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Anotace
Bakalářská práce „Vývoj názorů na řízeni organizací a průzkum spokojenosti 

zaměstnanců (sociálního klimatu a firemní kultury)“ je z oblasti aplikované sociologie.

V první části autor analyzuje jednotlivé přístupy k řízení organizací a rozděluje je do několika 

etap podle období a předmětu zájmu. Jednotlivé teorie řízení jsou: Mechanistický přístup, 

teorie byrokracie, klasické řízení, vědecké řízení, škola lidských vztahů, přístupy 60.-70.let a 

moderní názory. V druhé části autor analyzuje průzkum spokojenosti zaměstnanců, který byl 

proveden ve firmě X v Ostravě. Průzkum sledoval dva související, ale relativně samostatné 

cíle, tedy získání informací o stavu sociálního klimatu ve společnosti a míře akceptace hodnot 

firemní kultury zaměstnanci společnosti. Výsledky šetření umožnily vyjádřit, se kterými 

oblastmi sociálního klimatu jsou zaměstnanci spokojeni a lze je využít k posílení jejich 

motivace a které oblasti představují dissatisfaktory, které je nutno intenzivněji řešit. Dále 

výsledky odhalily jaký význam přikládají zaměstnanci zásadám firemní kultury a jak jim 

rozumějí a jak zaměstnanci vidí uplatňování zásad firemní kultury v reálném chování svých 

spolupracovníků. V závěru autor poukazuje na fakt, že neexistuje žádná univerzální teorie 

řízení, která by mohla být aplikována za všech okolností. Dále shrnuje poznatky z průzkumu a 

poukazuje na možnosti jejich využití a popisuje zpětnou vazbu, kterou získal od zúčastněných 

zájmových skupin (stakeholders).

zpracoval samostatně a použil jen uvedené

Daniel Červený
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Annotation
The bachelor's exam thesis “The Development of opinions on the organisation 

management and opinion poll on the employee satisfaction (social climate and company code 

of practice“ is a thesis stemming in applied sociology. In the first part its author analyses 

individual approaches towards the organisation management and divides them into several 

stages according to the era and subject of interest. The individual management theories are as 

follows: The mechanism approach, theory of burreaucracy, classical management, scientific 

management, school o f human relationships, approaches of 1960's and 1970's and moder 

opinions. The second part presents the author's analyses of the satisfaction survey of 

employees in a company in Ostrava. Two interconnected but relatively independent 

objectives were followed in the research, namely gaining information on the state of the social 

climate in society and then the level of acceptance of the company code of practice by its 

employees. The results of this investigation made it possible to identify areas of the social 

climate that the employees are satisfied with and which may be used to intensify their 

motivation on the one hand as well as areas of dissatisfaction that are in need of more 

intensive solution. Further on the results uncovered the significance the employees attribute 

to the company's code of practice reflexed in the behavior of their co-workers. In the 

conclusion the author states that there is no universal theory of management to be applied 

under all circumstances. Further he sums up findings from the research and points to the 

possibilites of their usage as well. A description of feedback gained from stakeholders is also 

included.
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Úvod
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí -  teoretickou a praktickou. V teoretické 

části analyzuji pohledy na řízení zaměstnanců v podnicích. Jednotlivé teorie jsou uplatňovány 

dodnes v přístupech vedoucích pracovníků, ale otázkou zůstává zda-li jsou aplikovány 

správně, ve správných odvětvích, druzích podniků, pracovních pozicích nebo situacích. 

Neexistuje žádný správný universální princip, který by mohl být aplikován za všech 

okolností. Ale jakým způsobem zjistíme mechanismy, podle kterých by mohli vedoucí 

pracovníci efektivně řídit a motivovat své podřízené? Vedle pracovní smlouvy existuje i 

smlouva psychologická. Ta není vyjádřena explicitně, ale existuje v představě vedoucího i 

podřízeného. Každý vstupuje do pracovního procesu s určitou představou. Když dojde 

k soustavnému porušování psychologické smlouvy u zaměstnavatele, pracovník je 

nespokojený, nemotivovaný, vykonává jen přesně to, co je od něj vyžadováno, nechce se 

podílet na rozvoji podniku a odchází jinam. Ale jakým způsobem můžeme tomu zabránit? Jak 

změříme jeho spokojenost? Nejlepším nástrojem je průzkum spokojenosti zaměstnanců.

Průzkum spokojenosti zaměstnanců proběhl ve firmě Xl) v Ostravě (sběr dat - od 6. do 

15.11.2006)2). Zadavatel požadoval, aby průzkum sledoval dva cíle: tedy získání informací o 

sociálním klimatu ve společnosti a míře akceptace hodnot firemní kultury zaměstnanci 

společnosti. A dále požadoval, aby průzkum byl proveden realizačně jednoduchou metodou, 

aby soubor použitých ukazatelů umožňoval opakování průzkumu v budoucnosti tak, aby 

vznikly časové řady vývoje ukazatelů.

1. Uvedení do problematiky

V úvodu si musíme položit následující otázky: Jak se vyvíjely názory na uspořádání 

firem a efektivní systém řízení? Nebo v jakých podmínkách docházelo k jejich uplatňování? 

Přístupy společenských věd k člověku jako pracovní síle jsou spojeny s technickým rozvojem, 

industrializací a rozmachem amerického a evropského průmyslu. Jejich zájem se orientoval 

především na důsledky industrializace a ekonomického rozvoje v životě pracujících, zejména 

dělníků. V centru pozornosti byly otázky pracovních podmínek, způsob bydlení a sociálně 

patologické jevy, provázející přesun velkého množství lidí do měst (alkoholismus,

11 Dle požadavku zaměstnavatele nemohu uvést jméno podniku ani odvětví, ve kterém podnik působí
2) Spolu s pí Zapletalovou jsme byli požádáni vedoucím personálního úseku ve firmě X o provedení průzkumu. 
Vedoucím průzkumu byla pí Zapletalová, pod jejím dohledem jsem vypracoval teoreticko-metodologické pozadí 
průzkumu, vytvořil dotazník, analyzoval získaná data a sepsal závěrečnou zprávu. Samotná realizace (zajištění 
prostor i vybraných respondentů) byla svěřena personálnímu úseku.
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sebevražednost a jiné). Tyto problémy byly studovány ze společenského hlediska a výsledky 

neměly takový charakter, aby se mohly uplatnit v bezprostředním řízení organizací.

Zaměříme-li se především na americký průmysl, řízení organizací se muselo zabývat 

především problematikou vládních opatření, vysokými cly, ochranou velmi velkého vnitřního 

trhu a velkými zdroji nerostných surovin. Ale začínaly se objevovat i další problémy 

trochu odlišného charakteru, především se jednalo o prudký nárůst zájmu o pracovní sílu, 

které s rychlým rozvojem průmyslu značně ubývalo a ani extremní množství přistěhovalců, 

které na počátku 20. století do USA přicestovalo, nestačilo plně pokrývat poptávku po 

pracovních silách a dávalo tak zaměstnancům možnost bránit se náročné práci a zejména 

vytvářet na zaměstnavatele tlak na růst mezd.

Velice zarážejícím faktem zůstává, že k první systematické aplikaci teorie řízení a 

principu managementu do oblasti lidských zdrojů nedošlo v podnikové sféře, ale ve veřejném 

sektoru. Stalo se tak na počátku minulého století při reorganizaci americké armády. Brzy na to 

byly stejné principy řízení v USA aplikovány ve státní správě.

2. Jednotlivé pohledy na řízení

Vývoj názorů na řízení organizací můžeme rozdělit do několika etap podle období a 

předmětu zájmu.

2.1. Mechanisticky přístup

Mechanistický přístup je někdy nazýván klasickou teorií řízení. Organizace 

nepředstavuje konečný cíl, ale je prostředkem k jeho dosažení. Nutnost organizovat vyplývá 

tedy z dělby práce, potřeby efektivnosti a specializací (různorodostí práce) z důvodu rozsahu 

práce. Na počátku vzniku organizace se musí struktura organizace navrhnout. Ta, podle této 

teorie, vznikala podobným způsobem jako mechanistické zařízení (stroj). Podstata klasické 

školy tkví v zaměření na organizačně technickou stránku řízení výroby, na spojení různých 

(materiálových i lidských) článků podniku v zájmu dosažení cíle.

„Pro klasiky managementu bylo navrhování organizačních struktur vzorem přesné 

fungování strojů. Mechanistická koncepce aplikovala vztahy jednotlivých částí (pák, 

ozubených kol, převodů) na řízení lidí. Ideálem byl přesně fungující systém spřesným 

vymezením rolí, pravomocí a odpovědnosti, kde člověk vykonával rutinní práci a vystupoval 

jako součást velkého stroje. “ [Bělohlávek 1996: 30]

Tímto způsobem vznikla soustava útvarů, oddělení a funkcí, jejichž aktivita se řídí 

přesnými pravidly. Ale musíme si uvědomit, že lidé v pracovním procesu nejsou jen

Vývoj názorů na řízení organizací a průzkum spokojenosti zaměstnanců (sociálního klimatu a firemní kultury) Daniel Červený

6



mechanické součásti výrobních strojů. Problematika zaměstnanců je daleko složitější. 

Z tohoto důvodu mechanicky navržené systémy pracují odlišně, než bylo původně plánováno.

2.2. Teorie byrokracie: Max Weber

Tento německý sociolog věřil, že organizace může efektivně fungovat, bude-li se 

výhradně opírat o odborné dovednosti svých členů a bude-li přísně vyžadovat dodržování 

základních pravidel. Byrokracie je hierarchický typ organizace, navržený ke koordinaci 

činnosti mnoha zaměstnanců a k provedení mnoha administrativních úkolů a organizačních 

cílů.

Max Weber rozlišoval tři druhy sociální akce. Z těchto typů sociální akce také 

odvozuje organizační strukturu (autoritu, uspořádání organizace, vztahy nadřízenosti a 

podřízenosti, vzájemné vazby). První sociální akcí je akce afektivní, o kterou je opřena 

autorita charismatická. Je především postavena na lidech, kteří mají velké charisma -  

emocionálním vlivem na své okolí, schopnosti přesvědčit o svých vizích a myšlenkách ostatní 

lidi a strhnout je k následování. Organizační struktury, v nichž se uplatňuje, bývají nejasné a 

proměnlivé. Druhou je tradicionální akce, z níž vychází tradicionální autorita. Postavení je 

děděno bez ohledu na osobní přednosti či nedostatky. A konečně třetí sociální akcí je akce 

racionální. Podle Webera je z ní odvozena racionálně legální autorita a organizační struktura. 

Racionální akce (přístup) je řízen jasným vědomím cílů. Příslušná organizační struktura se 

nazývá byrokracie (i když se především jednalo o administrativní organizace - úřady).

„ Weber považoval racionální akci za nejvyšši formu lidského jednání a byrokracii za 

nejdokonalejší formu řízení organizací. Byrokracie je  hierarchická organizace, navržená 

racionálně ke koordinaci práce mnoha jednotlivců a k realizaci široké škály administrativních 

úkolů a organizačních cílů. “ [Bělohlávek 1996: 31-32]

Byrokracie je však pouze jako ideál, který bychom v praxi pouze těžko hledali, ale 

slouží nám jako ideální typ. Jak se dozvídáme od Kellera, který Webera analyzuje:

„...Ideální typ přitom charakterizuje jako fiktivní konstrukci, která nám má pomoci 

pochopit zvláštnosti reálného dění. Ideální typ vzniká jednostranným myšlenkovým 

vystupňováním jednoho či více rysů zkoumaného jevu a jeho racionálním dotvoření 

v bezrozporný myšlenkový obraz. Následně je  porovnáván reálný průběh dění s touto 

racionalizovanou konstrukcí, přičemž odchylky mezi nimi slouží k lepšímu pochopení onoho 

reálného průběhu. “ [Keller 2004: 261]
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Dále od Kellera víme, že „Název „ideální typ nelze přitom brát doslova. Není to ani 

morální kategorie, ani statistický průměr. Nikdy neodráží konkrétní realitu a právě díky tomu, 

že je  v tomto smyslu fiktivní a nereálný, umožňuje vytvářet hypotézy o povaze skutečného dění, 

umožňuje poměřovat reálný vývoj a osvětlovat důležité prvky empirické skutečnosti. “ [Keller 

2004: 288]

Rozhodování je v byrokracii chladné a věcné, naprosto lhostejné k lidským osudům. 

Skutečná organizace se pouze byrokracii může přibližovat, v praxi zde figuruje spousta 

faktorů, které její hladký chod narušují (jedná se především o sobecké zájmy jednotlivců). 

„Byrokratický systém je  nedokáže zcela odstranit, měl by však vytvořit mechanismy, sloužící 

k jejich omezení. “ Dále se od Bělohlávka dozvídáme, že byrokracie „... brání spolupráci mezi 

útvary. Motivováni jedinci se mohou cítit v takové organizaci frustrováni. Přísně byrokratická 

organizace se nedokáže vyrovnat s nečekanými změnami. “ [Bělohlávek 1996: 32-33]

2.3. Klasické řízení (Henry Fazol, F.W. Money, Lyndall Urwick)

Autoři této teorie formulovali pravidla, která se stala normami pro úspěšné organizace. 

Položili k dnešnímu systému plánování, projektování a účetnictví. Na jejichž základě byly 

postaveny dnešní systémy řízení podle cílů. Tato pravidla jsou: zásada jednoho vedoucího 

(pracovník dostává pokyny od jednoho vedoucího), komunikace od nadřízeného 

k podřízeným (průběh komunikace po linii od nejvyšších nadřízených po řadové 

pracovníky), rozpětí kontroly (počet lidí, podřízených vedoucímu, nesmí způsobit problémy 

v koordinaci činností), štáb a linie (štáb působí poradenský, ale nesmí narušovat autoritu 

liniových vedoucích), autorita a odpovědnost (právo dávat příkazy a nést následky musí být 

v rovnováze), disciplína (respektování schválených pravidel a zvyklostí), slušnost (laskavost 

a spravedlnost, která má povzbudit personál v plnění povinností, spravedlivá odměna zvyšuje 

morálku, ale neznamená přeplácení) a konečně stabilita personálu (usnadňuje rozvoj 

schopností pracovníků). [Bělohlávek 1996: 33]

Podle Bělohlávka byly „organizace navrhovány stejným způsobem jako stroje. Tak 

jako inženýr navrhuje soustavu vzájemně závislých částí, navrhuje se organizace jako síť 

útvarů, oddělení a funkcí, jejichž aktivita se řídí jasnými pravidly. Lidé však nejsou ozubená 

kolečka, a proto mechanicky navržené systémy nakonec v praxi fungují jinak, než si to jejich 

tvůrci představovali. “ [Bělohlávek 1996: 34]
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2.4. Vědecké řízení (Frederick Winslow Taylor)

Frederick Taylor -  inženýr samouk, se vypracoval z řadového dělníka na hlavního 

inženýra ocelářské společnosti. Zaměřil se na zefektivnění činnosti dělníků ve výrobě. 

Vycházel zejména ze značných rozdílů v pracovním výkonu. Povšimnul si, že méně výkonní 

dělníci provádějí během práce řadu zbytečných úkonů a také, že vyšší výkonnosti dosahují 

zaměstnanci při specializaci na jednu činnost. Sledováním a měřením se snažil najít optimální 

způsob práce a činnost pracovníků zracionalizovat. [Morgan 1986]

Ve své knize Pohybové a časové studie napsal pravidla, kterými by se měly řídit 

podniky, chtějí-li zvýšit výkon svých dělníků. Tato pravidla jsou následující: určení jediného 

nejlepšího způsobu vykonávání práce, kterým se musí bezesporu všichni dělníci řídit, vědecký 

výběr pracovníků (silní, odolní vůči stresu a únavě), výcvik pracovníků (jediné správné 

pracovní metodě), sledování dělníků, zda-li dodržují předepsané postupy, určení úkolové 

mzdy a konečně veškerou odpovědnost nesou manažeři, dělníci nesmí myslet a řešit, od toho 

jsou jejich vedoucí.

Po zavedení tohoto systému nastal enormní nárůst produktivity práce, ale práce byla 

pro dělníky příliš jednotvárná, nepříjemná a vyčerpávající. Avšak kdykoli se našla příležitost 

změny práce -  nastala vysoká fluktuace (opouštění pracovních sil v podnicích). Podle 

Bělohlávka jsou „prvky vědeckého řízení dnes využívány zejména při tréninku vrcholových 

sportovců a také při automatizaci \ýrobního procesu. “ [Bělohlávek 1996: 35]

2.5. Škola lidských vztahu (Elton Mavo)

Ve 30.letech vrcholí kritika „klasické školy řízení. Pod heslem „Zapomněli jsme na 

člověka“ se začíná formovat nový směr -  škola „lidských vztahů“.

Vznik této školy je spojován s výzkumem faktoru zvyšování produktivity práce 

dělníku, jímž byl pověřen v r. 1924 profesor Harvardské university Elton Mayo. V závěrech 

výzkumu, který je znám jako Hawthornské experimenty, upozornil Mayo se 

spolupracovníky na vliv psychologických a sociálních aspektů (pocit odpovědnosti, 

mezilidské vztahy, styl řízení, možnost sebeuplatnění) na růst produktivity práce dělníku. 

Úspěch organizace a výkonnost pracovníků závisí na úrovni sociálních vztahů a pracovní 

spokojenosti. Člověk je tvor společenský -  jedná nejen podle své psychologické výbavy, ale i 

pod vlivem svého začlenění do skupinové struktury. V pracovní skupině se rozvíjí; přísná 

hierarchie podřízenosti je neslučitelná s jeho povahou. Při práci s lidmi je proto nutno

Vývoj názorů na řízení organizací a průzkum spokojenosti zaměstnanců (sociálního klimatu a firemní kultury) Daniel Červený
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přihlížet i k těm procesům sociálně psychologické povahy, které formují osobnost člověka. 

Jde o procesy sociální kontroly, socializace, soutěživosti atp.

Podle školy lidských vztahů jsou interpersonální vztahy nejdůležitějším motivačním 

faktorem, který je silnější než individuální zájmy pracovníků i než zájmy organizace.

2.6. Přístupy 60 -  70-tvch let

Tyto představy o organizaci nevytvářejí žádný jednotný proud, postavený na 

společných zásadách. Jediným pojítkem -  pomineme-li dobu vzniku -  je vlastně snaha nalézt 

univerzální princip, který umožní objasnit veškeré organizační dění, a víra, že působení 

organizací lze vysvětlit racionálně. V rámci tohoto úsilí pak nacházíme tříšť nejrůznějších 

přístupů, které staví na odlišných východiscích.

Bělohlávek tyto představy o řízení shrnuje do přístupu „KISS - Keep It Simple and 

Short (dbej, aby to bylo jednoduché a krátké). Tento přístup hledá jednoduchou podstatu, 

která snadno vysvětlí fungování organizací, jejich problémy a ukáže návod jak tyto problémy 

řešit. [Bělohlávek 1996: 38]

2.6.1. Obecná teorie systémů (Ludwig von Bertalanffy)

Řešil otázky vztahu systému a prostředí. Studoval biologické systémy a poznal jejich 

širší platnost. Tvrdil, že prostředí má zásadní význam pro fungování systému (interakce -  

zákazníci, dodavatelé, společnost a kultura)

Obecná teorie systému se dostala do manažerské praxe v době prudkého rozvoje 

ekonomiky a komunikačních prostředků v USA v 50.letech. Zdánlivé rozumné řešení určitých 

problémů vyvolávalo nezamýšlené a neočekávané potíže v jiných sférách, protože to by bylo 

řešení nesystémové. Obecná teorie systému umožnila předem modelovat zaváděné změny a 

zvažovat jejich možné důsledky.

2.6.2. Teorie „Z“ (Viliam Ouchi)

Od Bělohlávka se dovídáme, že „ztráta jednoznačného hospodářského prvenství 

Spojených států počátkem 70. let a prudký vzestup Japonska, ať už jde o obchod s automobily 

nebo o elektroniku, probudila v USA, ale i v jiných západních zemích, velký zájem o japonský 

přístup křížení. Objevují se vztahy přenášet prvky japonského řízení (kroužky jakosti, 

participace) do evropských (resp. amerických podmínek). Vzhledem k velikým kulturním 

rozdílům byly však výsledky zpočátku značně problematické. Později byly japonské prvky

Vývoj názorů na řízení organizací a průzkum spokojenosti zaměstnanců (sociálního klimatu a firemní kultury) Daniel Červený
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adaptovány vůči západním podmínkám a uplatnily se v pozměněné formě v řízení evropských 

firem. “ [Bělohlávek 1996: 43]

William Ouchi srovnával odlišnou kulturu amerických a japonských organizací. 

Americkou filozofii řízení nazval teorií „A“, japonský přístup teorií „J“ a spojením americké 

individuální odpovědnosti a kolektivního rozhodování vytvořil teorii „Z“ Snažil se o integraci 

toho nejlepšího z japonských a západních firem. [Ouchi 1983]

Vývoj názorů na řízení organizací a průzkum spokojeností zaměstnanců (sociálního klimatu a firemní kultury) Daniel Červený

Zaměstnání krátkodobé celoživotní dlouhodobé

Rozhodování individuální konsensualni konsensualni

Odpovědnost individuálni kolektivní individuální

Povyšování rychlé pomalé pomalé

Kontrola vnější, formální vnitřní, neformální vnitřní, neformálni

s formální mírou

Kariéra specializovana nespecializovana částečně

specializovana

(Bělohlávek, 1996, s.44)

2.7. Moderní názory

V podtextu teorií řízení 60-70-tých let cítíme snahu vybudovat „velkou teorii“, která 

relativně jednoduchým způsobem dokáže vyložit všechny problémy jevu tak složitého, jako je 

organizace. Aplikace jednotlivých teorií do dnešní reality však dělá problémy -  nečekané 

změny v současném světě, překvapivé selhání zákonitostí, nemožnost spolehlivě zachytit 

chaotický běh událostí -  to vše odporuje jednoduchému chápání reality. Postmodernismus se 

snaží vyhnout všem zjednodušením, zpochybnit velké teorie, akceptuje složitost světa a 

podává vlastní řešení dílčích problémů. Přístupy 60-70-tých let byly postaveny na představě o 

„podobnosti“ organizací, na představě, že podstata organizací je shodná, že téměř shodné 

procesy probíhají v průmyslových, obchodních, výchovných či zdravotnických organizací. 

Organizace jsou však tak rozličné, vzájemně odlišné a hledání jakýkoliv atributů ztrácí smysl. 

[Bělohlávek 1996: 45]

2.7.1. Chaos (Tom Peters)

Tom Peters, ve své knize Zvládání chaosu ukazuje zdroje nejistoty v současnosti: 

v naší době nelze nic předvídat, nevíme jaká bude zítra cena zboží, nevíme, zda ochranářská 

opatření zítra neuzavřou některé hranice a nevyvolají tím zmatek v obchodě, neznáme 

nastávající konkurenty, nevíme odkud přijdou atd. V této nejisté a chaotické době je pro
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managery velmi těžké držet krok s konkurencí, přežít a být efektivní. Jestli chtějí tomu obstát, 

budou muset se vyrovnat s nejistotou a přijmout nový trend, který zdůrazňuje špičkovou 

jakost, odpovědnost, připravenost vůči změně, zkrácení inovačních cyklů. Tradiční nechuť ke 

změnám nahradit láskou k chaosu, brát chaos jako věc samozřejmou a učit se s ním zacházet, 

považovat jej za velikou konkurenční příležitost, nikoliv za nepříjemný problém.

2.8. Shrnutí

Mnohé podniky si stále ještě neuvědomují, že člověk je největším bohatstvím, které 

organizace má. V úspěšných firmách dnes kvalitní pracovní síla přestává být pouze 

nákladovou položkou, ale stává se jejím aktivem, kapitálem. Proto náboru, ale hlavně udržení 

kvalitní pracovní síly, musíme věnovat náležitou pozornost. Právě toto předpokládá věnovat 

nepřetržitou aktivitu v otázkách výběru, adaptace, hodnocení, odměňování a v rozvoji 

pracovní síly. Dříve se věřilo, že zaměstnanci jsou jako stroje, nevěnovala se jim velká 

pozornost a tím začaly vznikat problémy (především vyčerpání zaměstnanců, nárůstu 

vykořenění a odcizenosti práce a následné fluktuace), až za několik desítek let se přístup 

změnil, na zaměstnance se pohlíží v souvislosti s firemní loajalitou, adaptačními mechanismy, 

nastavováním motivačních systémů, systému odměňování a „zasvěcováním“ nových 

zaměstnanců do firemní kultury. Neexistuje žádný princip řízení, který by mohl být aplikován 

universálně. Mnohé přístupy k řízení v organizacích se používají dodnes, ale každý přístup je 

možné aplikovat pouze v určitých typech podniků nebo pouze na určité pracovní pozice 

(motivační systémy, systémy odměňování jsou odlišné pro různé pracovní pozice). K tomu, 

abychom mohli stále efektivně motivovat své podřízené je důležité znát názory zaměstnanců. 

Nejlepším nástrojem je průzkum spokojenosti zaměstnanců.

3. Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Byl proveden průzkum3) spokojenosti zaměstnanců ve firmě X v Ostravě. Průzkum 

probíhal od 2.9.2006 (zpracování projektu) do 31.12.2006 (předání zprávy o výsledcích 

průzkumu) - terénní sběr dat proběhl od 6-15.11.2006. Průzkum sledoval dva související, ale 

relativně samostatné cíle: získání informací o

• stavu sociálního klimatu ve společnosti

• míře akceptace hodnot firemní kultury zaměstnanci společnosti.

3) Průzkum znamená, že použitá metoda umožňuje - na rozdíl od ankety -  zobecnit výsledky šetření na celou 
populaci zaměstnanců. Hovořit o výzkumu by bylo možno, pokud by zjištěné poznatky byly ověřeny ještě jinou 
metodou. Např. vedle dotazníků i rozhovory, pozorováním apod.
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Zároveň požadoval, aby byl průzkum proveden jednoduchou, tzn. realizačně 

nenáročnou metodou a dále, aby z použitých ukazatelů umožňoval opakování průzkumu 

v budoucnosti tak, aby vznikly časové řady vývoje ukazatelů - podle požadavků periodických 

měření spokojenosti zaměstnanců v rámci systému řízení jakosti4).

Ve smyslu těchto požadavků byl průzkum zaměřen na.

• šetření spokojenosti zaměstnanců prostřednictvím setu ukazatelů, obsahujících 

všechny základní oblasti pracovního života zaměstnanců

šetření názorů zaměstnanců na hodnoty firemní kultury a jejich praktické 

uplatňování.

3.1. Teoretické pozadí průzkumu - sociální klima

Sociální klima v organizaci lze chápat jako pojem sloužící k objektivizaci sociálních 

vztahů ve formální organizaci a v neformálních vztazích. Tyto vztahy jsou jednak asociativní 

(podporující soudržnost organizace při realizaci jejich cílů) a jednak disociativní (narušující 

tuto soudržnost, vedoucí ke konfliktům). Sociální klima je výsledkem působení jak 

objektivních faktorů (např. pracovního prostředí, odměňování apod), tak i působení faktorů 

subjektivních (např. mezilidských vztahů v pracovních kolektivech, jednání nadřízených vůči 

podřízeným apod.)

Sociální klima v podniku má značný vliv na výkonnost podniku, protože zásadním 

způsobem ovlivňuje spokojenost zaměstnanců, jejich identifikaci s cíli podniku, vyjádřenými 

v podnikové strategii. Nelze je zkoumat přímo, ale studiem komplexu faktorů. 

Nejjednodušším způsobem pro získání informací o základních momentech sociálního 

klimatu je měření spokojenosti zaměstnanců.

3.2. Teoretické pozadí průzkumu -  firemní kultura

Úspěch v novém zaměstnání závisí z velké části také na tom, zda nový zaměstnanec 

přijme za svou firemní kulturu podniku. Ta nepřímo ovlivňuje atmosféru ve firmě, styl vedení 

i pracovní procesy. Ovšem co je to firemní kultura?

4) Systém řízení jakosti je obsažen v normě ISO 9000:2000 (ISO - International Organization for Standartizition 
je mezinárodní organizace pro vývoj a sjednocení standardů. Byla založena v roce 1947 jako síť národních 
institutů pro normalizaci s centrálním sekretariátem v Ženevě. Hlavní činnosti je vývoj technických norem. 
Národním zástupcem v ISO za Českou republiku je Český normalizační institut.) ISO 9000:2000 uvádí zásady 
a základy managementu kvality, popisuje, čeho se tato řada norem týká a uvádí základní definice termínů pro 
použití v organizaci. Podle Prof. Ing. Růženy Petříkové, CSc., z TU-VŠB, která se podílí na tvorbě a realizaci 
ISO norem v ČR, norma ISO 9000:2000 ukládá držitelům této certifikace provádět průzkumy spokojenosti 
zaměstnanců.
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Z knihy Firemní kultura od lana Brookse se postupně dozvídáme její povahu a povahu 

jednotlivých aktérů: „Kultura je  společným jevem a v případě firemní kultury se toto sdílení 

koná na úrovni organizace. Jednotlivci v kidtuře se liší, a to je  nejméně do jisté míry 

produktem rozdílnosti povah. Kultura může vést k tomu, že jedna skupina lidí se chová, myslí, 

a dokonce vypadá jinak než druhá. Tyto skupiny mohou mít rozdílné názory, rozdílné hodnoty 

a rozdílnou interpretaci věcí okolo sebe. [Brooks 2003: 216-217]

Firemní kultura, to jsou základní hodnoty, normy a obecná pravidla, která ve firmě 

vládnou. Tyto hodnoty určují vedoucí pracovníci a tím dávají najevo, jak spolu mají jednat 

všichni zaměstnanci. Pokud například podnik obecně vychází z názoru, že zaměstnanci chtějí 

podávat výkony, vede to k atmosféře důvěry a svobody a jednotliví pracovníci mají pak velké 

pole působnosti pro uskutečnění svých nápadů a kreativní řešení pracovních úkolů. Naopak 

panuje-li ve firmě přesvědčení, že jsou zaměstnanci spíš líní a nesamostatní, je zavedeno 

mnoho kontrolních mechanismů. Důsledkem takového názoru je princip řízení zadej a 

kontroluj.

K firemním hodnotám může patřit třeba úcta k životnímu prostředí. Projevuje-li se to 

důsledným tříděním odpadu na pracovištích, pak už nehraje roli, je-li taková zásada někde 

napsaná nebo ne. Odpovídající chování je očekáváno automaticky od všech zaměstnanců i 

jimi samotnými. Totéž platí i pro nevyslovená pravidla jako jsou zásady oblékání nebo fakt, 

že porady začínají vždy přesně. Takové zásady jsou většinou pouze neoficiální. Pro nového 

zaměstnance je nezbytné co nejdříve začít rozlišovat mezi tím, co hlásají firemní věstníky a 

tím, jaká jsou skutečná pravidla každodenního jednání a soužití zaměstnanců.

Tedy jinými slovy: podstatou firemní kultury jsou uznávané hodnoty a normy, 

podle kterých se lidé chovají. Identifikace myšlení a jednání zaměstnanců v tomto smyslu 

umožňuje stanovit, které hodnoty a normy jsou již v životě firmy zakotveny a které je nutno 

posilovat.

To lze -  v hrubých rysech -  zjistit šetřením názorů zaměstnanců na hodnoty a normy, 

které vedení firmy pokládá za model firemní kultury a zároveň šetřením názorů, zda se 

v praxi uplatňují.

Vrcholový management vytvořil osmero hodnot a norem firemní kultury, podle 

kterých se mají lidé chovat ve firmě X (osmero hodnot je uvedeno v příloze -  obr. 1). Tyto 

hodnoty byly podrobeny průzkumu.
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3.3. Způsob provedení průzkumu

Průzkum byl proveden šetřením výběrovým (nikoliv vyčerpávajícim), technikou 

anonymního dotazníku, tak aby se šetření zúčastnilo 50% zaměstnanců (ve výběrovém 

vzorku jich celkem bylo 426) (podle požadavku objednatele.) přítomných na pracovištích.

Zaměstnanci vyplňovali dotazníky hromadně, po skupinách, na konci či na začátku 

směny, průměrně okolo 20 minut, za účasti řešitelů, kteří zaměstnance instruovali.

Sběr dat (prostřednictvím dotazníků) proběhl od 6. do 15.11.2006 ve formě 7 akcí, 

vždy při střídání noční a ranní, resp. ranní a odpolední směny, vesměs v prostředí 

společenského sálu firmy X.

Do výběrového vzorku byla zahrnuta vždy celá směna, která byla přítomná na 

pracovišti.

3.3.1. Struktura zaměstnanců ve firmě X 

Struktura zaměstnanců podle provozů a typu profese zaměstnanců:

(Listopad 2006)

Provoz
Zaměstnanců

celkem

Typ profese: Výběrový

souborTHP: Dělník:
Kód Název Počet: Podíl:

(%)

Poč. Podíl:

(%)

Poč. Podíl:

(%)

Podíl:

(%)
100 Správa 163 19,8 89 54,6 74 45,4 20
440 Velký

Mannesmann 247 30,0 21 8,5 226 91,5 30
450 Malý

Mannesmann

223 27,1 17 7,6 206 92,4 27

470 Špalkárna6) 57 6,9 6 10,5 51 89,5 7
490 Údržba 134 16,2 14 10,4 120 89,6 16

Celkem: 824 100 147 17,8 677 82,2 100

5) Relativně malý podíl zaměstnanců v provozu „Špalkáma“ neumožní provádět statistické operace uvnitř
příslušného výběrového podsouboru.
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Struktura zaměstnanců podle pohlaví:
(Listopad 2006)

Pohlaví: Počet: Podíl: (%)

Muži: 647 78,5

Zeny: 177 21,5

Celkem: 824 100

Struktura zaměstnanců podle věku:

(Listopad 2006)

Věk (let): Počet: Podíl: (%)

-30 124 15,0

3 1 -5 0 462 56,1

51 + 238 28,9

Celkem: 824 100

Odhad věkového průměru : 42,6 let

3.4. Průběh terénního šetření

Většina dotazníků byla odevzdána řádně vyplněných -  co do vyjádření spokojenosti 

i názorů na firemní kulturu. Žádný dotazník nemusel být ze zpracování vyřazen. Celkem 

bylo získáno 426 vyplněných dotazníků.

Při šetření nastaly následující dílčí komplikace:

• Přes ujišťování o anonymitě průzkumu 4 -  7% účastníků průzkumu neuvedlo některé 

identifikační znaky (typ profese, věk, pohlaví). Znak „provoz“ byl v těchto případech 

doplněn podle homogenity skupiny účastníků.

• Zcela ojediněle se jedinci (při prezentaci) snažili účast v průzkumu odmítnout, 

s poukazem na to, že „takové ankety se už konaly a nic se nezměnilo“. Jejich názor se 

podařilo zvrátit.

• Jednotná forma dotazníku (pro všechny kategorie zaměstnanců) si vyžádala „střední 

nasazení“ náročnosti použitých pojmů. Zejména na pojmy náročnější (abstraktnější) 

menší část dělníků nereagovala -  2% ukazatelů spokojenosti nebylo vyplněno.

3.5. Reprezentativnost výsledků průzkumu

Reprezentativností se rozumí shoda struktur základního a výběrového souboru, tzn. 

osazenstva společnosti a účastníků průzkumu. Příslušná srovnání ukazují, že bylo dosaženo
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vysoké míry této shody. Podle grafu la až le (v příloze) je výběrový soubor reprezentativní, 

tzn. výsledky průzkumu lze vztáhnout na celou populaci firmy X, když odchylky 

v jednotlivých ukazatelích dosahují maximálně 6 %.

3.6. Jakým způsobem bylo měření spokojenosti zaměstnanců provedeno?

Zaměstnanci posuzovali celkem 30 ukazatelů (faktorů) různých stránek pracovního 

života (např. pracovní prostředí, můj vztah k firmě, možnosti růstu a vzdělávání apod.) ve 

firmě X. Formulace ukazatelů byla uzpůsobena tak, aby jí porozuměly všechny skupiny 

zaměstnanců. (Byly zvoleny takové faktory, které jsou obecně platné pro všechny provozy 

firmy, pro dělníky, technickohospodářské a administrativní pracovníky i pro vedoucí 

zaměstnance.)

3.7. Jak jsou zaměstnanci ve firmě X celkově spokojeni?

Míru své spokojenosti účastníci průzkumu vyjádřili pomocí pětibodové škály: 1 = 

„velmi spokojen(a)“, 2 =„spokojen(a)“, 3 = „tak napůl“, 4 = „spíše nespokojen(a)“ a 5 = 

„velmi nespokojen(a)“. Na grafu 2 (v příloze) vidíme celkovou spokojenost zaměstnanců.

Vezmeme-li v úvahu všechna možná vyjádření -  hodnocení (tzn. 12 780) pak platí, že 

přesně ke třetině z nich vyjádřili respondenti příznivé stanovisko -  jsou „spokojeni“ a 

s necelou další třetinou (30%) jsou spokojeni „tak napůl“ . Přičteme-li k těmto výsledkům 

ještě 7,2% odpovědí vyjadřujících „velmi spokojen(a)“ znamená to, že 70,5% všech 

ukazatelů posuzovaných 426 respondenty bylo zhodnoceno příznivě nebo alespoň 

průměrně. Zbývajících necelých 30% znamená „spíše nespokojenost“ a „velkou 

nespokojenost“.

Průměrný stupeň spokojenosti v celém souboru vyjádření je 2,9.
To znamená, že zaměstnanci jsou s podmínkami práce ve firmě převážně spokojeni 
průměrně s nepatrnou tendencí k lepším, než horším hodnocením.

Vývoj názorů na řízeni organizací a průzkum spokojenosti zaměstnanců (sociálního klimatu a firemní kultury) Daniel Červený

3.8. Spokojenost zaměstnanců podle aritmetických průměrů počtů
odpovědí 1 - 5

Aritmetické průměry rozložení odpovědí na škálách [od 1= velmi spokojen(a) po 5 = 

velmi nespokojen(a)] přehledně vyjadřují rozdíly v hodnocení spokojenosti u jednotlivých
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faktorů. Čím je hodnota aritmetického průměru nižší, tím je spokojenost zaměstnanců 

s daným faktorem vyšší.

Faktory, s nimiž je vyjádřena neivvšší spokojenost
(Aritmetické průměry četností tříd 1 -  5, seřazeno od nejvyšší míry spokojenosti)

Pořadí

Faktor
(názvy v plném znění textu -  jak byly uvedeny v dotazníku) Index7) Směrodatná

odchylka

1. To, jak si rozumím se svými spolupracovníky 2,0 0,798

2. Celková pracovní morálka na mém pracovišti, to, jak 

se kolegové snaží 2,2 0,809

3. Hospodářské výsledky -  perspektiva firmy 2,3 0,735

4. Pověst firmy -  kvalita našich výrobků 2,3 0,757

5. Bezpečnost práce, prevence úrazů 2,4 0,914

6. Zdravotní péče podniku o zaměstnance 2,4 0,859

7. To, jak se mnou jedná můj vedoucí 2,5 1,081

Faktory, s nimiž je vyjádřena nejvyšší míra nespokojenosti
(Seřazeno od nejvyšší míry nespokojenosti -  podle hodnot aritmetických průměrů.)

Pořadí

Faktor
(názvy v plném znění textu -  jak byly uvedeny v dotazníku) Index7) Směrodatná

odchylka
1. Závodní stravování (kvalita, množství, cena) 4,2 0,871

2. To, když porovnám můj výdělek s podobným pracovním 

zařazením v jiných firmách (jak to znám z doslechu)

4,0 0,972

3. Výše mojí mzdy 3,9 0,960

4. Podmínky na mém pracovišti (prašnost, teplo, hluk apod.) 3,6 1,034

5. Úroveň hygienických zařízení (šatny, sprchy, WC) 3,5 1,292

6. Nakolik vím, jakou mám v podniku budoucnost -  osobní 

výhled

3,4

0,952

7. Starost naší firmy o nás, o zaměstnance, řešení našich 

potřeb a připomínek

3,3

0,927

8. Jak jsem informován(a) o dění v podniku 3,2 0,980

61 Index na bázi váženého aritmetického průměru
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U ostatních faktorů byla (měřeno aritmetickým průměrem hodnot odpovědí) 

vyjádřena střední míra spokojenosti.

3.9. Index spokojenosti zaměstnanců ve firmě X

Index spokojenosti8) může nabývat hodnoty od +1 (všichni respondenti s faktorem 

velmi spokojeni) do -  1 (všichni respondenti velmi nespokojeni). Výhodou indexu 

spokojenosti je možnost racionálního srovnávání s výsledky dalších šetření spokojenosti 

v časovém vývoji, event, při srovnatelně koncipovaných ukazatelích s výsledky v jiných 

společnostech. „Naměřený“ celkový index spokojenosti zaměstnanců firmy x má 

celkovou hodnotu kladnou: + 0,13. U jednotlivých faktorů se výrazně liší, v intervalu od -

0,77 do + 0,75.
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Pořadí faktorů podle indexu spokojenosti

Největší spokojenost Největší nespokojenost

Faktor Index Poř. Faktor Index

To, jak si rozumím se svými 
spolupracovníky

+0,7
5

1. Závodní stravování 
(kvalita, množství, cena) 0,77

Celková pracovní morálka na mém 
pracovišti, to, jak se kolegové snaží

+0,6
5

2. To, když porovnávám můj 
výdělek s podobným v jiných 

firmách 0,62

Hospodářské výsledky 
-  perspektiva firmy

+0,6
0

3. Výše 
Mé mzdy 0,56

Pověst firmy 
-  kvalita našich výrobků

+0,6
0

4. Podmínky na mém pracovišti 
(prašnost, teplo, hluk apod.) 0,38

Zdravotní péče 
podniku o zaměstnance

+0,5
4

5. Úroveň hygienických zařízení 
(šatny, sprchy,WC) 0,29

Bezpečnost práce, 
prevence úrazů

+0,5
2

6. Starost naší firmy o nás, o 
zaměstnance, řešení našich potřeb 

a připomínek 0,24

To, jak se mnou jedná 
njůj vedoucí

+0,4
0

7. Nakolik vím, jakou mám 
v podniku budoucnost -  osobní 

výhled 0,24

Index spokojenosti se konstruuje pomocí součtu hodnot odpovědí vyjadřujících míru spokojenosti s daným 
faktorem. Odpovědím vyjadřujícím spokojenost se přiřazují znaménka kladná, odpovědím vyjadřujícím 
nespokojenost záporná. Uvedený součet se dělí počtem respondentů, kteří daný faktor posoudili (tzn., že se 
nebere do úvahy „neuvedeno“). Index nabývá hodnoty od -1,0 (největší možná nespokojenost do +1,0 (největší 
možná spokojenost). Odpovědi 3 („tak napůl“) se nezohledňují.
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3.10. Shrnutí poznatků o průzkumu sociálního klimatu

Podle výsledků reprezentativního měření spokojenosti zaměstnanců ve firmě X je 

většina z nich celkově spokojena, nebo alespoň spokojena částečně. Projevy 

nespokojenosti jsou celkově v menšině 27%, z toho jen 11% výroků k různým stránkám 

pracovního života bylo „velmi nespokojen(a)“.

Typem celkově více spokojeného zaměstnance je technicko — hospodářský 

pracovník, působící v provozech Správa a Špalkárna. Je více spokojen především 

s pracovním prostředím, organizací práce a řízením a více se identifikuje s firmou. Poněkud 

častěji je to žena a zaměstnanec ve věku nad 50 let.

Typem méně spokojeného zaměstnance je dělník, pracuje v Údržbě, ve Velkém 

nebo Malém Mannesmannu a jeho menší spokojenost souvisí zejména s prostředím na 

pracovišti, úrovní hygienických zařízení, technickým vybavením pracoviště, organizací práce, 

pitným režimem, pocitem bezpečnosti při práci, spravedlivostí hodnocení jeho výkonů, 

režimem pracovní doby, úrovní informovanosti o dění v podniku a jeho možnostmi se k němu 

vyjadřovat. Je méně identifikován s firmou a má za to, že jeho možnosti účastnit se 

podnikového vzdělávání jsou omezené. Poněkud častěji je to mladší muž.

U faktorů, se kterými zaměstnanci vyjádřili největší spokojenost, jsou na prvních dvou 

místech faktory: „to jak si rozumím se svými spolupracovníky“ a „celková pracovní morálka 

na mém pracovišti, to, jak se kolegové snaží“. Je zřejmé, že neformální klima v pracovních 

skupinách je velmi dobré a je předpokladem pro efektivní týmovou práci. Pozitivním 

zjištěním je rovněž fakt, že zaměstnanci velmi oceňují perspektivu a pověst firmy na 

veřejnosti. Hrdost na firmu a její výsledky je jedním z významných motivačních faktorů, 

na kterých lze stavět loajalitu a růst výkonnosti. Pozitivně oceňované stránky práce ve 

firmě X doplňují péče o zdraví a bezpečnost. Takto se zaměstnanci vyjadřují především 

k bezpečnosti, přestože nároky na ni stále stoupají, a jsou často předmětem kritiky řadových 

zaměstnanců (její vysoká náročnost). Je zřejmé, že oceňujícím postojem dali respondenti 

najevo, že si uvědomují její význam a uznávají, že společnost o tyto důležité záležitosti 

vzorně pečuje.

U faktorů, se kterými zaměstnanci vyjádřili největší nespokojenost, jsou na prvních 

třech místech tyto: „závodní stravování (kvalita, množství, cena)“, „to, když porovnám můj 

výdělek s podobným pracovním zařazením v jiných firmách (jak to znám z doslechu)“ a 

„výše mé mzdy“. Vzhledem k tomu, že nefigurují na prvním místě ve vyjádření 

nespokojenosti faktory vztahující se ke mzdám (jak by odpovídalo standardním výsledkům

Vývoj názorů na řízeni organizací a průzkum spokojenosti zaměstnanců (sociálního klimatu a firemní kultury) Daniel Červený
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v jiných společnostech, které rovněž měří spokojenost zaměstnanců) a zároveň úroveň indexu 

spokojenosti u „stravováni“ je výrazně nižší, než u ukazatelů vztahujících se ke mzdám , je 

nanejvýš oprávněné tvrdit, že se v současnosti celá oblast stravování ve firmě X nachází „v 

krizi“. Řešeni oblasti stravování bude zřejmě muset figurovat na prvním místě. Větší míra 

nespokojenosti zaměstnanců při srovnávání své mzdy než při posuzování její samotné výše se 

rovněž vymyká standardním výsledkům z jiných společností. Je zřejmé, že zaměstnanci 

intenzívně své výdělky srovnávají a je na vedení společnosti, aby se zabývalo reálnou 

argumentací, která může tento negativní stav lepší komunikací „obrousit“.
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Na sociální klima v podniku působí celkově příznivě to. že většina zaměstnanců se
domnívá že :

• atmosféra v horizontálních vztazích (uvnitř pracovních kolektivů) je dobrá
• dobrá je i pracovní morálka
• firma prosperuje a má dobrou pověst
• má dobrý systém zdravotní péče a řízení bezpečnosti
• bezprostřední nadřízení se zaměstnanci jednají správně.

Nepříznivé vlivy na sociální klima maií:
• závodní stravování a s mzdová politika
• nepříznivé fyzické podmínky pracovního prostředí na některých pracovištích
• nízká úroveň hygienických zařízení na řadě pracovišť
• nízká úroveň informovanosti o dění v podniku a související zpětné vazby (řešení 

připomínek)
• nejasnosti v představách zaměstnanců o jejich osobních pracovních výhledech.

3.11. Názory zaměstnanců firmy X na firemní kulturu

Ve firmě X je formulováno 8 zásad firemní kultury9). Jsou prezentovány tak, aby se 

s nimi mohli zaměstnanci seznámit, přijmout je za své a směrovat podle nich své reálné 

chování.

Zásadním požadavkem je, aby zaměstnanci zásadám rozuměli a aby si dovedli 

představit, co se pod jednotlivými velmi stručnými vyjádřeními „skrývá“. Jedině tak lze 

předpokládat, že zásady budou také naplňovány.

Zásady firemní kultury jsou napsány na straně 14.8)
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Část průzkumu, věnovaná firemní kultuře, byla zaměřena na zjištění:

1) Za jak důležité považují zaměstnanci jednotlivé zásady firemní kultury (měřeno 

na tříbodové škále: „velmi důležité“, „méně důležité“ a „nedůležité“) a jak jednotlivým 

zásadám rozumějí (měřeno event, vyjádřením „nevím, nerozumím tomu“, případně 

„neuvedeno“). Všech 8 zásad firemní kultury bylo v dotazníku otištěno tak, jak jsou 

zaměstnancům prezentovány.

2) Jak se jednotlivé zásady podle názoru zaměstnanců projevují v praktickém životě, 

v chování lidí ve firmě X. Pro tento účel byly jednotlivé zásady transponovány do 

vyjádření, která zachycují realizační podobu zásady -  její projev v konkrétním chování. 

Respondenti se pak vyjadřovali, že lidé se takto chovají: „vždy, většinou ano“, „někdy 

ano, jindy ne“, „málokdy, nikdy“. Fakt, že zásadě a jejímu průmětu do reálnému chování 

nerozumí nebo neumějí posoudit chování lidí kolem sebe, je de facto vyjádřen 

v kategorii „neuvedeno“.

3.12. Jaký vvznam přikládají zaměstnanci zásadám firemní kultury a iak
jim rozumějí?

Podle očekávání : většina zaměstnanců zásadám firemní kultury1 firmy X rozumí 

a všechny je pokládá za velmi důležité.
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Význam zásad firemní kultury pro zaměstnance
(Podíly odpovědí "Toto já pokládám za velmi důležité", zkrácené texty zásad)

Dodržování slova 

Otevřenost komunikace 

Pracoviště = vizitka 

Podporování týmovosti 

Podpora vzdělávání 

Zákaznický přístup 

Tolerance omylů 

Inovativnost 

CELKEM

= 185% 

= 182% 

=181%  
=3 79%

□ 77% 

173%

163% 

162%

175%

Tvůrcům zásad se podařilo vystihnout ty, které i samotní zaměstnanci považují 

za stěžejní pro svou práci a potažmo i pro optimální fungování firmy.

Největší význam přikládají zaměstnanci zásadám:

• „Dodržuj dané slovo, buď důsledný v plnění dohod!“ (85% zaměstnanců)

• „Mluv s každým otevřeně a srozumitelně! Komunikuj!“ (82%)
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• „Tvé pracoviště je tvá vizitka.“ (81%)

• „Posiluj týmovou práci!“ (79%)

• „Podpoříme tě při vzdělávání a osobním růstu.“ (77%).

Poněkud nižší míru největší významnosti přikládají zaměstnanci zásadám:

• „Omyly při hledání nového jsou tolerovány!“ (63%)

• „Přinášej nápady, zlepšuj, inovuj!“ (62%)

• „Každé následující pracoviště je tvůj zákazník!“.(73%)

Obvyklou bariérou formování firemní kultury ve společnostech bývá to, že lidé vlastně 

nevědí, co stanovené principy -  zásady znamenají. To není případ firmy X.

Neporozumění zásadám firemní kultury („nevím, nerozumím tomu“) se projevilo 

pouze u 2 % z celého souboru příslušných odpovědí. Další 3% ovšem tvoří kategorie 

„neuvedeno“, což lze částečně přičíst faktu, že pasáž o firemní kultuře byla zařazena 

v závěrečné části dotazníku, které účastníci průzkumu věnovali menší pozornost.

3.13. Jak zaměstnanci vidí uplatňování zásad firemní kultury 

v reálném chování svých spolupracovníků?
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Uplatňování zásad firemní kultury v praxi bylo šetřeno prostřednictvím baterie výroků 

ilustrujících příklady pracovního chování zaměstnanců.

Jak bylo šetřeno úplat ňování zásad firemní kultury v praxi
Zásada firemní kultury Charakteristika chování (v dotazníku)

Mluv s každým otevřeně 
a srozumitelně! Komunikuj!

Lidé jsou k sobě navzájem otevření, 
nebojí se říkat své názory

Dodržuj dané slovo, 
buď důsledný v plnění dohod!

Když se něco slíbí, 
Tak to platí a dodrží se to

Posilu j týmovou práci! Naše parta (kolektiv) táhne za jeden provaz
Každé následující pracoviště 

je tvůj zákazník.
K pracovištím, kterým předáváme výrobky k dalšímu 
zpracování, se chováme jako k našim zákazníkům (to 

znamená, že se jim snažíme vyjít vstříc a jejich 
požadavky bereme vážně)

Přinášej nápady, zlepšuj, 
inovuj!

Lidé přicházejí 
s nápady na zlepšení

Omyly při hledání nového 
jsou tolerovány!

Když se zkouší nová věc a někdo něco pokazí, 
tak je pro to pochopení -  není za to trestán

Podpoříme tě při vzdělávání 
a osobním růstu.

Kdo má zájem se vzdělávat, 
má pro to v naší firmě možnosti

Tvé pracoviště je tvá vizitka. Na pracovištích je pořádek

Účastníci průzkumu byli v dotazníku vyzváni k tomu, aby se k těmto příkladům 

pracovního chování vyjádřili: „A nyní napište, jak to vypadá ve skutečnosti u Vás, na Vašem
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pracovišti“. Měli 3 možnosti odpovědí u předtištěných charakteristik: 1 = „vždy, většinou 

ano“, 2 = „někdy ano, jindy ne“, 3 = „málokdy, nikdy“.

Na základě celého souboru všech vyjádření o uplatňování zásad firemní kultury lze 

konstatovat, že nejvíce převládá přesvědčení, že tyto zásady se někdy uplatňují, jindy ne.

Vývoj názorů na řízení organizací a průzkum spokojenosti zaměstnanců (sociálního klimatu a firemní kultury) Daniel Červený

Uplatňování zásad firemní kultury
(soubor všech odpovědí)

Vždy, většinou ano 

Někdy ano, jindy ne 

Málokdy, nikdy 

Neuvedeno

Výsledek lze hodnotit jako pozitivní, protože zásady firemní kultury jsou ve firmě 

nastaveny náročně a jednoznačně a dospět k jejich 100% naplňování nemůže být krátkodobá 

záležitost, tak jako to ostatně není při zdokonalování firemní kultury nikde.

Zaměstnanci posuzují uplatňování jednotlivých zásad firemní kultury velmi 

rozdílně Mezi nejvíce a nejméně uplatňovanou zásadou je propastný rozdíl o hodnotě 62% .

Uplatňování zásad firemní kultury
(Údaje v %, zaokrouhleno, kat. "neuvedeno" zanedbána.

Zákaznický přístup 

Posilování týmovosti 

Pracoviště = vizitka

□  Vždy □  Někdy ■  Nikdy

Tolerance omylů 

Podpora vzdělávání 

Dodržování slova 

Otevřená komunikace 

Inovativnost 

CELKEM

75 --------------
■ w ra ..... 201 ři

1 —....  i”......... j z ----------- ■
1

—----------- J T
r

1 - t í - -------------- H'
L- . I

—T-r-------------
1:o

F Y
h  i;RtmZUI— ■-------------

62
60

------------- Z ?  ľI --- --------36 ■ ■ i  ■ 49

Nej intenzivněji (tzn. s nejvyšší četností odpovědí „vždy, většinou ano“) je 

uplatňována zásada „zákaznického přístupu“, 75% zaměstnanců je o tom přesvědčeno a 

naopak jen 2% si myslí, že tato zásada se nenaplňuje nikdy. To je pro prosperitu firmy 

v tržním prostředí velmi příznivé.

Výrazně nejnižší intenzitu reálného naplňování má zásada „otevřená komunikace“ 

(20% „vždy, většinou ano“) a „inovativnost“ (13% „vždy, většinou ano“).
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Tvrzení, že některé zásady firemní kultury se na pracovištích účastníků v praxi neuplatňují 

(vůbec, nebo málokdy) se nej častěji týkají toho, kdy:

• Lidé přicházejí s nápady na zlepšení (22 % negativních odpovědí)

• Kdo má zájem se vzdělávat, má pro to v naší firmě možnosti (20 %)

• Když se něco slíbí, tak to platí a dodrží se to (15 %)

• Když se zkouší nová věc a někdo něco pokazí, tak je pro to pochopení -  není za to 

trestán (11%).

Žádná z těchto zásad firemní kultury není v reálném chování porušována masově, 

avšak jejich seznam představuje oblasti, kterým je třeba dále věnovat zvýšenou pozornost. 

Vysvětlovat je, získávat zaměstnance pro jejich uplatňování - ať již v celkovém klimatu 

společnosti nebo cíleně k jednotlivým skupinám zaměstnanců.

3.14. Shrnutí poznatků o průzkumu firemní kultury

Výsledky dosažené při šetření názorů zaměstnanců na význam zásad firemní kultury a 
jejich uplatňování je celkově možné posuzovat velmi pozitivně:
=> hodnoty jsou akceptovány,
=> lidé jim v převážné míře rozumí,
=> hodnoty se ve velké míře promítají do reálného chování,
=> nejčastěji u toho, co je základním atributem chování se v tržním 

hospodářství -  v zákaznickém přístupu.

Rozdíly, které existují v hodnocení významu, chápání i uplatňování zásad firemní 

kultury jednotlivými skupinami, jsou málo významné.

Formování firemní kultury je dlouhodobý a náročný proces, jehož rozhodujícím 

činitelem je působení „shora“ -  příkladem. Firma X má ve svých „zásadách“ dobrý základ 

komplexnějšího modelu firemní kultury, který bude určitě dopracováván, tak, jak 

budoucnost přinese další požadavky na chování zaměstnanců.

3.15. Vyhodnocení dosažených cflů průzkumu -  možnosti yyužití výsledků

Cílem průzkumu bylo zjištění stavu sociálního klimatu ve společnosti 

prostřednictvím měření spokojenosti zaměstnanců a získání prvotních informací o míře 

akceptace hodnot firemní kultury zaměstnanci společnosti. Jestliže by získané poznatky byly

25



věrohodné, bylo by možno je použít pro další rozvoj koncepce práce s lidmi i jako podněty ke 

konkrétním opatřením.

Prvým předpokladem dosažení stanovených cílů průzkumu byla tedy věrohodnost 

jeho výsledků. Věrohodnost výsledků průzkumu zaručuje to, že. průzkumu se zúčastnili 

téměř všichni zaměstnanci, kteří byli vybráni do výběrového souboru a kteří byli v době 

konání průzkumu přítomni na pracovišti -  to znamená, že byly podchyceny názory všech 

skupin (útvary, provozy, muži, ženy, různé věkové skupiny, dělníci, techničtí a 

administrativní pracovníci) v dostatečném a representativním zastoupení a také to, že terénní 

sběr údajů byl díky péči personálního útvaru ve spolupráci s vedením jednotlivých pracovišť 

zorganizován tak, aby vyplňování dotazníků zaměstnanci probíhalo transparentně a nebylo 

ovlivňováno žádnými zkreslujícími zásahy.

Naplněn byl rovněž další cíl průzkumu -  zmapovat (změřit), jak jsou zaměstnanci 

spokojeni s jednotlivými stránkami pracovního života ve firmě X. a zároveň vytvořit 

předpoklad pro následná další šetření.

Výraznou spokojenost zaměstnanci vyjádřili s důležitými momenty života a vývoje 

společnosti: Mimořádně silně jsou lidé spokojeni se sociálními - vztahovými faktory ve 

svých pracovních skupinách („To, jak si rozumím se svými spolupracovníky“, „Celková 

pracovní morálka na mém pracovišti, to, jak se kolegové snaží“), což je všeobecně 

považováno za výrazný motivační faktor. Výrazná je i spokojenost, se kterou zaměstnanci 

oceňují perspektivu a pověst firmy na veřejnosti.

Projevy nespokojenosti jsou na jedné straně pro vedení společnosti zavazující, ale na 

druhé straně znamenají trvalou výzvu pro všechny vedoucí zaměstnance aby pokračovali 

ve vysvětlování ledem, že perspektiva a pověst firmy je závislá také na nich -  na jejich 

výkonnosti, zodpovědnosti, na akceptaci podmínek, ve kterých musí firma X fungovat, i na 

přijetí různých omezení (např. ve mzdovém vývoji).

Kritickými faktory spokojenosti zaměstnanců a tím i sociálního klimatu ve firmě X 

jsou oblasti stravování a peněžní motivace.

V oblasti stravování je sice možné oprávněně předpokládat, že se jedná o situační 

výkyv, který je dán změnami ve stravenkovém systému. (Výhrady zaměstnanců se ale zdaleka 

netýkají pouze problematiky stravenek.). Jestliže ke stravování vyjádřilo svou nespokojenost 

více než 4/5 zaměstnanců (napříč všemi skupinami) a jestliže tento faktor „předstihl“ i 

okolnosti finančního ohodnocení (a to výraznou měrou), je zřejmě nutný okamžitý zásah (ať 

již v podobě reálné změny důsledného vysvětlení nutnosti současného stavu.

Vývoj názorů na řízení organizací a průzkum spokojenosti zaměstnanců (sociálního klimatu a firemní kultury) Daniel Červený
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Druhý kritický bod je nespokojenost se srovnatelností výdělku s podobným 

pracovním zařazením v jiných firmách a s vlastní výší mzdy. Je sice už ověřenou zkušeností, 

že lidé se při měření spokojenosti všude vyjadřují k finančnímu ocenění s největší kritičností, 

ale přesto není možné taková stanoviska opomíjet.

V praxi některých společností je již vyzkoušen jeden z účinných prostředků, kterým je 

diskuse se zaměstnanci o mzdovém systému a vysvětlování jednak omezení, která společnost 

ve mzdové politice má (legislativní, daňová, tržní apod), ale také možností, kterými mohou 

lidé své finanční ohodnocení zlepšit (zvyšování kvalifikace, rozšiřování pracovní náplně 

apod.) Za vhodnou formu pro přípravu na diskuse a vysvětlování jsou považovány semináře 

se skupinami tvořenými všemi vedoucími zaměstnanci (od mistrů počínaje) tak, aby právě oni 

byli „nositeli“ znalostí o souvislostech mzdových systémů a zároveň, aby je uměli 

komunikovat svým podřízeným.

Klíčovými poznatky o firemní kultuře firmy X jsou, že:

• většina zaměstnanců zásadám firemní kultury firmy X rozumí a všechny je

pokládá za velmi důležité,

• ale podle názorů zaměstnanců je praktické naplňování jednotlivých zásad 

značně různé.

Při komunikaci zásad firemní kultury a „osvětových aktivitách“, které zásady lidem 

přiblíží -  nejlépe praktickými příklady -  je nutno preferovat ty, které zatím zcela 

jednoznačným porozuměním nedisponují: „Omyly při hledání nového jsou tolerovány“ a 

„Každé následující pracoviště je tvůj zákazník!“

V praxi jsou -  podle názorů zaměstnanců -  nejméně realizovány zásady:

• „Přinášej nápady, zlepšuj, inovuj!“,

• „Mluv s každým otevřeně a srozumitelně! Komunikuj!“,

• „Podpoříme tě při vzdělávání a osobním růstu“,

• „Dodržuj dané slovo, buď důsledný v plnění dohod!“

Stoprocentní naplňování zásad firemní kultury -  resp. jejich úplné promítnutí do 

každodenního chování všech zaměstnanců je nedostižitelným ideálem. Nemůže být 

krátkodobou záležitostí. Je třeba bezodkladně zpracovat „akční plán“ sestávající se 

z nástrojů (a jejich použití), kterými se principy firemní kultury budou účinněji uvádět 

„do života“.
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Principy firemní kultury by měly najít své průměty zejména v procesech výběru a 

přijímání nových zaměstnanců, v hodnocení výkonnosti a pracovního chování lidí, 

v plánování a realizace vzdělávání, v motivačních systémech a aktivitách.

Hlavními nositeli a reprezentanty zásad musí být vedoucí zaměstnanci na všech 

stupních řízení. Za odchylky od chování podle principů firemní kultury by měly být nastaveny 

sankce.

Soubor zásad firemní kultury představuje částečně otevřený systém. „Částečně“ 

znamená, že zásady by měly na jedné straně platit dlouhodobě (jinak je lidé nebudou brát 

vážně) a zároveň by měly být citlivě inovovány podle vývoje vnější i vnitřní situace firmy.

Provedením průzkumu měření spokojenosti zaměstnanců s různými stránkami 

pracovního života nastavila firma X první krok v poznávání vývoje názorů pracovníků na 

oblasti, které mohou mít motivační nebo naopak demotivační vlivy na celkovou výkonnost 

společnosti.

Tento první krok přinesl vedení společnosti od zaměstnanců jasný signál, že:

• zatím jsou celkově spíše spokojeni než nespokojeni (hodnota syntetického ukazatele 

je 2,9 z pětibodové škály, ve které je hodnota 3,0 považována za průměr)

• a že s různými stránkami svého pracovního života ve firmě X jsou zatím 

spokojeni ve velmi rozdílné míře, když index spokojenosti s jednotlivými ukazateli 

kolísá v rozmezí od -0,77 do +0,75 (index spokojenosti nabývá hodnot mezi -1 do +1, 

kdy s růstem kladných hodnot stoupá míra spokojenosti).

Zaměstnanci tím zároveň vyslali zprávu, že vedení postupuje pro zaměstnance celkově 

uspokojivým směrem a podporuje tak jejich výkonnost, ale že v některých oblastech je 

nezbytné založit a provést změny.

Hodnoty syntetického i dílčích ukazatelů spokojenosti by měly být sledovány 

vývojově a to v ročním intervalu, maximálně dvouletém. Je rovněž možné nastavit 

opakovaná měření nejen na základě pravidelného časového intervalu, ale také po provedení 

změn, které se sledovanými ukazateli pracovního života souvisejí.

Sledování a respektování tzv. „měkkých faktorů“ (jako je sociální klima, firemní 

kultura apod. (je rysem firmy s kvalitním řízením lidských zdrojů. Není to zázračný 

prostředek k řešení všech složitých problémů moderního managementu. Je ale -  jednoznačně 

-  podmínkou dynamiky úspěšné firmy, ve které se lidé identifikují sjejí strategií a způsoby 

realizace této strategie.
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4. Závěr

Musíme sí uvědomit, že řízení organizací je silně ovlivněno historickým kontextem. 

Pro vývoj managementu je charakteristický výrazný rozvoj systémového přístupu k řízení 

organizací, který nastal v 60.-70. letech. Každý systém fungující ve společnosti má určitou 

zpětnou vazbu. Pro řízení lidských zdrojů je důležitá povaha této zpětné vazby. Neřízená 

zpětná vazba (bez kontroly vedoucího) může znamená nárůst fluktuace, nemocnosti a 

důvodem přitom může být nepříznivé sociální klima nebo zhoršení neformálních sociálních 

vztahů, kvůli nepříznivé změně stylu řízení, například po příchodu nového managera s příliš 

autoritativním stylem řízení, kdy lidský faktor přestává být důležitý a prioritní je striktní 

plnění úkolů za každou cenu. Řízená zpětná vazba patří mezi nej důležitější nástroje 

personální politiky v podniku, jedná se především o systémy hodnocení a průzkumy 

spokojenosti zaměstnanců, které nám mohou pomoci odhalit příčiny nežádoucích jevů (jako 

například zvýšení fluktuace) nebo potvrdit účinnost zvolených nástrojů řízení lidských zdrojů 

a nové firemní kultury. Důležité také je uvědomit si, že neexistuje žádná univerzální teorie 

řízení, která by mohla být aplikována za všech okolností.

Průzkum spokojenosti zaměstnanců byl ve firmě X proveden po změně vlastníka 

poprvé. Výsledky šetření umožnily vyjádřit, se kterými oblastmi sociálního klimatu jsou 

zaměstnanci spokojeni a lze je využít k posílení jejich motivace a které oblasti představují 

dissatisfaktory, které je nutno intenzivněji řešit. Dále jsme zjistili, jakým způsobem jsou 

zaměstnanci vnímány hodnoty firemní kultury a jak tedy směrovat intervence k jejich přijetí.

Zaměstnanci musí být vhodnou formou informováni o výsledcích průzkumu 

s uvedením stanovisek, jak bude management jednotlivé problémové okruhy řešit a v jakém 

časovém horizontu, aby zaměstnanci věděli, že jejich názory jsou vedením společnosti 

akceptovány a že tyto průzkumy mají i v budoucnu smysl. Podle tzv. Hawthorských studiích 

Eltona Maya je důležité, aby zaměstnanci věděli, že se vedení společnosti zajímá o jejich 

potřeby (viz str. 8-9 -  škola lidských vztahů).

Výsledky průzkumu spokojenosti byly pro všechny zúčastněné zájmové skupiny 

(stakeholders) velmi překvapivé. Management si myslel, že největší nespokojenost bude 

především se stylem řízením a strukturou práce, pracovním prostředím a namáhavostí práce, 

ale největší nespokojenost se objevila v oblasti závodního stravování a výši mezd. 

Management byl velmi potěšen, že nová firemní kultura a přístup top managementu 

k zaměstnancům jsou hodnoceny buď pozitivně nebo nejsou zmiňovány jako rušivé. Dále 

vyšlo najevo, že neformální klima v pracovních skupinách je velmi dobré, a je předpokladem
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pro efektivní týmovou práci. Elton Mayo se svými spolupracovníky upozornil na význam 

sociálních vztahů a pracovní spokojenosti pro úspěch organizace a výkonnost pracovníků (viz 

str. 8-9 -  škola lidských vztahů).

Velmi překvapeni byli i odborářští funkcionáři, kteří očekávali mnohem tvrdší kritiku 

vedení podniku, neboť vycházeli z častých projevů nesouhlasu stejné skupiny nespokojených 

pracovníků. Výsledky průzkumu potvrdily oslabený vliv odborů, pouze otázka výše mezd 

zůstala odborářskou doménou.

Samotní dělníci byli také při prezentaci výsledků velmi překvapeni, neboť se 

domnívali, že budou horší. Sociální klima ve společnosti totiž doposud ovlivňovala hlasitá 

skupinka nespokojenců a vydávala názor menšiny za názor většiny.

I když výsledky průzkumu spokojenosti jsou příznivé, management by neměl „usnout 

na vavřínech“, ale na základě těchto výsledků oznámit všem zaměstnancům jaké podnikne 

kroky, na odstranění příčin nespokojenosti, a které podpoří rozvoj společnosti. Jestliže 

management tuto šanci nevyužije, tak podle zkušenosti z jiných firem, budou zaměstnanci 

v dalším průzkumu odpovídat vyhýbavě nebo zkresleně nebo budou volit přibližně středové 

hodnoty. „Naštěstí“ management zveřejnil výsledky průzkumu na všech pracovištích a 

veřejně slíbil zaměstnancům, že do září letošního roku zásadně změní systém stravování a 

zachová stravenky a dělníci budou pravidelně informování o dění v podniku na výrobních 

poradách, na nástěnkách a v podnikovém časopisu „Rourovák“. Vedení společnosti X se 

zavázalo snížit hlučnost největších zdrojů hluku a celkově pokračovat v modernizaci 

hygienických zařízení (WC, šaten, sprch apod.) Co se týče mezd top management rovnou 

prohlásil, že úroveň mezd je diktována mateřskou společností a může zaručit pouze jejich 

meziroční 5% růst.
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1. Mluv s každým otevřeně a srozumitelně. Komunikuj!
2. Dodržuj dane slovo, bud' důsledný v plněni dohod
3. Přinášej napady, zlepšuj, inovuj!
4 Omyly při hledáni nového jsou tolerovány!
5. Podpoříme tě při vzděláváni a osobním nistu.
6. Posiluj týmovou práci1
7. Tvé pracov iště je tvá v izitka.
8. Každé následující pracoviště je tvůj zákazník. obr. 1

Poznámka.________ ____________ ___________________________________________________________

9) Zde uvádím zkrácené texty hodnot a norem firemní kultury, protože jsou v takové podobě uvedeny 
v některých grafech a tabulkách (1. dodržování slova, 2. inovatívnost, 3. tolerance omylů, 4. podpora vzdělávání, 
5. posilování týmovosti, 6. pracoviště = vizitka, 7. zákaznický přístup)

Dotazník
Vážená paní, vážený pane,
prosíme Vás o vyplnění tohoto dotazníku. Ještě než jej začnete vyplňovat, přečtete si návod, 
který je na zvláštním listu. Děkujeme Vám.

Především chceme, abyste se vyjádřil(a), jak jste v naší společnosti 
spokojen(a).

Přečtěte si nejdřív všechny možnosti a teprve 
potom zakroužkujte čísla odpovědí!

S tím jsem

Velmi
spoko
jena)

Spoko
jena)

Tak
napůl

Spíše
nespo-

kojenía)

Velmi
nespo

kojenca)
1

MŮJ VZTAH K NAŠÍ FIRMĚ

2 Jistota zaměstnání, 
které zde mám 1 2 3 4 5

3 Starost naší firmy o nás, o zaměstnance, 
řešení našich potřeb a připomínek 1 2 3 4 5

4 Hospodářské výsledky 
-  perspektiva firmy 1 2 3 4 5

5 Pověst firmy -  
Kvalita našich výrobků 1 2 3 4 5

6
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

7 Pracovní doba 
-  směnnost -  přestávky 1 2 3 4 5

8 Prostředí 
na mém pracovišti (pořádek) 1 2 3 4 5

9 Technické vybavení mého pracoviště -
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nástroje pro mou práci 1 2 3 4 5
10 Podmínky na mém pracovišti (prašnost, 

teplo, hluk apod.) 1 2 3 4 5
11 Bezpečnost práce, 

prevence úrazů 1 2 3 4 5
12 Úroveň hygienických zařízení (šatny, 

sprchy,WC) 1 2 3 4 5
13 Přiměřená namáhavost 

mé práce 1 2 3 4 5
14 Závodní stravování (kvalita, 

množství,cena) 1 2 3 4 5
15 Zdravotní péče 

podniku o zaměstnance 1 2 3 4 5
16 Poskytování nápojů 

v průběhu směny 1 2 3 4 5

S tím jsem
Přečtete si nejdřív všechny možnosti a teprve 

potom zakroužkujte čísla odpovědí!
Velmi
spoko
jena)

Spoko
jený)

Tak
napůl

Spíše
nespo

kojenca)

Velmi
nespo

kojenca)
17

KOMUNIKACE -  INFORMOVANOST

18 Jak jsem informován(a) 
o dění v podniku

1 2 3 4 5

19 Nakolik vím, jakou mám v podniku 
budoucnost -  osobní výhled 1 2 3 4 5

20
VZTAHY MEZI LIDMI

21 To, jak si rozumím se svými 
spolupracovníky 1 2 3 4 5

22
ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PRÁCE, MOJI VEDOUCÍ

23 Organizace práce na mém pracovišti, 
zadávání a kontrola pracovních úkolů 1 2 3 4 5

24 Spolupráce 
s jinými pracovišti 1 2 3 4 5

25 To, jak můj vedoucí jedná s lidmi na 
pracovišti 1 2 3 4 5

26 To, jak se mnou jedná 
můj vedoucí 1 2 3 4 5

27 Celková pracovní morálka na mém 
pracovišti, to, jak se kolegové snaží 1 2 3 4 5

28 Spravedlivé hodnocení mých pracovních 
výsledků vedoucím 1 2 3 4 5

29
MŮJ ZÁJEM O ZAMĚSTNÁNÍ VE FIRMĚ X A O VÝSLEDKY MÉ PRÁCE

30 To, když porovnávám můj výdělek
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s podobným pracovním zařazením v jiných 
firmách ( jak to znám z doslechu)

1 2 3 4 5

31 Výše mojí 
mzdy 1 2 3 4 5

32 To, co poskytuje firma zaměstnancům 
navíc (rekondiční pobyty, stravování, 

vzdělávání, kulturní akce, péče o důchodce)
1 2 3 4 5

33 Jak vedoucí umí pochválit 
dobrou práci

1 2 3 4 5

34
MOŽNOSTI MÉHO RŮSTU A VZDĚLÁVÁNÍ

35 Možnost vzdělávání, prohlubování a 
zvyšování kvalifikace, které mi poskytuje 

firma
1 2 3 4 5

36
SPOLUÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ

37
Možnost uplatňovat mé návrhy na 

zlepšení práce, možnost být iniciativní
1 2 3 4 5

38 Možnost vyjádřit v práci mé názory na 
řešení různých situací 1 2 3 4 5

Naše společnost Firma X. přijala zásady chování 
zaměstnanců, zásady firemní kultury.
Pročtěte si je nejdříve všechny a potom se k nim vyjádřete!

Zásada
Toto «á pokládám z a : Nevím

nerozum
tomuvelmi

důležité
méně

důležité
nedůležité

39 Mluv s každým otevřeně a srozumitelně! Komunikuj! 1 2 3 4
40 Dodržuj dané slovo, buď důsledný v plnění dohod! 1 2 3 4
41 Posiluj týmovou práci! 1 2 3 4
42 Každé následující pracoviště je tvůj zákazník. 1 2 3 4
43 Přinášej nápady, zlepšuj, inovuj! 1 2 3 4
44 Omyly při hledání nového jsou tolerovány! 1 2 3 4
45 Podpoříme tě při vzdělávání a osobním růstu. 1 2 3 4
46 Tvé pracoviště je tvá vizitka. 1 2 3 4

A nyní napište, jak to vypadá ve skutečnosti u Vás, na Vašem pracovišti

U nás je to tak, že:
vždy,

většinou
ano

někdy ano, 
jindy ne

málokdy,
nikdy

47 Lidé jsou k sobě navzájem otevření, 
nebojí se říkat své názory 1 2 3

48 Když se něco slíbí, 
tak to platí a dodrží se to 1 2 3

49 Naše parta (kolektiv)
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táhne za jeden provaz 1 2 3
50 K pracovištím, kterým předáváme výrobky k dalšímu 

zpracování, se chováme jako k našim zákazníkům (to 
znamená, že se jim snažíme vyjít vstříc a jejich 

požadavky bereme vážně)

1 2 3

51 Lidé přicházejí s nápady 
na zlepšení 1 2 3

52 Když se zkouší nová věc a někdo něco pokazí, tak je 
pro to pochopení -  není za to trestán 1 2 3

53 Kdo má zájem se vzdělávat, 
má pro to v naší firmě možnosti 1 2 3

54 Na pracovištích 
je pořádek 1 2 3

Na závěr Vás prosíme, abyste uvedl(a) několik informací o sobě.
Čísla správných odpovědí, prosíme, zakroužkujte, abychom mohli rozlišit jaké názory mají 
ženy na rozdíl od mužů, mladí nebo starší zaměstnanci, dělníci, technici nebo 
administrativní pracovníci, či vedoucí v jednotlivých provozech.

JSEM:
muž ... 1 
žena ... 2

Mám:
do 30 le t ............ 1
31 -50  le t ..........2
51 a více let......3

Pracuji v provoze:
Správa......................... . . .  1
Velký Mannesmann .. ... 2
Malý Mannesmann .... ... 3
Špalkárna................... ... 4
Údržba....................... 5

PRACUJI JAKO:
d ěln ík ............................................................................ 1
technik, administrativní pracovník, specialista ..2 
vedoucí pracovník (řídím činnost jiných lidí)... 3
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Projekt k bakalářské práci

Vývoj názorů na řízení organizací a průzkum 
spokojenosti zaměstnanců (sociálního klimatu a firemní 

kultury)
Vyhotovitel: Daniel Červený 

Konzultant: PhDr. Pavel Kuchař, CSc.

Bakalářská práce bude rozdělena do dvou částí -  část teoretickou a praktickou. 

Teoretická část bude analýzou vývoje myšlení na řízení organizací. Systematický přístup 

společenských věd o člověka jako pracovní sílu započal teprve od konce 19.století. Dříve se 

k zaměstnanci přistupovalo jako ke součásti mechanických strojů, nevěnovalo se jim příliš 

pozornosti a začaly vznikat velké problémy (vyčerpání, nárůst vykořenění a odcizenosti práce 

a následné fluktuace). V této části se budu zabývat jednotlivými přístupy, které budou 

rozdělený podle časových etap a podle předmětu zájmu. Budu analyzovat mechanistický 

přístup, školu lidských vztahů, humanistický přístup, moderní názory a konečně postmoderní 

názory. Dnes si sice ještě stále české podniky neuvědomují, že člověk je největším 

bohatstvím, které organizace má, ale v úspěšných firmách již kvalitní pracovní síla přestává 

být pouze nákladovou položkou, ale stává se jejím aktivem, kapitálem. Neexistuje žádný 

princip řízení, který by mohl být aplikován universálně. Mnohé přístupy k řízení 

v organizacích se používají dodnes, ale každý přístup je možné aplikovat pouze v určitých 

typech podniků nebo pouze na určité pracovní pozice (motivační systémy, systémy 

odměňování jsou odlišné pro různé pracovní pozice). K tomu, abychom mohli stále efektivně 

motivovat své podřízené je důležité znát názory zaměstnanců. Nejlepším nástrojem je 

průzkum spokojenosti zaměstnanců.

V úvodu druhé části se budu zabývat teoretickým pozadím sociálního klimatu a firemní 

kultury. Výzkum byl proveden ve firmě X v Ostravě. Vedoucím průzkumu byla pí 

Zapletalová, pod jejím dohledem jsem vypracoval teoreticko-metodologické pozadí 

průzkumu, vytvořil dotazník, analyzoval získaná data a sepsal závěrečnou zprávu. Samotná 

realizace (zajištění prostor i vybraných respondentů) byla svěřena personálnímu úseku. 

Zadavatel požadoval, aby průzkum sledoval dva cíle: tedy získání informací o sociálním 

klimatu ve společnosti a míře akceptace hodnot firemní kultury zaměstnanci společnosti. A 

dále požadoval, aby průzkum byl proveden realizačně jednoduchou metodou, aby set
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použitých ukazatelů umožňoval opakování průzkumu v budoucnosti tak, aby vznikly časové 

řady vývoje ukazatelů. Výsledky šetření umožní vyjádřit, se kterými oblastmi sociálního 

klimatu jsou zaměstnanci spokojeni a lze je využít k posílení jejich motivace a které oblasti 

představují dissatisfaktory, které bude nutno intenzivněji řešit. Dále bylo výsledky šetření 

postiženo, jak jsou zaměstnanci vnímány hodnoty firemní kultury a jak tedy dále směrovat 

intervence k jejich přijetí.

Průzkum byl proveden šetřením výběrovým (nikoliv vyčerpávajícím), technikou 

anonymního dotazníku, tak aby se šetření zúčastnilo 50% zaměstnanců (podle požadavku 

objednatele.) přítomných na pracovištích.

Výběr respondentů byl proveden prostřednictvím kvótního vícestupňového výběru 

s použitím znaků :

• pracoviště (organizační jednotka)

• profesní zařazení (dělník -  technický či administrativní zaměstnanec -  manažer 

tzn.vedoucí zaměstnanec)

• pohlaví

• věk.

Reprezentativnost výběrového souboru (věrohodnost výsledků šetření -  možnost jejich 

spolehlivé extrapolace na základní soubor) bude zaručena, pokud bude ve výběrovém souboru 

dosaženo stejných rozložení podle znaků provoz, typ profese, pohlaví a věk.

V závěru druhé části uvedu výsledky průzkumu (shrnutí informací o spokojenosti 

zaměstnanců v zjišťovaných oblastech a míře akceptace hodnot firemní kultury), dále uvedu 

možnosti využití získaných poznatků a zpětnou vazbu, kterou jsem získal od zájmových 

skupin (stakeholders).
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