělení přinese cenné informace. Často se ukáže, že situace uvnitř firmy není 
stejná a výrazně se liší mezi jednotlivými odděleními. 
Díky rozdělení na jednotlivé zaměstnanecké kategorie získáme cennou srovnávací základ-
nu, díky níž můžeme výsledky šetření lépe zasadit do kontextu.

Příklad: Na otázku 2. „Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen(a) se 
svou prací?“ odpovědělo 55 % zaměstnanců, že je spokojeno, 30 % napůl a 15 % je ne-
spokojeno. Jak tuto informaci vyhodnotit? Spokojena je více než polovina zaměstnanců. Je 
to ale dostatečné? Není to málo? Aby šlo odpovědět na otázku, zda je 55 % spokojených 
zaměstnanců dostatečné, musíme tuto hodnotu s něčím porovnat. Jednou z možností je 
srovnat výsledek Vaší organizace s referenčními hodnotami naměřenými ve validizačních 
šetřeních. Druhou z možností je provést analýzu celkové spokojenosti pro různé skupiny 
zaměstnanců, například dle organizačních úseků. Tím zjistíte, ve kterém oddělení jsou 
zaměstnanci nejvíce spokojeni a ve kterém naopak nejméně. To Vám dá podklady jak pro 
další analýzu, tak i pro konkrétní personální praxi. 

Upozornění a tipy 1: 

Jak poznat, že zjištěné rozdíly jsou relevantní? Existuje několik možností.

1) Pomocí statistických metod lze zjistit, zda se jedná o statisticky významné rozdíly.

2) Rozdíly mezi jednotlivými skupinami lze posuzovat i z věcné stránky, tedy když si řeknete, zda je rozdíl dosta-

tečně velký nebo nikoliv. Čím větší je mezi jednotlivými skupinami rozdíl, tím je rozdíl relevantnější. Záleží na Vaší 

úvaze a znalosti prostředí, kde si postavíte hranici. V literatuře se občas udává hranice jako 10 % bodový rozdíl. 

Je to dobrá pomůcka, i když v některých případech méně přesná.   
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Upozornění a tipy 2:

Může se ukázat, že mezi úseky (či jinými zaměstnaneckými kategoriemi) nejsou výraznější rozdíly. I to je ovšem 

důležité zjištění, zvlášť v případě, když se budete na základě jiných indicií domnívat, že mezi nimi by rozdíly být 

mohly. V takovém případě je potřeba provést podrobnější analýzy dalších ukazatelů.

Upozornění a tipy 3:

Třídění je možné provádět jak pro analýzu frekvencí, tak analýzu průměrů.

Podle jakých kritérií je vhodné analýzy třídit?

Teoreticky lze data třídit podle všech proměnných v dotazníku. To je ovšem zdlouhavé a 
často i nesmyslné. V praxi se proto provádí třídění druhého či třetího stupně pouze pro 
logicky zdůvodnitelné situace. Pravděpodobně nemá cenu analyzovat, jak zaměstnanci 
nahlíží na organizaci práci podle toho, jak byli spokojeni s posledním školením. Logičtější 
je analýza podle úseků, pracovní pozice či sociodemografických ukazatelů. Níže uvádíme 
seznam proměnných, podle nichž může být smysluplné data třídit. Jejich výběr  nicméně 
závisí na konkrétní situaci, na konkrétní analyzované proměnné či na přání vedení firmy.

Třídící proměnné, které jsou obecně vhodné pro třídění:
•  Oddělení, úsek, závod
•  Pracovní zařazení (dělník, mistr, administrativa…)
•  Služební věk
•  Plány odchodu z firmy
•  Sociodemografické ukazatele (pohlaví, věk, děti, vzdělání…)
•  Má / nemá podřízené
•  Segmentace pracovníků (např. v modulu 4 či 7)

0.7.2. Chybějící odpovědi
Ne všichni respondenti odpoví na všechny otázky. Všechny referenční hodnoty jsou počí-
tány pouze z platných odpovědí, tedy ti respondenti, kteří na danou otázku neodpověděli 
nebo odpověděli „nevím“, nejsou do statistiky započítány. Je to z důvodu lepší porovna-
telnosti výsledků v jednotlivých podnicích či odděleních. Způsob výpočtu je znázorněn v 
kapitole Zpracování dotazníku v MS Excel (viz přílohu 3).
V některých případech ale odpověď „nevím“ indikuje problém, kdy respondenti nechtějí 
říci, jaká je skutečná situace. Doporučujeme proto provést analýzu chybějících odpovědí u 
všech otázek. Doporučujeme se podrobněji zabývat otázkami, u kterých se vyskytne velký 
podíl odpovědí „neví“.

0.7.3. Kategorizace proměnných a škál

Některé proměnné je třeba před analýzou upravit. Takovou typickou proměnnou může být 
výše příjmů nebo věk respondenta. Tyto proměnné lze analyzovat pomocí průměrů nebo 
„vytvořením kategorií“ a následnou frekvencí. Nově vytvořené kategorie pro věk mohou 
mít např. následující podobu: do 20 let, 20 - 29 let, 30 - 39 let atd. Podobně lze kategori-
zovat i nově vytvořené škály, o kterých se hovoří v jednotlivých modulech.

Kategorizace proměnných
Většina proměnných v dotazníků mají hodnoty 1 rozhodně souhlasí, 2 spíše souhlasí, 3 ani 
souhlas ani nesouhlas, 4 spíše nesouhlasí a 5 rozhodně nesouhlasí. V některých případech 
je smysluplné rozdělit respondenty pouze do 3 odpovědí – souhlasí, napůl a nesouhlasí.  
V tom případě se sloučí odpovědi 1 + 2 a 4 + 5.

Kategorizace škály
Nově vytvořené škály vytvořené za pomoci návodu v jednotlivých modulech (Samotná 
tvorba škály v MS Excel je popsána v kapitole Zpracování dotazníků v MS Excel) 
obvykle nabývají spojitých hodnot <1;5>. Aby byly výsledky porovnatelné, bylo třeba 
zvolit jedno pravidlo, podle kterého se škála bude dělit do 3 či 5 kategorií.

3 kategorie 5 kategorií

<1,00;2,49> = 1 (souhlas) <1,00;1,49> = 1 (rozhodně souhlasí)

<2,50;3,50> = 2 (napůl) <1,50;2,49> = 2 (spíše souhlasí)

<3,51;5,00> = 3 (nesouhlas) <2,50;3,50> =  3 (ani souhlas ani nesouhlas)

<3,51;4,50> = 4 (spíše nesouhlasí)

<4,51;5,00> = 5 (rozhodně nesouhlasí)
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Modul 1. Spokojenost s prací

Chcete vědět
•  Jak obecně vnímají zaměstnanci kvalitu pracovního života v podniku? 
•  Jak jsou Vaši zaměstnanci se svou prací celkově spokojeni?
•  Jaká je jejich spokojenost v konkrétních oblastech pracovního života? 
•  Které aspekty práce mají na zaměstnaneckou spokojenost zásadní vliv? 

Stručná charakteristika modulu 

Modul nabízí uživateli základní a stručnou informaci o tom, jak jsou 
zaměstnanci v podniku spokojeni. Míra pracovní spokojenosti vypovídá 
obecně o kvalitě pracovního života jednotlivce a o tom, jak se pracovník ve 
svém zaměstnání cítí. Celková pracovní spokojenost je ukazatel, který v sobě 
syntetizuje hodnocení většiny aspektů pracovního života, jakými jsou platové 
ohodnocení, zaměstnanecké benefity, pracovní podmínky (fyzické podmínky, 
autonomie, zajímavost práce atd.) a celková atmosféra na pracovišti (mezilidské 
vztahy). V modulu nalezneme i spokojenost s jednotlivými aspekty práce.

1.1.  Jak si samostatně provést analýzu „Pracovní spokojenosti“
1.1.1.   Celková spokojenost s prací: prediktor efektivity práce
1.1.2.  Dílčí aspekty pracovní spokojenosti
1.2.   S čím Vám můžeme pomoci při analýze „Pracovní spokoje-

nosti“?
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1.1.  Jak si samostatně provést analýzu „Pracovní 
spokojenosti“

1.1.1.   Celková spokojenost s prací: prediktor efektivity práce 

• Jak jsou Vaši zaměstnanci celkově spokojeni se svou prací?

Vysoká pracovní spokojenost významně ovlivňuje pro firmu tak zásadní jevy, jakými jsou 
fluktuace zaměstnanců či absentérství. Spokojení zaměstnanci vykazují obecně vyšší 
produktivitu práce než zaměstnanci nespokojení a zároveň jsou více motivováni k dobrému 
pracovnímu výkonu. Spokojení zaměstnanci bývají také k zaměstnavateli loajálnější. 

q2 Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen(a) se svou prací?

Referenční hodnoty: 
Frekvence kladných odpovědí v % a průměrná hodnota.

Podnik X Podnik Z Podnik L Podnik M
Váš pod-

nik

N N N N N

189 523 265 379 ?

% Průměr % Průměr % Průměr % Průměr % Průměr
Součet klad-
ných odpovědí 73,8 2,13 75,2 2,19 68,9 2,24 72,5 2,23 ? ?

z toho:
Rozhodně 
spokojen(a) 22,4 - 13,4 - 20,0 - 12,0 - ? -

Spíše 
spokojen(a) 51,4 - 61,8 - 48,9 - 60,5 - ? -

Upozornění: Při analýze pracovní spokojenosti si všímejte rozložení odpovědí na celé škále. Z tabulky uvedené 

výše je patrný významný rozdíl mezi podniky právě v kategorii „Rozhodně spokojen(a)“. Zatímco v podniku M 

bylo se svou prací rozhodně spokojeno pouze 12 % zaměstnanců, v podniku X to bylo celých 22 %. Počítáno z 

platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7). 

Poznámka: Některé obecné charakteristiky ukazatele pracovní spokojenosti, jak byly zjištěny v řadě 

odborných studií: Celková pracovní spokojenost je zpravidla vyšší u starších zaměstnanců. Pracovní spokojnost 

také obecně narůstá podle stupně dosaženého vzdělání a kvalifikace. Lidé s vyšším vzděláním jsou s prací celkově 

spokojenější než lidé se vzděláním nižším. Rovněž dělnické profese jsou většinou méně spokojeny v porovnání s 

administrativou, techniky či vedoucími pracovníky.

13

62

19

4

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Rozhodně 
spokojen(a)

Spíše 
spokojen(a)

Ani 
spokojen(a), ani 
nespokojen(a)

Spíše 
nespokojen(a)

Rozhodně 
nespokojen(a)

Celková spokojenost zaměstnanců
"Jak jste celkově spokojen(a) se svou prací?"

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=523

75 % 
spokojených 
zaměstnanců

6 % 
nespokojených 
zaměstnanců
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1.1.2.   Dílčí aspekty pracovní spokojenosti  

•  Spokojenost s různými aspekty pracovního života nám dává přehled o celkovém hodno-
cení těchto aspektů ze strany zaměstnanců.

Upozornění: Analýza je sice založená na rozložení odpovědí (frekvencích, uživatelé by si však měli všímat 

nejen samotné výše kladných či záporných odpovědí, ale také vzájemného pořadí jednotlivých aspektů práce. 

Vhodným postupem je tedy sestavení žebříčku konkrétních aspektů práce podle toho, jak s nimi jsou zaměstnanci 

spokojeni.  Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7). 

Referenční hodnoty: Frekvence kladných odpovědí v % a průměrná hodnota.
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Jistota zaměstnání 27 51 77 16 42 58 15 44 59 13 51 64 ?

Zajímavost práce 24 49 73 20 49 70 26 38 64 17 49 66 ?

Délka pracovní doby 19 51 70 20 49 69 26 51 78 17 56 73 ?

Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) 13 47 60 12 45 57 26 41 67 21 54 75 ?

Vztahy s přímým nadřízeným 28 32 60 21 41 63 32 39 70 16 37 53 ?

Informování o hospodaření podniku 16 39 55 5 37 43 12 35 47 9 37 46 ?

Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) 18 34 52 21 36 57 22 41 63 24 42 66 ?

Pracovní zátěž (množství práce) 12 37 49 6 34 40 9 36 45 5 41 45 ?

Stejné možnosti pro muže a ženy 18 28 46 9 33 42 16 35 51 9 27 36 ?

Možnost povýšení 7 20 27 2 18 21 8 23 31 3 26 29 ?

Platové ohodnocení 2 22 24 3 25 28 6 27 33 6 34 40 ?

Zaměstnanecké výhody 8 16 24 16 45 61 26 57 83 12 49 61 ?

Poznámka: Položky jsou řazeny dle podniku X. Všimněte si značných rozdílů mezi jednotlivými podniky. Zatímco 

v podniku X je se zaměstnaneckými výhodami spokojen pouze každý čtvrtý zaměstnanec, v podniku L je se 

zaměstnaneckými výhodami spokojeno osm zaměstnanců z deseti. 

Poznámka: Evaluační studie ukazují na relativně vysoké zastoupení odpovědí “Nevím, netýká se” u položek  3f) 

Možnost povýšení a 3h) Stejné možnosti pro muže a ženy. U těchto položek doporučujeme věnovat kategorii 

odpovědí “Nevím, netýká se” pozornost. Ukázalo se, že velmi vysoké procento zaměstnanců v dělnických 

profesích je přesvědčeno, že se jich možnost povýšení netýká. Podobně muži častěji odpovídají, že se jich netýká 

uplatňování stejných možností pro muže a ženy v podniku.  
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1.2.   S čím Vám můžeme pomoci při analýze 
„Pracovní spokojenosti“?  

Složitější statistické analýzy Vám mohou poskytnout detailnější vhled do případných pro-
blémů, které chcete ve firmě řešit. 

Příklad: Jak již bylo řečeno, spokojení zaměstnanci bývají produktivnější, mají menší sklo-
ny k fluktuaci a jsou loajálnější ke svému zaměstnavateli. Pokud je Vaším cílem mít co 
nejspokojenější zaměstnance, je možné pomocí získaných dat určit, na jaké aspekty 
práce se v rámci péče o lidské zdroje soustředit. 

Mnohorozměrná regresní analýza (O.L.S) nám pomůže identifikovat aspekty práce, 
které nejvíce ovlivňují celkovou spokojenost zaměstnanců podniku.
Závislou proměnnou bude v tomto případě položka q2 „Celková spokojenost s 
prací“. Nezávislými proměnnými budou položky baterie q3a-l „Jak jste spokojen(a) 
s následujícími okolnostmi Vaší práce?“

 a) Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk)
 b) Pracovní zátěž (množství práce)
 c) Délka pracovní doby
 d) Organizace pracovní doby (příchody,odchody, přestávky)
 e) Platové ohodnocení 
 f) Možnost povýšení
 g) Jistota zaměstnání
 h) Stejné možnosti pro muže a ženy
 i) Zaměstnanecké výhody 
 j) Vztahy s přímým nadřízeným
 k) Zajímavost práce
 l) Informování o hospodaření podniku
 
Statisticky budeme testovat regresní lineární model na datech podniku M (Model vysvětlu-
je 48 % variance závislé proměnné) . Podrobné výsledky viz přílohu 5 (Regresní analýza 
- modul 1).

Poznámka: Modelovat vliv jednotlivých aspektů práce na celkovou pracovní spokojenost zaměstnanců lze i od-

děleně pro jednotlivé skupiny zaměstnanců. Z analýzy se tedy můžeme dozvědět např. to, že zatímco pracovní 

spokojenost dělníků je nejvíce ovlivněna platovým ohodnocením, na pracovní spokojenost technicko-hospodář-

ských pracovníků má nejvýznamnější vliv množství práce atd. Opatření v oblasti lidských zdrojů tak lze cílit na 

každou skupinu zvlášť.

Závěr a interpretace:
Výsledky mnohorozměrné regresní analýzy ukazují, že na celkovou spokojenost zaměst-
nanců v podniku M mají nejvýraznější vliv aspekty práce, jakými jsou pracovní zátěž 
(množství práce), zajímavost práce, platové ohodnocení a fyzické pracovní podmínky 
(teplo, světlo, hluk). Ostatní sledované aspekty práce v porovnání s výše zmíněnými 
nemají na celkovou spokojenost s prací významný vliv. 
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Modul 2. Komunikace a sdílení informací

Chcete vědět
•  Mají Vaši zaměstnanci dostatek informací ke kvalitnímu výkonu své práce?
•  Jak funguje vnitrofiremní systém informování?
•  Umí nadřízený dobře komunikovat se svými podřízenými?
•  Jak komunikují spolupracovníci v rámci oddělení?
•  Na jaké úrovni je komunikace mezi jednotlivými útvary?
•  Naslouchá vedení přáním a potřebám zaměstnanců?

Stručná charakteristika modulu 

Modul nabízí uživateli hodnocení komunikace ze strany zaměstnanců. Stěžejní 
oblastí je komunikace na úrovni nadřízený – podřízený a systém informování 
obecně.

Modul lze rozdělit do 5 tematických oblastí. Nejprve mapuje celkový systém 
komunikace a informovanost od vedení podniku.  Následuje komunikace 
s přímým nadřízeným, poté připomínky a reakce zaměstnanců, tedy zda 
mají zaměstnanci pocit, že vedení firmy dostatečně naslouchá jejich potřebám a 
přáním. Modul „Komunikace a sdílení informací“ se nakonec věnuje komunikaci 
mezi spolupracovníky a komunikaci mezi útvary.

2.1.  Jak si samostatně provést analýzu „Komunikace“
2.1.1.   Informovanost ze strany vedení podniku a systém komunikace 

obecně
2.1.2.  Komunikace s přímým nadřízeným
2.1.3.  Připomínky a reakce zaměstnanců
2.1.4.  Komunikace se spolupracovníky
2.1.5.  Komunikace napříč odděleními
2.2.   S čím Vám můžeme pomoci při analýze „Komunikačního 

systému“?
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2.1.   Jak si samostatně provést analýzu 
„Komunikace“

2.1.1.  Informovanost ze strany vedení podniku a systém komu-
nikace obecně

 • Jak zaměstnanci hodnotí fungování vnitro firemního systému informování?
 • Mají dostatek informací ze strany vedení podniku?

ŠKÁLA: Informovanost ze strany vedení podniku a systém 
komunikace (KOMSYS)

Konstrukce škály: 
1)  Sečtěte u každého respondenta zodpovězené otázky a vydělte je jejich počtem 

KOMSYS = průměr (q31, q17a, q17b, q17c)
2) Vypočtěte průměrné skóre podniku (průměr) ze získané proměnné KOMSYS

Škála je složena z následujících položek:
q3l Informování o hospodaření podniku

q17a Mám dostatek informací pro kvalitní  výkon své práce

q17b
V podniku funguje dobrý systém informování, díky kterému se ke mně dosta-
nou informace, které potřebuji, včas a v požadované kvalitě

q17c
Zaměstnanci naší firmy jsou dobře seznámeni s tím, čeho chce firma v 
budoucnosti dosáhnout

Pozn.: Spolehlivost škály je dostatečně vysoká ve všech čtyřech evaluačních studiích; 

   koeficient reliability α = 0,731 - 0,791. Za adekvátní úroveň koeficientu reliability Alfa je považová-

na jeho úroveň 0,7 a vyšší.

Další možnosti analýzy:
•  analýza frekvencí (zpětné rozdělení škály na tří - či pětibodovou stupnici – viz kap. 0.7),
•  třídění škály dle jednotlivých zaměstnaneckých skupin,
•  frekvence jednotlivých položek škály,
•  výpočet průměru jednotlivých položek škály.

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7). 

2,51

2,89

2,51
2,68

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Podnik X Podnik Z Podnik L Podnik M Váš podnik 

Informovanost ze strany vedení a komunikační systém  
KOMSYS: Škála hodnocení komunikačního systému

Čím vyšší hodnota, tím hůře hodnotí zaměstnanci komunikační systém. 

Váš 
podnik 

?



VÚPSV  strana 12

2.1.2.  Komunikace s přímým nadřízeným

 • Jak hodnotí podřízení komunikační schopnosti svého přímého nadřízeného?

ŠKÁLA: Komunikace s přímým nadřízeným (KOMNAD)

Konstrukce škály: 
1)  Sečtěte u každého respondenta zodpovězené otázky a vydělte je jejich počtem 

KOMSYS = průměr (q13c, q15a, q16a, q16c)
2) Vypočtěte průměrné skóre podniku (průměr) ze získané proměnné KOMNAD

Škála je složena z následujících položek:

q13c
Můj nadřízený vytváří prostor pro to, aby se zaměstnanci mohli ke své práci 
vyjádřit

q15a Můj nadřízený dobře stanovuje pracovní cíle

q16a V našem oddělení se mohu ozvat, pokud mám na věc jiný názor než ostatní

q16c Myslím, že naše oddělení je dobře řízeno

Pozn.:    Spolehlivost škály je vysoká ve všech čtyřech evaluačních studiích; 

koeficient reliability  α = 0,83 - 0,88

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7). 
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2.1.3. Připomínky a reakce zaměstnanců

 • Jak zaměstnanci vnímají možnost vznášet reakce a připomínky směrem k vedení?

q16b Můj nadřízený se zajímá o názory a nápady pracovníků a využívá jich

q21e
Naše firma / organizace vynakládá dostatečná úsilí, aby získala přehled 
o názorech a postojích zaměstnanců

Referenční hodnoty: 
Frekvence kladných odpovědí v % a průměrná hodnota.

Podnik X Podnik Z Podnik L Podnik M Váš podnik

N N N N N

189 523 265 379 ?

% Průměr % Průměr % Průměr % Průměr % Průměr

q16b 43,1 2,8 24,2 3,3 54,4 2,6 52,2 2,6 ? ?

q21e 39,4 2,8 20,4 3,4 36,8 2,9 38,9 2,9 ? ?

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7).

Rozhodně 
souhlasím

10%

Spíše souhlasím
44%

Ani souhlas, ani 
nesouhlas

27%

Spíše nesouhlasím
14%

Rozhodně 
nesouhlasím

5%

Zájem nadřízeného o reakce a připomínky zaměstnanců
Můj nadřízený se zajímá o názory a nápady pracovníků  a využívá jich.

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=265
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2.1.4. Komunikace se spolupracovníky

 • Do jaké míry spolu zaměstnanci na pracovišti spolupracují?

Tento modul se zabývá komunikací ve smyslu předávání informací potřebných pro efektivní 
provedení práce. Neformální komunikaci je věnován modul 3 (Interpersonální vztahy na 
pracovišti).

q18b
Mezi spolupracovníky si často vyměňujeme různé informace, které mi pomá-
hají při práci

Referenční hodnoty: 
Frekvence kladných odpovědí v % a průměrná hodnota. 

Podnik X Podnik Z Podnik L Podnik M Váš podnik

N N N N N

189 523 265 379 ?

% Průměr % Průměr % Průměr % Průměr % Průměr

q18b 78,0 2,1 82,0 2,0 87,1 1,9 78,5 2,0 ? ?

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7).

 

Rozhodně 
souhlasím

32%

Spíše souhlasím
55%

Ani souhlas, ani 
nesouhlas

9%

Spíše nesouhlasím
3%

Rozhodně 
nesouhlasím

0,8%

Komunikace mezi spolupracovníky

Mezi spolupracovníky si často vyměňujeme různé informace, které mi pomáhají při práci.

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=265
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2.1.5. Komunikace napříč odděleními

 • Mají zaměstnanci pocit, že komunikace mezi jednotlivými útvary je na dobré úrovni?

Komunikace mezi jednotlivými odděleními může mít zásadní vliv na celkovou koordinaci 
výroby. Nicméně otázka je relevantní spíše pro vedoucí pracovníky než pro samotné děl-
níky. Doporučujeme proto tuto otázku analyzovat zvlášť pro jednotlivé pozice pracovníků 
(např. dělníci x mistr x administrativa...).

q21f
Spolupráce mezi naším a ostatními útvary ve firmě / organizaci je na dobré 
úrovni

 

Referenční hodnoty: 
Frekvence kladných odpovědí v % a průměrná hodnota.

Podnik X Podnik Z Podnik L Podnik M Váš podnik

N N N N N

189 523 265 379 ?

% Průměr % Průměr % Průměr % Průměr % Průměr

q21f 54,5 2,6 36,1 2,9 46,0 2,7 38,6 2,9 ? ?

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7).

Rozhodně 
souhlasím

10%

Spíše souhlasím
44%

Ani souhlas, ani 
nesouhlas

27%

Spíše nesouhlasím
14%

Rozhodně 
nesouhlasím

5%

Zájem nadřízeného o reakce a připomínky zaměstnanců
Můj nadřízený se zajímá o názory a nápady pracovníků  a využívá jich.

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=265
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2.2.  S čím Vám můžeme pomoci při analýze 
„Komunikačního systému“?

Složitější statistické analýzy Vám mohou poskytnout detailnější vhled do případných pro-
blémů, které chcete ve firmě řešit. 

Příklad: Existuje ve firmě efektivní komunikační systém? Dostanou se požadované informa-
ce z vedení až k samotným pracovníkům na konci řetězce? Hodnotí podřízení pracovníci a 
dělníci systém informování stejně efektivně jako vedoucí pracovníci? 
K získání této informace použijeme výše zmíněnou škálu KOMSYS a rozdělíme zaměst-
nance do 3 skupin podle toho, do jaké míry jsou s komunikačním systémem spokojeni 
(hodnotí komunikační systém pozitivně, neutrálně a negativně). Poté porovnáme zastoupe-
ní jednotlivých skupin podle pozice ve firmě.

Poznámka: Podobnou analýzu lze provést i pro další skupiny zaměstnanců jako např. muže a ženy odděleně, 

zaměstnance různých věkových skupin, zaměstnance podle délky jejich praxe u podniku nebo pro zaměstnance 

různého profesního zařazení. Stejným způsobem lze analyzovat i jiné škály či samostatné položky v dotazníku. 

Závěr a interpretace:
Zatímco 73 % vedoucích pracovníků hodnotí informování ze strany vedení pozitivně, 
u dělníků je to již výrazně méně (pouze 37 %). Potvrzuje se tedy rozdílné vnímání 
vedoucích pracovníků. Zatímco vedení podniku se domnívá, jak efektivně komunikuje 
se svými pracovníky, dělníci si to již tak jednoznačně nemyslí. Komunikační systém sice 
bude vždy hodnocen pozitivněji vedoucími pracovníky a tvůrci systému než dělníky a 
pracovníky na nižších pozicích, rozdíly v hodnocení by ovšem měly být pokud možno 
co nejmenší. Pokud je komunikační systém opravdu dobrý a efektivní, měl by být pozi-
tivně hodnocen nejen pracovníky ve vedení podniku, ale i ostatními pracovníky. 

36,5
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72,7

54,7

44,7

22,7

8,8

4,3

4,5
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Dělník
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Pozitivní Neutrální Negativní

Hodnocení informovanosti ze strany vedení a fungování
vnitrofiremního komunikačního systému

N=265
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Modul 3. Interpersonální vztahy na pracovišti

Chcete vědět
•  Jaká panuje na pracovišti atmosféra mezi zaměstnanci?
•  Vypomáhají si pracovníci navzájem?
•  Jaké jsou interpersonální vztahy mezi spolupracovníky navzájem?
•  Jaké mají vztahy nadřízení a podřízení?
•  Mají zaměstnanci pocit, že se na svého nadřízeného mohou v případě potře-

by kdykoliv obrátit?
•  Existuje diskriminace ve Vaší společnosti?

Stručná charakteristika modulu 

Osobní vztahy na pracovišti hrají pro zaměstnance a jeho výkon důležitou roli a 
mohou být jedním z důvodů stabilizace nebo odchodu ze zaměstnání. 
Modul nabízí podrobnou analýzu interpersonálních vztahů na pracovišti, a 
to ve čtyřech dimenzích. První dimenze se věnuje formálním vztahům mezi 
spolupracovníky, druhá neformálním vztahům, třetí vztahům se svým 
nadřízeným a čtvrtá diskriminaci na pracovišti.

3.1.  Jak si samostatně provést analýzu „Interpersonálních vztahů“
3.1.1.   Interpersonální vztahy mezi spolupracovníky
3.1.2.  Atmosféra na pracovišti / neformální vztahy
3.1.3.  Vztahy s přímým nadřízeným
3.1.4.  Diskriminace na pracovišti obecně
3.1.5.  Stejné podmínky pro muže a ženy
3.1.6.  Mobbing (šikana na pracovišti)
3.2.   S čím Vám můžeme pomoci při analýze „Interpersonálních 

vztahů“?
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3.1.   Jak si samostatně provést analýzu 
„Interpersonálních vztahů“

3.1.1. Interpersonální vztahy mezi spolupracovníky
 • Jaká panuje mezi spolupracovníky atmosféra ohledně pracovních, formálních vztahů?
 • Vypomáhají si pracovníci navzájem? Radí se o svých postupech?

ŠKÁLA:  Interpersonální vztahy mezi spolupracovníky 
(INTERPRAC)

Konstrukce škály: 
1)  Sečtěte u každého respondenta zodpovězené otázky a vydělte je jejich počtem 

INTERPRAC = průměr (q18a, q18b, q18c)

2) Vypočtěte průměrné skóre podniku (průměr) ze získané proměnné INTERPRAC

Škála je složena z následujících položek:
q18a Moji spolupracovníci jsou ochotni mi v případě potřeby pomoci při práci

q18b
Mezi spolupracovníky si často vyměňujeme různé informace, které mi pomá-
hají při práci

q18c Moji kolegové dokáží spolupracovat a odvést požadovanou práci

Pozn.: Spolehlivost škály je dostatečně vysoká ve všech čtyřech evaluačních studiích; 

   koeficient reliability α = 0,83 - 0,89.

Další možnosti analýzy:
•  analýza frekvencí (zpětné rozdělení škály na tří - či pětibodovou stupnici – viz kap. 0.7),
•  třídění škály dle jednotlivých zaměstnaneckých skupin,
•  frekvence jednotlivých položek škály,
•  výpočet průměru jednotlivých položek škály.

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7). 
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Čím vyšší hodnota, tím horší vztahy panují mezi spolupracovníky.

Váš 
podnik

?



VÚPSV  strana 19

3.1.2. Atmosféra na pracovišti / neformální vztahy

Formální interpersonální vztahy jsou doplněny neformální dimenzí. Respondenti se přiklánějí 
k jednomu ze dvou protikladných výroků charakterizujících neformální vztahy na pracovišti.

q19
Jak byste charakterizoval(a) atmosféru mezi spolupracovníky na pracovišti?
Převažuje přátelská atmosféra | Atmosféra je plná napětí a konfliktů

Referenční hodnoty: 
Frekvence kladných odpovědí v % a průměrná hodnota. 

Podnik X Podnik Z Podnik L Podnik M Váš podnik

N N N N N

189 523 265 379 ?

% Průměr % Průměr % Průměr % Průměr % Průměr

q19 53,1 2,4 65,5 2,2 69,6 2,1 62,6 2,2 ? ?

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7).
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přátelská 
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napětí a konfliktů.

Atmosféra na pracovišti / neformální vztahy

Jak byste charakterizoval atmosféru mezi spolupracovníky na pracovišti?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=265
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3.1.3. Vztahy s přímým nadřízeným

 • Jaké vztahy mají zaměstnanci se svým přímým nadřízeným?
 • Mohou se zaměstnanci na svého vedoucích v případě potřeby obrátit?

Dobré vztahy s podřízenými spolu s komunikací, dobrým stanovováním cílů a kontrolou 
představují významnou část manažerských dovedností. Níže uvedená škála mapuje právě 
vztahy přímého nadřízeného se svými podřízenými.

ŠKÁLA: Vztahy s přímým nadřízeným (INTERNAD)

Konstrukce škály: 
1)  Sečtěte u každého respondenta zodpovězené otázky a vydělte je jejich počtem 

INTERNAD = průměr (q3j, q13a, q13b, q13c, q13d, q15b)

2) Vypočtěte průměrné skóre podniku (průměr) ze získané proměnné INTERNAD

Škála je složena z následujících položek:
q3j Vztahy s přímým nadřízeným

q13a V případě potřeby se na svého vedoucího mohu kdykoliv obrátit

q13b Většina lidí v našem oddělení má s přímým nadřízeným přátelské vztahy

q13c
Můj nadřízený vytváří prostor pro to, aby se zaměstnanci mohli ke své práci 
vyjádřit

q13d Domnívám se, že můj nadřízený jedná se zaměstnanci spravedlivě

q15b Můj nadřízený má dostatečnou autoritu k efektivnímu vedení naší skupiny

Pozn.: Spolehlivost škály je dostatečně vysoká ve všech čtyřech evaluačních studiích; 

   koeficient reliability α = 0,88 - 0,94.

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7). 
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3.1.4. Diskriminace na pracovišti obecně

Diskriminace na pracovišti může nabývat mnoho podob a týkat se různých skupin zaměst-
nanců. Škála proto zjišťuje diskriminaci na pracovišti obecně. Zvlášť vydělujeme stejné 
podmínky pro muže a ženy a mobbing. 

ŠKÁLA: Diskriminace obecně (DISKR)

Konstrukce škály: 
1)  Sečtěte u každého respondenta zodpovězené otázky a vydělte je jejich počtem 

DISKR = průměr (q21a, q21b)

2) Vypočtěte průměrné skóre podniku (průměr) ze získané proměnné DISKOBEC

Škála je složena z následujících položek:

q21a
Naše firma / organizace jedná se svými zaměstnanci s respektem a úctou 
bez ohledu na jejich pozici či původ

q21b Ve firmě jsou dodržovány zákony a předpisy ve vztahu k zaměstnancům

Pozn.: Spolehlivost škály je dostatečně vysoká ve všech čtyřech evaluačních studiích; 

   koeficient reliability α = 0,75 - 0,78.

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7). 
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DISKR: Škála diskriminace obecně
Čím vyšší hodnota, tím hůře hodnotí zaměstnanci diskriminaci a dodržování zákonů.
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3.1.5. Stejné podmínky pro muže a ženy

q3h
Jak jste spokojen(a) s následujícími okolnostmi Vaší práce? h) Stejné možnosti 
pro muže a ženy

Referenční hodnoty: 
Frekvence kladných odpovědí v % a průměrná hodnota. 

Podnik X Podnik Z Podnik L Podnik M Váš podnik

N N N N N

189 523 265 379 ?

% Průměr % Průměr % Průměr % Průměr % Průměr

q3h 46,4 2,6 42,4 2,8 50,9 2,6 35,9 3,1 ? ?

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7).

 

Rozhodně 
souhlasím

16%

Spíše souhlasím
35%

Ani souhlas, ani 
nesouhlas

34%

Spíše nesouhlasím
7%

Rozhodně 
nesouhlasím

8,5%

Stejné podmínky pro muže a ženy
Jak jste spokojen(a) s následujícími okolnostmi Vaší práce?

h) Stejné možnosti pro muže a ženy

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=265
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3.1.6. Mobbing (šikana na pracovišti)

q20
Kolikrát jste se v průběhu posledních 12 měsíců setkal(a) se šikanou nebo 
zastrašováním na pracovišti, ať již šlo o Vás nebo Vaše kolegy?

Referenční hodnoty: 
Frekvence kladných odpovědí v % a průměrná hodnota. 

Podnik X Podnik Z Podnik L Podnik M Váš podnik

N N N N N

189 523 265 379 ?

% % % % %

Nikdy 83,2 66,9 76,9 64,5 ?

Pouze jednou 9,2 14,8 11,4 15,3 ?

Opakovaně, vícekrát 7,6 18,4 11,8 20,2 ?

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7).

 

Nikdy
77%

Pouze jednou
11%

Opakovaně, vícekrát
12%

Šikana na pracovišti

Kolikrát jste se v průběhu posledních 12 měsíců setkal(a) se šikanou nebo zastrašováním na 
pracovišti, ať již šlo o Vás nevo Vaše kolegy?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=265
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3.2.  S čím Vám můžeme pomoci při analýze 
„Interpersonálních vztahů“?

Složitější statistické analýzy Vám mohou poskytnout detailnější vhled do případných pro-
blémů, které chcete ve firmě řešit. 

Příklad: Představte si, že z finančních výsledků vyplývá, že v jednom z Vašich oddělení je 
výkon zaměstnanců vyšší než v ostatních odděleních. Zjišťujete příčiny, proč tomu tak je. 
Jedním z možných vysvětlení vyšší produktivity zaměstnanců může být velmi dobrá vzájem-
ná spolupráce mezi kolegy, týmová spolupráce. Vzájemnou spolupráci a pomoc mapuje 
škála „Vztahy na pracovišti“. 

K otestování této hypotézy použijeme škálu INTERPRAC a položku „Atmosféra na 
pracovišti“, které zjišťují, zda si zaměstnanci navzájem vypomáhají, radí se o pracovních 
postupech a jaká panuje mezi zaměstnanci atmosféra. Budeme zjišťovat, zda se jednotlivá 
oddělení od sebe liší.

Poznámka: Pro zjištění důvodů vyšší produktivity je vhodné provést více podobných analýz. Například, jak se 

liší názory na přímého nadřízeného mezi jednotlivými odděleními, jak zaměstnanci hodnotí pracovní podmínky, 

jak je jejich práce řízena, jak jsou spokojeni atd. 

Závěr a interpretace:
Nejvíce se od ostatních odlišuje úsek 1. V tomto úseku zaměstnanci mezi sebou více 
spolupracují, radí se a zároveň mezi nimi panuje přátelská a otevřená atmosféra. 
Ostatní úseky podniku jsou v obou hodnoceních zdrženlivější. Pomocí dalších analýz  
se zjistilo, že rozdíl mezi úsekem 1 a ostatními odděleními je statisticky významný (na-
příklad ANOVA – viz modul č. 6). V jakém oddělení je nejvyšší produktivita práce? Je 
to úsek č. 1? Pokud ano, lze vyšší produktivitu částečně přičíst i lepší týmové spolupráci 
a pozitivní atmosféře na pracovišti. 
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Modul 4. Profesní rozvoj a kariérní růst

Chcete vědět
•  Jak hodnotí zaměstnanci firmu z hlediska možností svého profesního rozvoje a kariér-

ního růstu?
•  Nepracují někteří zaměstnanci na místech, kde nemohou využít svůj potenciál?
•  Považují zaměstnanci školení organizovaná podnikem za přínosná?
•  Jakou roli v profesním rozvoji zaměstnanců hraje jejich přímý nadřízený? Vytváří 

dostatečné podmínky pro profesní růst svých podřízených? Jsou vedoucí pracovníci v 
této oblasti dostatečně aktivní? 

•  Jsou firemní principy kariérního růstu považovány za spravedlivé?

Stručná charakteristika modulu 

V tomto modulu jsou mapovány obecné podmínky profesního rozvoje, tedy zda 
podnik a přímí nadřízení vytvářejí vhodné podmínky ke vzdělávání a rozšiřování doved-
ností. V rámci podmínek pro profesní rozvoj je hodnocena i míra využití schopností a 
dovedností zaměstnance při práci.
Modul dále přináší informace, jak se zaměstnanci staví k přebírání zodpovědnosti 
za řešení pracovních úkolů. 
Samostatná část je věnována školením organizovaným podnikem a hodnocením ze 
strany zaměstnanců, zda tato školení považují za užitečná.
V oblasti kariérního růstu lze za pomoci modulu ohodnotit uplatňovanou míru zás-
luhovosti, respektive spravedlnosti, při postupu v hierarchické struktuře podniku. 4.1.   Jak si samostatně provést analýzu 

„Profesního a kariérního růstu“
4.1.1.  Obecné hodnocení podmínek profesního růstu
4.1.2.  Zodpovědnost za řešení pracovních úkolů
4.1.3.  Jak jsou hodnocena školení organizovaná zaměstnavatelem?
4.1.4.   Jsou ve firmě povyšováni zpravidla ti nejlepší, kteří si to 

zaslouží?
4.2.   S čím Vám můžeme pomoci při analýze „Motivace zaměst-

nanců k dalšímu vzdělávání a profesnímu rozvoji“?
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4.1.  Jak si samostatně provést analýzu 
„Profesního a kariérního růstu“

4.1.1. Obecné hodnocení podmínek profesního růstu
 • Jak zaměstnanci hodnotí podmínky pro profesní rozvoj vytvářené zaměstnavatelem?

ŠKÁLA:  Hodnocení podmínek profesního růstu (PROFROZVOJ)

Konstrukce škály: 
1)  Sečtěte u každého respondenta zodpovězené otázky a vydělte je jejich počtem 

PROFROZVOJ = průměr (q21d, q15f, q15g, q6a, q6b)
2) Vypočtěte průměrné skóre podniku (průměr) ze získané proměnné PROFROZVOJ

Škála je složena z následujících položek:
q21d Naše firma mi poskytuje dobré příležitosti ke školení a vzdělávání

q15f Můj nadřízený aktivně podporuje můj odborný růst

q15g
Pokud jde o možnost školení v naší firmě, můj nadřízený mě aktivně povzbu-
zuje ve využívání těchto příležitostí

q6a Mám dostatek příležitostí k neustálému rozšiřování svých dovedností

q6b Při své práci mohu využít své schopnosti a dovednosti
Pozn.: Spolehlivost škály je dostatečně vysoká ve všech čtyřech evaluačních studiích; 

   koeficient reliability α = 0,78 - 0,89

Další možnosti analýzy:
•  analýza frekvencí (zpětné rozdělení škály na tří - či pětibodovou stupnici – viz kap. 0.7),
•  třídění škály dle jednotlivých zaměstnaneckých skupin,
•  frekvence jednotlivých položek škály,
•  výpočet průměru jednotlivých položek škály.

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7). 
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4.1.2. Zodpovědnost za řešení pracovních úkolů

S profesním rozvojem a kariérním růstem je často spojeno i převzetí zodpovědnosti za zdár-
né vyřešení pracovních úkolů. Jak se k přebírání zodpovědnosti staví Vaši zaměstnanci?

q6f Nevadí mi přebírat zodpovědnost za řešení pracovních úkolů

Referenční hodnoty: 
Frekvence kladných odpovědí v % a průměrná hodnota. 

Podnik L Podnik M Váš podnik

N N N

265 379 ?

% Průměr % Průměr % Průměr

q6f 82,4 1,86 72,8 2,13 ? ?

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7).

 

Rozhodně 
souhlasím

35%

Spíše souhlasím
48%

Ani souhlas, ani 
nesouhlas

15%

Spíše nesouhlasím
1%

Rozhodně 
nesouhlasím

1%

Zodpovědnost za řešení pracovních úkolů

Nevadí mi přebírat zodpovědnost za řešení pracovních úkolů.

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=265
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4.1.3.  Jak jsou hodnocena školení organizovaná 
zaměstnavatelem?

Přínos školení organizovaných zaměstnavatelem je zjišťován dvěma otázkami. První zjišťuje, 
zda zaměstnanec nějaká školení v průběhu posledních 12 měsíců absolvoval, a druhá 
otázka se ptá, jak zaměstnanec hodnotí tato školení z hlediska jejich užitečnosti.

q24
Absolvoval(a) jste se v uplynulých 12 měsících nějaké školení organizované 
Vaším zaměstnavatelem? 
Položka zjišťuje, zda zaměstnanec absolvoval nějaká školení

q25
Pokud jste odpověděl(a) na předchozí otázku ANO, byla, celkově vzato, pro 
Vás tato školení užitečná?
Položka poskytuje obecné zhodnocení užitečnosti absolvovaných školení

Referenční hodnoty: 
Frekvence kladných odpovědí v % a průměrná hodnota. 

Podnik L Podnik M Váš podnik

N N N

265 379 ?

% Průměr % Průměr % Průměr

q25 83,2 1,75 86,2 1,75 ? ?

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7).
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Spíše ano
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Určitě ne
7%

Užitečnost školení

Byla pro Vás, celkově vzato, tato školení užitečná?

ZÁKLAD: Zaměstnanci, kteří se účastnili školení, n=185
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4.1.4.  Jsou ve firmě povyšováni zpravidla ti nejlepší, 
kteří si to zaslouží?

Zda jsou firemní principy kariérního postupu vnímány jako zásluhové, zjišťujeme níže uvede-
nou otázkou.

q10b Ve firmě jsou povyšováni zpravidla ti nejlepší, kteří si to zaslouží

Referenční hodnoty: 
Frekvence kladných odpovědí v % a průměrná hodnota. 

Podnik X Podnik Z Podnik L Podnik M Váš podnik

N N N N N

189 523 265 379 ?

% Průměr % Průměr % Průměr % Průměr % Průměr

q10b 22,8 3,32 15,2 3,57 24,4 3,2 17,4 3,62 ? ?

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7).

 

Rozhodně 
souhlasím

6%

Spíše souhlasím
19%

Ani souhlas, ani 
nesouhlas

40%

Spíše nesouhlasím
20%

Rozhodně 
nesouhlasím

15%

Zásluhovost kariérního postupu

Ve firmě jsou povyšováni zpravidla ti nejlepší, kteří si to zaslouží.

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=265
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4.2.  S čím Vám můžeme pomoci při analýze  
„Motivace zaměstnanců k dalšímu vzdělávání, 
profesnímu rozvoji a kariérnímu růstu“?

Složitější statistické analýzy Vám mohou poskytnout detailnější vhled do případných pro-
blémů, které chcete ve firmě řešit. 

Příklad: Jistě si dokážete představit, že ve Vaší firmě jsou zaměstnanci s různou motivací 
a s různým přístupem k práci. Cílem každého manažera pak je si vysoce motivované a 
aktivní zaměstnance v podniku udržet. Vedle vysoce aktivních a angažovaných pracovníků 
však lze rozlišovat ještě další typy pracovníků a těm je nutné přizpůsobit konkrétní strategie 
v rámci práce s lidskými zdroji. 

Cílem této analýzy je vytvoření typologie zaměstnanců podle jejich míry angažovanosti, 
ochoty přijímat zodpovědnost a autonomně jednat, ochoty dále se učit a zvyšovat si kva-
lifikaci a v neposlední řadě také jejich aspirací na kariérní růst.  Typologie bude konstruo-
vána přímo z dat, a bude tedy každému podniku tzv. „šitá na míru“. Pro ilustraci uvádíme 
analýzu podniku M.

Typologie zaměstnanců byla vytvořena na základě shlukové analýzy.

Základní použité proměnné pro shlukování: 

q6f Nevadí mi přebírat zodpovědnost za řešení pracovních úkolů.

q7 Pokud jde o práci obecně, jakou důležitost přikládáte následujícím položkám?

q7d Kariérní růst ve Vašem životě

q7e Možnosti povýšení

q7g Možnosti vzdělávání a rozvoje

q4

Jakou míru samostatnosti preferujete při řešení úkolů? (A) Od svých nadřízených 
očekávám jasné zadání úkolu a přesné pokyny, jakým způsobem mám zadaný 
úkol provést. (B) Mám rád, když si způsob provedení pracovního úkolu mohu 
zvolit úplně sám.

q5
Jaký je Váš vztah k zaměstnavateli, pro něhož pracujete? (A) Ve prospěch 
zaměstnavatele dělám vše, co je v mé moci. (B) Pro zaměstnavatele dělám jen 
to, co musím.

q24
Absolvoval(a) jste se v uplynulých 12 měsících nějaké školení zaměřené na 
vylepšení či rozšíření Vašich dovedností organizované Vaším zaměstnavatelem?

Shluková analýza ukázala poměrně jednoznačně, že se v souvislosti s výše uvedenými 
proměnnými vyskytují v podniku tři základní typy zaměstnanců. 

Dalšími analýzami zjistíme:
• Základní charakteristiky každého zaměstnaneckého typu.
• Jak jednotlivé typy zaměstnanců hodnotí podnikovou realitu.
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Závěr a interpretace:
Spolehliví bez ambicí (34%)
„Spolehliví bez ambicí“ upřednostňují spíše direktivní či autokratický styl vedení. Sami se moc 
neangažují a nevyhledávají úkoly, které jsou svázány s velkou odpovědností. Nemají, pokud 
jde o práci, příliš vysoké ambice. Možnosti povýšení a kariéra pro ně nejsou až tak důležité. 
Stejně tak nejsou aktivní ve smyslu dalšího sebevzdělávání a profesního růstu. Svěřené úkoly 
však nepodceňují a často pracují ještě nad rámec svých povinností. Pro zaměstnavatele před-
stavuje tento typ zaměstnanců určitý „solidní základ“ firmy. 

V podniku M jsou „Spolehliví bez ambicí“ reprezentováni relativně více ženami, dělnickými 
profesemi a zaměstnanci s nižším vzděláním (ZŠ, vyučeni). Jedná se také spíše o starší za-
městnance, kteří u podniku pracují delší dobu.

Tahouni (46%)
„Tahouni“ patří mezi vysoce motivované a ambiciózní zaměstnance, ze kterých má zároveň 
zaměstnavatel velký užitek. Vyžadují autonomní styl práce a nevadí jim přebírat odpovědnost 
za řešení úkolů. Pro zaměstnavatele dělají výrazně více, než by museli nebo než jim bylo na-
řízeno. Tito zaměstnanci na sobě zároveň chtějí pracovat a rozšiřovat si kvalifikaci. Možnost 
povýšení v rámci firmy pro ně není až tak důležitá jako kariéra v celoživotním chápání. Tito 
zaměstnanci jsou pro zaměstnavatele klíčoví, představují zdroj inovací a potencionálního 
růstu firmy. 

V podniku M jsou „Tahouni“ reprezentováni relativně více muži a pracovníky s vyšším vzdělá-
ním. Oproti celkové struktuře podniku jsou zde nadprůměrně zastoupeni vedoucí pracovníci 
a THP. Tahouny však můžeme nalézt i mezi dělnickými profesemi. Věkově nelze tuto skupinu 
specifikovat. Jsou mezi nimi jak mladí, tak starší pracovníci. 

Neangažovaní kariéristé (20%)
Pracovní úsilí „Neangažovaných kariéristů“ by se dalo shrnout do hesla „rychle, bez práce a 
za velké peníze“. Jsou to většinou ti zaměstnanci, kteří se tzv. „nepřetrhnou“ a pro svého za-
městnavatele dělají opravdu jen to, co musí. Zároveň nejsou ochotní přebírat zodpovědnost 
za řešení pracovních úkolů. Postoj k práci „Neangažovaných kariéristů“ však příliš nekore-
sponduje s jejich ambicemi. Většina z nich totiž považuje možnosti kariérního růstu a postupu 
pro práci obecně za velmi důležité. Zaměstnavatel by se tedy měl snažit změnit motivaci 
těchto zaměstnanců ve svůj prospěch.   

„Neangažovaných kariéristů“ je v podniku podobný podíl jak mezi muži, tak mezi ženami. 
Zastoupení zaměstnanců tohoto typu dle profesního zařazení se neliší od struktury celého 
podniku. Pokud jde o vzdělání, převažují zde pracovníci s maturitou, kteří však pobírají spíše 
nižší mzdu. Relativně více jsou zde reprezentováni mladší zaměstnanci do 30ti let.
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Vedoucí 
pracovník

Celkem

Spolehliví bez ambicí Tahouni Neangažovaní kariéristé 

Profesní zařazení zaměstnanců podle jednotlivých typů 

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=379
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Modul 5. Odměňování a hodnocení / motivace

Chcete vědět
•  Co považují Vaši zaměstnanci v práci za důležité?
•  Jaké jsou základní potřeby Vašich zaměstnanců a jak s nimi koresponduje podniková realita?
•  Jak figurují v pracovní motivaci zaměstnanců zaměstnanecké benefity? Považují je Vaši zaměst-

nanci za dostatečné?
•  Jsou Vaši zaměstnanci motivováni k pracovnímu výkonu odpovídající zpětnou vazbou?
•  Jsou podle Vašich zaměstnanců systémy hodnocení v podniku transparentní a spravedlivé?
•  Jsou Vaši zaměstnanci dostatečně vnitřně motivováni? Je pro ně jejich práce zajímavá, smyslupl-

ná a uspokojivá?

Stručná charakteristika modulu 

Modul nabízí uživateli vhled do několika oblastí pracovní motivace 
1)   Pracovní motivace obecně: hodnocení důležitosti jednotlivých aspektů práce pro dobrý pra-

covní výkon
2)   Vnější zdroje motivace 

- zaměstnanecké výhody: hodnocení jejich dostatečnosti a důležitosti 
- odměňování: transparentnost, spravedlnost, pozitivní zpětná vazba 

3)   Vnitřní zdroje motivace 
- zajímavost a užitečnost práce, autonomie pracovníků

Celková motivace zaměstnance je determinována sumou  osobních vnitřních a vnějších zdrojů mo-
tivace. V tomto modulu budou tedy analyzovány vybrané aspekty vnitřních a vnějších zdrojů moti-
vace. Vnitřní zdroje motivace budou reprezentovány „autonomií pracovníka“, „pocitem uspokojení 
z práce“, „užitečnosti“ a „úspěšnosti“. Vnější zdroje motivace budou reprezentovány dostupností 
zaměstnaneckých výhod či transparentním a spravedlivým odměňováním. Do tzv. vnitřních zdrojů 
motivace patří i určitý způsob komunikace, možnost participace a odborného růstu; do vnějších 
zdrojů zase možnosti kariérního růstu či flexibilita (časová či prostorová) při výkonu zaměstnání. 
Na tyto aspekty se však detailně zaměřují ostatní moduly.
Modul Vám umožní zjistit, který typ motivačních činitelů je v personální politice firmy nejvhodnější 
využívat a jak cílit motivační strategie podle konkrétních zaměstnaneckých skupin v podniku.

5.1.  Jak si samostatně provést analýzu „Motivace zaměstnanců“
5.1.1.   Motivační činitelé a jejich důležitost v očích zaměstnanců 
5.1.2.   Motivace - profesní rozvoj a „základní“ psychosociální 

podmínky práce
5.1.3.  Vnější zdroje motivace: Zaměstnanecké výhody
5.1.4.  Vnější zdroje motivace: Systém odměňování
5.1.5.   Vnitřní zdroje motivace: Zajímavost, užitečnost práce 

a autonomie
5.2.   S čím Vám můžeme pomoci při analýze 

„Motivace zaměstnanců“?



VÚPSV  strana 33

5.1.  Jak si samostatně provést analýzu 
„Motivace zaměstnanců“

5.1.1. Motivační činitelé a jejich důležitost v očích zaměstnanců
Baterie poskytuje uživateli informaci, které aspekty práce hodnotí zaměstnanci práce jako 
nejdůležitější, tj. které je motivují k dobrému pracovnímu výkonu a k tomu, že si své práce 
váží.

q7a-l
Pokud jde o práci obecně, jakou důležitost přikládáte následujícím polož-
kám?

Referenční hodnoty: 
Frekvence kladných odpovědí v % v pořadí dle důležitosti

Pořadí faktorů pracovní motivace podle důležitosti a podíl respondentů v %, kteří tyto 
faktory kvalifikovali jako „Velmi důležité“ či „Spíše důležité“.

Podnik L (N = 265) % Podnik M (N = 379) %

7h Jistota zaměstnání 87,5 7h Jistota zaměstnání 86,8

7f Dobré mezilidské vztahy 87,5 7f Dobré mezilidské vztahy 86,8

7c
Mít vedle práce dostatek času 
na rodinu, přátele a koníčky

79,6 7i Platové ohodnocení 84,7

7i Platové ohodnocení 80,4 7c
Mít vedle práce dostatek času 
na rodinu, přátele a koníčky

80,2

7b Jednání s respektem, úctou 79,2 7b Jednání s respektem, úctou 76,5

7k Užitečnost práce 78,5 7k Užitečnost práce 70,2

7a
Charakter práce (pracovní 
náplň)

63,4 7l Odborný růst 59,9

7l Odborný růst 63,4 7a
Charakter práce (pracovní 
náplň)

56,7

7j Zaměstnanecké výhody 56,2 7g
Možnosti vzdělávání a 
rozvoje

48,5

7g
Možnosti vzdělávání a 
rozvoje

52,5 7j Zaměstnanecké výhody 39,6

7e Možnosti povýšení 38,1 7e Možnosti povýšení 33,2

7d Kariérní růst ve Vašem životě 34,3 7d Kariérní růst ve Vašem životě 30,6

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7). 

Poznámka: Některé obecné charakteristiky pracovní motivace, jak byly zjištěny v rámci evaluačních studií: Mezi 

základní kritéria, která by podle zaměstnanců měla jejich práce splňovat, patří jistota zaměstnání, dobré mezilid-

ské vztahy na pracovišti a dostatečné platové ohodnocení. Ostatní aspekty, jakými jsou zaměstnanecké výhody, 

možnost povýšení či odborného růstu nebo vyhovující charakter práce můžeme považovat za jakousi nadstavbu 

těchto základních potřeb.  Obecně lze také tvrdit, že dělnické profese přikládají oproti ostatním větší důležitost 

jistotě zaměstnání. Mladší zaměstnanci oproti starším zase kladou větší důraz na možnosti dalšího vzdělávání, 

odborného růstu a možnosti kariérního postupu. 
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Motivační činitelé podle jejich důležitosti
Pokud jde o práci obecně, jakou důležitost přikládáte následujícím položkám?

Čím nižší průměrná hodnota, tím důležitější aspekt práce.

ZÁKLAD: Všichni respondenti, Podnik M; n=379

průměr
(1-5)



VÚPSV  strana 34

5.1.2.  Motivace - profesní rozvoj a „základní“ psychosociální 
podmínky práce 

Pokud Vás zajímá komplexně, jak důležitý je pro Vaše zaměstnance kariérní a profesní 
rozvoj a jakou váhu mají tzv. „základní“ psychosociální podmínky práce (dobré mezilidské 
vztahy, jistota zaměstnání, užitečnost práce a harmonizace pracovního a rodinného živo-
ta) na jejich motivovanost v zaměstnání, vypočtěte si podle níže uvedeného návodu škály.

ŠKÁLA:  Důležitost kariérního a profesního rozvoje pro pracovní 
motivaci (MOTROZV) 

1)  Sečtěte u každého respondenta zodpovězené otázky a vydělte je jejich počtem 
MOTROZV = průměr (q7d, q7e, q7g, q7l)

2) Vypočtěte průměrné skóre podniku (průměr) ze získané proměnné MOTROZV

Škála je složena z následujících položek:
q7d Kariérní růst ve Vašem životě

q7e Možnosti povýšení

q7g Možnosti vzdělávání a rozvoje

q7l Odborný růst

Pozn.: Spolehlivost škály je dostatečně vysoká ve všech čtyřech evaluačních studiích; 

   koeficient reliability α = 0,80 - 0,81.

ŠKÁLA:  Důležitost „základních“ psychosociálních podmínek 
práce (MOTZAKL)

1)  Sečtěte u každého respondenta zodpovězené otázky a vydělte je jejich počtem 
MOTZAKL = průměr(q7b, q7c, q7f, q7h, q7k)

2) Vypočtěte průměrné skóre podniku (průměr) ze získané proměnné MOTROZV

Škála je složena z následujících položek:
q7b Jednání s respektem a úctou

q7c Mít vedle práce dostatek času na rodinu, přátele a koníčky

q7f Dobré mezilidské vztahy

q7h Jistota zaměstnání

q7k Užitečnost práce
Pozn.: Spolehlivost škály je dostatečně vysoká ve všech čtyřech evaluačních studiích; 

  koeficient reliability α = 0,78.

Další možnosti analýzy:
•  analýza frekvencí (zpětné rozdělení škály na tří - či pětibodovou stupnici – viz kap. 0.7),
•  třídění škály dle jednotlivých zaměstnaneckých skupin,
•  frekvence jednotlivých položek škály,
•  výpočet průměru jednotlivých položek škály.

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7). 
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5.1.3. Vnější zdroje motivace: Zaměstnanecké výhody

Důležitost konkrétních zaměstnaneckých výhod 
Které z uvedených zdrojů odměn vnímají zaměstnanci jako nejdůležitější? Preference 
zaměstnaneckých výhod většinou závisí na jejich individuálních potřebách a samotné 
realizaci distribuce těchto odměn ze strany zaměstnavatele. Každý benefit většinou najde 
odezvu u jiných skupin zaměstnanců.

q12
Za jak důležité pro Vás považujete následující zaměstnanecké výhody (i když 
je třeba teď nemáte)?

q12a Dovolená navíc (nad rámec 4 týdnů)

q12b Životní pojištění

q12c Penzijní připojištění

q12d Školka, jesle, příspěvky na hlídání

q12e Příspěvek na dopravu do zaměstnání

q12f Závodní stravování, příspěvek na stravování

Upozornění: Výpočet frekvencí proveďte výjimečně v tomto případě včetně kategorie „Nevím, netýká se“, 

jelikož i ta zde má důležitou výpovědní hodnotu. 

Poznámka: Výčet zaměstnaneckých benefitů v dotazníku si můžete volně doplnit o jiné Vámi zvolené benfity, o 

kterých byste se rádi dozvěděli, jak na ně Vaši zaměstnanci reagují. 
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Poptávka a nabídka
Nabídka a distribuce zaměstnaneckých výhod mezi konkrétní zaměstnance je Vám zřejmě 
dobře známa. Následující baterie slouží především k  identifikaci konkrétních benefitů, kte-
ré by se u zaměstnanců, respektive vybraných skupin zaměstnanců mohly setkat s ohlasem 
a o které naopak zaměstnanci velký zájem nemají. Dále se dozvíme, zda zaměstnanci 
vůbec o nabízených benefitech mají přehled a vědí o nich.

q11
Poskytuje Vaše firma/organizace následující zaměstnanecké výhody? A vy 
osobně, využíváte tyto výhody? Pokud firma výhody neposkytuje, chtěl(a) 
byste, aby je poskytovala?

q11a Dovolená navíc (nad rámec 4 týdnů)

q11b Životní pojištění

q11c Penzijní připojištění

q11d Školka, jesle, příspěvky na hlídání

q11e Příspěvek na dopravu do zaměstnání

q11f Závodní stravování, příspěvek na stravování

Odpovědi
Poskytuje a využívám | Poskytuje, ale nevyužívám | Neposkytuje, ale chtěl(a) bych  | Neposky-
tuje a ani bych neměl(a) o výhodu velký zájem

Upozornění: Výpočet frekvencí proveďte výjimečně v tomto případě včetně kategorie „Nevím, netýká se“, 

jelikož i ta zde má důležitou výpovědní hodnotu. Jak ukazuje graf, v podniku M téměř každý třetí zaměstnanec 

nevěděl, zda podnik svým zaměstnancům nabízí příspěvek na životní pojištění či ne.

Poznámka: Stejně jako  v předchozím případě lze výčet zaměstnaneckých benefitů v dotazníku rozšířit dle 

Vašich potřeb. 

Poskytuje a 
využívám

13%

Poskytuje, ale 
nevyužívám

9%

Neposkytuje, ale 
chtěl/a bych

17%

Neposkytuje a ani 
bych neměl/a o 

výhodu velký zájem 
30%

Nevím
30%

Poskytuje a využívám Poskytuje ale nevyužívám
Neposkytuje ale chtěl/a bych Neposkytuje
Nevím

Poskytuje Vaše firma zaměstnaneckou výhodu: "Životní pojištění"

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=379
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5.1.4.  Vnější zdroje motivace: Systém odměňování

• Je systém odměňování ve Vaší firmě spravedlivý a transparentní? 
Měření je založeno především na předpokladu spravedlnosti vzhledem k výkonu.

Detailnější obrázek o tom, zda je systém odměňování v podniku dostatečně transparentní 
a spravedlivý, získáme analýzou jednotlivých položek škály odděleně s pomocí frekvencí 
(srovnej referenční hodnoty níže). 
Jelikož způsob odměny a posouzení výkonu zaměstnance neprobíhá pouze prostřednictvím 
finanční kompenzace za odvedenou práci, ale důležitá je i pozitivní zpětná vazba, byla 
navíc do modulu zařazena položka q10a.

q10a Když odvedu dobrou práci, dostane se mi uznání

Referenční hodnoty: 
Frekvence kladných odpovědí v % a průměrná hodnota. Počítáno z platných odpovědí 
bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“. 

Podnik X Podnik Z Podnik L Podnik M Váš podnik

N=189 N=523 N=265 N=379 N

% Průměr % Průměr % Průměr % Průměr % Průměr

q9a 63,4 2,36 61,8 2,37 63,9 2,36 71,4 2,23 ? ?

q9b 46,5 2,84 24,5 3,36 42,1 2,93 38,6 3,08 ? ?

q9c 32,8 3,08 27,0 3,26 35,9 3,02 33,2 3,15 ? ?

q10a 31,2 3,07 27,6 3,30 39,5 2,94 27,6 3,20 ? ?

ŠKÁLA:   Transparentní a spravedlivé odměňování (ODMTRSP)

1)  Sečtěte u každého respondenta zodpovězené otázky a vydělte je jejich počtem 
ODMTRSP = průměr (q9a, q9b, q9c)

2) Vypočtěte průměrné skóre podniku (průměr) ze získané proměnné ODMTRSP

Škála je složena z následujících položek:
q9a Vím, jakým způsobem je stanoveno mé platové ohodnocení

q9b V naší firmě je odměňování přiměřeně vázáno na pracovní výkon

q9c Odměňování je s ohledem na mé pracovní výkony spravedlivé

Pozn.: Spolehlivost škály je dostatečně vysoká ve všech čtyřech evaluačních studiích; 

   koeficient reliability α = 0,71 - 0,82.

2,75

3,00
2,77 2,82

?

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Podnik X Podnik Z Podnik L Podnik M Váš podnik 

Škála transparentního a spravedlivého odměňování

ODMTRSP: Škála transparentního a spravedlivého odměňování
Čím vyšší hodnota, tím více zaměstnanci hodnotí systém odměňování

jako netransparentní a nespravedlivý.

Váš 
podnik 
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5.1.5.  Vnitřní zdroje motivace: Zajímavost, užitečnost práce 
a autonomie

Vnitřní zdroje motivace, mezi které řadíme zajímavost práce, její užitečnosti či možnosti se 
něco nového naučit a profesně růst, jsou jedním z nedůležitějších předpokladů spokojeného 
zaměstnance.
Vnitřně motivovaní zaměstnanci
• Jsou ochotnější čelit výzvám
• Jsou kreativnější a produktivnější
•  Jsou efektivnější ve využití nabytých znalostí a dovedností získaných prostřednictvím 

různých kurzů/školení
• Jsou obecně spokojenější s prací a loajálnější k zaměstnavateli

Detailnější obrázek o vnitřní motivaci zaměstnanců v podniku můžete získat, pokud budete 
analyzovat jednotlivé položky škály odděleně s pomocí frekvencí.

Referenční hodnoty: 
Frekvence kladných odpovědí v % a průměrná hodnota. Počítáno z platných odpovědí 
bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“. 

Podnik X Podnik Z Podnik L Podnik M Váš podnik

N=189 N=523 N=265 N=379 N

% Průměr % Průměr % Průměr % Průměr % Průměr

q6c 63,2 2,27 58,2 2,37 55,9 2,45 53,7 2,5 ? ?

q6d 54,6 2,51 47,6 2,66 50,2 2,63 43,4 2,83 ? ?

q6e X X X X 76,1 2 70,1 2,19 ? ?

ŠKÁLA:   Vnitřní motivace zaměstnanců (VMZ)

1)  Sečtěte u každého respondenta zodpovězené otázky a vydělte je jejich počtem 
VMZ= průměr (q6c, q6d, q6e)

2) Vypočtěte průměrné skóre podniku (průměr) ze získané proměnné VMZ

Škála je složena z následujících položek:
q6c Moje práce je podnětná a zajímavá

q6d Moje práce mi dává pocit osobního úspěchu

q6e Mám pocit, že dělám užitečnou práci

Pozn.: Spolehlivost škály je dostatečně vysoká ve všech čtyřech evaluačních studiích; 

   koeficient reliability α = 0,83 - 0,88.

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7). 

2,36
2,50

?

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Podnik L Podnik M Váš podnik 

Vnitřní motivace zaměstnanců 

VMZ: Škála vnitřní motivace zamětsnanců
Čím vyšší hodnota podniku, tím méně jsou zaměstnanci v podniku vnitřně motivováni

vykonávat svou práci dobře a kvalitně.

Váš 
podnik 



VÚPSV  strana 39

5.2.  S čím Vám můžeme pomoci při analýze 
„Motivace zaměstnanců“?

• Jak koresponduje očekávání Vašich zaměstnanců s podnikovou realitou? 

Tyto informace získáte prostřednictvím porovnání položek v baterii q7a-l (viz kap. 5.1.1), 
které měří, jakou zaměstnanci přikládají důležitost konkrétním aspektům práce, a vybra-
ných položek, kde zaměstnanci hodnotí situaci týkající se těchto aspektů práce v podniku. 
Konstrukci ukazatelů naleznete v příloze 6.

Aspekty práce Nové kategorie (kód a název)
Podnik (%)

L M

Charakter 
práce 
 
CHAPRA = (q7a 
– q6c)

1 Charakter mé práce nedostačuje mým požadavkům 10,4 9,5

2 Charakter mé práce je v souladu s mými požadavky 86,1 87,5

3 Charakter práce mě uspokojuje více, než bych požadoval 3,5 3

Jednání s 
respektem a 
úctou 
 
JSRU = (q7b – 
q21a)

1
To, jak firma vyjadřuje respekt a úctu svým zaměstnancům,  
je nedostačující vzhledem k mým požadavkům

21,6 26

2
To, jak firma vyjadřuje respekt a úctu svým zaměstnancům, 
je v souladu s mými požadavky

76,8 72,3

3
To, jak firma vyjadřuje respekt a úctu svým zaměstnancům, 
je nad rámec mých očekávání

1,6 1,6

Rovnováha 
mezi pracovním 
a soukromým 
životem 
 
PRACROD = 
(q7c – q23d)

1
Zaměstnání mi neumožňuje věnovat se své rodině, přátelům 
a koníčkům do té míry, jakou bych požadoval(a)

31,9 35,4

2
Zaměstnání mi umožňuje věnovat se rodině, přátelům a 
koníčkům v té míře, jakou požaduji

63,8 63,4

3
Zaměstnání mi umožňuje věnovat se rodině, přátelům a 
koníčkům více, než požaduji

4,3 1,1

Možnost pový-
šení 
 
MP = (q7e – q3f)

1 Možnosti povýšení ve firmě nedostačují mým požadavkům 20,9 23,2

2
Možnosti povýšení ve firmě jsou v  souladu s mými poža-
davky

70,9 68,2

3
Možnosti povýšení ve firmě jsou větší, než bych požado-
val(a)

8,2 8,6

Aspekty práce Nové kategorie (kód a název)
Podnik (%)

L M

Dobré mezilid-
ské vztahy 
 
DMV = (q7f – 
q19)

1
Úroveň mezilidských vztahů ve firmě je horší, než bych 
očekával(a)

13,5 17,2

2
Úroveň mezilidských vztahů ve firmě je v souladu s mým 
očekáváním

84,5 80,3

3
Úroveň mezilidských vztahů ve firmě je nad rámec mých 
očekávání

2,0 2,5

Možnosti vzdě-
lávání a rozvoje 
 
MVR = (q7g – 
q21d)

1
Možnosti vzdělávání a rozvoje ve firmě nedostačují mým 
požadavkům

7,3 17,1

2
Možnosti vzdělávání a rozvoje ve firmě jsou v souladu s 
mými požadavky

84,6 78,8

3
Možnosti vzdělávání a rozvoje ve firmě jsou větší, než bych 
požadoval(a)

8,1 4,1

Jistota zaměst-
nání 
 
JZ = (q7h – q3g)

1
Jistota zaměstnání ve firmě je nedostatečná vzhledem k mým 
požadavkům

25,7 21,4

2 Jistota zaměstnání ve firmě je v souladu s mými požadavky 72,4 77

3 Jistota zaměstnání ve firmě je nad rámec mých očekávání 1,9 1,6

Platové ohod-
nocení 
 
PO = (q7i – q3e)

1 Platové ohodnocení ve firmě nedostačuje mým požadavkům 38,2 38,7

2 Platové ohodnocení ve firmě je v souladu s mými požadavky 59,5 59,7

3 Platové ohodnocení ve firmě je nad rámec mých očekávání 2,3 1,6

Zaměstnanecké 
výhody 
 
ZV = (q7j – q3i)

1
Zaměstnanecké výhody ve firmě nedostačují mým požadav-
kům

4,2 9,5

2
Zaměstnanecké výhody ve firmě jsou v souladu s mými 
požadavky

83,4 78,7

3
Zaměstnanecké výhody ve firmě jsou nad rámec mých 
očekávání

12,4 11,7

Užitečnost 
práce 
 
UP = (q7k – q6e)

1 Míra užitečnosti mé práce nedostačuje mým požadavkům 8 9,5

2 Míra užitečnosti mé práce je v souladu s mými požadavky 87,8 87,6

3 Míra užitečnosti mé práce je vyšší, než bych požadoval 4,2 3

Odborný růst 
 
ORU = (q7l – 
q6a)

1
Odborný růst, který mi zaměstnání nabízí, nedostačuje mým 
požadavkům

16,6 19,7

2
Odborný růst, který mi zaměstnání nabízí, je v souladu s 
mými požadavky

77,6 77,5

3
Odborný růst, který mi zaměstnání nabízí, je vyšší než bych 
očekával

5,8 2,8
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Závěr a interpretace:

Výsledky analýzy ukazují, že největší rozdíly mezi očekáváním a realitou byly zjištěny 
u aspektů práce, jakými jsou “Jednání s respektem a úctou”, “Mít vedle práce 
dostatek času na rodinu, přátele a koníčky”, “Možnosti povýšení”, “Jistota 
zaměstnání” a “Platové ohodnocení”.

Například v podniku M lze předpokládat, že zaměstnání neumožňuje se věnovat rodi-
ně, přátelům a koníčkům do té míry, jakou by očekávala asi jedna třetina zaměstnanců. 
Stejně tak možnosti povýšení v podniku neodpovídají představám asi každého čtvrtého 
zaměstnance. 
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INDIKÁTOR

Podíl zaměstnanců, kteří hodnotí dané aspekty práce
vzhledem ke svým očekáváním jako nedostatečné

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=265

CHAPRA = Charakter práce
JSRU = Jednání s respektem a úctou
PRACROD = Rovnováha mezi pracovním 
a soukromým životem
MP = Možnost povýšení
DMV = Dobré mezilidské vztahy
MVR = Možnost vzdělávání a rozvoje
JZ = Jistota zaměstnání
PO = Platové ohodnocení
ZV = Zaměstnanecké výhody
UP = Užitečnost práce
ORU = Odborný růst
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Modul 6. Styl řízení

Chcete vědět
•  Jak jsou zaměstnanci se svým nadřízeným spokojeni a jak hodnotí jeho práci a efektivitu? 
•  Jaké vztahy mezi podřízenými a nadřízenými v podniku převládají?
•  Jaký styl řízení je u Vás v podniku dominantní?
•  Jak manažeři rozvíjejí potenciál svých podřízených?
•  Jak jsou zaměstnanci zapojování do rozhodování?
•  Jak celkově obstálo vedení v očích řadových zaměstnanců?

Stručná charakteristika modulu 

Modul zjišťuje názory zaměstnanců, jak je jejich nadřízený schopen řídit tým a vycházet se 
svými podřízenými.

Modul nejprve obecně mapuje úroveň řízení. Dále pak postihuje převažující styl řízení, 
tj., zda převládá autoritativní nebo spíše participativní styl, následuje orientace 
manažera na konkrétní oblasti řízení a vybrané manažerské praktiky. Modul také zjišťuje 
otevřenost podniku a přímých nadřízených k aktivitě samotných zaměstnanců, tj. jejich 
možnosti participace na rozhodování.

6.1.  Jak si samostatně provést analýzu „Stylu řízení“
6.1.1.   Obecné hodnocení řízení podniku: první informace
6.1.2.  Převažující styl řízení podniku: 4 hlavní styly
6.1.3.   Orientace manažera na „zaměstnanecké vztahy“, „výkon“ 

a „profesní rozvoj zaměstnanců“
6.1.4.  Možnosti participace zaměstnanců
6.2.   S čím Vám můžeme pomoci při analýze „Stylu řízení “?
6.2.1.   Identifikace „spokojených/nespokojených“ skupin zaměst-

nanců
6.2.2.   Posouzení adekvátnosti řídícího stylu a možností participace 

podle toho, jaká míra autonomie zaměstnancům vyhovuje
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6.1.   Jak si samostatně provést analýzu 
„Stylu řízení“

6.1.1. Obecné hodnocení řízení podniku: první informace
• Jak zaměstnanci hodnotí řízení svého oddělení?

Položka poskytuje obecné zhodnocení a spokojenost zaměstnanců s celkovým řízením 
jejich oddělení/pracoviště. Položka již může indikovat konkrétní problémy s přímým nadří-
zeným. Zatím však jde spíše o komplexní hodnocení.

q16c Myslím, že je naše oddělení dobře řízeno

Referenční hodnoty: 
Frekvence kladných odpovědí v % a průměrná hodnota. 

Podnik X Podnik Z Podnik L Podnik M Váš podnik

N N N N N

189 523 265 379 ?

% Průměr % Průměr % Průměr % Průměr % Průměr

q16c 53 2,6 43,1 2,8 60,6 2,4 51,3 2,6 ? ?

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7).

 

Rozhodně 
souhlasím

12%

Spíše souhlasím
39%

Ani souhlas, ani 
nesouhlas

28%

Spíše nesouhlasím
15%

Rozhodně 
nesouhlasím

6%

Obecné hodnocení řízení

Myslím, že naše oddělení je dobře řízeno.

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=379
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6.1.2. Převažující styl řízení podniku: 4 hlavní styly

Ačkoliv je zřejmé, že ne všichni manažeři budou praktikovat jednotný styl řízení, můžete 
se na základě tohoto ukazatele dozvědět, jaký styl řízení u Vás v podniku převažuje a 
porovnat tak například jeho soulad s cíli organizace.

q14
Jak Vás a Vaše kolegy zapojuje váš nadřízený do rozhodování o pracovních 
postupech a řešení úkolů?

Referenční hodnoty: 
Podíly odpovědí v kategorii „konzultující“ (2) a „autoritativní“ (1) styl řízení, v %. Počítá-
no z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“. Dopočet do 100% tvoří 
kategorie (3) a (4).

Podnik X Podnik Z Podnik L Podnik M Váš podnik

N N N N N

189 523 265 379 ?

Kategorie
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q14 57 26 59 26 55 16 58 25 ? ?

Upozornění: Budete-li chtít vědět, ve kterých odděleních praktikuje manažer styl, který není v souladu s podniko-

vou kulturou nebo např., které skupiny zaměstnanců se mohou rozhodovat bez jakéhokoliv zásahu nadřízeného, 

postupujte podle pokynů v úvodu (kapitola: třídění). 

Poznámka: Na základě valorizačních studií lze pozorovat poměrně konstantní podíl zaměstnanců, kteří hodnotí 

styl vedení jako konzultující. Tento styl vedení v podnicích zkoumaného typu jednoznačně převažuje.

  Autokratický 
management

 
Můj nadřízený činí 
rozhodnutí týkající 
se pracovního úkolu 
bez ohledu na ná-
zory podřízených.

  Konzultující 
management

 
V našem oddělení/
pracovní skupině jsou 
většinou zaměstnanci 
zapojeni do diskuse 
o řešení pracovního 
úkolu, i když finální 
rozhodnutí zpravi-
dla učiní nadřízený.

  Demokratický 
management

 
Pokud je třeba 
rozhodnout o řešení 
nějakého pracovního 
problému, konečné 
rozhodnutí je při-
způsobeno názoru 
většiny pracovníků.

  Management 
„volných otěží“

 
O svých pracovních 
postupech a řešení 
úkolů rozhodujeme 
zcela sami bez 
jakéhokoliv přispění 
či kontroly svého 
nadřízeného. 

1 2 3 4    
Orientují se Vaši manažeři více na úkol 
nebo na zaměstnance? Kde se nachází Vaši 
manažeři? Lze se inspirovat následujícím dia-
gramem, ve kterém jsou uvedeny čtyři hlavní 
styly řízení (viz otázku q14).

Orientace na úkol

Orientace na 

zaměstnance 3 2

4 1

Management 
"volných otěží"

3% Demokratický 
management

13%

Autokratický 
management

25%
Konzultující 

management
59%

4 hlavní styly řízení
"Jak Vás a Vaše kolegy zapojuje Váš nadřízený

do rozhodování o pracovních postupech a řešení úkolů?"

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=379
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6.1.3.  Orientace manažera na „zaměstnanecké vztahy“, 
„výkon“ a „profesní rozvoj zaměstnanců“ 

Pokud si přejete zjistit, jak se starají manažeři o profesní rozvoj svých podřízených, do jaké 
míry jsou u svých podřízených oblíbeni, jakou mají autoritu a jak podřízení hodnotí efektivi-
tu jejich vedení, pak můžete použít následující škály, které Vám poskytnou jednoduchou a 
stručnou informaci o dané problematice.

Další možnosti analýzy:
•  analýza frekvencí (zpětné rozdělení škály na tří - či pětibodovou stupnici – viz kap. 0.7),
•  třídění škály dle jednotlivých zaměstnaneckých skupin,
•  frekvence jednotlivých položek škály,
•  výpočet průměru jednotlivých položek škály.

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7). 

ŠKÁLA:  Orientace manažera na zaměstnanecké/mezilidské vztahy 
(OVEDMEZ)

1) OVEDMEZ = průměr (q13a, q13b, q13c, q13d) 
2) Vypočtěte průměrné skóre podniku (průměr) ze získané proměnné OVEDMEZ

q13a V případě potřeby se na svého nadřízeného mohu kdykoliv obrátit

q13b Většina lidí v našem oddělení má s přímým nadřízeným přátelské vztahy

q13c
Můj nadřízený vytváří prostor pro to, aby se zaměstnanci mohli ke své práci vyjád-
řit

q13d Domnívám se, že můj nadřízený jedná se zaměstnanci spravedlivě

Pozn.: Spolehlivost škály je dostatečně vysoká ve všech čtyřech evaluačních studiích; 

   koeficient reliability α = 0,84 - 0,92.

ŠKÁLA:  Orientace manažera na výkon (OVYK)

1) OVYK = průměr (q15a, q15b, q15c)
2) Vypočtěte průměrné skóre podniku (průměr) ze získané proměnné OVYK

q15a Můj nadřízený dobře stanovuje pracovní cíle

q15b Můj nadřízený má dostatečnou autoritu k efektivnímu vedení naší skupiny

q15c
Můj vedoucí řídí naše oddělení tak, že dosahuje stanoveného cíle v požadovaném 
termínu a kvalitě

Pozn.: Spolehlivost škály je dostatečně vysoká ve všech čtyřech evaluačních studiích; 

   koeficient reliability α = 0,80 - 0,87.

ŠKÁLA:  Orientace manažera na profesní rozvoj zaměstnanců (OPROF)

1) OPROF = průměr (q15d, q15f, q15g) 
2) Vypočtěte průměrné skóre podniku (průměr) ze získané proměnné OPROF

q15d Můj přímý nadřízený mě vede ke zlepšení mého pracovního výkonu

q15f Můj nadřízený podporuje můj odborný růst

q15g
Pokud jde o možnost školení v naší firmě, můj nadřízený mě aktivně povzbuzuje ve 
využívání těchto příležitostí

Pozn.: Spolehlivost škály je dostatečně vysoká ve všech čtyřech evaluačních studiích; 

   koeficient reliability α = 0,79 - 0,87.
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Styl řízení

OVEDMEZ: Orientace manažera na zaměstnance/mezilidské vztahy
OVYK: Orientace manažera na výkon

OPROF: Orientace manažera na profesní rozvoj zaměstnanců 
Čím vyšší hodnota, tím hůře zaměstnanci vnímají schopnosti a kompetence svého nadřízeného.

Váš 
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6.1.4. Možnosti participace zaměstnanců

• Do jaké míry mají Vaši zaměstnanci možnost participovat na řízení?

Výzkumy a odborné studie ukazují, že participativní styl řízení vede k:
• celkově vyšší spokojenosti zaměstnance s prací, 
• vyšší motivaci pracovníka, 
• zvyšování jeho sebevědomí a odbornému růstu.

Referenční hodnoty: 
Frekvence kladných odpovědí v % a průměrná hodnota. 

Podnik X Podnik Z Podnik L Podnik M Váš podnik

N N N N N

189 523 265 379 ?

% Průměr % Průměr % Průměr % Průměr % Průměr

q13c X X X X 65,4 2,3 46,1 2,77 ? ?

q15e 40,3 2,8 40,9 2,8 67,9 2,3 59,9 2,5 ? ?

q16a X X X X 67,1 2,3 58,8 2,5 ? ?

q16b 43,1 2,8 24,2 3,3 54,4 2,6 52,2 2,6 ? ?

ŠKÁLA: Participativní styl řízení (PSR)

1)  Sečtěte u každého respondenta zodpovězené otázky a vydělte je jejich počtem 
PSR = průměr (q13c, q15e, q16a, q16b)

2) Vypočtěte průměrné skóre podniku (průměr) ze získané proměnné PSR

Škála je složena z následujících položek:

q13c
Můj nadřízený vytváří prostor pro to, aby se zaměstnanci mohli ke své práci 
vyjádřit

q15e
Můj vedoucí dává pracovníkům pouze rámcové příkazy a jejich plnění 
ponechává na zkušenosti a iniciativě pracovníků

q16a V našem oddělení se mohu ozvat, pokud mám na věc jiný názor než ostatní

q16b Můj nadřízený se zajímá o názory a nápady pracovníků a využívá jich

Pozn.: Spolehlivost škály je dostatečně vysoká ve všech čtyřech evaluačních studiích; 

   koeficient reliability α = 0,78 - 0,81.

Detailnější obrázek o možnostech participace zaměstnanců v podniku můžete získat po-
kud budete analyzovat jednotlivé položky škály odděleně s pomocí frekvencí.

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7). Položky 

většiny škál jsou formulovány tak, aby odpovědi respondentů reflektovaly chování jejich „přímého nadřízeného“. 
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Participativní styl řízení

PSR:  Participativního stylu řízení 
Čím vyšší  hodnota, tím méně jsou zaměstnanci zapojováni do rozhodování.

Váš 
podnik 
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6.2.  S čím Vám můžeme pomoci při analýze 
„Stylu řízení“?

Složitější statistické analýzy Vám mohou poskytnout detailnější vhled do případných pro-
blémů, které chcete ve firmě řešit. 

6.2.1.  Identifikace „spokojených/nespokojených“ 
skupin zaměstnanců

Příklad: Řekněme, že stojíte před problémem identifikovat v podniku potencionální zdroj 
či ohnisko špatných vzájemných vztahů mezi řadovými zaměstnanci a vedením, o kterých 
máte pouze sporadické informace z neformálních zdrojů.  

K získání této informace použijeme již výše zmíněnou škálu OVEDMEZ a budeme testovat 
rozdíly jejích průměrných hodnot mezi zaměstnanci příslušejícími ke konkrétním úsekům/
oddělením ve firmě. 

Z grafu vidíme, že nejvíce negativní hodnocení schopností manažera vycházet s řadovými 
zaměstnanci se ve firmě objevuje v úseku 3. Nás tedy zajímá, zda jsou rozdíly mezi úseky 
statisticky významné. Tuto významnost zjistíme pomocí statistických procedur uvedených v 
příloze 7.

Poznámka: Podobnou analýzu lze provést i pro další skupiny zaměstnanců jako např. 
muže a ženy odděleně, zaměstnance různých věkových skupin, zaměstnance podle délky 
jejich praxe u podniku nebo pro zaměstnance různého profesního zařazení. Stejným způ-
sobem lze analyzovat i jiné škály či samostatné položky v dotazníku. 

1,91

2,20

2,88

1,89

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

úsek 1 úsek 2 úsek 3 úsek 4

Orientace manažera na mezilidské vztahy

OVEDMEZ: Orientace manažera na zaměstnance/mezilidské vztahy
Čím vyšší hodnota, tím horší jsou vzájemné vztahy nadřízených

a řadových zamětsnanců v rámci úseku firmy.

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=265
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6.2.2.  Posouzení adekvátnosti řídícího stylu a možností 
participace podle toho, jaká míra autonomie 
zaměstnancům vyhovuje

Dotazník se zaměstnanců ptá i na to, jaká míra participace jim vyhovuje, zda dávají před-
nost spíše přesnému zadání od vedoucího, jak daný úkol provést, nebo zda preferují více 
autonomie, kde si mohou zvolit pracovní postup dle svého uvážení a vlastního rozhodnutí 
(položka q4). Zaměstnanci s vyšší potřebou autonomie pak mohou mít problémy s přizpů-
sobením se autokratickému stylu řízení. Naopak pro zaměstnance, kteří dávají přednost 
přesnému zadání a detailním pokynům ze strany nadřízeného, může znamenat demokra-
tický přístup managementu nadměrnou stresovou zátěž. 

Předkládaný výzkumný nástroj umožňuje posoudit potřeby zaměstnanců např. v jednot-
livých úsecích/odděleních podniku a zároveň určit, zda těmto potřebám odpovídá i styl 
řízení, který je na úseku/oddělení praktikován. Tímto způsobem je možné nalézt případné 
problémy, kterým lze pak v praxi účinně předcházet.

Závěr a interpretace:
Z analýzy je zřejmé, že ve dvou odděleních podniku není styl řízení v souladu s pre-
ferencemi zaměstnanců. Největší rozdíl nalezneme na pracovišti 3 a 5 v pobočce 2 
„dělník na jiném pracovišti“. V obou těchto odděleních by si cca polovina zaměstnanců 
ráda zvolila způsob provedení pracovního úkolu, ale pouze 21%, resp. 38% pracovní-
ku uvedlo, že jim to jejich vedoucí umožňuje. Někteří zaměstnanci v těchto odděleních 
by uvítali větší možnost participace. V ostatních odděleních je praktikující styl řízení v 
souladu s preferencemi zaměstnanců.
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Modul 7. Vztah k organizaci

Chcete vědět
•  Jsou Vaši zaměstnanci loajální?
•  Doporučili by Vás svým známým jako dobrého zaměstnavatele?
•  Má Váš podnik motivované zaměstnance, kteří pro Vás pracují i nad rámec 

svých povinností?
•  Jak zaměstnanci hodnotí fungování firmy jako celku?
•  Uvažují Vaši zaměstnanci o odchodu z firmy?
•  Jak dlouho chtějí zaměstnanci u Vás pracovat?

Stručná charakteristika modulu 

V praktické rovině zaměstnanci, kteří mají kladný vztah ke své firmě: 
• chtějí setrvat ve firmě, 
• doporučují svou firmu jiným jako vhodnou pro práci, 
•  pro svou firmu pracují nejlépe, jak mohou bez nutnosti speciálních pobídek, 

kontrolních systémů atd., 
•  pracují pro firmu více, než jim předepisují jejich pracovní smlouvy a jiná 

formální ustanovení.

Modul nabízí analýzu loajality k zaměstnavateli a motivaci k práci.  Tematicky je 
modul rozdělen na identifikaci s organizací (loajalita), angažovanost, subjektivní 
hodnocení organizace jako celku a na fluktuaci zaměstnanců.

7.1.  Jak si samostatně provést analýzu „Vztahu k organizaci“
7.1.1.   Identifikace s organizací (loajalita)
7.1.2.  Pracovní angažovanost
7.1.3.  Subjektivní hodnocení organizace
7.1.4.  Fluktuace zaměstnanců
7.2.   S čím Vám můžeme pomoci při analýze „loajality a vztahu k 

zaměstnavateli“?
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7.1.   Jak si samostatně provést analýzu 
„Vztahu k organizaci“

7.1.1. Identifikace s organizací (loajalita)
Škála „Identifikace s organizací“ ukazuje, do jaké míry jsou zaměstnanci loajální, zda 
doporučují firmu jako dobrého zaměstnavatele či zda jsou hrdí na to, že pro Vaší firmu 
pracují.

ŠKÁLA:  Identifikace s organizací (loajalita) (LOAJAL)

Konstrukce škály: 
1)  Sečtěte u každého respondenta zodpovězené otázky a vydělte je jejich počtem 

LOAJAL = průměr (q22a, q22b)

2) Vypočtěte průměrné skóre podniku (průměr) ze získané proměnné LOAJAL

Škála je složena z následujících položek:
q22a Doporučil(a) bych naši firmu/organizaci jako dobrého zaměstnavatele

q22b Jsem hrdý(á) na to, že pracuji pro naši firmu/organizaci

Pozn.: Spolehlivost škály je dostatečně vysoká ve všech čtyřech evaluačních studiích; 

   koeficient reliability α = 0,77 - 0,89.

Další možnosti analýzy:
•  analýza frekvencí (zpětné rozdělení škály na tří - či pětibodovou stupnici – viz kap. 0.7),
•  třídění škály dle jednotlivých zaměstnaneckých skupin,
•  frekvence jednotlivých položek škály,
•  výpočet průměru jednotlivých položek škály.

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7). 
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7.1.2. Pracovní angažovanost

 • Dělají Vaši zaměstnanci pro firmu více, než jsou pouze jejich povinnosti?

q5 Jaký je Váš vztah k zaměstnavateli, pro něhož pracujete?

q5a Ve prospěch zaměstnavatele dělám výrazně více, než bych musel

q5b Pro zaměstnavatele dělám jen to, co je nezbytně nutné

Referenční hodnoty: 
Frekvence kladných odpovědí v % a průměrná hodnota.

Podnik X Podnik Z Podnik L Podnik M Váš podnik

Tato proměnná byla na základě evaluačních studií přeformulova-
ná a v nové podobě nabývá pouze 4 hodnoty (chybí prostřední 
kategorie). Není proto možné uvést validní referenční hodnoty.

?q5
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Jaký je Váš vztah k zaměstnavateli, pro něhož pracujete?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=265

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7).
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7.1.3. Subjektivní hodnocení organizace

 • Jak zaměstnanci hodnotí fungování firmy jako celku?

q21c Myslím, že naše firma jako celek je dobře řízena

Referenční hodnoty: 
Frekvence kladných odpovědí v % a průměrná hodnota.

Podnik X Podnik Z Podnik L Podnik M Váš podnik

N N N N N

189 523 265 379 ?

% Průměr % Průměr % Průměr % Průměr % Průměr

q21c 73,1 2,2 63 2,4 61,6 2,4 68,2 2,2 ? ?

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7).
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Subjektivní hodnocení organizace
Myslím, že naše firma jako celek je dobře řízena

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=265
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7.1.4. Fluktuace zaměstnanců

 • Kolik Vašich zaměstnanců uvažuje v blízké budoucnosti o odchodu z firmy?
 • Jak dlouho chtějí Vaši zaměstnanci setrvat v současném zaměstnání?

Potvrzuje se, že motivovaní a loajální zaměstnanci chtějí ve firmě vydržet delší dobu než 
demotivovaní a neloajální. 

q28 Uvažujete v současné době vážně o odchodu z Vaší firmy, organizace?

q29
Pokud by se vše vyvíjelo podle Vašich představ, jak dlouho byste ještě chtěl 
pracovat u současného zaměstnavatele – firmy, organizace?

Referenční hodnoty: 
Frekvence kladných odpovědí v % a průměrná hodnota.

Podnik L Podnik M Váš podnik

N N N

265 379 ?

q28 q29 q28 q29 q28 q29

Určitě ano 4,9 3,6 3,7 3,5 ? ?

Spíše ano 4,9 4,8 14,9 5,6 ? ?

Spíše ne 26,9 7,1 33,8 17,9 ? ?

Určitě ne 63,3 84,5 47,6 73,1 ? ?

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7).

Určitě ano
5%

Spíše ano
5%

Spíše ne
27%

Rozhodně ne
63%

Fluktuace zaměstnanců

Uvažujete v současné době vážně o odchodu z Vaší firmy, organizace?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=265
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7.2.  S čím Vám můžeme pomoci při analýze 
„Loajality a vztahu k zaměstnavateli“?

Složitější statistické analýzy Vám mohou poskytnout detailnější vhled do případných pro-
blémů, které chcete ve firmě řešit. 

Příklad: Ne všichni zaměstnanci, kteří jsou loajální, jsou automaticky i pracovně angažo-
vaní a pracovně aktivní. Na základě křížové kombinace odpovědí na otázky zjišťující loa-
jalitu (q22a „Doporučil bych naši firmu jako dobrého zaměstnavatele?“) a angažovanost 
(q5 „Jaký je Váš vztah k zaměstnavateli, pro něhož pracujete?“) lze rozdělit zaměstnance 
do 5 skupin1: 

1)  Spokojení zaměstnanci 
jsou motivovaní, pracují aktivně a doporučili by svou firmu jako dobrého zaměstnavate-
le. Tito zaměstnanci chtějí u firmy vydržet co nejdéle. Vedení podniku by se mělo snažit, 
aby spokojených, loajálních a motivovaných pracovníků bylo co nejvíce.

2)  Nedocenění zaměstnanci 
jsou aktivní, pro zaměstnavatele dělají vše, co mohou, ale nedoporučili by svou firmu 
jako dobrého zaměstnavatele. Tito zaměstnanci obvykle mají více přesčasů, často jsou 
méně spokojeni se svým nadřízeným či s odměňováním. Pokud se situace ve firmě ne-
změní, velká část z nich zaměstnání opustí. Cílem vedení by mělo být tyto zaměstnance 
ve firmě udržet a snažit se, aby se z nich stali spokojení zaměstnanci.

3)  Zaměstnanci „hlavně klid“ 
v práci dělají jen to, co musí, co je jim nařízeno, nevyvíjí příliš vlastní aktivity. Svou firmu 
by doporučili jako dobrého zaměstnavatele, ale z velké části proto, že se „moc nepřed-
řou“. Tito zaměstnanci sami od sebe firmu opouštět nechtějí. Cílem vedení by mělo být 
identifikovat tyto zaměstnance a motivovat je k vyššímu výkonu.

4)  Nespokojení zaměstnanci 
jsou jak neaktivní, tak neloajální. Většinou se jedná o zaměstnance, kteří uvažují firmu 
v blízké budoucnosti opustit. Důvody mohou být různé – od náplně práce, přes šikanu, 
neshody s přímým nadřízeným až po výši platu či možnosti růstu.

5)  Ostatní nevyhranění zaměstnanci 
jedná se o zaměstnance, kteří jsou motivovaní a loajální jen částečně. Pro firmu nepřed-
stavují výraznější problém. Vedení by se mělo snažit je více motivovat.

1 Křížová kombinace odpovědí:
 1) Uvedl, že by zaměstnavatele doporučil a dělá pro zaměstnavatele vše, co je v jeho moci.
 2) Pro zaměstnavatele dělá vše, co je v jeho moci, ale jako dobrého zaměstnavatele by nedoporučil.
 3) Zaměstnavatele by doporučil, ale dělá jen to, co musí, co mu bylo přikázáno.
 4) Zaměstnavatele by nedoporučil a zároveň dělá jen to, co musí.
 5) Zaměstnanci, kteří jsou nevyhranění.
 

Závěr a interpretace: 
Spokojených (loajálních a pracovně angažovaných) pracovníků je ve firmě 56%. 
Tito zaměstnanci jsou pro firmu největším přínosem. Dalších 25% zaměstnanců lze 
označit za průměrné, tedy nejsou příliš loajální či motivovaní, ale ani demotivovaní či 
neloajální.
10% zaměstnanců lze označit za nedoceněné. Pracují ze všech sil, často pracují 
přesčas, ale firmu by jako dobrého zaměstnavatele nedoporučili. Pro firmu to mohou 
být perspektivní zaměstnanci. Vedení podniku by se mělo snažit tyto zaměstnance co 
nejdéle ve firmě udržet a věnovat se intenzivněji jejich potřebám.

Poznámka: Četnost jednotlivých segmentů nelze považovat za referenční. Původně byla používána 5bodová 

škála, v přiložené verzi dotazníku je použita škála 4bodová.

Upozornění a tipy: Tato segmentace pracovníků může sloužit jako výchozí bod pro analýzu problematických 

míst ve firmě – např. v jakých odděleních je jejich zastoupení, jak jednotlivé typy zaměstnanců vnímají komunikaci 

či styl vedení u svého nadřízeného, jak jsou spokojeni s pracovními podmínkami atd.

Spokojení 
(loajální, aktivní)

56%

Hlavně klid 
(loajální, neaktivní)

6%

Nedocenění 
(aktivní, neloajální)
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Nespokojení 
(neaktivní, neloajální)

4%
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ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=379
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Modul 8. Organizace práce

Chcete vědět
•  Jak hodnotí zaměstnanci organizaci práce ve firmě?
•  Mají jasně stanovené pracovní cíle a úkoly?
•  Mají dostatek času, informací a vybavení potřebné pro kvalitní provedení své 

práce?
•  Do jaké míry si zaměstnanci mohou svou práci sami zorganizovat?
•  Považují zaměstnanci počet spolupracovníků s ohledem na objem požadova-

né práce za dostatečný?
•  Jakou mají možnost ovlivnit rozložení pracovní doby?

Stručná charakteristika modulu 

Modul „Organizace práce“ poskytuje informaci o jednotlivých aspektech orga-
nizace práce, jako jsou jasné cíle a úkoly, dostatek času, autonomie v organizaci 
vlastní práce, dostatečné vybavení a nástroje, dostatek pracovníků a informací 
pro výkon práce.

8.1.  Jak si samostatně provést analýzu „Organizace práce“
8.1.1.   Obecné hodnocení organizace práce
8.1.2.  Možnost ovlivnit rozložení pracovní doby
8.2.   S čím Vám můžeme pomoci při analýze „Organizace práce“?
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8.1.  Jak si samostatně provést analýzu 
„Organizace práce“

8.1.1.  Obecné hodnocení organizace práce
• Jak zaměstnanci hodnotí úroveň organizace práce?

Detailnější obrázek o hodnocení organizace práce v podniku ze strany zaměstnanců může-
te získat, pokud budete analyzovat jednotlivé položky škály odděleně s pomocí frekvencí.

 
Další možnosti analýzy:
•  analýza frekvencí (zpětné rozdělení škály na tří- či pětibodovou stupnici – viz kap. 0.7),
•  třídění škály dle jednotlivých zaměstnaneckých skupin,
•  frekvence jednotlivých položek škály,
•  výpočet průměru jednotlivých položek škály.

Poznámka: Nejvyšší rozdíly mezi podniky byly zaznamenány v uvedeném pořadí u hodnocení dostatečnosti 

času, informací a potřebného vybavení pro splnění zadaných úkolů. Jedná se o položky organizace práce, které 

nejvíce ovlivňují hodnotu průměrného skóre podniku.

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7). 

ŠKÁLA:   Hodnocení organizace práce (ORGPRAC)
1) ORGPRAC = průměr(q8a, q8b, q8c, q17a, q23a, q23b)
2) Vypočtěte průměrné skóre podniku (průměr) ze získané proměnné ORGPRAC

Škála je složena z následujících položek:

q8a
Mám jasně stanovené pracovní cíle a úkoly, jakým způsobem je stanoveno 
mé platové ohodnocení

q8b Svou práci si mohu zorganizovat podle vlastního uvážení

q8c Mám dostatek času na kvalitní výkon své práce

q17a Mám dostatek informací pro kvalitní výkon své práce

q23a Mám k dispozici vybavení a nástroje potřebné pro řádný výkon své práce

q23b
V našem oddělení je většinou dostatek pracovníků na zvládnutí požadované 
práce

Pozn.: Spolehlivost škály je dostatečně vysoká ve všech čtyřech evaluačních studiích; 

   koeficient reliability α = 0,72 - 0,77.

Referenční hodnoty: 
Frekvence kladných odpovědí v % a průměrná hodnota.

Podnik X Podnik Z Podnik L Podnik M Váš podnik

N=189 N=523 N=265 N=379 N

% Průměr % Průměr % Průměr % Průměr % Průměr

q8a 82,8 1,79 71,7 2,15 82,1 1,87 79,3 2,02 ? ?

q8b 62,0 2,44 58,8 2,51 63,9 2,38 49,5 2,83 ? ?

q8c 55,4 2,54 29,1 3,22 48,8 2,70 35,6 3,10 ? ?

q17a 69,0 2,29 45,4 2,77 72,5 2,17 60,8 2,49 ? ?

q23a 59,8 2,45 81,8 2,01 83,9 1,88 81,7 1,94 ? ?

q23b 59,0 2,54 39,9 2,94 41,4 2,85 59 2,56 ? ?

2,34

2,60

2,31
2,49 ?

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Podnik X Podnik Z Podnik L Podnik M Váš podnik 

Hodnocení organizace práce

ORGPRAC: organizace práce
Čím vyšší hodnota, tím hůře zaměstnanci hodnotí organizaci práce.

Váš 
podnik 
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8.1.2.  Možnost ovlivnit rozložení pracovní doby

Jak jsou na tom zaměstnanci s možností ovlivnit rozložení svojí pracovní doby, můžete zjistit 
pomocí následujícího ukazatele.

q24c
Mám možnost ovlivnit rozložení svojí pracovní doby (příchody a odchody ze 
zaměstnání, přestávky v práci)

Referenční hodnoty: 
Frekvence kladných odpovědí v % a průměrná hodnota. 

Podnik X Podnik Z Podnik L Podnik M Váš podnik

N N N N N

189 523 265 379 ?

% Průměr % Průměr % Průměr % Průměr % Průměr

q24c 48,9 2,82 45,0 2,91 43,9 2,99 45,3 3,03 ? ?

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7).

 

Rozhodně 
souhlasím

16%

Spíše souhlasím
28%

Ani souhlas, ani 
nesouhlas

18%

Spíše nesouhlasím
17%

Rozhodně 
nesouhlasím

21%

Možnost ovlivnit rozložení pracovní doby

Mám možnost ovlivnit rozložení svojí pracovní doby
(příchody a odchody ze zaměstnání, přestávky v práci).

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=265
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8.2.  S čím Vám můžeme pomoci při analýze 
„Organizace práce“?

Příklad: Pokud byste chtěli zjistit rozdíly v hodnocení organizace práce mezi jednotlivými 
profesními skupinami v podniku a/nebo mezi organizačními jednotkami, je možné spočítat 
pro každou uvedenou skupinu průměr ze škály ORGPRAC a pomocí metody ANOVA otes-
tovat, zda je hodnocení organizace práce (vyjádřené průměrnou hodnotou) pro jednotlivé 
skupiny pracovníků odlišné. Průměrné hodnoty budou následně vyneseny do grafu. Podrob-
nější popis metody ANOVA, viz přílohu 7.

Poznámka: Podobnou analýzu lze provést i pro další skupiny zaměstnanců jako např. muže a ženy odděleně, 

zaměstnance různých věkových skupin, zaměstnance podle délky jejich praxe u podniku nebo pro zaměstnance 

různého profesního zařazení. Stejným způsobem lze analyzovat i jiné škály či samostatné položky v dotazníku. 

Závěr a interpretace: 
V hodnocení úrovně organizace práce existují mezi jednotlivými profesními skupinami 
zaměstnanců rozdíly. Statistická metoda ANOVA identifikovala rozdíly v průměrech 
charakterizující hodnocení organizace práce mezi dělníky na straně jedné a THP a 
vedoucími pracovníky na straně druhé. Dělnické profese hodnotí tedy organizaci práce 
méně pozitivně v porovnání se zbývajícími profesními skupinami zaměstnanců podniku. 
Rozdíl v hodnocení THP a vedoucích pracovníků prokázán nebyl.
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1,00
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2,00
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2,40
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dělník THP vedoucí pracovník

Hodnocení organizace práce - porovnání profesních skupin 

ORGPRAC: organizace práce
Čím vyšší  hodnota, tím hůře zaměstnanci hodnotí organizaci práce.



VÚPSV  strana 58

Modul 9. Atributy práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Chcete vědět
•  Jak vnímají zaměstnanci pracovní podmínky, ve kterých pracují? 
•  Jak hodnotí svoji práci z hlediska rizika poškození zdraví?
•  Jak zaměstnanci hodnotí aktivity podniku v oblasti BOZP?

Stručná charakteristika modulu 

Subjektivní hodnocení jak náročnosti práce, tak zdravotních rizik do značné míry 
ovlivňuje jednání zaměstnance, a tím i jeho výkon, a to bez ohledu na objektivně 
zjištěnou skutečnost. Lidé se, jak je všeobecně známo, často ve svém jednání řídí 
tím, jak danou situaci subjektivně prožívají, bez ohledu na skutečný stav věcí.
Modul informuje o subjektivně vnímané fyzické a psychické náročnosti práce. 
Získané charakteristiky slouží zejména k vytvoření tzv. „mapy“ náročnosti práce, 
do které jsou vynášeny hodnoty za jednotlivé profese nebo organizační jednotky 
podniku. 

Součástí modulu je dále i zhodnocení práce z hlediska jejích zdravotních rizik a 
přístupu zaměstnavatele k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).

9.1.   Jak si samostatně provést analýzu „Fyzické a psychické 
náročnosti práce“

9.1.1.   Obecné hodnocení fyzické náročnosti práce
9.1.2.  Obecné hodnocení psychické náročnosti práce
9.1.3.  Hodnocení práce z hlediska rizika poškození zdraví
9.1.4.  Hodnocení aktivit zaměstnavatele v oblasti BOZP
9.2.   S čím Vám můžeme pomoci při analýze 

„Pracovních podmínek“?
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9.1.   Jak si samostatně provést analýzu „Fyzické a 
psychické náročnosti práce“

9.1.1. Obecné hodnocení fyzické náročnosti práce
•  Jak zaměstnanci hodnotí fyzickou náročnost vlastní práce?
•  Vnímají práci jako jednotvárnou?
•  Vyžaduje jejich práce manipulaci s těžkými břemeny či vyžaduje setrvání v bolestivých 

polohách?

ŠKÁLA:  Hodnocení fyzické náročnosti práce (FYZNAROK)

Konstrukce škály: 

1)  Sečtěte u každého respondenta zodpovězené otázky a vydělte je jejich počtem 
FYZNAROK = průměr (q23e, q23i, q23l, q23m)

2) Vypočtěte průměrné skóre podniku (průměr) ze získané proměnné FYZNAROK

Škála je složena z následujících položek:
q23e Moje práce je jednotvárná, monotónní

q23i Moje práce je fyzicky náročná

q23l Moje práce vyžaduje nošení či manipulaci s těžkými břemeny

q23m Moje práce vyžaduje setrvání v bolestivých, únavných polohách

Pozn.: Spolehlivost škály je dostatečně vysoká ve všech čtyřech evaluačních studiích; 

   koeficient reliability α = 0,71 - 0,86.

Další možnosti analýzy:
•  analýza frekvencí (zpětné rozdělení škály na tří- či pětibodovou stupnici – viz kap. 0.7),
•  třídění škály dle jednotlivých zaměstnaneckých skupin,
•  frekvence jednotlivých položek škály,
•  výpočet průměru jednotlivých položek škály.

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7). 
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FYZNAROK: fyzická náročnost práce
Čím vyšší hodnota, tím je pro zaměstnance jejich práce méně fyzicky náročná.
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9.1.2. Obecné hodnocení psychické náročnosti práce
•  Jak zaměstnanci hodnotí psychickou náročnost vlastní práce?

Poznámka: Pro podniky z 1. vlny nebyly k dispozici všechny položky potřebné pro kon-
strukci škály a výpočet průměrného skóre podniku.

ŠKÁLA:  Hodnocení psychické náročnosti práce (PSYCHNAROK)

Konstrukce škály: 

1)  Sečtěte u každého respondenta zodpovězené otázky a vydělte je jejich počtem 
PSYCHNAROK = průměr (q23f, q23g, q23h, q23i, q23k)

2) Vypočtěte průměrné skóre podniku (průměr) ze získané proměnné PSYCHNAROK

Škála je složena z následujících položek:
q23f Moje práce je vyčerpávající

q23g Ve své práci musím pracovat pod tlakem termínů

q23h Ve své práci musím pracovat vysokou rychlostí

q23i Moje práce je často přerušována nepředvídanými úkoly

q23k Moje práce je psychicky náročná
Pozn.: Spolehlivost škály je dostatečně vysoká ve všech čtyřech evaluačních studiích; 

   koeficient reliability α = 0,77 - 0,79.

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7). 
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PSYCHNAROK: psychická náročnost práce
Čím vyšší hodnota, tím je pro zaměstnance jejich práce méně psychicky náročná.
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9.1.3.  Hodnocení práce z hlediska rizika poškození zdraví

Jak zaměstnanci hodnotí rizika poškození zdraví spojená s výkonem jejich práce?

q26 Domníváte se, že práce ve firmě přináší rizika pro Vaše zdraví?

Referenční hodnoty: 
Frekvence kladných odpovědí v % a průměrná hodnota. 

Podnik X Podnik Z Podnik L Podnik M Váš podnik

N N N N N

189 523 265 379 ?

% Průměr % Průměr % Průměr % Průměr % Průměr

q26 65,2 2,15 52,7 2,38 66,1 2,06 56,5 2,27 ? ?

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7).

 Určitě ano
35%

Spíše ano
31%

Spíše ne
27%

Určitě ne
7%

Riziko poškození zdraví při práci 
Domníváte se, že práce ve firmě přináší rizika pro Vaše zdraví?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=265
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9.1.4.  Hodnocení aktivit zaměstnavatele v oblasti BOZP

Jak zaměstnanci hodnotí aktivity podniku v oblasti BOZP?

q27
Na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků při práci je vedením firmy 
kladen velký důraz

Referenční hodnoty: 
Frekvence kladných odpovědí v % a průměrná hodnota. 

Podnik X Podnik Z Podnik L Podnik M Váš podnik

N N N N N

189 523 265 379 ?

% Průměr % Průměr % Průměr % Průměr % Průměr

q27 87,1 1,74 88,4 1,83 89,2 1,69 92,2 1,6 ? ?

Upozornění: Počítáno z platných odpovědí bez hodnoty „neví“ a „neodpověděl“ (blíže viz kap. 0.7).

 
Určitě ano

44%

Spíše ano
45%

Spíše ne
9%

Určitě ne
2%

Hodnocení aktivit zaměstnavatele v oblasti BOZP

Na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků při práci je vedením firmy kladen velký důraz.

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=265
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9.2.  S čím Vám můžeme pomoci při analýze 
„Pracovních podmínek“?

Míra psychické a fyzická zátěže při práci je do značné míry závislá na subjektivním hodno-
cení. Její rozsah se může významně lišit od zátěže, která je pro příslušnou pracovní pozici 
zjištěna pomocí některých analytických bodovacích metod používaných pro hodnocení 
práce (např. REFA). 

Cílem této analýzy je pro libovolnou skupinu zaměstnanců najít „souřadnice“ a zanést je 
do prostoru pracovní zátěže vymezeného na jedné straně subjektivně vnímanou fyzickou 
a na straně druhé psychickou náročností práce. Na základě prostorového umístění v  I. až 
IV. kvadrantu (podle kombinace míry fyzické a psychické zátěže) je pak možné srovnávat 
různé skupiny zaměstnanců v rámci jednoho podniku a/nebo získat i mezipodnikové srov-
nání, například pro shodně profesně vymezené skupiny zaměstnanců. Dále je možné zanést 
i souřadnice skupiny zaměstnanců, kteří hodnotí svoji práci jako rizikovou pro své zdraví. 
Vnímání rozsahu rizika těsně souvisí s hodnocením fyzické náročnosti práce. 

Souřadnice náležící různým skupinám zaměstnanců budou vypočteny jako průměry z tzv. 
faktorových skóre, jež jsou výsledkem faktorové analýzy. Touto metodou je možné z vybra-
ných otázek dotazníku vytvořit dvě na sobě nezávislé faktorové skóre (blíže viz přílohu 8). 
Prostor pracovní zátěže včetně souřadnic vybraných skupin zaměstnanců ukazuje graf na 
konci textu. 

Závěr a interpretace: 
Mapa ukazuje, jak se liší subjektivní vnímání fyzické a psychické náročnosti práce mezi 
zaměstnanci uskupenými podle profesního zařazení v rámci jednoho podniku a mezi 
podniky navzájem. Do „mapy“ je možné zanést i jiné skupiny zaměstnanců vytvořené 
například podle počtu roků odpracovaných v podniku. Z obrázku je dále vidět, do 
jaké míry souvisí hodnocení pracovních rizik s náročností práce. S trochou zjednodu-
šení lze konstatovat, že v obou uvedených podnicích míra rizik souvisejících z prací je 
úměrná udávané úrovni fyzické náročnosti práce. Se zvyšující se fyzickou náročností 
práce mají tedy zaměstnanci konkrétního podniku tendenci vnímat vyšší míru ohrožení 
svého zdraví.

Poznámka: Čísla u popisu bodů označují podnik 1 a podnik 2. Značky reprezentují zvo-
lenou skupinu zaměstnanců v rámci podniku.

2 THP

2 vedoucí pracovník

2 zaměstnaci celkem

1 THP

1 vedoucí pracovník

1 zaměstnaci celkem

2 Dělník

1 rizika ano

1 rizika ne

2 rizika ano

2 rizika ne
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fyzická náročnost práce - nízká

Mapa fyzické a psychické náročnosti práce
fyzická náročnost práce - vysoká
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Modul 10. Přání a stížnosti

Chcete vědět
•  S čím konkrétně jsou zaměstnanci ve firmě nespokojeni?
•  Jaké nejdůležitější změny by měly podle zaměstnanců ve firmě proběhnout?
•  Jaké konkrétní věci se zaměstnancům ve firmě nejvíce líbí?
•  Jaké kroky vedoucí ke zvýšení pracovní spokojenosti by zaměstnanci doporu-

čili vedení společnosti?

Stručná charakteristika modulu 

Tento modul se od předešlých odlišuje především metodologií. Zatímco v 
předchozích modulech byla kvantifikována spokojenost s jednotlivými aspekty 
pracovního života, tento modul je zaměřen především na konkrétní přání a 
stížnosti zaměstnanců směrem k vedení společnosti. Plasticky tak dokresluje 
realitu ve Vaší společnosti. 

Výsledky z tohoto modulu jsou důležité jak po informační stránce, tak po sé-
mantické. Protože respondenti tuto část vyplňují vlastními slovy, získáte přehled, 
jak konkrétní aspekty pracovního života nazývají.

10.1.  Vyhodnocení modulu přání a stížnosti
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10.1.  Vyhodnocení modulu „Přání a stížnosti“
Otevřené otázky lze vyhodnocovat různými způsoby. Obvykle se vytvoří kategorie podob-
ných odpovědí. Další možný způsob je rozdělení odpovědí na ty, které se týkají celého 
podniku, a na ty, týkající se daného konkrétního oddělení. Anonymizované odpovědi jsou 
pak předány v původní podobě zodpovědné osobě, které jsou určeny. Třetím způsobem 
analýzy otevřených otázek může být rozdělení odpovědí do předchozích modulů. Dokres-
luje tak statistické informace reálnými postřehy. Čtvrtým, ne však posledním, způsobem 
analýzy je porovnání odpovědí z hlediska silných a slabých stránek. Vedení firmy by se 
pak mělo zaměřit na ty aspekty pracovního života, které se vyznačují největšími rozdíly.

Modul obsahuje tři základní otázky:
1) Tři nejdůležitější změny, které by měly ve firmě / organizaci proběhnout
2) Tři věci, které se mi v naší firmě / organizaci nejvíce líbí
3)  Můj vzkaz vedení firmy: Co byste doporučil(a) vedení společnosti, aby zlepšilo/ 

změnilo/ zavedlo/ zrušilo v souvislosti se zvýšením Vaší pracovní spokojenosti? Uveďte 
jakékoliv náměty, připomínky, které považujete za důležité.

Poznámka: Otázky v modulu „Přání a stížnosti“ lze doplnit, či konkretizovat. Doplnit lze 
otázky jak zcela konkrétní, které vedení právě řeší, tak otázky obecnější povahy. 
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Celkový profil podniku

Celkový profil shrnuje výsledky podnikového šetření spokojenosti zaměstnanců. 
Na profilu je důležité porovnání Vašeho podniku s referenčními hodnotami již 
šetřených podniků. Na první pohled je zřejmé, s čím jsou Vaši zaměstnanci spo-
kojeni, respektive nespokojeni a co hodnotí dobře a co špatně.

graf Celkový profil podniku I - faktory spokojenosti zaměstnanců
graf Celkový profil podniku II
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Příloha 1: Dotazník

 2

3. Jak jste spokojen(a) s následujícími okolnostmi Vaší práce? 
Zakroužkujte p íslušnou odpov  v každém ádku  
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a) Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) 1 2 3 4 5 9 
b) Pracovní zátěž (množství práce)  1 2 3 4 5 9 
c) Délka pracovní doby  1 2 3 4 5 9 
d) Organizace pracovní doby (příchody, odchody, 
přestávky) 1 2 3 4 5 9 

e) Platové ohodnocení  1 2 3 4 5 9 
f) Možnost povýšení  1 2 3 4 5 9 
g) Jistota zaměstnání  1 2 3 4 5 9 
h) Stejné možnosti pro muže a ženy  1 2 3 4 5 9 
i) Zaměstnanecké výhody  1 2 3 4 5 9 
j) Vztahy s přímým nadřízeným  1 2 3 4 5 9 
k) Zajímavost práce  1 2 3 4 5 9 
l) Informování o hospodaření podniku 1 2 3 4 5 9 
m) Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování 
kvalifikace 1 2 3 4 5 9 

 
! POZOR: ZM NA SYSTÉMU VYPL OVÁNÍ OTÁZKY ! 

 
!VYBÍREJTE MEZI VÝROKY A a B! 

4. Jakou míru samostatnosti preferujete p i ešení úkol ? Ozna te na uvedené 
stupnici, který z výrok  A nebo B je vám bližší? 

 
Výrok A Výrok B
 
 
 
 
 
 
 

Rozhodně 
A 

Spíše 
A 

Spíše 
B 

Rozhodně 
B 

Od svých nad ízených 
o ekávám jasné zadání 
úkolu a p esné 
pokyny, jakým 
zp sobem mám 
zadaný úkol provést. 

Mám rád, když si 
zp sob provedení 
pracovního úkolu 
mohu zvolit úpln  sám. 
 

 1

P ÍLOHA 1: DOTAZNÍK 

Číslo dotazníku:  
     

 
 

ÚVOD 
 

 
 

VZOR VYPLN NÍ DOTAZNÍKU 
1. A nyní nám, prosím, odpov zte, jakým zp sobem je Vaše práce ohodnocena?
(Zakroužkujte p íslušnou odpov  v každém ádku) 
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a) Vím, jakým způsobem je stanoveno mé platové  
    ohodnocení. 1 2 3 4 5 9 

b) V naší firmě je odměňování přiměřeně vázáno na  
    pracovní výkon. 1 2 3 4 5 9 

Na úvod se zam íme na Vaši práci 
   
2. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkov  spokojen(a) se svou prací?  
Vyberte jen jednu možnost 

Rozhodně spokojen(a)    1 
Spíše spokojen(a)     2 
Ani spokojen(a), ani nespokojen(a)  3 
Spíše nespokojen(a)     4 
Rozhodně nespokojen(a)    5 
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 4

7. Pokud jde o práci obecn , jakou d ležitost p ikládáte následujícím položkám?  
Zakroužkujte p íslušnou odpov  v každém ádku  
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a) Charakter práce (pracovní náplň 1 2 3 4 5 9 
b) Jednání s respektem, úctou 1 2 3 4 5 9 
c) Mít vedle práce dostatek času na rodinu, přátele a 
koníčky 

1 2 3 4 5 9 

d) Kariérní růst ve Vašem životě 1 2 3 4 5 9 
e) Možnosti povýšení 1 2 3 4 5 9 
f) Dobré mezilidské vztahy 1 2 3 4 5 9 
g) Možnosti vzdělávání a rozvoje 1 2 3 4 5 9 
h) Jistota zaměstnání 1 2 3 4 5 9 
i) Platové ohodnocení 1 2 3 4 5 9 
j) Zaměstnanecké výhody 1 2 3 4 5 9 
k) Užitečnost práce 1 2 3 4 5 9 
l) Odborný růst 1 2 3 4 5 9 
 

Organizace práce 
 
8. Jak je Vaše práce organizována?  
Zakroužkujte p íslušnou odpov  v každém ádku.  
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a) Mám jasně stanovené pracovní cíle a úkoly 1 2 3 4 5 9 
b) Svou práci si mohu zorganizovat podle vlastního  
     uvážení 1 2 3 4 5 9 

c) Mám dostatek času na kvalitní výkon své práce 1 2 3 4 5 9 
 

 3

5. Jaký je Váš vztah k zam stnavateli, pro n hož pracujete? Ozna te, který z výrok  A 
nebo B je vám bližší? 

 
Výrok  A Výrok B
 
 
 
 
 
 
6. Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?  
Zakroužkujte p íslušnou odpov  v každém ádku 
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a) Mám dostatek příležitostí k neustálému rozšiřování 
    svých dovedností 1 2 3 4 5 9 

b) Při své práci mohu využít své schopnosti a  
    dovednosti 1 2 3 4 5 9 

c) Moje práce je podnětná a zajímavá 1 2 3 4 5 9 
d) Moje práce mi dává pocit osobního úspěchu 1 2 3 4 5 9 
e) Mám pocit, že dělám užitečnou práci 1 2 3 4 5 9 
f) Nevadí mi přebírat zodpovědnost za řešení  
   pracovních úkolů  1 2 3 4 5 9 

 

Rozhodně 
A 

Spíše 
A 

Spíše 
B 

Rozhodně 
B 

Ve prosp ch 
zam stnavatele 
d lám výrazn  více, 
než bych musel 

Pro zam stnavatele 
d lám jen to, co je 

nezbytn  nutné 
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11. Poskytuje Vaše firma/organizace následující zam stnanecké výhody? A Vy osobn , 
využíváte tyto výhody? Pokud firma výhody neposkytuje, cht l byste, aby je 
poskytovala?  

V tabulce ozna te, zda p íslušné výhody firma: (1) poskytuje a Vy je využíváte, (2) firma 
poskytuje, ale Vy výhody nevyužíváte,(3) firma výhody neposkytuje, ale Vy byste je cht l(a), 
(4) firma výhody neposkytuje. Pokud nevíte vyzna te kód 9.  
 
 
 

Poskytuje 
a 

využívám 

Poskytuje, 
 ale 

nevyužívám 

Neposkytuje, 
ale cht l(a) 

bych 

Neposkytuje 
a ani bych 
nem l(a) o 

výhodu velký 
zájem 

Nevím 

a) Dovolená navíc 
(nad rámec 4 týdnů) 1 2 3 4 9 

b) Životní pojištění 1 2 3 4 9 
c) Penzijní připojištění 1 2 3 4 9 
d) Školka, jesle, 
příspěvky na hlídání 1 2 3 4 9 

e) Příspěvek na 
dopravu do zaměstnání 1 2 3 4 9 

f) Závodní stravování, 
příspěvek na 
stravování 

1 2 3 4 9 

 
12. Za jak d ležité pro Vás považujete následující zam stnanecké výhody (i když je 

t eba te  nemáte)?  
Pokud nejsou uvedené výhody zam stnavatelem poskytovány, uve te,  jak moc by pro vás bylo 
d ležité mít uvedenou výhodu k dispozici. D ležitost ohodno te na škále 1 až 5, pokud nevíte 
vyzna te kód 9.  
 
 

V
el

m
i d
ůl

ež
ité

  

Sp
íš

e 
dů

le
ži

té
 

A
ni

 
dů

le
ži

té
an

i 
ne

dů
le

ži
té

Sp
íš

e 
ne

dů
le

ži
té

  

Zc
el

a 
ne

dů
le

ži
té

  

N
ev

ím
 

a) Dovolená navíc (nad rámec 4 týdnů) 1 2 3 4 5 9 
b) Životní pojištění 1 2 3 4 5 9 
c) Penzijní připojištění 1 2 3 4 5 9 
d) Školka, jesle, příspěvky na hlídání 1 2 3 4 5 9 
e) Příspěvek na dopravu do zaměstnání 1 2 3 4 5 9 
f) Závodní stravování, příspěvek na stravování 1 2 3 4 5 9 
 
 

 5

Ocen ní práce 

 
9. A nyní nám prosím odpov zte, jakým zp sobem je Vaše práce ohodnocena?  
Zakroužkujte p íslušnou odpov  v každém ádku. 
  

R
oz

ho
dn
ě 

so
uh

la
sí

m
 

Sp
íš

e 
so

uh
la

sí
m

 

A
ni

 so
uh

la
s 

an
i n

es
ou

hl
as

 

Sp
íš

e 
ne

so
uh

la
sí

m
 

R
oz

ho
dn
ě 

ne
so

uh
la

sí
m

 

N
ev

ím
, n

et
ýk

á 
se

  

a) Vím, jakým způsobem je stanoveno mé platové  
    ohodnocení 1 2 3 4 5 9 

b) V naší firmě je odměňování přiměřeně vázáno na  
    pracovní výkon 1 2 3 4 5 9 

c) Odměňování je s ohledem na mé pracovní výkony  
     spravedlivé  1 2 3 4 5 9 

 
10. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky?  
Zakroužkujte p íslušnou odpov  v každém ádku. 
 

R
oz

ho
dn
ě 

so
uh

la
sí

m
 

Sp
íš

e 
so

uh
la

sí
m

 
A

ni
 so

uh
la

s 
an

i n
es

ou
hl

as
 

Sp
íš

e 
ne

so
uh

la
sí

m
 

R
oz

ho
dn
ě 

ne
so

uh
la

sí
m

 

N
ev

ím
, n

et
ýk

á 
se

  

a) Když odvedu dobrou práci, dostane se mi uznání 1 2 3 4 5 9 
b) Ve firmě jsou povyšováni zpravidla ti nejlepší, kteří si to 
     zaslouží  1 2 3 4 5 9 
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15. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky?  
Zvolte p íslušnou odpov  v každém ádku  
 

R
oz

ho
dn
ě 

so
uh

la
sí

m
 

Sp
íš

e 
so

uh
la

sí
m

 
A

ni
 so

uh
la

s 
an

i n
es

ou
hl

as
 

Sp
íš

e 
ne

so
uh

la
sí

m
 

R
oz

ho
dn
ě 

ne
so

uh
la

sí
m

 

N
ev

ím
, 

ne
tý

ká
 se

  

a) Můj nadřízený dobře stanovuje pracovní cíle 1 2 3 4 5 9 
b) Můj nadřízený má dostatečnou autoritu k efektivnímu  
     vedení naší skupiny 1 2 3 4 5 9 

c) Můj vedoucí řídí naše oddělení tak, že dosahuje  
    stanoveného cíle v požadovaném termínu a kvalitě 1 2 3 4 5 9 

d) Můj přímý nadřízený mě vede ke zlepšení mého  
    pracovního výkonu 1 2 3 4 5 9 

e) Můj vedoucí dává pracovníkům pouze rámcové příkazy  
    a jejich plnění ponechává na zkušenosti a iniciativě  
    pracovníků 

1 2 3 4 5 9 

f) Můj nadřízený aktivně podporuje můj odborný růst 1 2 3 4 5 9 
g) Pokud jde o možnost školení v naší firmě, můj nadřízený 
    mě aktivně povzbuzuje ve využívání těchto příležitosti 1 2 3 4 5 9 
 
 

Komunikace 
 
16. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky?  
Zvolte p íslušnou odpov  v každém ádku 
 

R
oz

ho
dn
ě 

so
uh

la
sí

m
 

Sp
íš

e 
so

uh
la

sí
m

 
A

ni
 so

uh
la

s 
an

i n
es

ou
hl

as
 

Sp
íš

e 
n e

so
uh

la
sí

m
 

R
oz

ho
dn
ě 

ne
so

uh
la

sí
m

 
N

ev
ím

, 
ne

tý
ká

 se
  

a) V našem oddělení se mohu ozvat, pokud mám na věc 
jiný názor než ostatní 1 2 3 4 5 9 

b) Můj nadřízený se zajímá o názory a nápady 
pracovníků  a využívá jich 1 2 3 4 5 9 

c) Myslím, že naše oddělení je dobře řízeno 1 2 3 4 5 9 
 
 

 7

Komunikace, informace a vztahy na pracovišti 
Vztah nad ízený a pod ízený 

  
13. P edkládáme Vám n kolik otázek o Vašem nad ízeném, uve te nakolik souhlasíte 

nebo nesouhlasíte z každou z nich. 
Zvolte p íslušnou odpov  v každém ádku  
 

R
oz

ho
dn
ě 

so
uh

la
sí

m
 

Sp
íš

e 
so

uh
la

sí
m

 

A
ni

 so
uh

la
s 

an
i 

ne
so

uh
la

s 

Sp
íš

e 
ne

so
uh

la
sí

m
 

R
oz

ho
dn
ě 

ne
so

uh
la

sí
m

 

N
ev

ím
, 

ne
tý

ká
 se

  

a) V případě potřeby se na svého nadřízeného mohu  
    kdykoliv obrátit 1 2 3 4 5 9 

b) Většina lidí v našem oddělení má s přímým  
     nadřízeným přátelské vztahy 1 2 3 4 5 9 

c) Můj nadřízený vytváří prostor pro to, aby se 
zaměstnanci mohli ke své práci vyjádřit 1 2 3 4 5 9 

d) Domnívám se, že můj nadřízený jedná  
     se zaměstnanci spravedlivě 1 2 3 4 5 9 
  

Styl vedení p ímého nad ízeného 
 
 
14. Jak Vás a Vaše kolegy zapojuje Váš nad ízený do rozhodování o pracovních 

postupech a ešení úkol ?  
Vyberte jednu z p edložených variant 
 

Můj nadřízený činí rozhodnutí týkající pracovního úkolu bez ohledu  
    na názory pod ízených        1  

V našem oddělení/pracovní skupině, jsou většinou zaměstnanci zapojeni 
       do diskuse o řešení pracovního úkolu, i když finální rozhodnutí zpravidla  
       učiní nad ízený         2  

Pokud je třeba rozhodnout o řešení nějakého pracovního problému,  
        vedoucí přizpůsobí konečné rozhodnutí názoru v tšiny pracovníků  3  

O svých pracovních postupech a řešení úkolů rozhodujeme zcela sami  
       bez jakéhokoliv přispění či kontroly svého nadřízeného    4 

Nevím, nedokáži odpovědět       9 
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! POZOR: ZM NA SYSTÉMU VYPL OVÁNÍ OTÁZEK ! 
 

!VYBÍREJTE MEZI VÝROKY A a B! 
 
19. Jak byste charakterizoval(a) atmosféru mezi  spolupracovníky na pracovišti? 

Ozna te na uvedené stupnici, který z výrok  A nebo B je vám bližší? 
 
Výrok  A Výrok B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Kolikrát jste se v pr b hu posledních 12 m síc  setkal(a) se šikanou nebo 

zastrašováním na pracovišti, a  již šlo o vás nebo vaše kolegy? 
Vyberte jen jednu možnost 

Nikdy      1 
Pouze jednou     2 
Opakovaně, vícekrát    3 

 

Rozhodně 
A 

Spíše 
A 

Tak 
napůl 
A a B 

Spíše 
B 

Rozhodně 
B 

P evažuje 
p átelská 
atmosféra 

Atmosféra je plná 
nap tí a konflikt  

 9

Informovanost 
 
17. Jak jste informován(a) o svých úkolech a záležitostech, které se Vás týkají a o d ní ve 

firm  v bec?  
Zvolte p íslušnou odpov  v každém ádku  
 

R
oz

ho
dn
ě 

so
uh

la
sí

m
 

Sp
íš

e 
so

uh
la

sí
m

 
A

ni
 so

uh
la

s 
an

i n
es

ou
hl

as
 

Sp
íš

e 
n e

so
uh

la
sí

m
 

R
oz

ho
dn
ě 

n e
so

uh
la

sí
m

 
N

ev
ím

, 
ne

tý
ká

 se
  

a) Mám dostatek informací pro kvalitní výkon své práce 1 2 3 4 5 9 
b) V podniku funguje dobrý systém informování, díky 
kterému se ke mně dostanou informace, které potřebuji, 
včas a v požadované kvalitě 

1 2 3 4 5 9 

c) Zaměstnanci naší firmy jsou dobře seznámeni s tím,  
čeho chce firma v budoucnosti dosáhnout 1 2 3 4 5 9 
  

Mezilidské vztahy 
  
18. A co Vaši spolupracovníci, jaké máte vzájemné vztahy?  
Zvolte p íslušnou odpov  v každém ádku 
 
 

R
oz

ho
dn
ě 

so
uh

la
sí

m
 

Sp
íš

e 
so

uh
la

sí
m

 
A

ni
 so

uh
la

s 
an

i n
es

ou
hl

as
 

Sp
íš

e 
n e

so
uh

la
sí

m
 

R
oz

ho
dn
ě 

ne
so

uh
la

sí
m

 
N

ev
ím

, 
ne

tý
ká

 se
  

a) Moji spolupracovníci jsou ochotni mi v případě  
     potřeby pomoci při práci 1 2 3 4 5 9 

b) Mezi spolupracovníky si často vyměňujeme různé  
     informace, které mi pomáhají při práci 1 2 3 4 5 9 

c) Moji spolupracovníci dokáží spolupracovat a odvést  
    požadovanou práci 1 2 3 4 5 9 

d) Je pro mě velmi důležité, abych věděl(a), že si mé  
    práce váží nadřízení i spolupracovníci 1 2 3 4 5 9 
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Pracovní podmínky 

 
23. Rádi bychom zjistili více o charakteru Vaší práce. Do jaké míry souhlasíte nebo 

nesouhlasíte s následujícími výroky?  
Zvolte p íslušnou odpov  v každém ádku  
 

R
oz

ho
dn
ě 

so
uh

la
sí

m
 

Sp
íš

e 
so

uh
la

sí
m

 
A

ni
 so

uh
la

s 
an

i n
es

ou
hl

as
 

Sp
íš

e 
n e

so
uh

la
sí

m
 

R
oz

ho
dn
ě 

ne
so

uh
la

sí
m

 
N

ev
ím

, 
ne

tý
ká

 se
  

a) Mám k dispozici vybavení a nástroje potřebné pro  
     řádný výkon své práce 1 2 3 4 5 9 

b) V našem oddělení je většinou dostatek pracovníků  
    na zvládnutí požadované práce 1 2 3 4 5 9 

c) Mám možnost ovlivnit rozložení svojí pracovní doby  
    (příchody a odchody ze zaměstnání, přestávky v práci) 1 2 3 4 5 9 

d) Vedle zaměstnání mám možnost se dostatečně věnovat 
své rodině, přátelům a koníčkům 1 2 3 4 5 9 

e) Moje práce je jednotvárná, monotónní 1 2 3 4 5 9 
f) Moje práce je vyčerpávající 1 2 3 4 5 9 
g) Ve své práci musím pracovat pod tlakem termínů 1 2 3 4 5 9 
h) Ve své práci musím pracovat vysokou rychlostí 1 2 3 4 5 9 
i) Moje práce je často přerušována nepředvídanými úkoly 1 2 3 4 5 9 
j) Moje práce je fyzicky náročná 1 2 3 4 5 9 
k) Moje práce je psychicky náročná 1 2 3 4 5 9 
l) Moje práce vyžaduje nošení či manipulaci s těžkými  
břemeny 1 2 3 4 5 9 

m) Moje práce vyžaduje setrvání v bolestivých, únavných 
polohách 1 2 3 4 5 9 

 
24. Absolvoval/a jste se v uplynulých 12 m sících n jaké školení organizované Vaším 

zam stnavatelem?  
Ano      1 
Ne      2  
Nevím     9 

  
 
25. Pokud jste odpov d l(a) na p edchozí otázku ANO, byla, celkov  vzato, pro Vás tato 

školení užite ná? 
 

Určitě ano      1 
Spíše ano      2  
Spíše ne      3  
Určitě ne      4  
Nevím      9 
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Naše firma 
Hodnocení zam stnavatele 

 
21. Nyní Vám položíme n kolik otázek týkajících se Vašeho zam stnavatele. Do jaké 

míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? 
Zvolte p íslušnou odpov  v každém ádku  
 

R
oz

ho
dn
ě 

so
uh

la
sí

m
 

Sp
íš

e 
so

uh
la

sí
m

 
A

ni
 so

uh
la

s 
an

i n
es

ou
hl

as
 

Sp
íš

e 
n e

so
uh

la
sí

m
 

R
oz

ho
dn
ě 

n e
so

uh
la

sí
m

 
N

ev
ím

, 
ne

tý
ká

 se
  

a) Naše firma jedná se svými zaměstnanci s respektem a 
úctou bez ohledu na jejich pozici či původ 1 2 3 4 5 9 

b) Ve firmě jsou dodržovány zákony a předpisy  
ve vztahu k zaměstnancům 1 2 3 4 5 9 

c) Myslím, že naše firma je jako celek dobře řízena. 1 2 3 4 5 9 
d) Naše firma mi poskytuje dobré příležitosti ke školení 
a vzdělávání 1 2 3 4 5 9 

e) Naše firma/organizace vynakládá dostate né úsilí, 
aby získala přehled o názorech a postojích zaměstnanců  1 2 3 4 5 9 

f) Spolupráce mezi naším a ostatními útvary ve firmě/  
organizaci je na dobré úrovni 1 2 3 4 5 9 
   

Vztah k zam stnavateli 
 
 
22. Do jaké míry souhlasíte i nesouhlasíte s následujícími výroky? 
Zvolte p íslušnou odpov  v každém ádku  
 

R
oz

ho
dn
ě 

so
uh

la
sí

m
 

Sp
íš

e 
so

uh
la

sí
m

 
A

ni
 so

uh
la

s 
an

i n
es

ou
hl

as
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íš

e 
n e

so
uh

la
sí

m
 

R
oz

ho
dn
ě 

ne
so

uh
la

sí
m

 
N

ev
ím

, 
ne

tý
ká

 se
  

a) Doporučil(a) bych naši firmu/organizaci jako dobrého 
zaměstnavatele 1 2 3 4 5 9 

b) Jsem hrdý(á) na to, že pracuji pro naši firmu/organizaci 1 2 3 4 5 9 
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Pracovní za azení, pracovní pom r, pracovní doba 

 
30. Jaké je Vaše je vaše sou asné pracovní za azení: 
Vyzna te pouze jednu odpov   
 

Dělník nekvalifikovaný 1 

Dělník kvalifikovaný 2 

Mistr, předák 3 

Řadový pracovník v administrativě (obchod, marketing, personalistika, účtárna) 4 

Vedoucí pracovník v administrativě (obchod, marketing, personalistika, účtárna) 5 

Technik (výzkum, vývoj, kontrola kvality, výpočetní technika) 6 

Vedoucí technický pracovník (výzkum, vývoj, kontrola kvality, výpočetní technika) 7 

Vedoucí pracovník jinde nezařazený 8 

 
31. Kolik let pracujete ve Vaší firm ?  
Pokud pracujete ve firm  mén  než 1 rok, zapište do ráme ku1 rok  
Zaokrouhlete na celé roky 

  

32. Jakou máte se svým zam stnavatelem uzav enou pracovní smlouvu?  
Vyzna te pouze jednu odpov   

Smlouvu na dobu neurčitou       1 
Smlouvu na dobu určitou       2 
Dohoda o pracovní činnosti nebo o provedení práce   3 
Pracuji v rámci učebního poměru nebo jiného programu výcviku 4 
Neví          5 

 
33. Kolik hodin týdn  v etn  p es as  obvykle pracujete ve Vašem hlavním placeném 

zam stnání? 
Po et hodin zapište do ráme ku 

  

34. Jaký je Váš pracovní úvazek? 
Plný       1 
Zkrácený      2 

  
35. Kolik lidí pracuje p ímo pod Vaším vedením? 
 

Nikdo      1 
1 – 2       2 
3 – 5       3 
6 – 10      4 
více než 10       5 
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Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 

 
26. Domníváte se, že práce ve firm  p ináší rizika pro Vaše zdraví?  
Vyberte jen jednu možnost 

Určitě ano      1 
Spíše ano      2  
Spíše ne      3  
Určitě ne      4  
Nevím      9 

 
27. Na bezpe nost a ochranu zdraví pracovník  p i práci je vedením firmy kladen velký 

d raz 
Vyberte jen jednu možnost 

Určitě ano      1 
Spíše ano      2  
Spíše ne      3  
Určitě ne      4  
Nevím      9 

 
Nyní dovolte, abychom se Vás dotázali na Vaše p edstavy a zám ry týkající se Vašeho 

zam stnání. 
 
28. Uvažujete v sou asné dob  vážn  o odchodu z  firmy? 
Vyberte jen jednu možnost 

Určitě ano      1 
Spíše ano      2  
Spíše ne      3  
Určitě ne      4  
Nevím      9 

 
29. Pokud by se vše vyvíjelo podle Vašich p edstav, jak dlouho byste ješt  cht l(a) 

pracovat u sou asného zam stnavatele? 
Vyberte jen jednu možnost 

Méně než rok     1 
Rok, ale ne déle než dva roky   2 
Dva roky, ale ne déle než pět let   3 
Déle než pět let     4 
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Zcela nakonec prostor pro vaše vzkazy, p ipomínky, nám ty. 

 
TŘI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY, KTERÉ BY MĚLY VE FIRMĚ/ORGANIZACI 
PROBĚHNOUT: 

1. ....................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................................... 

TŘI VĚCI, KTERÉ SE MI V NAŠÍ FIRMĚ/ORGANIZACI NEJVÍCE LÍBÍ 

1. ....................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................................ 

MŮJ VZKAZ VEDENÍ FIRMY 

 
Co byste doporučil(a) vedení společnosti, aby zlepšilo/ změnilo/ zavedlo/ zrušilo v souvislosti se 
zvýšením Vaší pracovní spokojenosti? Uveďte jakékoliv náměty, připomínky, které považujete za 
důležité. 
 
……..……………………………………………………………………………………………… 
 
……..……………………………………………………………………………………………… 
 
……..……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

D kujeme Vám za Váš as a Vaše odpov di. 

 

 15

36. Organiza ní struktura firmy. Ve kterém z následujících úsek  pracujete? 
Provoz 2 - 01 
Provoz 3 -  02 
Provoz 6 - 03 

 
37. Do jaké kategorie spadá Váš PR M RNÝ HRUBÝ M SÍ NÍ P ÍJEM?  
Vyberte jen jednu možnost 

Méně než 5 000 Kč     1 
5 001 – 10 000 Kč     2 
10 001 – 15 000 Kč     3 
15 001 – 20 000 Kč     4 
20 001 – 25 000 Kč     5 
25 001 – 30 000 Kč     6 
30 001 – 40 000 Kč     7 
Více než 40 000 Kč     8 

 
Nakonec bychom Vás ješt  požádali o n kolik statistických údaj . 

 
38. Jste: 

Muž    1 
Žena    2 

39. Kolik je Vám let?  
Vypište po et let do ráme ku:    

 
40.  Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzd lání?  

Základní      1 
Vyučen(a), střední bez maturity   2 
Maturita      3 
Vysokoškolské     4 

 
41. Žijí ve Vaší domácnosti nezaopat ené d ti (bez vlastního p íjmu)?   

Ano    1 
Ne    2 
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Příloha 2: Evaluační studie
Výsledná podoba dotazníku a znění konkrétních položek je výsledkem čtyřstupňového 
ověřování. 

1)  Názory a postoje zaměstnanců byly nejprve zkoumány v reprezentativním výběrovém 
šetření na populaci zaměstnanců ČR. Sběr dat byl uskutečněn agenturou pro marketin-
gový výzkum STEM/MARK prostřednictvím vyškolených tazatelů metodou rozhovorů 
face to face. Terénní sběr dat byl proveden v průběhu září roku 2004. Výběrový 
soubor tvořily osoby ve věku 15 až 69 let, které byly v zaměstnaneckém poměru a 
pracovaly u svého současného zaměstnavatele alespoň tři měsíce. Referenční doba 
3 měsíců byla stanovena z důvodu nutné znalosti pracovního prostředí vzhledem k 
charakteru otázek. Osoby samostatně výdělečně činné tedy do vzorku nebyly zahrnu-
ty. Výběrovou metodou byl v tomto případě kvótní výběr, který splňuje reprezentativitu 
vybraného vzorku populace podle pohlaví, věku, vzdělání, regionu a velikosti místa 
bydliště respondenta.  Celkem bylo realizováno 2007 kompletních rozhovorů. 

Již v tomto šetření jsme si byli vědomi nutnosti co nejjednoduššího konceptu vyplňování s 
ohledem na reálné možnosti sběru dat v podnicích. Jelikož respondenti v případě podniko-
vých studií vyplňují dotazník samostatně, tedy bez pomoci tazatele, bylo nutné co nejvíce 
zjednodušit škálu odpovědí. Proto jsou respondentům v převážné většině nabídnuty odpo-
vědi na pětibodové škále (Likertova škála) ve tvaru 1 „Rozhodně souhlasím“,  
2 „Spíše souhlasím“, 3 „Ani souhlas ani nesouhlas“, 4 „Spíše nesouhlasím“, 5 „Rozhodně 
nesouhlasím“. Pětibodová škála je zachována i v případě odlišného znění odpovědí, např. 
spokojenosti či důležitosti. 

2)  Na základě analýzy dat šetření na populaci byl dotazník upraven a přizpůsoben 
potřebám podnikového výzkumu v odvětví průmyslu. Dotazník byl v některých aspek-
tech zpřesněn, redukován, v jiných oblastech naopak rozšířen. Doplněny byly zejména 
položky týkající se preferencí a očekávání respondenta, aby pak mohly být následně 
porovnány s podnikovou realitou. Kromě přesně pojmenované kategorizované pětibo-
dové škály byly do dotazníku doplněny otázky, jež jsou založeny na principu sémantic-
kého diferenciálu, tj. umístění respondenta mezi dvěma póly, respektive výroky. 

  V této fázi byl dotazník ověřován ve dvou strojírenských podnicích (Podnik X a Podnik 
Z), kde bylo provedeno šetření mezi všemi zaměstnanci podniku v období prosinec 
2005.

  V podniku X se šetření zúčastnilo 189 zaměstnanců (z celkového počtu 385 zaměst-
nanců). Dotazníky byly distribuovány a následně vyplněny v rámci celopodnikové schů-
ze, kde zaměstnavatel informoval zaměstnance o  hospodářských výsledcích podniku.  

Návratnost ankety tedy byla cca 50 %. Vyplňování dotazníků bylo čistě anonymní a 
dotazníky byly vhozeny v zalepené obálce do zapečetěné urny koordinátora výzku-
mu. 

  V podniku Z proběhlo dotazování dvěma způsoby, klasickou „papírovou“ formou a 
„elektronickou formou“, kdy respondenti s přístupem k počítači vyplňovali dotazník na 
internetu. Klasická forma distribuce dotazníku se však osvědčila lépe. Při vyplňování 
elektronickou formou bylo zaznamenáno poměrně velké množství  nedokončených 
dotazníků. Celkem bylo šetřeno 637 osob (480 úplných dotazníků), což představovalo 
asi 40 % z celkového počtu zaměstnanců. Vzorek byl reprezentativní za administrativ-
ně technické úseky firmy, ve výrobě byla návratnost relativně nízká. 

3)  Spolu s ověřováním první vlny kvantitativních šetření na podnicích byla provedena i 
kvalitativní studie, jejímž cílem bylo otestovat srozumitelnost a význam jednotlivých 
položek dotazníku. Pomocí  polostandardizovaných rozhovorů bylo u osmi responden-
tů pracujících v podnicích podobného typu zejména sledováno, zda jejich porozumění  
otázce není v rozporu se záměrem otázky. Tato metoda byla inspirovaná metodou 
Expansive Cognitive Interviewing (Willis 2005)1 .

4)  Na základě evaluace první vlny šetření a kvalitativní sondy byl dotazník mírně po-
změněn a do druhé vlny šetření - prosinec 2006 (podniky L a M) již vstupovala jeho 
vylepšená modifikovaná verze. V podniku L bylo získáno 265 (251 úplných) vyplně-
ných dotazníků, což představovalo 64 % z celkového počtu zaměstnanců. Opět byla 
respondentům nabídnuta jak internetová, tak papírová forma dotazování. V podniku 
L  odpovídalo 36 % respondentů prostřednictvím internetu a zbývajících 64 % vyplnilo 
dotazník v papírové formě. U podniku L se neopakoval problém s chybějícími odpo-
věďmi, i když je pravdou, že u internetové formy byl ve většině případů zaznamenán 
nadprůměrný podíl odpovědí „Nevím, netýká se“. 

  V podniku M dotazník vyplnilo 379 respondentů (z toho 372 úplných dotazníků), což 
představovalo 46 % z celkového počtu zaměstnanců. Ačkoliv byla respondentům na-
bídnuta i internetová varianta, s výjimkou dvou zaměstnanců využili všichni respondenti 
klasickou papírovou formu dotazníku. Před spuštěním dotazovací akce bylo šetření 
předem avizováno v podnikovém časopise, kde vrcholové vedení firmy apelovalo na 
zaměstnance, aby se ho zúčastnili.

  Data z obou podniků byla podrobena podrobné analýze a znění dotazníku bylo opět 
upraveno nyní již do finální podoby, kterou naleznete v příloze 1.

1 Willis, G.B., Cognitive Interviewing. A Tool for Improving Questionnaire Design. Sage, 2005
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Až budete procházet manuálem pro jednotlivé moduly, zajisté si všimnete, že referenční 
hodnoty u některých podniků chybí. Je to právě z důvodu neustálého vývoje a zlepšování 
dotazovacího nástroje. Některé položky tak byly z dotazníku odstraněny, některé nao-
pak přidány či bylo pouze pozměněno znění otázky. Uživatele je nutné v této souvislosti 
upozornit, že manuál pracuje vždy jen s poslední „finální“ verzí dotazníku, tj. čísla a znění 
otázek uvedené v manuálu odpovídají této verzi (viz přílohu 1).
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Příloha 3: Zpracování dotazníku v MS Excel
V této kapitole se zaměříme na zpracování dat v MS Excel, neboť se jedná o nejrozšířeněj-
ší kancelářský program.

Aby bylo možné názory zaměstnanců statisticky zpracovat, bude potřeba data z dotazní-
ků přepsat do počítače, zkontrolovat a vyčistit je. Princip zadávání dat je podobný u všech 
statistických programů. 

Jak si připravit datovou tabulku

Statistická data se do počítače přepisují tak, že každý respondent (dotazník) má svůj vlast-
ní řádek a odpovědi jsou zapisovány do sloupců. 

Na začátek si proto připravte tabulku tak, aby každá otázka měla svůj sloupec. Pokud 
bylo možné na otázku uvést více odpovědí, je nutné zapisovat každou odpověď do 
samostatného sloupce. Držte se principu, že do jedné buňky patří pouze jedna hodnota. 
Sloupce nazvěte tak, aby bylo jasné, o jakou otázku se jedná, a zároveň abyste se v nich 
snadno vyznali.

Do takto připravené tabulky přepisujte dotazníky do řádků. Zadávejte pouze kódy odpo-
vědí. V případě otevřených otázek přepište celé odpovědi. 

Upozornění a tipy:

•  Použijte funkci Ukotvit příčky, abyste viděli názvy otázek i u dotazníků s vyšším pořadovým číslem. Je možné 

použít barvy pro zvýraznění některých otázek.

•  Po přepsání dotazníku napište na první stranu dotazníku pořadové číslo, které bude rovněž zapsáno v počítači. 

Slouží pro pozdější rychlé vyhledání při kontrole dotazníků.

•  Odpovědi „Neví“ nahrazujte jednou stejnou hodnotou, např. -9. Pokud respondent neodpověděl, zapište např. -8.

•  Nastavte si, aby se po zadání hodnoty a stisknutí ENTER přesunul výběr na další sloupec doprava (nikoliv 

dolů). (Nástroje-Možnosti-Úpravy)
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Jak vyčistit data

Jakmile máte přepsané všechny dotazníky, proveďte kontrolu dat. Kontrolu by měl pro-
vádět jiný pracovník než ten, který data zadával. Náhodně zvolte několik dotazníků, u 
kterých zkontrolujete, jak jsou přepsané. Na základě počtu překlepů se rozhodněte, zda 
je třeba provést kontrolu všech dotazníků nebo nikoliv. Při kontrole se zaměřte nejen na 
překlepy, ale i na posuny v řádcích či sloupcích. Zkontrolujte, zda se ve sloupcích nevysky-
tují odpovědi, které tam být nemohou (např. při škále 1-5 je zadána hodnota 6).

Poté, co máte data zkontrolována, je potřeba u nominálních a ordinálních proměnných1  
nahradit hodnoty za text. Například 1=ano 2=ne. Označte si vždy celý sloupec a pomocí 
funkce Najít a nahradit (ctrl+h) zadejte hodnotu a text. Zaškrtněte políčko „odpovídat 
celému obsahu buňky“.
Pokud bude třeba, vytvořte nové proměnné (např. vytvoření nových škál).

Upozornění a tipy:

•  Za text se nahrazují pouze ty hodnoty, u kterých se nepočítá aritmetický průměr. Například souhlas s výrokem 

na škále 1-5 ponechte v číselné podobě, abyste s nimi mohli dále počítat. Pokud ale rozdělíte škálu na 1+2 

(souhlasí) 3 (napůl) a 4+5 (nesouhlasí), doporučujeme číselné hodnoty přepsat na text.

•  Odpovědi -9 „Neví“ či -8 „Neodpověděl“ je třeba vždy nahradit za text. Pokud je necháte v číselné podobě, 

budou výrazně zkreslovat počítané průměry.

Jak vytvořit škály v Excelu

V jednotlivých modulech se hovoří o škálách. Ty většinou spojují podobné otázky do jed-
né, souhrnné škály. Obecně platí, že se u každého respondenta sečtou hodnoty odpovědí 
a vydělí se počtem otázek zahrnutých ve škále. Tento postup může být problematický, 
protože ne všichni respondenti odpověděli na všechny otázky. Správně je tedy třeba 
použít v čitateli hodnotu skutečně zodpovězených otázek. Doporučujeme proto v Excelu 
použít funkci průměr. Ten přeskakuje nečíselné hodnoty, tedy v našem případě „Nevím“ či 
„Neodpověděl“. Postup je znázorněn na níže uvedeném obrázku.

1 Nominální a ordinální proměnné jsou takové, u nichž nelze počítat aritmetický průměr. Typickou nominální pro-
měnnou je pohlaví či organizační dělení ve firmě. Klasickou ordinální proměnnou je např. vzdělání respondenta 
nebo všechny intervalové proměnné, které se převedou na kategorie – např. věk do 30 let, 31 – 40 let, 41 – 50 
let a 51 a více let. Doporučujeme nahradit číselné hodnoty za text u obou typů proměnných. Uspoří to později 
čas a navíc se budete v datech lépe orientovat. 

Příklad
Škála spokojenosti se skládá z položek q3h q3k q3m a q3n. Vytvoříme nový sloupec, 
ve kterém zadáme funkci „=průměr(q3h;q3k;q3m;q3n)“. Buňku roztáhneme do celého 
sloupce.

Z této nově vytvořené proměnné lze pak vypočítat průměrné skóre buď pro celý pod-
nik nebo např. pro jednotlivé divize.
 
Nově vytvořenou proměnnou lze analyzovat pomocí průměrů (viz níže) nebo frek-
vencí. V tom případě je vhodné data rozdělit do 3 nebo 5 skupin – např. spokojen, 
napůl spokojen i nespokojen a nespokojen. Doporučení, jak data „kategorizovat“, je 
uvedeno v kap. 0.7.3.
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Příloha 4: Jak zpracovávat data v Excelu
Poté, co jsou data vyčištěna (překlepy, posuny v řádcích či sloupcích, textově hodnoty 
„Nevím“ atd.), můžeme přistoupit k samotné analýze dat. Analýza dat se v Excelu provádí 
pomocí modulu „kontingenční tabulka“ (Data-Kontingenční tabulka a graf...). V prvním kro-
ku vyberte možnost „Seznam nebo databáze Microsoft Excel“ a „Kontingenční tabulka“. 
V druhém kroku zadejte oblast tak, aby zahrnovala všechny dotazníky i všechny sloupce. 
Ve třetím kroku zvolte „Nový list“ a v možnostech tabulky zrušte označení „Použít auto-
matický formát“ a „Uložit data s rozložením tabulky“. Je třeba, aby všechny sloupce měly 
svůj nadpis. Bez splnění této podmínky není možné kontingenční tabulky vytvořit. Excel 
vytvoří novou prázdnou tabulku, která se skládá ze 4 částí (datové položky, řádková pole, 
sloupcová pole a stránková pole). Do jednotlivých částí přetahujete proměnné, které jsou v 
seznamu na kraji okna. 

Výpočet frekvencí

Do datové části se zadá proměnná, na kterou odpověděli všichni respondenti (nejlépe ID). 
Pomocí položky „nastavení pole“ (pravým tlačítkem klikněte na záhlaví tabulky) si vybe-
rete, že chcete počítat „Počet“. Zadáním funkce počet bude každý respondent započítán 
pouze jednou. Do řádkového pole zadáte proměnnou, u které chcete frekvenci spočítat. 
Do sloupcového pole můžete zadat proměnnou, podle které chcete dané kritérium rozřa-
dit.

Příklad

Chcete spočítat, jak jsou pracovníci celkově spokojeni se zaměstnáním a zda jsou spokoje-
nější muži nebo ženy.

Krok 1: Do datové oblasti přetáhněte položku ID, do řádkové ot. 2, do sloupcového pole Pohlaví.

Krok 2: Zadejte, že chcete počítat „Počet“ místo „Součet“. Zadejte, že data se mají zobrazovat jako % ze 

sloupce (Pole kontingenční tabulky - Možnosti – Zobrazit data jako).

Krok 3: Pomocí tlačítka filtr (viz šipka na obrázku) si můžete zvolit, které hodnoty chcete mít v analýze zapo-

čítány. V našem případě vyřadíme hodnotu „Neodpověděl“.

Kliknout pravým tlačítkem myši

Kliknout myší na toto tlačítko...
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Krok 4: Interpretace: 62 % pracovníků je se svým zaměstnáním celkově spokojeno, 15 % je částečně spoko-

jeno a 23 % je nespokojeno. Muži jsou mírně spokojenější než ženy, ale nejedná se o výraznější rozdíly.

Výpočet průměru
Chceme-li vypočítat, jak jsou zaměstnanci v průměru spokojeni, musíme do datového pole zadat proměnnou 

spokojenost místo proměnné ID. Poté stačí v poli kontingenční tabulky zadat Průměr. Průměrná spokojenost 

na škále 1-5 (jedna nejlepší) činní 2,4. U mužů to je 2,3 a u žen 2,5.

Tím, že jsme nahradili hodnoty -9 a -8 za text „Neví“ a „Neodpověděl“, nejsou tyto hodnoty započítávány.
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Příloha 5: Regresní analýza, modul 1

Model Summary
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

,710(a) ,505 ,480 ,520

ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Regression 65,385 12 5,449 20,130 ,000(a)

Residual 64,151 237 ,271

Total 129,536 249

Coefficients
q3) Jak jste spoko-
jen(a) s následující-
mi okolnostmi Vaší 
práce?

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients T Sig.

B Std. Error Beta

(Constant) ,197 ,153 1,284 ,200

a)  Pracovní podmínky 
(světlo, teplo, hluk)

,082 ,032 ,140 2,549 ,011

b)  Pracovní zátěž (množ-
ství práce)

,223 ,039 ,312 5,728 ,000

c) Délka pracovní doby -,025 ,040 -,031 -,622 ,534

d)  Organizace pracovní 
doby (příchody, od-
chody, přestávky)

-,011 ,050 -,013 -,226 ,821

e) Platové ohodnocení ,150 ,039 ,222 3,892 ,000

f) Možnost povýšení ,064 ,041 ,093 1,585 ,114

g) Jistota zaměstnání ,045 ,040 ,060 1,122 ,263

h)  Stejné možnosti pro 
muže a ženy

,002 ,033 ,004 ,067 ,946

i)  Zaměstnanecké 
výhody

-,007 ,043 -,008 -,153 ,878

j)  Vztahy s přímým nad-
řízeným

,027 ,036 ,044 ,748 ,455

k) Zajímavost práce ,220 ,046 ,264 4,764 ,000

l)  Hospodářské infor-
mace poskytované 
vedením

-,010 ,037 -,015 -,269 ,788

Dependent Variable: 2. Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen(a) se svou prací?

Poznámka: Model splňuje podmínky normálního rozložení reziduí. Rezidua nekorelují s predikovanými 

hodnotami a mají konstantní varianci.
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Příloha 6: Konstrukce ukazatelů, modul 5

Konstrukce ukazatelů uvedených v tabulce níže:

1)  Od otázek v baterii 7a-l budeme odečítat položky, které vystihují podnikovou realitu 
týkající aspektů práce popsaných baterií 7a-l (jedná se o položky q6c, q21a, q23d, 
q3f, q19, q21d, q3g, q3e, q3i, q6e, q6a). Rozdíl odpovědí vypočteme u každého 
respondenta. 

Příklad:  PRACROD(1) = (q7c - q23d)

2)  Získané hodnoty znovu kategorizujeme a rozdělíme následovně: 
< -4 ; -2 > = 1 
< -1 ; 1 > = 2 
< 2 ; 4 >  = 3

3) U každého ukazatele zjistíme četnosti nově zkonstruovaných kategorií 1, 2, 3
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Příloha 7: Analýza rozptylu, modul 6

Analýza rozptylu (ANOVA)
Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 37,205 3 12,402 14,601 ,000

Within Groups 196,203 231 ,849

Total 233,408 234

Analýza rozptylu ANOVA nám poskytuje základní informaci o tom, že rozdíly v hodnocení nadřízeného 

a jeho schopností v oblasti mezilidských vztahů jsou mezi jednotlivými úseky firmy statisticky významné. 

Statistickou proceduru ANOVA lze použít, jelikož byl splněn předpoklad o podobném rozložení testovaných 

proměnných (Levene statistic = 1,295 (sign. 0,271))

Bonferroni

(I) 
Úsek

(J)
Úsek

Mean 
Difference 
(I - J)

Std. Error Sig.
95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

Úsek 1

Úsek 2 -,29659 ,18687 ,683 -,7939 ,2007

Úsek 3 -,97338 (*) ,18687 ,000 -1,4707 -,4761

Úsek 4 ,01510 ,17427 1,000 -,4487 ,4789

Úsek 2

Úsek 1 ,29659 ,18687 ,683 -,2007 ,7939

Úsek 3 -,67679 (*) ,17417 ,001 -1,1403 -,2133

Úsek 4 ,31170 ,16057 ,321 -,1156 ,7390

Úsek 3

Úsek 1 ,97338 (*) ,18687 ,000 ,4761 1,4707

Úsek 2 ,67679 (*) ,17417 ,001 ,2133 1,1403

Úsek 4 ,98848 (*) ,16057 ,000 ,5612 1,4158

Úsek 4

Úsek 1 -,01510 ,17427 1,000 -,4789 ,4487

Úsek 2 -,31170 ,16057 ,321 -,7390 ,1156

Úsek 3 -,98848 (*) ,16057 ,000 -1,4158 -,5612
*)  The mean difference is significant at the .05 level.

POST-HOC Bonferroni test nám pak ukazuje podrobně, které úseky se od sebe vzájemně statisticky 

významně liší. Z tabulky je patrné, že zatímco v úsecích 1,2 a 4 jsou vzájemné mezilidské vztahy mezi nadří-

zenými a podřízenými na podobné úrovni, v úseku 3 můžeme pozorovat výrazně horší poměry.
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Příloha 8: Faktorová analýza, modul 9
Faktorová analýza u obou podniků ukázala, že dochází k seskupování níže uvedených otázek do 
faktorů podle toho, zda charakterizují fyzickou (faktor 1) nebo psychickou (faktor  2) náročnost 
práce. Rozdělení otázek do jednotlivých faktorů pro ilustraci ukazuje následující tabulka.

Poznámka: 2 faktory, kde je vlastní číslo větší než jedna (kritérium vyčerpané variance faktorem), KMO measure = 0,756, 

Anti image matricies na diagonále >0,5, tj. soubor je vyhovující pro faktorovou analýzu. Podíl vysvětlené variance dvěma 

faktory je 60,8%, po rotaci VARIMAX f1 = 30,9%, f2 = 29,9%

q23) Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s násle-
dujícími výroky? Faktor 1 Faktor 2

l)  Moje práce vyžaduje nošení či manipulaci s těžkými břemeny ,854 ,146

i) Moje práce je fyzicky náročná ,853 ,238

m)  Moje práce vyžaduje setrvání v bolestivých, únavných polohách ,770 ,332

e) Moje práce je jednotvárná, monotónní ,734 -,111

h) Ve své práci musím pracovat vysokou rychlostí ,170 ,794

f) Moje práce je vyčerpávající ,374 ,741

k) Moje práce je psychicky náročná -,159 ,739

g) Ve své práci musím pracovat pod tlakem termínů ,071 ,734

i)  Moje práce je často přerušována nepředvídanými úkoly ,092 ,543


