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Abstrakt 

Tématem této bakalářské práce je spokojenost v zaměstnání z hlediska pohlaví. 

Budu se tedy zaměřovat na téma, zdali jsou se zaměstnáním spokojeni spíše muži 

nebo ženy. Teoretická část je věnována především vymezení, charakteristikám a 

klasifikacím pracovní spokojenosti, dále teoretickým přístupům pracovní 

spokojenosti, obecným faktorům pracovní spokojenosti, na které nakonec naváži 

faktory ovlivňující pracovní spokojenost žen a mužů. V empirické části budu 

zkoumat, zdali jsou v zaměstnání spokojeni více muži, či zda jsou muži i ženy 

spokojeni v zaměstnání stejně a dále také, zdali jsou se svým měsíčním příjmem 

spokojeni muži i ženy stejně, či nikoli. Výzkum budu zkoumat pomocí ordinální 

regresní analýzy, která mi pomůže určit souvislost mezi spokojeností                       

v zaměstnání a pohlavím a nakolik je tato souvislost statisticky významná. 

Klíčová slova 

Pracovní spokojenost, pohlaví, faktory pracovní spokojenosti 

Abstract 

The topic of this bachelor thesis is job satisfaction in terms of gender. Therefore I 

will focus on whether men or women are more satisfied with their jobs. The 

theoretical part is devoted mainly to the definition, characteristics, and 

classifications of job satisfaction, as well as theoretical approaches to job 

satisfaction, general factors of job satisfaction, which are finally followed by 

factors affecting job satisfaction of women and men. In the empirical part, I will 

examine whether men are more satisfied at work, or whether men and women are 

satisfied in the same way, and also whether men and women are satisfied with 

their monthly income in the same way or not. I will examine the research using 

ordinal regression analysis, which will help me determine the relationship 

between job satisfaction and gender, and how statistically significant this 

relationship is. 

Key words 

Job satisfaction, gender, job satisfaction factors 
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1  Úvod 

K tématu spokojenosti mužů a žen v zaměstnání jsem se poprvé dostala na 

hodinách pana inženýra Pavlíka, díky kterým jsem získala určitý přehled o diskriminaci 

pohlaví v zaměstnání. Dalším zdrojem byly hodiny paní doktorky Čábelkové, kde jsem 

přišla do styku s výzkumy na téma pracovní spokojenosti a které budu srovnávat 

s mými výsledky v kapitole Diskuze. 

Teoretická část je věnována především vymezení, charakteristikám a 

klasifikacím pracovní spokojenosti, dále teoretickým přístupům pracovní spokojenosti, 

obecným faktorům pracovní spokojenosti, na které nakonec naváži faktory ovlivňující 

pracovní spokojenost žen a mužů.  

V empirické části budu zkoumat, zdali jsou v zaměstnání spokojeni více muži, či 

zda jsou muži i ženy spokojeni v zaměstnání stejně a dále také, zdali jsou se svým 

měsíčním příjmem spokojeni muži i ženy stejně, či nikoli. Výzkum budu zkoumat 

pomocí ordinální regresní analýzy, která mi pomůže určit souvislost mezi spokojeností 

v zaměstnání a pohlavím a nakolik je tato souvislost statisticky významná. 
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2  Teoretická část 

 

2.1  Spokojenost v zaměstnání 

Mnoho z nás bere pracovní spokojenost, spokojenost se zaměstnáním/prací a 

spokojenost v zaměstnání/práci jako pojmy, které mají stejný nebo alespoň velice 

podobný význam. Mnoho autorů ovšem u těchto pojmů rozlišuje různé významy a 

pojem pracovní spokojenost tak není chápán jednotně. 

Přestože práce často představuje činnost k uspokojování potřeb a k obživě nebo 

činnost, kterou jedinec pojímá jako práci, nejčastěji je spojena s definicemi pracovního 

výkonu, profese a zaměstnání (Nešpor, 2018). Této definice, kde práce představuje 

zaměstnání či profesi, budu nadále v této bakalářské užívat při popisu pracovní 

spokojenosti a jejích faktorů. 

 

2.1.1  Vymezení pracovní spokojenost 

Existuje několik vymezení pracovní spokojenosti a autoři tak tento pojem 

definují různě. Ve většině děl se ovšem nejčastěji přiklání k definici, jejíž autorem je 

Kollárik (1986) a jehož definici následně ostatní autoři rozšiřují o své poznatky.  

Kollárik rozlišuje mezi následujícími pojmy:  

- „spokojenost s prací“, která zahrnuje působení pracovního prostředí, 

pracovní činnosti a osobnostních charakteristik pracovníka; a  

- „spokojenost v práci“, ve které je zahrnuta spokojenost s konkrétní 

vykonávanou pracovní činností, jejími nároky a požadavky na pracujícího 

(Kollárik, 1986 dle Nakonečný, 2005, s. 111 a Rymeš, 2003, s. 111).  

„Spokojenost s prací“ je tak chápána v obsahově užším smyslu, kdežto „spokojenost       

v práci“ v obsahově širším smyslu. Přestože se má bakalářská práce nazývá 

„Spokojenost v zaměstnání“, já budu využívat definic obou pojmů, tedy jak působení 

pracovního prostředí, činnosti na zaměstnance, tak i jak jsou muži a ženy spokojeni 

s pracovní činností, kterou vykonávají, jejími nároky a požadavky, které se mohou mezi 

muži a ženami lišit. 
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K termínu pracovní spokojenost se dle Nakonečného (2005) pojí obecný faktor 

pracovní spokojenosti, na který mají ovšem vliv pracovní podmínky a rysy osobnosti. 

Pokud bude zaměstnanec spokojen s důležitými podmínkami práce, nejspíše bude 

spokojen i se všemi ostatními, se kterými natolik spokojený není nebo které na něj 

nemají takový vliv. Nakonečný (2005) dále uvádí, že pracovník může být „spokojený 

v práci“, aniž by odvedl jakoukoli práci. Naproti tomu „spokojenost s prací“ nutně 

vyžaduje jedincovu aktivitu a následné uspokojení z ní. Pojem pracovní spokojenosti je 

tak velmi specifický a uspokojení z práce definuje jako kladný emocionální stav, který 

je výsledkem vykonání práce a pracovních zkušeností (Nakonečný, 2005). 

V.H.Vroom (1967, dle Nakonečný, 2005) se také zabýval problematikou 

pracovní spokojenosti a vysvětlil, že na spokojenost může mít vliv například povýšení, 

vyšší finanční ohodnocení, díky čemuž má zaměstnanec rovněž vyšší společenský 

status, více kontaktů a osobní svobody. Vzhledem k tomu, že z povýšení a vyššího platu 

těží více muži, je pravděpodobné, že budou v práci spokojenější. Rovněž dle Kociánové 

(2006) je pracovní spokojenost souhrnem různých faktorů, které působí na člověka a jež 

jsou na základě pracovního působení a pracovní činnosti vyhodnocovány jako kladně či 

záporně na zaměstnance působící. Autorka dále uvádí, že člověk nikdy není zcela 

spokojený nebo nespokojený, a tudíž že pracovní spokojenost je velmi nestabilní a 

závislá na mnoha proměnných, které na ni působí. Zaměstnanec může být spokojený 

s profesí ale ne s organizací, ve které profesi provádí, a naopak. „Nejčastěji je pracovní 

spokojenost chápána jako reflektující pracovní podmínky pracovní činnosti“ 

(Kociánová, 2006, s. 176). Lze tak shrnout, že na pracovní spokojenost mají vliv 

především různé faktory, které se v rámci pracovního procesu vyskytují a na něž 

zaměstnanci reagují. Těmito faktory se budu více zabývat v jejich samostatné kapitole 

(viz kapitola Obecné faktory pracovní spokojenosti). 

K pracovní spokojenosti se pojí pojem QWL, tj. „quality of worklife“ neboli 

kvalita pracovního života. Tento termín je používán především v cizojazyčné literatuře. 

QWL (kvalita pracovního života) je následkem spokojenosti s podmínkami práce, s 

pracovním prostředím, platem, nadřízenými, spolupracovníky a s prací samotnou. 

Zaměstnanec musí mít určitou autonomii a musí viditelně přispívat k efektivitě 

celkového výkonu firmy, a teprve poté mu pracovní činnost přináší uspokojení 

(Werther, Davis, 1992). 
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2.1.2  Klasifikace pracovní spokojenosti 

Luthans vyčlenil tři dimenze, kde se pracovní spokojenost může objevovat: 

1) První dimenzí je emocionální odpověď na aktuální pracovní situace;  

2) Druhou je reakce na splněná či nesplněná očekávání v rámci pracovní činnosti; 

3) Třetí je jev, který vyjadřuje vzájemně spjaté postoje (Luthans, 1992, dle Štikar, 

2003, s. 112). 

Všechny tyto dimenze se dotýkají jak žen, tak mužů, neboť obě pohlaví mohou reagovat 

na aktuální situace odehrávající se v zaměstnání a dále také na splněná a nesplněná 

očekávání, která zaměstnanci vkládají do svého úsilí v rámci pracovního procesu, 

odlišně. 

Drenth, Thierry a Wolff rozlišují tři kontexty pracovní spokojenosti na základě 

obsahu: 

1) Spokojenost jako výsledek cyklu chování, které odráží hodnocení dosažených 

výsledků na základě jedincových potřeb, cílů a hodnot. 

2) Spokojenost jako komponenta kontrolního a regulačního systému, kdy 

nespokojenost vede k hledání možností, jak se zdokonalit. 

3) Spokojenost jako příčina následného chování, kdy dlouhodobá nespokojenost 

může vést k absentismu či opuštění organizace (Drenth, Thierry a Wolff, 1998 

dle Rymeš, 2003, s. 112). 

Všechny tyto kontexty se dotýkají pracovní spokojenosti, neboť každého ovlivňuje celá 

řada faktorů, jež mají poté na pracovní spokojenost vliv. Pokud se zaměstnanec stává 

nespokojeným, nejdříve hledá cesty, jak vylepšit svou pracovní pozici, která by mu 

dopomohla ke spokojenosti, pokud se tak ovšem nestane nebo se mu to nepodaří, raději 

organizaci opouští a hledá si tzv. lepší místo. 

 

2.1.3  Charakteristiky pracovní spokojenosti 

Charakteristiky a znaky pracovní spokojenosti jsou dle Kollárika (1986, dle 

Rymeš, 2003) velmi důležité kvůli poznatkům a případnému výzkumu. Autor dále 

uvádí, že je potřeba rozlišovat následující: 

a) Celkovou a dílčí pracovní spokojenost, kdy celková odkazuje na obecnou míru 

vztahu k vykonávané práci, kdežto dílčí představuje jednotlivé faktory, které se 
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vztahují k pracovní situaci. Soubor dílčích spokojeností ovlivňuje spokojenost 

celkovou a naopak. 

b) Stálost a intenzitu, kdy stálost vyjadřuje vývoj spokojenosti, která může být buď 

proměnlivá nebo relativně stabilní. Intenzita ukazuje míru prožitku. 

c) Pracovní spokojenost jako psychologický obsah a jako sociální jev, kdy 

pracovní činnost uspokojuje potřeby jedince a určuje jeho postavení jak 

v organizaci, tak ve společnosti. Sociálním jevem se zde myslí složité vztahy 

mezi spolupracovníky a pracovními týmy (Kollárik, 1986, dle Rymeš, 2003, s. 

112/3). 

 

Na tyto charakteristiky navazuje Rymeš (2003) dalšími dvěma 

charakteristikami: 

d) Pracovní spokojenost jako aktuální stav, který se projevuje jako spokojenost 

s danou pracovní situací. 

e) Pracovní spokojenost jako situační reakce na měnící se pracovní podmínky, kdy 

řada výzkumů poukázala na to, že určité procento lidí zůstává i během radikálně 

se měnících pracovních podmínek spokojeno s prací (Rymeš, 2003, s. 112/3). 

Charakteristickými pro pracovní spokojenost je tak především aktuální stav 

zaměstnance, tj. jak je spokojen s jednotlivými faktory, které se v zaměstnání ale i 

v jeho osobním životě vyskytují. 

 

2.2  Teoretické přístupy pracovní spokojenosti 

Pracovní spokojenost, přestože je koncepčně, pojmově i metodologicky 

nejednotným pojmem, se dá shrnout ve dvou širších teoretických přístupech. Rymeš 

(2003) uvádí, že pracovní spokojenost může být buď jednodimenzionálním nebo 

dvoudimenzionálním jevem. Jednodimenzionalita vedla ke vzniku jednofaktorové 

teorie, kdežto dvoudimenzionální pohled byl základem pro dvoufaktorové teorie. Obě si 

rozebereme v následujících podkapitolách. 
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2.2.1  Jednofaktorová teorie 

Jednofaktorové teorie chápou ne/spokojenost jako krajní stavy jedné dimenze, 

kde se míra ne/spokojenosti může pohybovat od úplné spokojenosti do úplné 

nespokojenosti (Rymeš, 2003, s. 113). Kollárik (1986) k tomuto dodává, že při 

vytváření lepších pracovních podmínek se bude spokojenost jedince zvyšovat. Zastánci 

jednofaktorové teorie jsou Maslow (1943, 2013), Vroom (1967) a Stogdill (1974). 

 

Maslowova teorie vychází z jeho hierarchie potřeb viz obrázek č. 1, která 

funguje na tom principu, že uspokojujeme naše potřeby směrem odzdola nahoru, tj. od 

potřeb fyziologických k potřebě seberealizace. Tato teorie je založena na předpokladu 

vytváření napětí a stavu nerovnováhy kvůli neuspokojeným potřebám. Maslow uvádí, 

že pokud práce dokáže uspokojit většinu těchto potřeb, zajišťuje tak pracovní 

spokojenost zaměstnance (Kollárik, 1986). Armstrong (2007) uvádí, že potřeba 

seberealizace ale nemůže být nikdy plně uspokojena a že lidé se k uspokojeným nižším 

potřebám musí neustále vracet. Tentýž autor k tomu dále dodává, že „různí lidé mohou 

mít různé priority a je těžké akceptovat to, že lidské potřeby se vyvíjejí důsledně 

hierarchicky“, a tudíž Maslowově teorii připisuje značnou nepružnost a 

nekompromisnost (Armstrong, 1999, s. 224).  

 

Obrázek č. 1 – Maslowova pyramida potřeb (Zdroj: Armstrong, 1999) 

 

Vroomova expektační teorie pracuje s motivací, která je úzce spojena 

s následujícími: 

- Valencí, která značí atraktivitu cíle nebo preferenci jedincova určitého 

výstupu a představuje tak uspokojení z určitého výstupu; a 
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- Očekáváním, které představuje volbu lidí mezi alternativními formami 

chování, pomocí kterých dosahují výstupů. 

Kombinace valence a očekávání představuje sílu motivace, pomocí které se lidé 

rozhodují pro určitý druh chování v práci. Vroom (dle Nakonečný, 2005) dále uvádí, že 

osoby s nízkou aspirační úrovní dosahují spokojenosti rychleji na rozdíl od lidí 

s vysokou úrovní aspirace. Dále předpokládá, že pokud je jedinec spokojený v jedné 

oblasti, může to ovlivnit spokojenost i v dalších oblastech, tj. když bude například 

povýšen, nezíská jen vyšší plat, ale také vyšší společenský status a více kontaktů. 

 

Stogdillova teorie uvádí, že spokojenost nemůže být zdrojem pracovního 

výkonu, nýbrž že důležitými faktory jsou výkon celého týmu a morálka (Kollárik, 

1986). 

 

2.2.2  Dvoufaktorová teorie 

Autory dvoufaktorové teorie jsou Herzberg, Mausner a Snyderman (1967), kteří 

uvádí, že ne/spokojenost je ovlivňována různými skupinami faktorů. 

 

Herzbergova teorie říká, že na pracovní spokojenost a motivaci působí 2 typy 

faktorů, a to vnější a vnitřní. Vnější faktory lze nazvat také jako hygienické, které pokud 

mají nepříznivý vliv, tak vyvolávají pracovní nespokojenost, pokud ale jsou příznivé, 

pak nevyvolávají spokojenost, ale pouze to, že pracovníci nejsou nespokojeni 

(Pauknerová, 2006). Armstrong (2007) uvedl, že lidé, kteří byli tázáni, jaké podmínky 

mají vliv na jejich spokojenost a nespokojenost s prací, je byli schopni jednoznačně 

rozřadit. Na spokojenost měly vliv nejčastěji obsah práce, úspěch, uznání, povýšení 

nebo i práce samotná, kdežto na nespokojenost měly vliv hlavně okolnosti a souvislosti 

aktuální práce. Mezi hygienické faktory lze zařadit: 

- Firemní politika a legislativa; 

- Řízení společnosti; 

- Mezilidské vztahy; 

- Pracovní podmínky; 

- Jistota práce; 
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- Plat (Kollárik, 1986, Kociánová, 2010, Armstrong 2007).  

Vnitřní faktory nazýváme také jako motivátory. Pokud tyto motivátory operují 

v nepříznivé podobě, pracovníci nejsou ani spokojeni, ani nespokojeni. Pokud 

motivátory operují v příznivé podobě, jedinci jsou spokojeni a pozitivně ovlivňují 

pracovní motivaci (Pauknerová, 2006). Mezi motivátory lze zařadit: 

- Úspěch; 

- Uznání; 

- Samotnou práci; 

- Zodpovědnost; 

- Možnost postupu (Kollárik, 1986, Kociánová, 2010, Armstrong 2007). 

 

2.3  Pohlaví a spokojenost v zaměstnání 

Vliv pohlaví na spokojenost se zaměstnáním je nejčastěji popisován 

v souvislosti s horším postavením žen na pracovním trhu, rovněž při získávání 

zaměstnání a dále v případech, kdy mají ženy horší pracovní podmínky než muži, a to 

především v platovém ohodnocení a možnostech případného postupu (Williams 1992, 

Linková, 2007, Renzetti a Curran, 2003). Další okolností, která může mít vliv na 

spokojenost se zaměstnáním, je sexuální obtěžování, nicméně těmito tématy se budu 

zabývat především v kapitole „Faktory ovlivňující pracovní spokojenosti mužů a žen“. 

Existuje mnoho výzkumů, které se zabývají vztahem pohlaví a spokojenosti se 

zaměstnáním. Výsledky jsou ovšem nejednoznačné, kdy některé výzkumy, například 

Clark (1997), Bartol či Murray a Atkinson (1981) (převzato z Franěk a Večeřa, 2008), 

uvádí, že ženy jsou v zaměstnání spokojenější než muži. Naopak například Hulin a 

Smith (1964) nebo Weaver (1974) (převzato z Franěk a Večeřa, 2008) uvádí, že to jsou 

naopak muži, kdo je v zaměstnání spokojenější. Další výzkumy, například od Smithe a 

Planta (1982) či Golembiewskiho (1977) (převzato z Franěk a Večeřa, 2008), 

nezaznamenaly významnější rozdíly ve vztahu pohlaví a pracovní spokojenosti. 

A. E. Clark (1997) se rovněž zabýval vztahem pohlaví a pracovní spokojenosti. 

Jak jsem již zmiňovala na začátku kapitoly, Clark se řadí k autorům, kteří uvádí, že 

ženy jsou v zaměstnání spokojenější než muži. To vysvětluje tím, že ženy mohou být 

více spokojené, protože mají nižší očekávání spojované s prací. Dále také uvádí, že 

ženy, které pracují během týdne méně hodin, jsou spokojenější, kdežto u mužů tento 
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faktor nemá vliv. Pokud je znemožněn pracovní postup, u mužů i žen to výrazně snižuje 

pracovní spokojenost. Clark (1997) dále uvádí, že rozdíly mezi pohlavími nejsou natolik 

markantní u mladých a vzdělanějších lidí, dále u lidí na manažerských pozicích a mezi 

odborníky a specialisty a také v prostředí, kterému dominují muži.  

Výzkum Čábelkové, Abraháma a Strielkowskiho (2015) se zaměřuje na vliv 

pracovněprávních vztahů, výši mezd a socio-demografické proměnné na spokojenost 

s prací. Právě tyto proměnné mají velký vliv na rozdíly v pracovní spokojenosti mezi 

muži a ženami. Přestože například Herzbergova dvoufaktorová teorie tvrdí, že plat 

nemá vliv na pracovní spokojenost ale spíše nespokojenost, autoři se zde shodují, že 

úroveň platů v České republice je pro celkovou spokojenost s prací důležitá a to proto, 

že v roce 2013 průměrná měsíční mzda dosahovala částky 25 128 Kč, na kterou ale 

dosáhla pouze třetina obyvatelstva. Celých 66 % zaměstnaných pracovalo za méně než 

průměrnou měsíční mzdu (Čábelková et al., 2015, s. 450). Právě i platové ohodnocení 

se mezi muži a ženami velmi liší a je tedy otázkou, jaké procento mužů a žen dosáhlo 

již výše zmíněné průměrné měsíční mzdy, když jí dosáhla pouhá třetina obyvatelstva. 

Jejich výzkum prokázal, že muži jsou ve srovnání se ženami se svým zaměstnáním 

méně spokojeni. 

Ermisch a Wright (1991) poukazují na to, že u mužů se může vyskytovat vyšší 

míra spokojenosti s prací, jakmile pracují ve smíšených kolektivech. Dále uvádějí, že 

ženy jsou nespokojené kvůli stresu, platové nerovnosti či kvůli sexuálnímu obtěžování 

na pracovišti. Jejich stanoviskem je tak předpoklad, že muži jsou v zaměstnání 

spokojenější než ženy, protože se nepotýkají s velkou mírou stresu, platovými 

nerovnostmi a dalšími diskriminacemi jako ženy. 

Mišík (2007) rovněž představuje výsledky výzkumů, které probíhaly mezi lety 

1975 a 2007 a uvádí, že zatímco muži jsou rok od roku se svým zaměstnáním 

spokojenější, u žen se děje opak, tedy že jejich spokojenost klesá. Dle Mišíka je za 

tímto poklesem spokojenosti především problém reálných možností mužů a žen, kdy 

ženy mají méně pracovních možností než muži. 

 

2.3.1  Gender paradox 

Tzv. „Gender paradox“ dosud nebyl dostatečně jednoznačně vysvětlen, ačkoliv 

se o to mnoho autorů již pokoušelo. Tento paradox vysvětluje efekt, kdy ženy, přestože 
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mají obvykle horší pracovní podmínky než muži, a to zejména v platovém ohodnocení a 

v možnostech pracovního postupu, vykazují známky vyšší spokojenosti. Mueller a 

Wallace (1996) a Phelan (1994) definovali 5 důvodů, které by mohly mít na svědomí 

vyšší pracovní spokojenost žen. Mezi tyto důvody se řadí například rozdílné pracovní 

postupy, tj. nižší vzdělání žen a menší snaha při vykonávání práce, dále rozdílné nároky 

na zaměstnání, rozdílné pracovní hodnoty, srovnávání se s vlastní genderovou skupinou 

a subjektivní odměňování. Nicméně ani pro jedno vysvětlení se nenašla dostatečná 

opora. 

Dle Kaisera (2007) tento paradox existuje z toho důvodu, protože rozdíl mezi 

očekáváními žen a dosaženými aspekty a podmínkami zaměstnání v reálném světě je 

oproti mužům velmi nízký. 

 

2.4  Obecné faktory pracovní spokojenosti 

C. Neuberger a M. Allerbecková (1978, dle Nakonečný, 2005) vidí podstatu 

pracovní spokojenosti v postojích k různým aspektům pracovní situace, ke kterým patří 

kolegové, nadřízení, pracovní činnost, pracovní podmínky, organizace a její vedení, 

možnosti seberealizace a povýšení, plat a pracovní doba. Adams a Freedman (1976) 

vysvětlují pracovní spokojenost pomocí teorie o rovnosti, která se týká vyvažování 

vstupních a výstupních faktorů. Mezi vstupní faktory, které zaměstnanec vkládá do své 

práce, se řadí úsilí v práci, čas, schopnosti a loajalita. Mezi výstupní, které zaměstnanec 

získává za vykonanou práci, patří odměna ve formě platu, benefitů, společenského 

statusu, ale i radosti. Pokud nejsou vstupní faktory spravedlivě kompenzovány těmi 

výstupními, zaměstnanci se stanou nespokojenými a demotivovanými. 

Rovněž Rymeš (2003) uvádí, že pracovní spokojenost je ovlivňována mnoha 

faktory a jejich význam a důležitost jsou proměnlivé a záleží na okolnostech, jež znějí 

následovně: 

- Specifika práce v určitých oblastech společenské práce (odlišnosti 

v jednotlivých oborech); 

- Specifika jednotlivých profesí a prostředí, v němž jsou vykonávány (chemik 

ve výrobním provozu nebo ve výzkumu); 

-  Individuální specifika v závislosti na osobních preferencích (větší důraz na 

mezilidské vztahy než na plat).  
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Všechny tyto okolnosti, které jsou zmiňovány výše, se mohou dotýkat vztahu 

pohlaví a spokojenosti v zaměstnání, nicméně to budu více rozebírat v kapitole Faktory 

ovlivňující pracovní spokojenost mužů a žen. 

Franěk a Večeřa uvádí, že úroveň spokojenosti s prací může ovlivnit celá řada 

faktorů, mezi které se řadí především mzda a další benefity, pracovní podmínky, kvalita 

individuálních vztahů s jejich nadřízeným, sociální vztahy a samotné zaměstnání 

(Franěk a Večeřa, 2008, s. 63).  

Faktory, které ovlivňují pracovní spokojenost, většina autorů (Rymeš, 2003, 

Kollárik, 1986, Kociánová, 2006) dělí na vnější, vnitřní a osobnostní a v následujících 

podkapitolách se jim budu věnovat podrobněji.  

Kociánová (2006) dále uvádí faktory organizační, tj. vlivy, které souvisí 

s pracovní činností, okolnostmi práce, a mimoorganizační, tj. vlivy, které působí na 

organizaci a jedince zvnějšku. 

 

 

Obrázek č. 2 – Členění faktorů pracovní spokojenosti (Kociánová, 2006, s. 195) 

 

K organizačním faktorům se řadí: 

- Pracovní činnost, tj. obsah a charakter práce; 
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- Podmínky a okolnosti práce, tj. odměňování, ocenění práce, styl vedení, 

možnost profesního rozvoje a povýšení, pracovní skupina a mezilidské 

vztahy, fyzikální podmínky práce, pracovní prostředí a bezpečnost práce; 

- Individuální a osobnostní charakteristiky, kdy mezi individuální 

charakteristiky patří věk, pohlaví, vzdělání, praxe, kulturní specifika, mezi 

osobnostní charakteristiky se řadí sebehodnocení; charakteristika osobnosti, 

tj. potřeby, postoje, hodnoty, zájmy, motivace, schopnosti, míra uspokojení a 

míra identifikace s prací jako profesí (Kociánová, 2006, s. 195/6). 

Mezi mimoroganizační faktory poté patří: 

- Mezinárodní a národní politika a ekonomická situace státu; 

- Legislativa (pracovněprávní); 

- Trh práce, a to jak mezinárodní a národní, tak i místní; 

- Mzdová úroveň; 

- Konkurence v oboru (Kociánová, 2006, s. 196). 

Kociánová (2010) dále uvádí faktory, které mohou posilovat nebo naopak 

zeslabovat spokojenost s prací. K faktorům posilující pracovní spokojenost patří: 

- „Průhledná organizační a personální politika, 

- jasné a přiměřeně určené cíle vlastní práce, 

- různorodá práce, 

- možnost vlastní kontroly nad svojí prací, tzn. větší autonomie, 

- příležitosti k využití vlastních schopností a zkušeností při práci,  

- ocenění práce a sociální pozice v organizaci a ve skupině, 

- finanční ohodnocení, 

- optimální spolupráce a mezilidské vztahy, 

- bezpečnost vykonávané práce ad.“ (Kociánová, 2006, s. 196/7). 

Mezi faktory zeslabující pracovní spokojenost pak patří: 

- „Časový stres, 

- pracovní zátěž, 

- nereálné pracovní podmínky, 

- sociální nepohoda, 

- psychosomatické důsledky práce, 

- převaha nepředvídatelných vlivů na práci, 
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- nedostatek času na osobní a rodinný život“ (Kociánová, 2006, s. 197). 

Weinert (2004) předkládá několik pracovních situací, které musí nastat, aby 

pracovník mohl dosáhnout vysoké pracovní spokojenosti. Práce musí podporovat 

duševní výkon, musí odpovídat fyzickým a duševním potřebám zaměstnance, musí 

navodit pocit úspěchu, umožnit využití a rozvoj znalostí, dovedností a schopností 

zaměstnance, musí také podporovat zodpovědnost a iniciativu, sloužit k seberozvoji 

zaměstnanců, dále to musí být práce, ve které zaměstnanec obdrží uznání a respekt za 

odvedenou práci a ve které hodnocení a ocenění odpovídá individuálnímu výkonu 

zaměstnance. 

Pracovní spokojenost je tak určována jak hodnotami, očekáváními a potřebami 

pracovníka, tak i jeho nadřízenými a jejich styly vedení a celkovou atmosférou a 

podmínkami organizace. 

 

2.4.1  Vnější faktory pracovní spokojenosti 

Vnější faktory jsou významnou skupinou faktorů, které ovlivňují pracovní 

spokojenost, ale nejsou na pracovníkovi závislé. Rymeš (2003) je dělí na finanční 

ohodnocení, samotnou práci, pracovní postupy, způsoby vedení, pracovní skupinu a 

pracovní podmínky. Kollárik (1986) již uvedené vnější faktory doplňuje o bezpečnost a 

hygienu práce a objektivními osobnostními faktory, kterým se ovšem budu věnovat 

v samostatné podkapitole. 

 

2.4.1.1 Finanční ohodnocení 

Jedním z důležitých faktorů je finanční ohodnocení pracovníka, tj. mzda či plat. 

Pokud není dostatečně příznivé, ovlivňuje silným způsobem nespokojenost v práci 

(Rymeš, 2003). Pro některé lidi může být plat důležitou složkou způsobující pracovní 

spokojenost, nicméně dle Rymeše (2003) tak tomu nemusí být u všech, protože zvýšení 

platu nebo samotný vysoký plat nemá dlouhodobý vliv na spokojenost a do popředí 

začnou pronikat jiné faktory. Spokojenost či nespokojenost s platem dle Rymeše (2003) 

vystupuje především tehdy, kdy pracovník dělá následující: 

- srovnává svůj plat s ostatními spolupracovníky na základě vynaloženého 

úsilí a pracovních výsledků; 
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- finanční ohodnocení chápe jako reflexi jeho přínosu organizaci, kterou 

vyjadřují jeho nadřízení; 

- finanční ohodnocení vnímá z hlediska prestiže, významu a společenského 

ocenění svého zaměstnání. 

Dle Kollárika (1986) je plat základní odměnou za vykonanou práci, která 

následně pomáhá uspokojovat potřeby pracovníka. Kollárik (1986) považuje finanční 

odměnu za primární faktor pracovní spokojenosti a má rozhodující motivační vliv. 

 

2.4.1.2 Obsah a charakter práce 

Spokojenost s prací a jejími podmínkami je dle Rymeše (2003) značně složitá, 

protože musíme počítat s vysokou variabilitou profesí, identifikacemi s nimi, jejich 

společenskými oceněními a také prestižemi jednotlivých profesí. Dle téhož autora 

„pracovní spokojenost pozitivně ovlivňuje taková práce, která je pro člověka zajímavá, 

skýtá mu žádoucí sociální statut, je rozmanitá, relativně autonomní a pracovník má 

potřebnou zpětnou vazbu o jejím průběhu a výsledcích“ (Rymeš, 2003, str. 116).  

Kollárik (1986) uvádí několik okolností, které mohou ovlivňovat spokojenost 

v práci: 

- povolání vyžaduje vyšší kvalifikaci, a tudíž umožňuje pracovníkovi 

vykonávat zajímavější práci s vyšší prestiží a seberealizací; 

- pracovník vykonává řídící funkci a využívá všech výhod tohoto postavení, tj. 

pravomocí, rozhodování apod.; 

- pracovník vykonává práci na organizačně výše postaveném pracovišti, tj. 

například centrála banky. 

Dle téhož autora má na pracovníka také vliv charakter vykonávané práce, kdy 

pracovník může být od práce odpoután, tj. že je myšlenkami jinde a nevěnuje se práci 

aktivně, práci vykonává automaticky, anebo může být s prací spjatý, tj. lidé, kteří 

v práci naleznou seberealizaci. 
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2.4.1.3 Pracovní postupy 

Dle Rymeše (2003) má znalost kariérního růstu a předpokladů pro dosažení 

povýšení na zaměstnance velký vliv. Povýšení může mít na spokojenost různé vlivy, a 

to především díky tomu, že může existovat v různých formách a také protože s sebou 

nese odlišné výhody. 

 

2.4.1.4 Pracovní skupina 

Pracovní skupina a mezilidské vztahy mezi zaměstnanci může ovlivňovat 

pracovní spokojenost zaměstnanců. Pokud jsou mezilidské vztahy na pracovišti 

přátelské, lidé se budou rádi do práce vracet, kdežto pokud budou chladné až 

nepřátelské, zaměstnanec atmosféru na pracovišti bude vnímat jako negativní, nebude 

do práce chodit s nadšením a během vykonávané práce se nebude dostatečně soustředit. 

Rymeš (2003) uvádí, že sociální prostředí pracovních skupin je velmi různorodé a 

bohaté, neboť obsahuje jak síť formálních/neformálních vztahů, tak také různé formy 

kooperace a různorodou atmosféru. Pracovní skupiny zde představují poradní, 

facilitační a korektivní funkce a umožňují tak pracovníkům získat z vykonávaného 

zaměstnání prestiž, postavení a další ocenění za jejich aktivity v rámci organizace 

(Rymeš, 2003). Pokud nejsou formální i neformální vztahy na pracovišti dostatečně 

příznivé, zaměstnanec může být atmosférou nepříznivě ovlivněn a začíná být 

nespokojený. 

 

2.4.1.5 Způsoby vedení 

Různé způsoby vedení zaměstnanců jejich nadřízenými může mít na pracovní 

spokojenost velký vliv. Způsob vedení organizace a spokojenost zaměstnanců s tímto 

vedením je spjata především s osobností manažera a jeho stylem řízení. Dle Rymeše 

(2003) existují dvě dimenze způsobu vedení, které ovlivňují pracovní spokojenost 

kladně a znějí následovně: 

- a) zaměření manažera na své podřízené, tj. když se aktivně zajímá o jejich 

práci, podporuje je v jejich dalším vzdělávání a osobním růstu a akceptuje 

jejich názory; 
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- b) participativní řízení, tj. když manažer nemá hlavní slovo, ale podřízení 

ovlivňují svoji vlastní práci, podílí se na rozhodnutích a vyjadřují se 

k záměrům a cílům pracovní skupiny. 

Kollárik (1986) uvádí, že právě spokojenost podřízených zaměstnanců je závislá 

na stylu vedení a díky ní se spokojenost buď zvyšuje či oslabuje. 

 

2.4.1.6 Pracovní podmínky 

Význam pracovních podmínek, které rovněž ovlivňují pracovní spokojenost, 

vzrůstá, jakmile jsou pracovníky považovány za nepříznivé, tedy když vyvolávají 

nepohodu a nespokojenost, na což můžou mít vliv především hluk, osvětlení, vibrace, 

barevné řešení pracoviště nebo klima na pracovišti (Rymeš, 2003). Kollárik (1986) 

uvádí, že příjemné pracovní prostředí, které je charakterizováno jako klidné a čisté, 

vykazuje vyšší spokojenost pracovníků než prostředí, které je naopak hlučné, špinavé a 

nepříjemné. 

 

2.4.1.7 Bezpečnost a hygiena práce 

Charakter vykonávané práce a její rizika jsou dle Kollárika (1986) také důležité, 

a to především proto, že tlak a vysoká zátěž mohou u pracovníka vyvolat pracovní 

nespokojenost a zvláště, pokud je například riziko zranění velmi vysoké. 

 

2.4.2  Vnitřní faktory pracovní spokojenosti 

Vnitřní faktory představují dle Kollárika (1986) očekávání, hodnoty, postoje 

k práci, se kterými jedinec nastupuje do nové profese či zaměstnání a na jejichž základě 

si utváří svůj postoj k práci samotné.  

Kollárik (1986) rozlišuje jednotlivé vnitřní faktory následovně: 

- Potřeby; 

- Očekávání; 

- Zájmy; 

- Osobnostní vlastnosti; 

- Schopnosti. 
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2.4.2.1 Potřeby 

Jednotlivé faktory, které ovlivňují pracovní spokojenost, jsou řazeny dle jejich 

aktuálnosti, a to na základě toho, že pracovní spokojenost je přímo závislá na aktuálních 

potřebách zaměstnance, což odráží i hodnotový systém daného pracovníka (Kollárik, 

1986). A.E. Clark (1997) uvádí, že hodnoty spojené s prací se mohou na základě 

pohlaví lišit, kdy muži považují za důležitou výši v žebříčku hodnot kariérního postupu, 

dále také plat a jistotu práce, kdežto ženy upřednostňují dobré vztahy s nadřízeným, 

náplň práce a rozsah pracovní doby. 

 

2.4.2.2 Očekávání 

Očekávání jsou dle Kollárika (1986) podmiňujícím faktorem pracovní 

spokojenosti. Nicméně očekávání jsou velmi nestabilní a často se mění, protože souvisí 

s aktuálností potřeb a jejich uspokojováním. Nespokojenost pracovníka může vyvolat i 

rozpor mezi očekáváním a skutečností a tato nespokojenost pak může nést další 

negativní formy chování pracovníků (např. fluktuace, absentace a pasivita). 

 

2.4.2.3 Zájmy 

Zájmy jsou dle Kollárika (1986) důležité již při vybírání si budoucího povolání, 

protože pokud si člověk vybral práci na základě svých zájmů, bude automaticky 

spokojenější, neboť bude vykonávat práci, která jej bude bavit a zajímat. Zájmy se 

ovšem během stárnutí pracovníků mohou měnit.  

 

2.4.2.4 Osobnostní vlastnosti 

Kollárik (1986) uvádí, že někteří lidé mohou mít pracovní nespokojenost tzv. 

„vrozenou“ a jsou tudíž „chronicky nespokojení“, tj. že je jejich pracovní nespokojenost 

odrazem jejich osobnostních rysů a vlastností, což může ovlivňovat i jejich chování na 

pracovišti, především ke spolupracovníkům. 
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2.4.2.5 Schopnosti 

Pracovníci jsou spokojenější v práci, ve které mohou uplatnit schopnosti, které 

se váží k předpokladům jednotlivců pro vykonávání dané pozice či profese, a kterých si 

jedinec velmi váží. Pokud jsou jejich schopnosti v dané profesi nadbytečné a nenalézají 

v práci prostor pro seberealizaci, stávají se nespokojenými (Kollárik, 1986). 

 

2.4.3  Osobnostní faktory 

Kromě vnějších a vnitřních faktorů Kollárik (1986) rozlišuje rovněž faktory 

osobnostní, které rozlišuje na: 

- Věk; 

- Pohlaví; 

- Vzdělání; 

- Rodinný stav. 

 

2.4.3.1 Věk 

Jurovský (1971) uvádí, že věk je významným faktorem pracovní spokojenosti, 

kde mají mladší pracovníci tendenci být více nespokojení než ti starší. Pracovní 

spokojenost dle něj roste s přibývajícím věkem. Do 30 let je tak člověk spíše 

nespokojený, a také že mezi 45 a 50 rokem spokojenost klesá.  

Staw (1986) předkládá, že čím je pracovník starší, tím více roste jeho pracovní 

spokojenost, a dále upozorňuje na měnící se aspekty práce, které mohou pracovníka a 

jeho spokojenost ovlivňovat. Autoři Kacmar a Ferris (1989) uvádí, že mladší a starší 

zaměstnanci jsou v práci nejnespokojenější.  

Většina autorů (Jurovský, 1971, Hochwarter a kol., 2001) se ale shoduje, že 

vztah věku a spokojenosti v zaměstnání není jednoznačný a výsledky výzkumů jsou 

nesourodé a nemohou tak být ani reprezentativní. 

 

2.4.3.2 Pohlaví 

Některé výzkumy potvrdily, že existují rozdíly mezi úrovní spokojenosti u žen a 

mužů, což pramení z předpokladů, že ženy a muži mají rozdílné postavení a charakter.  
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Kollárik (1986) uvádí motivační zdroje, které se u žen a mužů liší. Zatímco u 

mužů jsou motivačními zdroji možnost seberealizace, uplatnění, zabezpečení rodiny a 

ocenění, ženy naopak upřednostňují sociální aspekty práce, kterými jsou například 

uznání, oblíbenost u kolegů, dobré vztahy na pracovišti, flexibilní pracovní čas, 

možnosti mateřské apod. 

Možný (1967) uvádí, že ženy jsou v práci spokojenější než muži, v roce 2002 se 

ovšem spokojenost mužů a žen srovnala, protože došlo buď k tomu, že se ženy staly 

kritičtějšími k pracovním podmínkám anebo že se u mužů i žen srovnaly pracovní 

podmínky (Mareš a Bánovcová, 2002). 

 

2.4.3.3 Vzdělání 

Jurovského (1980) výzkumy prokázaly, že vzdělání nemá přímý vztah 

k pracovní spokojenosti, ovšem ženy, které mají nejnižší či nejvyšší stupeň vzdělání, 

projevují vyšší pracovní spokojenost než muži. 

Mareš a Bánovcová (2002) uvádí, že spokojenost vysokoškolsky vzdělaných 

pracovníků v dnešní době je vyšší než při výzkumech od Možného (1967) a je to dáno 

tím, že dělají práci, která je baví a jsou za ni dobře odměňováni. U lidí s vyšším 

dosaženým vzděláním hraje hlavní roli spokojenost se sociální a seberealizační stránkou 

práce, kdežto u lidí s nižším dosaženým vzděláním je to především mzda, organizace 

práce a její namáhavost (Mareš a Bánovcová, 2002). 

 

2.4.3.4 Rodinný stav 

Kollárik (1986) uvádí, že manželství může také ovlivňovat pracovní 

spokojenost. Manželství může na jednu stranu působit jako stresový faktor, kvůli 

nutnosti zajistit prostředky pro rodinný život, ale také může působit jako stabilizační 

prvek. 

 

2.5  Faktory ovlivňující pracovní spokojenost mužů a žen 

Mezi faktory ovlivňující pracovní spokojenost mužů a žen se řadí především 

vnější faktory pracovní spokojenosti. Tedy faktory, které nemohou sami o sobě ovlivnit. 



20 

Ženy jsou ovšem těmito faktory ovlivňovány více než muži, a to z toho důvodu, že ženy 

se na pracovním trhu a rovněž i v zaměstnání setkávají s diskriminací, která se mužské 

části populace netýká. Nejčastějšími formami diskriminace je segregace na pracovním 

trhu, odlišné finanční ohodnocení mužů a žen za stejnou práci, sexuální obtěžování a 

další. Všechny tyto formy rozeberu podrobněji v následujících podkapitolách. 

Jak jsem již uváděla v předchozí kapitole, Rymeš (2003) uvádí, že pracovní 

spokojenost je ovlivňována mnoha faktory a jejich význam a důležitost jsou proměnlivé 

a záleží na okolnostech, jako jsou specifika práce neboli odlišnosti v jednotlivých 

oborech, specifika jednotlivých profesí a prostředí a individuální specifika v závislosti 

na osobních preferencích. 

Prvního bodu se týká celková pracovní segregace podle pohlaví, která dle 

Renzetti a Curran (2003) dělí profese na tzv. ženská a mužská povolání. Jsou to tedy 

zaměstnání, kde převažuje jedno či druhé pohlaví. „Data ukazují, že muži jsou 

koncentrováni v kvalifikovaných dělnických oborech a odborných dělnických oborech. 

Ženy se naopak soustřeďují ve školství, úřednických zaměstnáních a službách“ (Renzetti 

a Curran, 2003, s. 274/5). Pokud se v daném oboru vyskytuje malé množství 

zaměstnaných žen, je zde vysoká pravděpodobnost, že ženy tento obor budou pokládat 

za uzavřený a málokdy se do něj budou snažit proniknout, neboť právě malý či nulový 

podíl žen-zaměstnankyň jim říká, že je do oboru těžké se dostat, anebo že se jim 

málokdy podaří uspět (Renzetti a Curran, 2003). 

K druhému bodu, tj. specifika jednotlivých profesí a prostředí, v němž jsou 

vykonávány, se vyjadřují především Renzetti a Curan (2003), kteří popisují oborovou a 

podnikovou segregaci na základě pohlaví. Oborová segregace se vyskytuje tam, kde 

muži a ženy jsou ve stejném oboru zaměstnáni na stejné pozici, ale náplň jejich práce je 

jiná. Příkladem je zde například profese pekaře, kterou popisují Wright a Jacobs (1995, 

převzato z Renzetti a Curran, 2003), kdy ženy pracují na hůře placených místech 

v supermarketech, kde většinou rozpékají pouze polotovary, kdežto muži vykonávají 

kvalifikovanější pozice ve skutečných pekárnách. Podniková segregace pak nastává 

tehdy, když „ženy a muži vykonávají v jednotlivých podnicích či společnostech stejnou 

pracovní pozici, ale ve skutečnosti je náplň jejich práce jiná“ (Renzetti a Curran, 2003, 

s. 280). Příkladem je pak například právní profese, kdy se ženy zabývají především 

rodinným právem, kdežto muži se zaměřují více na obchodní právo v lukrativnějších 

oborech. 
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Ke třetímu bodu, tj. individuální specifika v závislosti na osobních preferencích, 

se vyjadřuje například Kollárik (1986), který uvádí motivační zdroje, které se u žen a 

mužů liší. Zatímco u mužů jsou motivačními zdroji možnost seberealizace, uplatnění, 

zabezpečení rodiny a ocenění, ženy naopak upřednostňují sociální aspekty práce, 

kterými jsou například uznání, oblíbenost u kolegů, dobré vztahy na pracovišti, 

flexibilní pracovní čas, možnosti mateřské apod. 

Kociánová (2006), jak již bylo uvedeno na začátku předchozí kapitoly, rozlišuje 

faktory na organizační a mimoorganizační. Na pohlaví mohou působit jak faktory 

organizační, tak i mimoorganizační, nicméně největší vliv na pracovní spokojenost má 

především mzdová úroveň, která je dána jak legislativou, tak také trhem práce, tak i 

konkurencí v oboru, kdy ženy jsou placeny za stejnou práci méně než muži. S tím jsou 

spojené rovněž individuální a osobnostní charakteristiky, které rozlišují, jaká práce je 

pro muže či ženy zajímavější na základě jejich praxe a vzdělání, ale také dle toho, co 

muži a ženy upřednostňují. Vliv může mít rovněž obsah a charakter práce a také 

pracovní skupina a mezilidské vztahy. 

Na základě její další teorie, která byla uvedena na začátku předchozí kapitoly, 

kdy popisuje faktory posilující a zeslabující pracovní spokojenost, lze říci, že i zde je 

pro pohlaví nejvíce relevantní finanční ohodnocení, mezilidské vztahy a ocenění práce. 

U žen se ale také mohou projevovat jakožto vliv na pracovní spokojenost nereálné 

pracovní podmínky, sociální nepohoda a psychosomatické důsledky práce, na které 

může mít vliv nejvíce sexuální obtěžování, které bude více probráno v rámci 

podkapitoly vnějších faktorů a také případný nedostatek času na osobní a rodinný život, 

protože ženy často jedou dvousměnný provoz, kdy dopoledne a částečně odpoledne 

pracují v práci, jakmile ale přijdou domů, nastává druhá směna v rámci starosti o 

domácnost, děti a v horších případech i manžela. 

 

2.5.1  Segregace na základě pohlaví 

Z mnoha statistik vyplývá, že existují výrazné rozdíly v procentuálním 

zastoupení zaměstnanosti mužů a žen podle oboru a charakteru práce. Existují 

jednoznačně feminizované profese (oblast vzdělávání, školství) a pracovní pozice (nižší 

úřednické pozice – sekretářky) – zde se situace v posledním století výrazně změnila a      

z poměrně náročné, organizačně systematické práce, která se s rozvojem mechanizace a 
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elektronizace stala výrazně méně prestižní a ceněnou (Giddens, 2013). Jiné pozice jsou 

naopak mužskou doménou, např. IT a stavebnictví. 

Jak již bylo uvedeno výše (viz podkapitola Obsah a charakter práce), Kollárik 

(1986) uvádí, že požadování vyšší kvalifikace může ovlivňovat spokojenost. To se týká 

i případu nerovnosti mezi muži a ženami. Křížková (2018) uvádí, že dochází k různým 

ohodnocením práce. Přestože zaměstnání spojená s péčí o jiné lidi (zdravotní sestry či 

zaměstnankyně v domovech pro důchodce) požadují poměrně vysokou kvalifikaci, jsou 

tato povolání stále hodnocena významně méně než například technické práce (IT atd.). 

„Ženská práce je systematicky podhodnocována“ (Křížková, 2018, s. 47) a děje se to 

kvůli tomu, že tzv. „ženské práce“ nejsou dostatečně rozpoznávány a oceňovány, 

protože jsou ostatními vnímány jako poslání než jako normální práce. S tímto 

podceňováním určitých zaměstnání se pak pojí i menší finanční ohodnocení a horší 

sociální status, které mohou mít na pracovní spokojenost významný vliv. 

I přestože se vzdělanostní úroveň žen zvyšuje, pouhá 4 % žen dosahují 

nejvyšších řídících míst (Sokačová, 2005). Děje se to na základě pohlavní segregace na 

trhu práce, kdy si lidé vybírají povolání na základě svého pohlaví. Již děti ve školách 

jsou ovlivňovány do různých vzdělávacích směrů, kdy chlapcům jsou předkládány 

především technické obory, dívky se naopak poohlížejí spíše po humanitních oborech. 

Tím pak v jejich dospělosti dále utvrzují postavení tzv. „mužských“ a „ženských“ 

povolání.  

 

2.5.2  Finanční ohodnocení  

 Místa, která zastávají muži, jsou často lépe placená a pokud jsou zastávána 

ženami, často nedosahují tak vysokých výdělků jako právě muži. Fischlová na toto 

navazuje dvěma přístupy, kterými tento fakt mapuje. „První přístup je založen na 

srovnání mezd muže a ženy, kteří pracují na shodné pracovní pozici ve stejné firmě, 

mají stejný pracovní úvazek a odpracované hodiny, jsou ve stejném platovém stupni 

apod. Na základě všech těchto informací se už jen zjišťuje, zda muži a ženy dostávají 

stejnou mzdu či je tomu naopak. Druhý přístup již neporovnává jednotlivé 

zaměstnance, ale srovnává průměrnou mzdu skupiny mužů s průměrnou mzdou 

skupiny žen“ (Fischlová, 2006, s. 40). Renzetii a Curan (2003) uvádí, že platová 

nerovnost se vyskytuje u zaměstnání tehdy, když tzv. „ženská povolání“ nemají jen 
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nižší prestiž, ale jsou také hůře finančně ohodnocena než „mužská povolání“. V rámci 

finančního hodnocení tak dochází k pracovní segregaci na základě pohlaví, kdy 

„ženská zaměstnání obvykle nabízejí mnohem méně odměn v podobě stálého platu, 

mobility, ochrany zaměstnaneckými odbory, výhod a prestiže“ (Renzetti a Curan, 

2003, s. 281). Křížková (2018) uvádí, že mzdové znevýhodnění je nejběžnější formou 

diskriminace žen. 

 “Článek 141 Smlouvy o založení Evropského společenství zavazuje členské 

státy, aby respektovaly zásadu, podle níž budou ženám a mužům poskytovat za 

stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty rovnocennou odměnu” (MPSV, 2000). 

MPSV (2000) dále dodává, že odměnou se nemyslí pouze plat, ale i ostatní dávky, 

jako je například příspěvek na stravování, kulturu, sport, případně příspěvky 

zaměstnavatele do zaměstnaneckých penzijních fondů. Dodržování článku 141 

zavazuje státy k tomu, “aby všechny podmínky a kritéria mzdových nároků byly         

z hlediska pohlaví zaměstnanců důsledně neutrální a aby fungování systémů 

odměňování vylučovalo jakoukoli diskriminaci z hlediska pohlaví zaměstnanců” 

(MPSV, 2000). Přestože by tedy státy měly dodržovat a vymáhat rovnocenou 

odměnu, stále existují významné rozdíly ve mzdách mezi muži a ženami. Křížková 

(2018) uvádí, že přestože se Česká republika nachází na nejvyšších příčkách 

v mzdové nerovnosti napříč Evropou, „v ČR dosud nebyl prokázán jediný případ 

genderové diskriminace v odměňováni“ (Křížková, 2018, s. 37). Děje se tak proto, že 

ženy nejsou ochotné nebo dokonce pociťují strach ozvat se, přestože by se po jejich 

ozvání mohl problém začít aktivně řešit. 

 Abychom dosáhli rovného mzdového odměňování, je třeba, aby došlo 

k transparenci. Křížková (2018) uvádí, že této transparence se dá dosáhnout několika 

způsoby a mezi nejdůležitější se řadí především zveřejňování průměrných mezd 

podle jednotlivých oborů a pohlaví, dále právo získat informace o průměrné mzdě za 

stejnou práci od zaměstnavatele, mzdové audity, a také aby se otázka rovného 

odměňování stala běžnou součástí kolektivního vyjednávání. Bohužel v České 

republice je výše mezd a mluvení o ní v rámci organizace tabu, čehož samozřejmě 

určité organizace využívají a rovněž podporují tím, že lidé často ve smlouvách 

podepisují tzv. doložky o mlčenlivosti o výši mzdy, tedy že o výši své mzdy nebudou 

s nikým z kolegů mluvit (Ondrůjová, dle Křížková, 2018 ).  
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2.5.3  Pracovní postupy 

Christine Williams přišla se zjištěním, že ženy jsou diskriminovány jak při 

přijímání do zaměstnání, tak i při povyšování, kdy narážejí na tzv. skleněný strop, který 

„odkazuje na neviditelné bariéry, které omezují pracovní mobilitu pracovnic směrem 

nahoru“ (Williams 1992, převzato z Renzetti a Curran, 2003, s. 282). Tento skleněný 

strop ženám neumožňuje dosáhnout vyšších pracovních pozic téměř ve všech oborech, 

tj. jak v ekonomických, tak politických, akademických a profesních oborech. Skleněný 

strop zde představuje bariéru v přístupu k těmto pozicím, ale rovněž k cestám, které 

přístup k těmto pozicím otevírají. Strop tak představuje hranici, kam se ženy mohou 

nejvýše dostat a pojem skleněný odkazuje na to, že ženy na vyšší pozice vidí, ale nikdy 

jich nebudou schopny dosáhnout (Gender, 2016). Linková (2007, převzato                       

z Očenášková, 2015) zase poukazuje na to, že ženy mají problémy i při hledání práce, 

kdy celých 52,1 % žen je během pohovoru dotazováno na rodinný život (plánování 

dětí), kdežto 80 % mužů se s takovouto otázkou nesetkalo. Mužům se naopak dostává 

výsadního postavení, kdy po přijetí do zaměstnání nenarážejí na tzv. skleněný strop, ale 

naopak se vyvezou tzv. skleněným výtahem až do manažerských pozic organizace 

(Renzetti a Curran, 2003). 

 

2.5.4  Sexuální obtěžování 

Sexuální obtěžování se vyskytuje v několika výše zmíněných vnějších faktorech, 

a to v především v pracovních kolektivech a potom i ze strany vedení, tedy 

v podkapitolách Pracovní skupina a Způsoby vedení. 

Williams (1992, převzato z Renzetti a Curran, 2003) popisuje dominantní vztahy 

na pracovišti, kdy se ženy, které pracovaly v prostředí dominovaném muži, cítily 

ponižovány a kontrolovány, což zároveň vedlo i k četným případům sexuálního 

obtěžování na pracovišti. Pro muže toto ale neplatí, u mužů se potvrdilo, že i když 

pracují v zaměstnání, kde převažují ženy, muži stále cítí, že mají moc a pouze zřídkakdy 

jsou terčem sexuálního obtěžování. Dle Claire Renzetti a Daniela Curanna (2003) je 

sexuální obtěžování nejčastější v oborech dominovaných muži a kde slouží jako forma 

potvrzení dominance a kontroly mužů nad ženami. Poukazují tak na to, že nezáleží na 

tom, jaký typ práce žena vykonává, ale spíše kde ji vykonává, protože jedním                

z nejsilnějších předpokladů výskytu sexuálního obtěžování je míra kontaktu mezi muži 
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a ženami na jednom pracovišti (Renzetti a Curran, 2003). Sexuální obtěžování je zde 

popsáno jako „nežádoucí posměšky, poznámky, návrhy nebo fyzický kontakt sexuální 

povahy a nevítané žádosti o sexuální služby“ (Renzetti a Curran, 2003, s. 283). Autoři 

dále uvádí, že ať žena pracuje v jakémkoli zaměstnání, kde se setkává se sexuálním 

obtěžováním, následky jsou pro ni vždy škodlivé, neboť jsou od nich hlášeny jak 

fyzické (bolest krku a hlavy, nevolnosti) tak i psychické (poruchy příjmu potravy, 

porucha spánku, deprese) reakce na stresovou událost.  

„Na jedné straně sexuální obtěžování udržuje symbolickou nadvládu mužů nad 

ženami systematickým snižováním jejich profesního postavení, (…). Na druhé straně, 

vzhledem k tomu, že ženy, které vstupují do tradičně mužských odvětví a pracují spíše     

v mužském kolektivu, jsou s větší pravděpodobností vystaveny obtěžujícímu chování      

se sexuálním podnětem, což do jisté míry odrazuje od vstupu do těchto profesí, 

podporuje sexuální obtěžování rozdělení pracovního trhu na méně placené femininní 

obory s nižším statusem a výše finančně ohodnocené obory maskulinní.“ (Křížková, 

2006, s.20) 

Přestože k sexuálnímu obtěžování dochází především na úrovni kolegů, může 

k němu docházet i ze strany vedení, což se může zdát pro ženu ještě více ponižující. 

Pokud k sexuálnímu obtěžování dochází, ženy raději dle Renzetti a Curran (2003) volí 

odchod ze zaměstnání, než aby sexuální obtěžování nahlásily. Děje se tak proto, že 

každý zaměstnavatel reaguje na takovou stížnost jinak a vzhledem k tomu, že               

„v rostoucí míře dávají přednost tichému vyřízení stížnosti prostřednictvím soukromých 

prostředníků“ (Renzetti a Curran, 2003, s. 285), ženám nezbývá nic jiného než si najít 

lepší práci, aby předešly případné mstě ze strany napadajícího. 

 

2.5.5  Pracovní podmínky a bezpečnost práce 

Pracovní podmínky, jak již uvedli Rymeš (2003) a Kollárik (1986), jsou 

důležitým faktorem pro pracovní spokojenost, neboť v čistějším, klidnějším prostředí se 

zaměstnancům pracuje lépe než v tom špinavém a hlučném. Na základě pohlaví se tak 

pracovní spokojenost může lišit, neboť muži jsou častěji zaměstnáni na stavbách 

v pozicích dělníků, kdežto ženy se na stavbách tak často nevyskytují a spíše pracují 

z kanceláří. Muži tak mohou být právě kvůli vyšší fyzické náročnosti, hluku a špíně 

méně spokojeni než ženy. Právě fyzická náročnost se poté vztahuje k bezpečnosti práce, 
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neboť pokud je práce více fyzicky náročná, vyskytuje se zde vyšší riziko zranění, které 

opět více ovlivňuje muže. Ženy naopak ve fyzicky náročnějších povoláních často 

nepracují ať už ze svého rozhodnutí, nebo rozhodnutí ze strany zaměstnavatele, kteří 

najímají na náročné práce muže, neboť mají více síly než ženy. Muži tak mohou být 

rovněž méně spokojeni, pokud jsou rizika vykonávané práce příliš vysoké a je zde vyšší 

riziko zranění. 

 

2.6  Shrnutí teoretické části 

V teoretické části jsem se snažila popsat pracovní spokojenost, její vymezení, 

klasifikace a charakteristiky, dále také její teoretické přístupy. Nejvíce jsem se ovšem 

zaměřila na faktory pracovní spokojenosti, a to jak ty obecné, tak také ty, které 

především ovlivňují pracovní spokojenost mužů a žen.  

Pracovní spokojenost je dle většiny autorů ovlivňována souhrnem různých 

faktorů, které mohou mít na zaměstnance pozitivní či negativní vliv. Mezi tyto faktory 

autoři řadí především působení pracovního prostředí, pracovní činnost, nároky práce, 

povýšení, finanční ohodnocení atd. (Kollárik, 1986, Nakonečný, 2005, Kociánová, 2006 

a Vroom, 1967). Vzhledem k tomu, že je pracovní spokojenost závislá na tolika 

proměnných, je velmi nestabilní a často se mění. 

Přestože se teoretické přístupy dělí na jednofaktorové a dvoufaktorové, v této 

bakalářské práci jsem pracovala spíše s těmi dvoufaktorovými, kam se řadí Herzberg 

(1967), který uvádí, že pracovní spokojenost je ovlivňována vnitřními a vnějšími 

faktory. Ty jsem následně rozebrala v celé jedné kapitole (viz Obecné faktory pracovní 

spokojenosti). Vnější faktory obsahují především finanční ohodnocení, obsah a 

charakter práce, pracovní postupy, pracovní skupina, způsoby vedení, pracovní 

podmínky a bezpečnost práce. Mezi vnitřní pak patří potřeby, očekávání, zájmy, 

osobnostní vlastnosti a schopnosti. Na muže a ženy mají vliv především faktory vnější, 

tj. ty, které nemohou příliš ovlivnit a přicházejí z jejich okolí. Nicméně i zde se 

jednotlivé faktory pracovní spokojenosti liší na základě toho, koho spíše ovlivňují. To je 

shrnuto v následující tabulce, která ukazuje, který z faktorů pracovní spokojenosti má 

negativní vliv na muže a který na ženy. 
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Faktory pracovní spokojenosti Muži Ženy 

Segregace na pracovním trhu a v zaměstnání NE ANO 

Finanční ohodnocení NE ANO 

Povýšení NE ANO 

Sexuální obtěžování NE ANO 

Pracovní kolektiv ANO ANO 

Pracovní podmínky ANO NE 

Bezpečnost práce ANO NE 

 

Tabulka č. 1 Faktory pracovní spokojenosti a vliv na pohlaví (zpracování vlastní) 

 

Ve výsledku lze říci, že ženy jsou faktory ovlivňovány více než muži a to proto, 

že jsou v rámci trhu práce a pracovního procesu více diskriminovány a segregovány. 

Zatímco muže ovlivňují především pracovní podmínky a bezpečnost práce, kdy pracují 

spíše na stavbách a v nebezpečnějších nebo fyzicky náročnějších zaměstnáních, ženy 

jsou ovlivňovány finančním podhodnocením, sexuálním obtěžováním, kdy jsou 

obtěžovány nejen ze strany kolektivu, ale rovněž i ze strany vedení. Dále ženy také 

bojují s tzv. skleněným stropem, kvůli kterému nedosahují manažerských pozic, kdežto 

muži využívají skleněného výtahu a přeskakují tak určité pracovní pozice, neboť se na 

ty vyšší a lépe placené pozice lépe hodí. K jejich diskriminaci dochází na základě jejich 

„podřadného“ pohlaví, kdy nemají rovnocenné šance jako muži a mají tak horší 

postavení nejen na pracovním trhu a v zaměstnání, ale také ve společnosti, protože 

nedosahují takového společenského statusu, jako muži, a dalších ocenění. Rovněž 

s nižším finančním ohodnocením se dostávají v budoucnu do problémů, neboť jakmile 

dostávají nižší plat, ve stáří dostávají rovněž nižší důchod a často se dostávají na hranici 

chudoby. 
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3  Empirická část 

V empirické části bakalářské práce budu na následujících stránkách popisovat cíl 

bakalářské práce, uvedu hypotézy a výběr indikátorů, popíši data, se kterými jsem 

pracovala, a způsob, jakým tato data budu používat.  

V závěru empirické části uvedu výsledky svého výzkumu a jejich následnou 

diskuzi. 

 

3.1  Cíl práce 

Zkoumaným problémem mého projektu je spokojenost se zaměstnáním               

z hlediska pohlaví. Cílem práce je ověřit, jak se v České republice liší spokojenost mužů 

a žen a dále zda existuje souvislost mezi spokojeností s měsíčním platem a pohlavím. 

 

3.2  Data 

Data užívaná pro metodologickou část bakalářské práce jsem převzala 

z Českého sociálněvědního datového archivu, který náleží Sociologickému ústavu 

Akademie věd ČR. Data byla sesbírána a zpracována tazatelskou sítí Centra pro výzkum 

veřejného mínění.  

Terénního sběru dat, který probíhal v rozmezí dnů 16.6.2018 a 25.6.2018, se 

účastnilo celkem 240 školených tazatelů z Centra pro výzkum veřejného mínění. 

Konečná data byla v rámci výzkumu „Naše společnost 2018“ sesbírána od 1078 osob, 

které reprezentovaly obyvatelstvo starší 15 let napříč celou Českou republikou. 

Kvótními znaky respondentů byly pohlaví, věk a vzdělání. Tazatelé hodnotili 

dotazovací situaci v průměru velmi dobře. Vzhledem k dobré kvalitě vyplněných 

dotazníků byly do zpracování zařazeny všechny provedené rozhovory. 

Územní reprezentativita byla kontrolována samotnou tazatelskou sítí a uvádí, že 

„parametry souboru odpovídají struktuře obyvatel České republiky v členění podle 

sociodemografických charakteristik (pohlaví, vzdělání, věk) i podle území. Celkově 

můžeme konstatovat, že soubor dotázaných je reprezentativní, neboť jeho složení 

odpovídá základní populaci (s tolerancí minimálních odchylek)“ (Sociologický ústav, 

2018, nečíslováno). 
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 Celkem se výzkumu “Naše společnost 2018” účastnilo 1078 osob, které 

reprezentovaly obyvatelstvo ČR starší 15 let. Pro můj výzkum týkající se spokojenosti 

se zaměstnáním z hlediska pohlaví se ovšem museli vyřadit ti, kteří již nebo ještě nejsou 

ekonomicky aktivní. Na otázky, které jsem použila ve svém výzkumu, se tak dalo 

uplatnit celkem pouze 623 odpovědí, z toho 320 odpovědí od mužů a 303 od žen.  

 

3.3  Hypotézy 

Zkoumaným problémem mého projektu je spokojenost se zaměstnáním z 

hlediska pohlaví. Cílem práce je ověřit, jak se v České republice liší spokojenost mužů a 

žen. Dále zda existuje souvislost mezi spokojeností s měsíčním platem a pohlavím. 

 

 V této práci jsem si vytyčila dvě pracovní hypotézy, které zní následovně: 

H1 Muži jsou se svým zaměstnáním spokojenější než ženy. 

H2 Muži jsou se svým měsíčním platem spokojenější než ženy. 

 

3.4  Výběr indikátorů 

Ve svém výzkumu jsem použila zodpovězené otázky, které pocházejí z dat 

dotazníkového šetření „Naše společnost 2018“. Následující indikátory spojené se 

spokojeností se zaměstnáním a hodnocením měsíčního příjmu jsou převzaté od 

výzkumného týmu CVVM v již existujícím dotazníku a nedaly se tak už ovlivnit. 

 

Vybranými indikátory jsou: 

IDE.8 Pohlaví 

Doslovné znění otázky: Pohlaví 

Kódování: 

1 Muž 

2 Žena 
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IDE.2: Věk  

Doslovné znění otázky: Kolik je vám let? 

Kódování: 

 Respondent zde uvedl svůj věk.  

 

IDE.6b: Vzdělání 

Doslovné znění otázky: Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? 

Kódování:  

1 (neúplné) základní 

2 střední bez maturity a vyučení 

3 střední s maturitou 

4 VOŠ, Bakalářské a VŠ 

 

IDE.10a: Osobní čistý měsíční příjem 

Doslovné znění otázky: Jaký je Váš celkový čistý příjem, tj. příjem pouze Vaší osoby? 

Pokud nevíte přesně, odhadněte prosím alespoň přibližnou částku.  

Kódování: 

 Respondent zde uvedl svůj příjem.  

 

EU.17A: Spokojenost se zaměstnáním, prací 

Doslovné znění otázky: Jak jste celkově spokojen se svým zaměstnáním, prací? Jste: 

Kódování: 

1 velmi spokojen 

2 spíše spokojen 

3 tak napůl spokojen, napůl nespokojen 

4 spíše nespokojen 

5 velmi nespokojen 

6 neví 
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EU.140: Hodnocení měsíčního příjmu 

Doslovné znění otázky: Když posoudíte Váš měsíční příjem, jste zaplacen: 

Kódování: 

1 mnohem méně, než si zaslouží 

2 o něco méně, než si zaslouží 

3 zhruba tak, jak si zaslouží 

4 více, než si zaslouží 

5 neví 

 

3.5  Výzkumná strategie  

Výzkumnou strategií je sekundární analýza dat. Pomocí kvantitativní metody lze 

studovat trendy, ověřovat hypotézy a následně je porovnávat (Jandourek, 2001). 

Kvantitativní výzkum je dle Dismana (2000) deduktivní, což přebírají také Eger a 

Egerová (2017). Ti vysvětlují, že deduktivní metoda vychází buď z teorie nebo z obecně 

definovaného problému, kdy pomocí hypotéz zjišťujeme, zdali se mezi proměnnými 

vyskytuje nějaké spojení a zdali je tak hypotéza pravdivá. „Cílem konstrukce vzorku      

v kvantitativním výzkumu je reprezentovat populaci jedinců.“ (Disman, 2000, s. 153). 

Kvantitativní výzkum je tak dle Dismana (2000) vhodný, pokud zkoumáme větší 

skupiny, neboť jejich výsledky lze zevšeobecnit na celou populaci, zároveň ale               

k tomuto vzorku potřebujeme velké množství respondentů, kteří se šetření účastní 

anonymně. 

Vzhledem k tomu, že jsou výsledky výzkumů vztahu spokojenosti v zaměstnání 

a pohlavím nejednoznačné (Franěk a Večera, 2008), nedá se říct, které výsledky jsou 

pravděpodobnější, nicméně na základě faktorů ovlivňujících pracovní spokojenost lze 

předpokládat, že spokojenější budou muži a to proto, že muži jsou ovlivňováni faktory, 

které se dají případně odstranit změnou zaměstnání, kdežto ženy jsou globálně 

diskriminovány na základě jejich pohlaví.  Vztah spokojenosti v zaměstnání a pohlaví 

se může v různých částech světa, ale i v jednotlivých kontinentech a zemích, lišit právě 

na základě již zmíněných faktorů v teoretické části této bakalářské práce. Každá země 

se vypořádává s jinými sociálními specifiky a různé země mohou mít různě nastavenou 

dělbu práce na základě které se následně odvíjí platové ohodnocení, kariérní postup a 
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pracovní vztahy. Já nicméně budu pracovat s daty sesbíranými v České republice a 

jejichž reprezentativnost se tak bude moct zobecnit na celou českou společnost.  

V závěru empirické části této bakalářské práce pak budu porovnávat své 

výsledky s předpoklady uvedenými v teoretické části. 

 

3.6  Analytická metoda 

Analýzu dat jsem prováděla v programu SPSS. Hypotézy jsem se rozhodla 

testovat pomocí ordinální regrese, tedy regresní analýzou, která určuje, zda mezi 

určitými daty existuje statisticky významný vztah a případně určuje sílu tohoto vztahu 

(Hendl, 2006). 

Tento vztah se dá určit následující rovnicí: 

 

 

 

kde:  y   závislá (vysvětlovaná) proměnná 

  x1, x2, …, xn  nezávislé (vysvětlující) proměnné 

  , …,   regresní koeficienty 

     intercept (konstantní člen) 

  ξ    chyba (náhodná složka) 

 

V mém případě je závislou proměnnou u první hypotézy spokojenost                

se zaměstnáním a u druhé hypotézy spokojenost s měsíčním platem, nezávislou 

proměnnou bude u obou hypotéz pohlaví a kontrolními proměnnými, které by mohly 

mít na výsledek vliv, bude věk dotázaných, jejich nejvyšší dosažené vzdělání a měsíční 

plat. 

 Výhodou regresní analýzy je, že oproti korelační analýze, může testovat více 

proměnných, a ne pouze dvě, což se v rámci tohoto výzkumu bude hodit více. Bude tak 

možné zjistit, zdali je vztah dvou proměnných ovlivňován nějakými dalšími a případně 

v jakém rozsahu. 
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 Nevýhodou je, že pokud zjistíme, že je mezi proměnnými statisticky významný 

vztah, nejsme si stoprocentně jisti, zda ho neovlivnil vliv třetí proměnné. Dále je 

regresní analýza také velice citlivá na odlehlá pozorování, která mohou výsledky 

zkreslovat.  

 Já budu pro analýzu vybraných dat používat ordinální regresi, která určuje sílu 

vztahu mezi závislou proměnnou a nezávislými proměnnými (vysvětlujícími). Hypotézy 

budou testovány na hladině významnosti 5 % (Hendl, 2006). Zároveň pro interpretaci 

dat budu užívat hodnoty pravděpodobnosti p. Pokud je p < α a p = α, zamítnu nulovou 

hypotézu (H0) a platí hypotéza alternativní (HA). Pokud bude naopak platit p > α, 

k zamítnutí nulové hypotézy nedochází. Dále jsem sledovala, zdali má koeficient 

zápornou či kladnou hodnotu, protože díky tomu mohu sledovat směr vztahu mezi 

závislou (vysvětlované) proměnnou a nezávislou (vysvětlující) proměnnou (Hendl, 

2006). 

 

3.7  Popis dat  

V tabulkách jsou uvedeny odpovědi na jednotlivé indikátory a jejich kódování. 

 

Tabulka č. 2 Pohlaví respondentů Zdroj: data CVVM, zpracování vlastní. 

Pohlaví Počet Počet v % 

Muž (1) 320 51,40% 

Žena (2) 303 48,60% 
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Tabulka č. 3 Věk respondentů Zdroj: data CVVM, zpracování vlastní. 

Věk Počet  Počet v % 

15 – 19 7 1,10% 

20 – 29 84 13,50% 

30 – 44 248 39,90% 

45 – 59 214 34,40% 

60+ 69 11,10% 

 

Graf č. 1 Věk respondentů 

 

 

Tabulka č. 4 Vzdělání respondentů Zdroj: data CVVM, zpracování vlastní. 

Transformované vzdělání Počet  Počet v 1 

(neúplné) základní (1) 43 6.9% 

střední bez maturity a vyučení (2) 205 32.9% 

střední s maturitou (3) 243 39.0% 

VOŠ, Bakalářské a VŠ (4) 132 21.2% 
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Graf č. 2 Vzdělání respondentů  

 

 

Tabulka č. 5 Osobní čistý měsíční příjem Zdroj: data CVVM, zpracování vlastní. 

Počet platných případů Průměr 

623 21493,381 

 

Tabulka č. 6 Spokojenost se zaměstnáním, prací Zdroj: data CVVM, zpracování vlastní. 

Spokojenost se zaměstnáním Počet Počet v % 

velmi spokojen (1) 103 16,50% 

spíše spokojen (2) 280 44,90% 

tak napůl spokojen, napůl 

nespokojen (3) 
196 31,50% 

spíše nespokojen (4) 32 5,10% 

velmi nespokojen (5) 11 1,80% 

neví (6) 1 0,20% 
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Graf č. 3 Spokojenost se zaměstnáním, prací 

 

 

Tabulka č. 7 Hodnocení měsíčního příjmu Zdroj: data CVVM, zpracování vlastní. 

Hodnocení měsíčního příjmu Počet Počet v % 

mnohem méně, než si zaslouží (1) 103 16,50% 

o něco méně, než si zaslouží (2) 261 41,90% 

zhruba tak, jak si zaslouží (3) 242 38,80% 

více, než si zaslouží (4) 7 1,10% 

neví (5) 10 1,60% 
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Graf č. 4 Hodnocení měsíčního příjmu 

 

 

3.8  Výsledky ordinální regresní analýzy 

1) Hypotéza H1 - Muži jsou se svým zaměstnáním spokojenější než ženy 

  

Zde nulová hypotéza H10 a alternativní hypotéza H1A vypadají následovně:  

H10:  Muži a ženy jsou se svým zaměstnáním stejně spokojení 

H1A:  Muži jsou se svým zaměstnáním spokojenější než ženy 

 

Tuto hypotézu jsem testovala pomocí ordinální regrese, protože máme ordinální 

závislou proměnnou – spokojenost se zaměstnáním (která nabývá 5 hodnot). Po 

provedení (v SPSS) zjistíme, zda nezávislé (vysvětlující) proměnné – pohlaví (věk, 

vzdělání a osobní měsíční příjem jsou kontrolní proměnné) – ovlivňují tuto závislou 

proměnnou (spokojenost se zaměstnáním). 
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Estimate Sig. 

Threshold 

[EU_17A = 1] -1.063 .002 

[EU_17A = 2] 1.184 .001 

[EU_17A = 3] 3.439* .000 

[EU_17A = 4] 4.887* .000 

Location 

Věk -.001 .908 

Osobní měsíční příjem -0.000014 .029 

Pohlaví_muž .042 .780 

(neúplné) základní 2.044* .000 

střední bez maturity a vyučení 1.382* .000 

střední s maturitou .788* .000 

Pseudo R-Square   

Cox and Snell .099 

Nagelkerke .108 

McFadden .042 

Počet dotazovaných 1078 

Počet platných 622 

Sig. .000* 

Tabulka č. 8 Výsledky ordinální regresní analýzy – H1 

 

Poznámka: Hvězdičkou (*) je označen výsledek, který je statisticky významný na 5 % 

hladině významnosti. Referenčními proměnnými jsou „Pohlaví – žena“ a „Vzdělání 

VOŠ, Bakalářský a VŠ“.  

 

Z tabulky výše nám vyplývá, že ani věk respondentů, ani pohlaví se neprokázalo 

jako statisticky významné.  
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Respondenti, kteří uvedli (neúplné) základní, středoškolské bez maturity a 

vyučení a rovněž střední s maturitou jako nejvyšší dosažený stupeň vzdělání, jsou se 

svým zaměstnáním méně spokojeni než respondenti s dosaženým vzděláním VOŠ, 

Bakalářským a VŠ. 

Dále z tabulky vyplývá, že lidé, kteří mají vyšší osobní měsíční příjem, mají 

tendenci být v zaměstnání více spokojení než lidé s nižším osobním měsíčním příjmem. 

Pseudo R-Square nám vyjadřuje, že 10,8 % dat je vysvětlených pomocí 

nezávislých proměnných. 

P-hodnota (Sig.) nám v tabulce vyšla 0,000, je tedy menší než 0,05, což 

znamená, že nulová hypotéza je zamítnuta. Model jako celek je statisticky významný. 

P-hodnota pohlaví, kde referenční kategorií byly ženy, je 0,780. Protože je vyšší 

než 0,05, nezamítáme nulovou hypotézu.  

Vzhledem k tomu, že se pohlaví neprokázalo jako statisticky významné, nevíme, 

zdali je ve spokojenosti v zaměstnání mezi muži a ženami rozdíl. 

 

2) Hypotéza H2 - Muži jsou se svým měsíčním platem spokojenější než ženy 

  

 Zde nulová hypotéza H20 a alternativní hypotéza H2A vypadají následovně:  

H20:  Muži a ženy jsou se svým měsíčním platem stejně spokojení 

H2A:  Muži jsou se svým měsíčním platem spokojenější než ženy 

 

Druhou hypotézu jsem testovala také pomocí ordinální regrese. Protože máme 

ordinální závislou proměnnou – spokojenost s měsíčním platem (která nabývá 4 

hodnot). Po provedení (v SPSS) zjistíme, zda nezávislé (vysvětlující) proměnné – 

pohlaví (věk, vzdělání a osobní čistý měsíční příjem jsou kontrolní proměnné) – 

ovlivňují tuto závislou proměnnou (spokojenost s měsíčním platem). 
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Estimate Sig. 

Threshold 

[EU_140 = 1] -1.453* .000 

[EU_140 = 2] .562 .099 

[EU_140 = 3] 4.674* .000 

Location 

Věk .008 .234 

Osobní měsíční příjem 0.000010 .138 

Pohlaví_muž .130 .392 

(neúplné) základní -.700 .038 

střední bez maturity a vyučení -.606* .005 

střední s maturitou -.270 .193 

Pseudo R-Square   

Cox and Snell .023 

Nagelkerke .026 

McFadden .011 

Počet 

dotazovaných 1078 

Počet platných 613 

Sig. .026* 

Tabulka č.9 Výsledky ordinální regresní analýzy – H2 

 

Poznámka: Hvězdičkou (*) je označen výsledek, který je statisticky významný na 5 % 

hladině významnosti. Referenčními proměnnými jsou „Pohlaví – žena“ a „Vzdělání 

VOŠ, Bakalářský a VŠ“.  

 

Z tabulky výše vyplývá, že ani věk, ani pohlaví a ani osobní měsíční příjem 

nejsou statisticky významné. 



41 

Respondenti, kteří uvedli středoškolské bez maturity a vyučení jako nejvyšší 

dosažený stupeň vzdělání, jsou se svým měsíčním platem více spokojeni než 

respondenti s dosaženým vzděláním VOŠ, Bakalářským a VŠ. 

Pseudo R-Square nám vyjadřuje, že 2,6 % dat je vysvětlených pomocí 

nezávislých proměnných. 

P-hodnota (Sig.) nám v tabulce vyšla 0,022, je tedy menší než 0,05 (na hladině 5 

%), což znamená, že nulová hypotéza je zamítnuta. Model jako celek je statisticky 

významný. 

P-hodnota pohlaví, kde referenční kategorií byly ženy, je 0,392, což je větší 

hodnota než 0,05. Nezamítáme nulovou hypotézu.  

Vzhledem k tomu, že ani zde se pohlaví neprokázalo jako statisticky významné, 

rovněž zde nevíme, zdali je ve spokojenosti v měsíčním platem mezi muži a ženami 

rozdíl. 

 

3.9  Shrnutí výsledků 

Pomocí ordinální regrese jsme zkoumali, zdali jsou muži se svým zaměstnáním 

spokojenější než ženy a zdali jsou také spokojenější se svým měsíčním platem. Ukázalo 

se, že rozdíly ve spokojenosti mezi pohlavími nejsou statisticky významné. 

Ordinální regrese také testovala, zda spokojenost respondentů ovlivňuje věk.  

V případě první hypotézy popisující spokojenost se zaměstnáním se u první hypotézy 

věk neprokázal jako statisticky významný, nemá tudíž na konečný výsledek vliv. To 

samé platí rovněž i u druhé hypotézy. 

Další vysvětlující proměnnou v modelech ordinální regrese bylo vzdělání. 

Zatímco u první hypotézy se prokázalo, že jsou se svým zaměstnáním méně spokojení 

respondenti se základním, středním bez maturity a vyučení, a i střední s maturitou jako 

nejvyšším dosaženým vzděláním než respondenti s VOŠ, Bakalářským a VŠ vzděláním, 

u druhé hypotézy jsou se svým platem více spokojeni pouze respondenti se středním 

vzděláním bez maturity a vyučení než respondenti s VOŠ, Bakalářským a VŠ 

vzděláním. Vzdělání se tak u obou hypotéz prokázalo jako statisticky významné. 

Poslední vysvětlující proměnnou byl osobní čistý měsíční příjem, kdy u první 

hypotézy bylo prokázáno, že lidé, kteří mají vyšší osobní měsíční příjem, mají tendenci 



42 

být v zaměstnání více spokojení než lidé s nižším osobním měsíčním příjmem, a tato 

proměnná se tak prokázala jako statisticky významná. U druhé hypotézy již statistická 

významnost prokázána nebyla. 

 

3.10  Diskuze 

V rámci této kapitoly bych ráda dala do souvislosti předpoklady z teoretické 

části mé bakalářské práce s výsledky mého výzkumu. 

Jak jsem již uváděla v teoretické části, existuje mnoho výzkumů, které se 

zabývají vztahem spokojenosti v zaměstnání a pohlavím. Výsledky jsou nejednoznačné, 

kdy v některých výzkumech jsou spokojenější muži, v dalších ženy, a také existují 

výzkumy, které neprokázaly významné rozdíly ve vztahu pohlaví a pracovní 

spokojenosti (Franěk a Večera, 2008).  Mnoho autorů, kteří uvádí rozdíly ve vztahu 

spokojenosti v zaměstnání a pohlavím, poukazuje na určité faktory, které mohou muže a 

ženy ovlivňovat. Tyto faktory jsem rovněž rozebrala v teoretické části, nicméně největší 

vliv mají vztahy na pracovišti, platové ohodnocení, pracovní možnosti a postup (Clark, 

1997, Ermisch a Wright, 1991, Franěk a Večera, 2008).  

V České republice se tématem spokojenosti v zaměstnání zabývá Centrum pro 

výzkum veřejného mínění, které téměř každý rok pořádá výzkumy na různá témata 

ohledně společnosti. V roce 2018 bylo zjištěno, že celých 61% populace je se svým 

zaměstnáním spokojeno, kdy ovšem pouze 16 % je „velmi spokojeno“ a celých 45 % je 

„spíše spokojeno“, 32 % je na pomezí spokojenosti a nespokojenosti a pouhých 7 % je 

se svým zaměstnáním nespokojeno. Ovšem vztah mezi spokojeností se zaměstnáním a 

pohlavím neprokázal jako statisticky významný (Sociologický ústav (Akademie věd 

ČR), 2018). Totéž se prokázalo po provedení analýzy v této bakalářské práci, kdy se 

pohlaví rovněž neprokázalo jako statisticky významné. Na základě mého výzkumu se 

tak ukázalo, že muži a ženy jsou v zaměstnání stejně spokojeni. 

Další tématem, které CVVM zkoumalo, byla spokojenost s měsíčním příjmem. 

CVVM (2018) uvádí, že 58% respondentů se domnívá, že dostávají méně, než si 

zaslouží, 38% uvedlo, že dostává přiměřeně, a pouhé 1% uvedlo, že dostávají vyšší plat, 

než si zaslouží. Rovněž zde se pohlaví neprokázalo jako statisticky významné 

(Sociologický ústav (Akademie věd ČR), 2018). Vztah spokojenosti s měsíčním 

příjmem a pohlavím jsem zkoumala v rámci mé druhé hypotézy a i zde se mi po 
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provedení analýzy pohlaví neprokázalo jako statisticky významné a platí tak, že muži i 

ženy jsou s měsíčním ohodnocením stejně spokojeni.  

Přestože se autoři (Clark, 1997, Ermisch a Wright, 1991, Franěk a Večera, 2008, 

Čábelková et al., 2015) shodují, že rozdíly ve vztahu spokojenosti v zaměstnání a 

pohlavím existují a že tento vztah je ovlivňován faktory působícími na jednotlivá 

pohlaví, v rámci mého výzkumu se toto nepodařilo prokázat, neboť v průběhu získávání 

dat nebylo s faktory nijak pracováno, což jsem ovšem nemohla nijak ovlivnit (viz 

kapitola Hodnocení kvality výzkumu). 

Vzhledem k tomu, že použitá data vykazují vysokou reprezentativnost (viz 

kapitola Data), výsledky mohou být zobecněny na celou populaci České republiky. 

Nicméně i zde se musí brát v potaz určité známky zkreslení, které neberou v potaz 

lokální specifika a také tendenci respondentů odpovídat tak, aby se ukázali v lepším 

světle, než jak je to ve skutečnosti (viz kapitola Hodnocení kvality výzkumu). 

 

3.11  Hodnocení kvality výzkumu 

  Kvantitativní výzkum, který jsem využívala, má své klady i zápory.  

  Jedním z kladů je vysoká reprezentativnost, kterou jsem již dříve zmiňovala, 

neboť „cílem konstrukce vzorku v kvantitativním výzkumu je reprezentovat populaci 

jedinců.“ (Disman, 2000, str. 304). Kvantitativní výzkum je tak vhodný, pokud 

zkoumáme větší skupiny, neboť jejich výsledky lze zevšeobecnit na celou populaci. 

To lze u mého projektu vidět na vzorku respondentů (623) různých společenských 

skupin, věku, vzdělání atd., kteří odpovídali na otázky tazatelů. Výhodou je to 

především proto, že bych nejspíše takového reprezentativního vzorku populace při 

vlastní tvorbě dotazníku nedosáhla. 

  Kvantitativní výzkum dle Dismana (2000) vyžaduje silnou standardizaci, 

která zajišťuje vysokou reliabilitu výzkumu, ovšem na druhou stranu silná 

standardizace, tím že u ní dochází k silné redukci informace, vede k nízké validitě. 

Naopak u kvalitativního výzkumu je standardizace slabá, proto má také nízkou 

reliabilitu, ale zato může mít kvalitativní výzkum potenciálně vysokou validitu 

(Disman, 2000). V dnešní době tak výzkumné projekty využívají jak kvantitativní, 
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tak kvalitativní metody, kterým se také říká smíšené, díky kterým mohou dojít k 

lepšímu porozumění a vysvětlení předmětu zkoumání (Giddens, 2013). 

  Nevýhodou kvantitativního výzkumu je, že nebere v potaz lokální specifika, 

která se mohou v jednotlivých skupinách lišit (Hendl, 2006). Další nevýhodou dle 

Hendela (2006) je, že kvantitativní výzkum může pouze vyvrátit nebo potvrdit již 

známé teorie a nemůže tak rozvíjet novou teorii.  

  Další nevýhodou je, že tím, že pracuji se sekundárními daty, nemohu nijak 

ovlivnit znění otázek, ani kvalitu dotazníkového řešení. Problematické může být 

znění určitých otázek, které by, pokud by se k dotazníku prováděl i rozhovor nebo 

podrobnější znění otázek, mohly nabrat jiný směr. Už jen samotná otázka, která zní 

následovně: „Jak jste celkově spokojen se svým zaměstnáním, prací?“ je velice 

zavádějící, neboť přestože dotazovaný může být s něčím velmi nespokojen, dotazník 

se jej ptá na celkovou spokojenost a respondent tak může mít tendence odpovídat, že 

je v práci spokojenější, než jak je to doopravdy. Toto by se dalo vyřešit buď 

následným hovorem o odpovědích nebo případnými dotazy na faktory, které 

spokojenost se zaměstnáním ovlivňují. Rozhovorem by se případně mohlo předejít i 

nepravdivému odpovídaní ze strany respondentů, jejichž odpovědi pak mohou 

zkreslovat konečný výsledek výzkumu. 

 

3.12  Etické otázky 

Účastníci výzkumu prováděným CVVM podstupují standardizovaná interview 

dobrovolně a zcela anonymně. Český sociálněvědní datový archiv si zakládá na tom, že 

účastnící vědí, čeho se účastní a podávají informovaný souhlas k uchovávání dat, práci s 

nimi, jejich archivaci, zpřístupněním i sekundárním používáním těchto dat. Zvláštní 

pozornost pak CVVM věnuje citlivým údajům. Všechny osobní údaje a informace 

individuálního charakteru jsou zcela důvěrné a musí tak s nimi být i nakládáno.  

Český sociálněvědní datový archiv nechává všechny své tazatele podepsat 

Etický kodex, ve kterém se zavazují k tomu, že žádné informace o osobě, která 

poskytovala rozhovor, nebudou poskytovat třetím stranám. Ke kontaktním údajům a 

nahrávkám mají přístup výhradně oprávněné osoby a data jsou uchována pouze po dobu 

jednoho roku. Po roce jsou všechna data likvidována. 
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Každý respondent má právo na to, aby mu byly poskytnuty údaje, které o něm 

Český sociálněvědní datový archiv shromažďuje, dále má právo na odvolání souhlasu, 

právo na vymazání jeho osobních údajů, které jsou shromažďovány či je s nimi 

protiprávně zacházeno, právo na omezení zpracování osobních údajů a právo vznášet 

námitky. 

 Tato práce nijak neporušuje domluvené používání daných informací 

poskytnutých CVVM. 
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4  Závěr 

Tématem mé bakalářské práce byla spokojenost v zaměstnání z hlediska 

pohlaví, tedy zdali jsou se zaměstnáním spokojeni spíše muži nebo ženy. 

V teoretické části jsem se snažila popsat pracovní spokojenost, její vymezení, 

klasifikace a charakteristiky, dále také její teoretické přístupy. Nejvíce jsem se ovšem 

zaměřila na faktory pracovní spokojenosti, a to jak ty obecné, tak také ty, které 

především ovlivňují pracovní spokojenost mužů a žen. Ve výsledku lze říci, že ženy 

jsou faktory ovlivňovány více než muži a to proto, že jsou v rámci trhu práce a 

pracovního procesu více diskriminovány a segregovány. Zatímco muže ovlivňují 

především pracovní podmínky a bezpečnost práce, ženy jsou ovlivňovány finančním 

podhodnocením, sexuálním obtěžováním, kdy jsou obtěžovány nejen ze strany 

kolektivu, ale rovněž i ze strany vedení, dále také bojují s tzv. skleněným stropem, kvůli 

kterému nedosahují manažerských pozic, kdežto muži využívají skleněného výtahu a 

přeskakují tak určité pracovní pozice, neboť se na ty vyšší a lépe placené pozice lépe 

hodí. 

V empirické části bakalářské práce jsem se rozhodla zkoumat dvě hypotézy, kdy 

první tvořila otázka, zdali jsou muži v zaměstnání spokojenější než ženy, a druhá, zdali 

jsou muži spokojenější se svým měsíčním příjmem než ženy. Tyto hypotézy jsem 

testovala pomocí ordinální regresní analýzy, která nám měla uvést, zdali je vztah mezi 

spokojeností se zaměstnáním/platem a pohlavím statisticky významný. To se ani            

u jedné hypotézy neprokázalo. Vzhledem k tomu, že pohlaví tedy není statisticky 

významné, nevíme, zdali se spokojenost v zaměstnání a s měsíčním platem mezi muži a 

ženami liší. Z kontrolních proměnných, které jsem v průběhu ordinální regresní analýzy 

používala, se věk u obou hypotéz také neprokázal jako statisticky významný a nemá tak 

na výsledky vliv. Další kontrolní proměnou bylo vzdělání, které se u obou hypotéz 

prokázalo jako statisticky významné. Zatímco u první hypotézy jsou méně spokojení 

v zaměstnání lidé se základním, středním bez maturity a vyučení, a i střední s maturitou 

jako nejvyšším dosaženým vzděláním než respondenti s VOŠ, Bakalářským a VŠ 

vzděláním, u druhé hypotézy jsou se svým platem více spokojeni pouze respondenti se 

středním vzděláním bez maturity a vyučení. Poslední vysvětlující proměnnou byl 

osobní čistý měsíční příjem, který se u první hypotézy prokázal jako statisticky 

významný, kdy u první hypotézy bylo prokázáno, že lidé s vyšším osobním měsíčním 
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příjmem, mají tendenci být v zaměstnání více spokojení. U druhé hypotézy již 

statistická významnost prokázána nebyla. 

Mé výsledky se shodují s výsledky Centra pro výzkum veřejného mínění, odkud 

jsem rovněž přebrala data, se kterými jsem v rámci empirické části prováděla výzkum. 

Přestože jsem v rámci teoretické části uvedla několik faktorů, které mohou 

pracovní spokojenost mužů a žen ovlivňovat, ve výsledcích mi vyšlo, že obě pohlaví 

jsou stejně spokojená. Jak tedy bylo uvedeno již v kapitole Pohlaví a spokojenost 

v zaměstnání, existuje mnoho výzkumů na téma vztahu pracovní spokojenosti a pohlaví, 

kdy nejvíce výzkumů uvedlo, že pohlaví není nijak statisticky významné (Smith a Plant, 

1982, Golembiewski, 1977, Čábelková et al. 2015). To se potvrdilo i v rámci mého 

výzkumu, kdy se rovněž nepodařilo prokázat vztah pracovní spokojenosti a pohlaví. 
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Gender: Základní pojmy. Český statistický úřad [online]. [cit. 2016-05-1]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/gender/gender_pojmy  

GIDDENS, Anthony, SUTTON, Philip W., ed. Sociologie. Vydání první, 

aktualizované a rozšířené. Praha: Argo, 2013. ISBN 978-80-257-0807-1. 

Dostupné také z: http://kramerius.cuni.cz/uuid/uuid:843db7c4-7519-41d2-a9ff-

453b55e7378d 

GOLEMBIEWSKI, R. Testing some stere- otypes about the sexes in 

organisations: diffe- rential satisfaction with work? Human Resource 

Management, 1977, Vol. 16, pp. 30-32. ISSN 0149-2063. 

HERZBERG, Frederick, Bernard MAUSNER a Barbara Bloch SNYDERMAN. 

The motivation to work. 2nd ed., [6th print.]. New York: John Wiley, 1967. 

HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza 

dat [online]. Vyd. 2., opr. Praha: Portál, 2006 [cit. 2020-07-27]. ISBN 80-7367-

123-9. Dostupné z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html 

HOCHWARTER, W.A., FERRIS, G.R., PERREWÉ, P.L., WITT, L.A. and 

KIEWITZ, C., 2001. A note on the nonlinearity of the age‐job‐satisfaction 

relationship. Journal of Applied Social Psychology, 31(6), pp.1223-1237. 

HULIN, C. L. and SMITH, P. C. Sex differences in job satisfaction. Journal of 

Applied Psycho- logy, 1964, Vol. 48, pp. 88-92. ISSN 0021-9010.  

JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-

535-0. 



51 

JACOBS, J.A., 1995. Gender Inequality at Work. Sage Publications, Inc., 2455 

Teller Road, Thousand Oaks, CA 91320 (paperback: ISBN-0-8039-5697-5; cloth: 

ISBN-0-8039-5696-7). 

JUROVSKÝ, Anton. Spokojnosť s prácou a jej činitele. Bratislava: Alfa, 1971. 

KACMAR, K.M. and FERRIS, G.R., 1989. Theoretical and methodological 

considerations in the age-job satisfaction relationship. Journal of Applied 

Psychology, 74(2), p.201. 

KAISER, L.C., 2007. Gender‐job satisfaction differences across Europe. 

International Journal of Manpower. 

KOCIÁNOVÁ, Renata. Organizační klima a pracovní spokojenost. Praha: FF 

UK, disertační práce, 2006. 

KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: 

Grada, 2010. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2497-3. 

KOLLÁRIK, T. (1986). Spokojnosť v práci. Bratislava: Práca, 1986. 237 s.  

KŘÍŽKOVÁ, Alena, Romana MARKOVÁ VOLEJNÍČKOVÁ a Marta 
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