
 

Univerzita Karlova 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Průzkum spokojenosti zaměstnanců se službou od společnosti 

XXX 

Diplomová práce 

Vedoucí práce: Vypracoval: 

Ing. Mgr. Michaela Kaprálková, M.A. Bc. Tomáš Rýc 

Praha, 2022  

  



 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny 

použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla předložena 

k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

V Praze dne Podpis 

.................................. ............................... 

  



 

Evidenční list  

Souhlasím se zapůjčením své diplomové práce ke studijním účelům. Uživatel svým 

podpisem stvrzuje, že tuto diplomovou práci použil ke studiu, a prohlašuje, že ji uvede 

mezi použitými prameny.  

Jméno a příjmení:  Fakulta / katedra:   Datum vypůjčení:  Podpis:  

_____________________________________________________________________ 

  



 

 

Poděkování 

Tímto bych rád poděkoval paní Ing. Mgr. Michaele Kaprálkové, M.A., za ochotu pomoci 

a cenné rady. Dále bych rád poděkoval PhDr. Tomáši Rudovi, Ph.D., bez jehož pomoci 

by tato práce nikdy nespatřila světlo světa. Zároveň chci poděkovat zaměstnancům 

nejmenované firmy, osobám z oddělení mzdového účetnictví a osobě z užšího vedení 

společnosti XXX, že mi ve všem vyšli vstříc. 



 

Abstrakt 

Název: Průzkum spokojenosti zaměstnanců se službou od společnosti XXX 

Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je ověřit spokojenost zaměstnanců 

nejmenované firmy s programem od společnosti XXX. Na základě 

zjištěných názorů a připomínek bude navrženo doporučení, zdali by tato 

služba měla být zmíněným zaměstnancům dále nabízena se v současném 

obsahu, v modifikované formě či jim v budoucnu nebude poskytována 

vůbec. 

Metody: V práci bylo využito kvantitativní metody formou online elektronického 

dotazování a kvalitativní metody prostřednictvím individuálního 

hloubkového interview. Dotazník, který vyplňovali zaměstnanci 

z oddělení mzdového účetnictví, vycházel z metody založené na principu 

SERVPERFu. Za účelem porozumění činnosti společnosti XXX se 

uskutečnilo interview s osobou z užšího vedení této firmy. 

Výsledky: Výsledky průzkumu mezi zaměstnanci jsou zachyceny přehlednou 

grafickou formou a za pomoci tabulek. Po analýze dat vyšlo najevo, že 

zaměstnanci jsou s programem od společnosti XXX nadmíru spokojeni. 

Na druhou stranu se objevilo několik nedostatků, které vedly k doporučení 

modifikace služby a prodloužení spolupráce obou subjektů. 

Klíčová slova: Pohyb, program do firem, dotazování 

  



 

Abstract 

Title: Study on satisfaction of employees with XXX service 

Aims:  The objective of this thesis is to verify the satisfaction of employees of an 

unnamed company with a program from XXX company. Based on the 

opinions and comments, a recommendation will be proposed as to whether 

this service should continue to be offered to the mentioned employees in 

its current content, in a modified form or not to be provided to them at all 

in the future. 

Methodology: Methodology: In this phesis, I applied quantitative research via collecting 

on-line forms and qualitative research based on a thorough interview. The 

form filled in by employees of the payroll departement was based on the 

SERVPERF method. In order to understand the activites of XXX 

company, the interview was held with a person from the company’s close 

management. 

Results:  The results of the employee survey are captured in a clear graphical form 

and along with the help of charts. The data analysis revealed that the 

employees are extremely satisfied with the programme from XXX. On the 

other hand, several shortcomings emerged which led later to 

recommendations for modification of the service and extension of the 

cooperation between the two entities. 

Key words:  Movement, programme for companies, surveys
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1 ÚVOD 

Koloběh pohybových aktivit u většinové části populace závisí na vymezené pracovní 

době. Přitom lidé prací stráví až třetinu svého života, což se zásadním způsobem 

projevuje na jejich fyzickém a psychickém stavu. Navíc v současnosti stále více osob 

nachází pracovní uplatnění v zaměstnáních, kde je pro výkon práce nezbytné strávit 

valnou část dne vsedě. 

Nedostatečná míra pohybu může později vést k různým neduhům. Navíc trend 

přesouvání zaměstnanců na práci z domova přilévá jen olej do ohně, jelikož se lidé 

vlivem  omezených podmínek mnohdy po celý den více než kdy dříve zapomínají hýbat. 

Stejně jako v ostatních oblastech života pro sedavé zaměstnání platí, že problémům je 

třeba předcházet, ne se soustředit až na potlačení prvotních symptomů potíží. Toho si jsou 

vědomy kompetentní osoby z oddělení mzdového účetnictví nejmenované firmy, které 

zajistily pro vybranou skupinu zaměstnanců benefit ve formě programu od společnosti 

XXX. 

Tato organizace ve spolupráci s fyzioterapeuty, trenéry a psychology nabízí firmám 

mimo jiné služby pomáhající rozhýbat a vzdělávat zaměstnance. Prostřednictvím jejich 

3měsíčního programu v režimu online si jednotlivci osvojují zdraví prospěšné návyky, 

čímž se mohou vyhnout poruchám pohybového aparátu. 

Z kooperace těchto dvou subjektů ovšem vyvstává otázka, zda jsou přímo spotřebitelé 

služby, tedy zaměstnanci, s programem spokojeni. Ruku v ruce se nabízí dotaz, jestli by 

oddělení mzdového účetnictví s přihlédnutím ke spokojenosti, či naopak k případné 

nespokojenosti zaměstnanců mělo znovu investovat do programu po jeho skončení. To 

vše bude předmětem této diplomové práce. 

V rámci práce bude ověřena spokojenost zaměstnanců s programem od společnosti XXX. 

Následně bude navrženo doporučení, zdali by tato služba měla být dále nabízena v 

současném  obsahu, v modifikované formě, či vůbec nebude zaměstnancům v budoucnu 

poskytnuta vůbec. 
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Zjištěné výsledky mají smysl nejen pro oddělení mzdového účetnictví, kde odpovědným 

osobám napomůže při jejich rozhodování o další spolupráci se společností XXX, ale i pro 

samotnou společnost XXX. Po veřejném publikování diplomové práce mohou závěry 

inspirovat také ostatní zaměstnavatele, kteří uvažují o rozšíření svého benefitního 

programu o další, na zdraví zaměstnanců zaměřené aktivity.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část diplomové práce se bude zabývat vymezením základních pojmů spjatých se 

zkoumanou oblastí. Pozornost je věnována významu pohybu, sportovním službám, 

kvalitě služeb, zaměstnaneckým benefitům, roli spotřebitelů a vybraným metodám pro 

měření jejich spokojenosti. 

2.1 Důležitost pohybu v kontextu sedavého zaměstnání 

Naše společnost se vlivem rozmachu technologií, digitálního prostředí a vědeckého 

pokroku neustále snaží zlepšovat v nakládání se svým časem. V důsledku uvedených 

faktorů dochází k odklonu od přirozeného pohybu k pasivním činnostem. Typickým 

negativním projevem tohoto fenoménu v populaci je nedostatek pohybových činností, 

což úzce souvisí s nárůstem nabídky práce, která je charakteristická dobou strávenou 

v sedavé pozici (Gilbertová a Matoušek, 2002). Bursová (2005) doplňuje, že pohyb 

představuje preventivní péči o celkové zdraví a hraje nezastupitelnou roli v přirozeném 

vývoji každého jedince. 

Kalman, Hamřík a Pavelka (2009) shledávají přiměřenou a opakující se pohybovou 

aktivitu za přínosnou. Jako výhody tito autoři uvádějí: 

 Uvolňování endorfinu ovlivňující vnímání bolesti a navozující pocit dobré nálady. 

 Zkvalitňování paměti a schopnosti lepšího soustředění. 

 Harmonizace dvou systémů (autonomního – nervového a endokrinního) vedoucí 

k lepšímu zvládání stresu, zvyšování libida a duševního klidu. 

 Snížení svalového napění a potlačení negativních emočních projevů. 

 Správná funkce metabolismu.  

 Prevence řídnutí kostí. 

 Zvyšování kloubní pohyblivosti a pružnosti úponů svalů. 

 Růst fyzické zdatnosti po silové i kondiční stránce. 

 Podpora krevního oběhu. 

 Předcházení vzniku problémů s křečovými žilami a srážlivosti krve. 

 Zlepšování schopnosti krve transportovat kyslík tkáním. 

 Zpomalování procesu stárnutí. 

 Snižování rizika potratu. 
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Na druhou stranu Berkowitz a Patterson (2014) upozorňují, že neadekvátní míra pohybu, 

konkrétně v podobě častého sezení, může vést k vážným zdravotních problémům. 

Jedná o tyto hrozby: 

 Zvyšování krevního tlaku a hladiny cholesterolu zapříčiňující srdeční 

onemocnění. 

 Nadprodukce inzulínu slinivkou břišní ovlivňující výskyt diabetu. 

 Nádorové onemocnění tlustého střeva či rakovina prsu. 

 Špatná cirkulace krve v nohách vedoucí k trombóze. 

 Slabost kostí a jejich postupné řídnutí. 

 Zpomalování funkce mozku. 

 Bolesti krční páteře, ramen a zad. 

 Nepružnost páteře. 

 Poškození meziobratlových plotének. 

 Oslabení břišních a hýžďových svalů.  

 Snížení mobility flexorů kyčlí. 

Krom fyzických neduhů je sezení v dlouhých časových intervalech možnou příčinou 

psychických obtíží. Dle studie ze Španělska je u pracovníků sedících více než 42 hodin 

týdně o 31 % větší riziko výskytu psychických onemocnění. Jednat se může o různé 

závažné problémy, od ztráty motivace až k těžkým depresivním poruchám. Ohrožen je 

tedy v důsledku nejen zdravotní stav jedince, ale také systém veřejného zdravotnictví 

a samotný chod podniku. V nejhorších scénářích se délka pracovní neschopnosti 

zaměstnance rozvine až na úroveň plné neschopnosti k výkonu povolání (Thömmes, 

2018). 

Shrneme-li výše uvedené přínosy pohybové aktivity a rizika spjatá s častým sezením, je 

patrné, že by zaměstnavatelé neměli opomíjet kompenzaci sedavého zaměstnání u svých 

pracovníků. Jedním z inspirativních příkladů je oddělení mzdového účetnictví 

nejmenované firmy, kterému společnost XXX dodává své služby. 

2.1.1 Zájem o pohyb zaměstnanců v českém firemním prostředí 

O uvědomění si důležitosti pohybu v pracovním životě zaměstnanců svědčí názory 

z průzkumu společnosti Edenred, podle kterých tuzemské firmy považují za důležité mít 

vitální pracovníky. Za největší přínosy u aktivních zaměstnanců označily nižší 
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nemocnost, schopnost zvládat stres a lepší kolektivní práci. Na grafu č. 1 ovšem můžeme 

vidět, že rozvoj pohybové firemní kultury je v České republice na počátku, neboť pouze 

243 (necelých 30 %) z 824 oslovených podniků podporuje aktivní pohyb zaměstnanců 

(Edenred, 2017). 

Graf č. 1: Podpora aktivního pohybu zaměstnanců ve firmách 

  

Zdroj: Edenred (2017) – vlastní zpracování 

Z průzkumu dále vyplynulo, že podniky často naráží na despekt zaměstnanců 

k nabízeným aktivitám. Pravidelná účast na vlastních pohybových činnostech se 

průměrně pohybuje v nižších řádech desítek procent (Edenred, 2017). 

Ve vztahu k této diplomové práci se jeví důležité zjistit, v čem tkví přínosy či nedostatky 

programu cílící na zlepšení fyzické a psychické stránky zaměstnanců. Pokud zaměstnanci 

budou s programem od společnosti XXX spokojeni, pak jejich pozitivní reference mohou 

napomoci přesvědčit nerozhodné kolegy. 

2.2 Služby 

Sektor služeb zaujímá v 21. století dominantní postavení na tvorbě HDP. Poptávka po 

službách je na vzestupu a hospodářský význam služeb neustále sílí. Zcela běžně 

přicházíme do kontaktu se službami veřejnými a rovněž soukromými. Právě v soukromé 

sféře provozuje svou podnikatelskou činnost společnost XXX.  

Samotná služba je v odborné literatuře vymezena hned několika autory. Vaštíková (2014, 

s. 30) využívá k popisu definici Americké marketingové asociace, podle které 

považujeme za služby „samostatně identifikovatelné, především nehmotné činnosti, které 
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poskytují uspokojení potřeb a nemusí být nutně spojovány s prodejem výrobku nebo jiné 

služby. Produkce služeb může, ale nemusí vyžadovat užití hmotného zboží. Je-li však toto 

užití nutné, nedochází k transferu vlastnictví toho zboží“. 

Kotler a Keller (2007, s. 440) pokládají za službu „jakýkoliv akt nebo výkon, který může 

jedna strana nabídnout jiné straně a který je svojí podstatou nehmotný a nevede ke změně 

vlastnictví čehokoliv. Příprava služby může, ale nemusí být spojena s fyzickým 

výrobkem“. 

V kontextu pohybu do firem je zdárným příkladem služby online lekce vedené 

fyzioterapeutem, jež je součástí programu. Drtivá většina podniků bude raději 

zprostředkovávat odborné znalosti fyzioterapeutů svým zaměstnancům, než aby sama 

usilovala o vlastnictví specializované způsobilosti k výkon této profese. Poskytování 

tělovýchovných služeb je finančně a časově nákladné, čehož si je společnost XXX dobře 

vědoma, a proto nabízí firmám efektivnější variantu. Za svou práci posléze inkasuje 

adekvátní finanční prostředky. 

Verma (2012) ve své publikaci Services Marketing: Text and Cases poukazuje na 

skutečnost, že služby z důvodu nehmotnosti často unikají lidské pozornosti. Na rozdíl od 

fyzických produktů si jich koncoví spotřebitelé cení mnohem méně, jelikož právě 

v okamžiku směny nenabývají hmotné povahy a s tím související změny vlastnictví. 

Zde je podstatné zmínit, že pokud zaměstnanci nepociťují problémy plynoucí z práce, tak 

se zdánlivě neviditelné přínosy cvičení projeví až ve střednědobém horizontu. Teprve 

poté přehodnotí svůj postoj a docení efekty plynoucí ze spotřeby služby od společnosti 

XXX. 

2.2.1 Vlastnosti služeb 

Kotler (2007) vymezuje 5 základních vlastností služeb: nehmotnost, neoddělitelnost, 

proměnlivost, pomíjivost a absence vlastnictví. 

Nehmotnost 

Nehmotnost demonstruje neschopnost službu vyhodnotit smyslovým vjemem ještě 

předtím, než dojde k její spotřebě. Nákup je tudíž realizován bez možnosti předchozího 

osahání, očichání, poslechnutí nebo detailního prozkoumání.  
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Posouzení kvality služby se dostává na řadu až v pozdější fázi spotřeby, což mnohdy vede 

k pochybnostem. Vodítkem pro zmírnění pochybností u spotřebitele bývá zkoumání 

znaků kvality, kterými jsou v praxi pověst firmy, cena, lokace či materiální zajištění. 

Nedělitelnost 

Služby není možné na rozdíl od zboží rozdělit na část výrobní a spotřební. U fyzických 

produktů se dá pozorovat proces od zhotovení přes distribuci až po konečnou spotřebu. 

Avšak pro služby je příznačné, že jsou vytvářeny a spotřebovány současně. Důležitým 

rysem z hlediska neoddělitelnosti je propojení poskytovatele se samotnou službou, neboť 

osoba poskytující službu spotřebiteli se stává její nedílnou součástí. Do celkové kvality 

služby se navíc promítá přítomnost ostatních klientů. U programů pro zaměstnance firem 

se bude jednat o vystupování lektorů a chování dalších účastníků. 

Proměnlivost 

Specifikum proměnlivosti spočívá v tom, že kvalita poskytované služby se bude pokaždé 

lišit, jelikož je závislá na řadě věcí, jako jsou místo, čas a lidský činitel. Nestálost kvality 

je dána variabilitou zmíněných faktorů. Zejména rozpoložení personálu zásadně 

ovlivňuje finální dojem ze služby a firma by neměla brát tento aspekt na lehkou váhu. 

Důsledné proškolení pracovníků a sledování spokojenosti jsou významné kroky pro 

minimalizaci negativních jevů. 

Pomíjivost 

Pomíjivostí je v souvislosti se službami myšlena absence možnosti skladování. Jestliže 

poptávka vykazuje konstantní úroveň, není tato skutečnost větší hrozbu. V opačném 

případě, kdy poptávka kolísá, musí poskytovatel služby včas reagovat. Společnost 

nabízející služby může sáhnout po řadě strategií pro ovlivnění poptávky v čele s cenovou 

diferenciací nebo vytvořením rezervačního systému. 

Absence vlastnictví 

Absence vlastnictví neboli nemožnost vlastnit službu představuje situaci, kdy zákazník 

po koupi služby nenabývá práva stát se jejím platným vlastníkem. Prakticky vzato pro 

sebe získává pouze časově omezenou dobu, během které je možné službu spotřebovat. 

2.2.2 Klasifikace služeb 

Sektor služeb nabízí širokou paletu činností v různých odvětvích. Jednotlivci, malé 

podniky, ale třeba i nadnárodní korporace vstupují na trh s cílem dosáhnout svých 
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vytyčených cílů. Vaštíková (2008) v důsledku rozmanitosti služeb uvádí jejich 

uchopitelnější dělení podle několika kritérií: 

Odvětvové třídění služeb 

V kategorii odvětvové třídění služeb je využito rozčlenění do tří podskupin: 

 Terciární služby – Tento sektor typicky zahrnuje restaurace, hotely, holičství, 

kadeřnictví, čistírny, řemeslné anebo servisní práce.  

 Kvartérní služby – Sem spadají služby z oblastí dopravy, správy, komunikace 

a finančnictví, jejichž smyslem je zefektivnění práce. 

 Kvintérní služby – Služby se týkají zdravotní péče, vzdělání a rekreace. Stěžejním 

rysem těchto služeb je určitá změna stavu jejich příjemce. 

Tržní a netržní služby 

Tržní jsou právě ty služby, jež lze na trhu směnit za peněžní prostředky. Naproti tomu u 

netržních služeb nefunguje mechanismus na principu střetu poptávky a nabídky při 

změně ceny. Jejich typickým představitelem jsou veřejné služby, které zaštiťují vlády, 

samosprávy a neziskové organizace. 

Spotřebitelské služby a služby pro organizace 

Služby pro spotřebitele se v zásadě poskytují jednotlivcům nebo domácnostem pro jejich 

vlastní užitek. Hlavním rysem je skutečnost, že ze spotřeby těchto služeb nevyplývá další 

ekonomická výhoda. To ovšem neplatí u služeb pro organizace, neboť jsou poskytovány 

jiným organizacím a podnikům. Mnohdy se ale setkáváme se službami, které jsou 

nabízeny oběma stranám. 

Služby dle stupně nehmotnosti 

V této kategorii jsou služby rozděleny do jednotlivých úrovní postavení ve vztahu 

k celkové nabídce. Ta je reprezentována kombinací výrobků a služeb. Z pohledu 

spotřebitele se jedná o: 

 Služby nehmotné povahy – Zde se nachází poznávací zájezdy cestovních 

kanceláří, kurzy vzdělávacích institucí či nábory personálních agentur. 

 Služby poskytující přidanou hodnotu – Mezi ně patří servis zboží, překlady textů 

nebo zajištění prodeje nemovitosti.  

 Služby zpřístupňující hmotný produkt – Příkladem jsou internetové obchody, 

doručování zásilek nebo půjčovny automobilů. 
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Na základě popsané klasifikace se program od společnosti XXX řadí mezi kvintérní 

služby regulované tržním mechanismem. Uplatnění nachází v organizacích, které ho 

nabízí svým zaměstnancům jako nefinanční odměnu za odvedenou práci. 

2.2.3 Sportovní služby 

Sportovní služby dle Šímy (2016) spadají mezi sportovní produkty. Mullin, Hardy 

a Sutton (2014, s. 148) popisují sportovní produkt následovně: „komplexní balíček 

hmotných a nehmotných výhod.“  

Fyzickým prvkem v programu mohou být různé pomůcky, jako je zmenšený model 

páteře. Naopak nehmotným prvkem jsou například účinky cvičební metody zmírňující 

bolest zad a kloubů. 

Čáslavová (2009, s. 16) uvádí detailnější definici. Autorka pod sportovním produktem 

shledává „veškeré hmotné a nehmotné statky nabízené k uspokojování přání a potřeb 

zákazníků pohybujících se v oblasti tělesné výchovy a sportu“. 

2.2.4 Klasifikace sportovních služeb 

Šíma (2016) prezentuje rozdělení sportovních služeb podle dvou zásadních kritérií. 

Prvním kritériem je druh a rozsah zapojení pracovníka do poskytování služby. V této 

skupině rozlišujeme služby spotřebitelské, odborné a výchovné. Druhé kritérium vychází 

z motivů zákazníka, jež ho podněcují k aktivnímu pohybu. Mezi motivy pro sportování 

patří osobní potěšení, získání dovedností, snaha vyniknout a upevnění nebo zlepšení 

zdraví a tělesné zdatnosti. 

Vzhledem k předmětu této diplomové práce bude dále přiblížena pouze první oblast 

dělení sportovních služeb. 

Klasifikace sportovních služeb dle kritéria druhu a rozsahu zapojení zaměstnance 

Jak již bylo uvedeno výše, služby se dle prvního kritéria dělí na tři druhy: 

 Spotřebitelské služby 

Tím jsou rozuměny služby zcela základního typu, které nevyžadují odbornou způsobilost. 

V obecné rovině je na ně nahlíženo jako na snadno zvládnutelné. Na zaměstnance nejsou 

kladeny vysoké nároky, ale očekávají se od něj pouze běžné dovednosti. K těmto službám 

patří pronájem sportoviště, zapůjčení sportovního vybavení, drobný prodej výrobků 

a jiné. 
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 Odborné služby 

Jedná se o zcela odlišné požadavky, než tomu je u prvního druhu služeb. Pro výkon 

odborných služeb bývá žádoucí disponovat určitou specializací, neboť je tím podmíněna 

samotná činnost. Při poskytování dochází k výběru vhodných aktivit, přímému vedení, 

průběžné kontrole nebo koučingu. Příkladem typu služeb vyžadujících odborné vzdělání 

je práce instruktorů, trenérů a fyzioterapeutů. 

 Výchovné služby 

U těchto služeb rozeznáme dva hlavní typy, přičemž první oblast zahrnuje služby 

realizované na základě poradenství. Zaměstnanec předává dál své vědomosti a instrukce, 

které by měly vyřešit klientův problém. Tato podskupina zahrnuje například pomoc 

advokátních kanceláří a interiérových studií. Druhá oblast služeb se věnuje vzdělávání 

klienta takovým způsobem, aby byl schopen provádět aktivitu i bez zpětné kontroly. 

Úmyslem poskytovatele je změnit chování, vlastnosti a sociální postavení klienta dle jeho 

představ. Do této podskupiny se řadí výchovné, zdravotní a sportovní služby. 

Pokud se zmíněná klasifikace sportovních služeb vztáhne na program od společnosti 

XXX, lze konstatovat, že pro vykonávání pozice lektora je nutné dosáhnout alespoň 

minimálního vzdělání v oblasti fyzioterapie, psychologie či trenérství. Zároveň má tato 

služba vzdělávací charakter, protože pomáhá zaměstnancům osvojit si zdravé pohybové 

návyky. 

2.3 Odměňování 

Odměňování zaměstnanců se řadí k hlavním úkolům personálních oddělení. Významné 

je nejen pro samotné pracovníky, ale je také v zájmu každé organizace. 

V dnešním pojetí řízení lidských zdrojů není odměňování vnímáno jen jako vyplacení 

mzdy nebo platu zaměstnanci za odvedenou práci. Naopak moderní pojetí odměňování 

zahrnuje daleko širší okruh aktivit než pouhé zajištění včasné splatnosti výplaty. 

Obsahuje povýšení zaměstnanců na lepší pracovní místo, jejich formální pochvaly 

a rovněž zaměstnanecké výhody. Tento druh odměny má obvykle nepeněžní formu a je 

organizacemi poskytován pracovníkům nezávisle na pracovním výkonu, zpravidla na 

základě pracovního poměru. V oblasti odměňování se do popředí čím dál více dostávají 

příležitosti ke vzdělávání, které organizace začínají hojně podporovat (Koubek, 2009). 
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Kociánová (2012, s. 160) definuje odměňování jako „kompenzaci za vykonanou práci“. 

Autorka v publikaci Personální činnosti a metody personální práce dále popisuje, že 

odměny za uskutečněnou práci působí na kvantitu a kvalitu budoucí činnosti pracovníka. 

Ve skutečnosti tak odměňování slouží jako účinný prostředek k motivaci zaměstnanců 

organizací. Horská (2009) k výše uvedenému postoji doplňuje, že ztráta odměn 

představuje pro zaměstnance silný demotivační faktor. 

Armstrong (2009, s. 20) formuluje obecný cíl odměňování. Podle něj je klíčové 

odměňovat pracovníky „slušně, spravedlivě a důsledně podle jejich hodnoty pro 

organizaci tak, aby to posloužilo budoucímu dosahování strategických cílů organizace“.  

Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na jednu konkrétní odměnu, kterou je služba 

od společnosti XXX. Ta v sobě skrývá i jistou formu edukace, protože pracovníky učí, 

jak by se měli chovat ke svému tělu. Zároveň platí, že zdravotní stav úzce souvisí 

s pracovním výkonem, a tedy přímo ovlivňuje pozdější výsledky práce člověka. 

2.3.1 Zaměstnanecké benefity 

Jak již bylo nastíněno, zaměstnanecké benefity neboli výhody mají nezastupitelné místo 

při odměňování pracovníků. Armstrong (2009) je považuje za ústřední nástroj v procesu 

náboru nových uchazečů a v retenci současných zaměstnanců. Organizace se skrze 

benefity odlišují od konkurenčních subjektů, budují loajalitu pracovníků a v neposlední 

řadě jimi dokáží ovlivňovat výši mzdových nákladů. 

Podle Koubka (2011) se zejména ve velkých podnicích poskytuje široké množství 

benefitů, a to z toho důvodu, aby si zaměstnanci mohli vybrat právě ty výhody, které 

souzní s jejich potřebami a časovými možnostmi. 

Oproti tradiční nabídce zaměstnaneckých benefitů se pohybový program vymyká 

zaběhnutým zvyklostem. Oddělení nejmenované firmy, které využívá služby od 

společnosti XXX, se odlišuje uvnitř odvětví, ponechává rozhodnutí o účasti v programu 

na každém pracovníkovi, deklaruje zájem o zdraví svých zaměstnanců a předchází tak 

vzniku jejich pracovní neschopnosti. 

2.3.2 Členění zaměstnaneckých benefitů 

Zaměstnanecké benefity je možné členit podle celé řady kritérií. V následující kapitole 

budou přiblížena pouze vybraná dělení, která autor práce pokládá za příznačné vzhledem 

k tématu práce. 
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Členění podle hlediska způsobu poskytování 

Urban (2017) rozděluje benefity podle způsobu poskytování na tři typy, kterými jsou: 

 Plošný způsob poskytování benefitů 

Při uplatňování plošného způsobu nabízí zaměstnavatel benefity fixně nehledě na 

sympatie zaměstnanců k sjednané výhodě. Je pouze na každém pracovníkovi, zdali 

zužitkuje možnost využít daný benefit. Přínos uvedeného způsobu spočívá v nízké míře 

administrativní náročnosti. Nevýhodou přístupu je fakt, že nebere v úvahu rozdílné 

potřeby a zájmy zaměstnanců. Do portfolia plošných benefitů patří dovolená nad rámec 

zákona, mobilní tarify, stravenky a příspěvky na životní pojištění nebo na penzijní 

připojištění. 

 Flexibilní způsob poskytování benefitů 

Flexibilní způsob vychází z předpokladu, že každý zaměstnanec si může zvolit z nabídky 

benefitů právě ty, které odpovídají jeho představám. Ve své podstatně systém funguje na 

principu finančního rozpočtu, na jehož základě pracovník čerpá preferované balíčky 

produktů a služeb. Výše rozpočtů, ze kterých zaměstnanci hradí výdaje na benefity, 

a složení nabídky se může lišit podle počtu odpracovaných let nebo dle důležitosti 

pracovní pozice v organizační struktuře podniku.  

K výhodám uvedeného způsobu se řadí uspokojování potřeb zaměstnanců, snížení 

nákladů na benefity těšící se malému zájmu a osvěta pracovníků v oblasti finančního 

zatížení organizace. Jistým úskalím zmíněného způsobu je nutnost vyšší počáteční 

investice a administrativní náročnost.  

 Kombinace plošného a flexibilního poskytování benefitů 

V této kategorii jsou oba způsoby poskytování výhod kombinovány. Přednost slučování 

plošného a flexibilního způsobu tkví v menší potřebě administrativních činností. 

Členění podle cílové skupiny 

Macháček (2013) rozlišuje benefity podle toho, jaké cílové skupině jsou nabízeny: 

 Všem zaměstnancům firmy 

Benefity zpřístupněné všem pracovníkům dané organizace představují v rámci tohoto 

členění největší oblast. Příležitost čerpat prospěch z výhod mají kromě vrcholových 

řídících zaměstnanců i ti pracovníci, kteří zastávají v podniku pracovní místa s menším 
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rozsahem odpovědnosti. Příkladem je hrazení zdravotních prohlídek, příspěvek na 

stravování či na penzijní připojištění. 

 Pouze vybrané skupině zaměstnanců 

Šíře benefitů nabízených vybrané skupině zaměstnanců je podmíněna pracovní pozicí či 

dobou působení ve firmě. Často se setkáváme s benefitem v podobě zajištění 

krátkodobého ubytování pracovníkům, kteří jsou nuceni za pracovními povinnostmi 

dojíždět.  

 Individuálně 

Benefity individuálního charakteru jsou zaměřeny na pomoc konkrétním pracovníkům. 

Jednat se může o situaci, kdy život zaměstnance zasáhne pohroma způsobená přírodními 

živly, nemoc vyžadující dlouhodobou rekonvalescenci anebo finanční tíseň. 

Členění podle hlediska formy příjmů a výdajů 

Pelc (2009) člení benefity z hlediska charakteru příjmů a výdajů následujícím způsobem: 

 Podle formy příjmů na straně zaměstnance 

o Peněžní – Zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele příslušný finanční obnos. 

o Nepeněžní – Plnění vychází z předpokladu uhrazení nákladů na benefit 

zaměstnavatelem. Do této podskupiny spadá poskytnutí služeb zaměstnanci 

ze sféry sportu, kultury, rekreace či zdravotní péče. 

 Podle formy výdajů zaměstnavatele 

o Finanční – Dochází k vynaložení finančních prostředků stranou 

zaměstnavatele na daný benefit. 

o Nefinanční – Zaměstnavatel přímo nevynakládá finance na poskytnutí 

benefitu. Ukázkou je nabídnutí možnosti koupě vlastních výrobků nebo 

služeb pracovníkům za nižší než běžně dostupnou cenu. Dalším příkladem 

bývá poskytnutí služebního automobilu k soukromým účelům. 

Dle těchto členění program od společnosti XXX splňuje kritéria plošného způsobu 

poskytování benefitů pro vybranou skupinu zaměstnanců. Z hlediska formy příjmů 

a výdajů se jedná o nepeněžní plnění na straně zaměstnance, kdy oddělení nejmenované 

firmy vydává peněžní prostředky na zajištění benefitu pro své pracovníky. 
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2.3.3 Přístup zaměstnanců k benefitům 

Bednář (2018) říká, že zaměstnanci mají ve zvyku nahlížet na benefity jako na věc zcela 

běžnou. Šikýř (2016) je podobného názoru, neboť podle něj pracovníci považují benefity 

za naprosto normální součást zaměstnání. Vnoučková (2013) souhlasí s tím, že 

zaměstnanci vnímají benefity ze strany zaměstnavatele jako standard. Autoři se tedy 

shodují na způsobu přístupu zaměstnanců k benefitům. 

2.4 Kvalita služeb 

V soudobé společnosti se setkáváme s rostoucí tendencí zájmu o kvalitu služeb. 

Organizace, které dodávají služby na trh, musí obstát oproti konkurenci a čelit stále 

vyšším nárokům společnosti. Z těchto důvodů je pro poskytovatele služeb zcela zásadní 

dbát na kvalitu, čímž zvyšují svoji šanci k uhájení tržní pozice. 

Dle Vaštíkové (2014) je kvalita vzhledem k charakteristickým vlastnostem služeb 

podstatným faktorem při odlišování poskytovatele od nabídky konkurenčních subjektů. 

Jistým způsobem ovlivňuje míru uspokojení zákazníků a promítá se do černých čísel 

organizací poskytujících své služby. 

 

Samotný pojem kvalita je v literatuře definován více autory. Kotler a Keller (2007, s. 168) 

využívají definice Americké společnosti pro kvalitu, podle níž kvalita představuje 

„souhrn vlastností a charakteristik výrobku nebo služby, ovlivňující jejich schopnost 

uspokojit uváděnou nebo předpokládanou potřebu“. 

Rao (2007, s. 147) ve své publikaci Services Marketing definuje kvalitu jako „stupeň 

dokonalosti ve výkonnosti služby“. Autor dále popisuje, jak zákazník nahlíží na kvalitu 

služby. Zákazníkovo vnímání kvality vychází z porovnání procesu poskytnuté služby 

s jeho očekáváním. 

Grönroos (in Vaštíková, 2014) identifikuje dimenze kvality služby z pohledu zákazníka, 

jimiž jsou složky technická a funkční: 

 Technická kvalita služeb – Ve své podstatě se jedná o výslednou podobu 

poskytované služby. Vyjadřuje to, s čím zákazník odchází a co může posléze 

posoudit. Vnímání technické kvality se na první pohled zdá být relativně snadné, 

avšak objektivní posouzení často vyžaduje časovou prodlevu od doby spotřeby 

služby, či dokonce názor specialisty v daném oboru. Jako příklad je možné uvést 
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náročný chirurgický zákrok, kdy se kvalita práce lékaře plně projeví až po 

uplynutí doby potřebné k rekonvalescenci po zákroku. 

 Funkční kvalita služeb – Spotřebitelé kromě výsledné podoby služby věnují 

pozornost také způsobu, jakým jim je služba předána. Na posouzení funkční 

kvality má vliv více proměnných. Vystupování personálu, změny v prostředí nebo 

čekací doba působí na každého jiným dojmem, a proto je zde vnímání zákazníka 

daleko subjektivnější než v případě technické kvality služeb. 

Vaštíková (2014) doplňuje, že funkční a technická kvalita služeb se prolíná do obecných 

představ o organizaci, v důsledku čehož je ovlivněno očekávání zákazníků. 

Podle Raa (2004) bude zákazník odcházet spokojený, jestliže kvalita nabídnuté služby 

bude ve shodě, či dokonce pokud převýší jím očekávanou kvalitu. Pokud se ale kvalita 

poskytnuté služby neslučuje se zákazníkovým očekáváním, bude vnímána jako 

nekvalitní, a tedy dojde k nespokojenosti na straně zákazníka. 

Na základě vlastního výzkumu objasnili Zeithamlová, Parasuraman a Berry (1990) 

skladbu faktorů tvořících očekávanou kvalitu služeb. Jsou jimi: 

 Word of mouth communication – Očekávání se odvíjí od pozitivních či 

negativních názorů z bližšího okolí. Konkrétně se jedná o doporučení služby 

přáteli, známými, členy rodiny či sousedy. 

 Osobní potřeby – Do očekávání se promítají individuální požadavky zákazníků, 

které souvisí s osobností jedince, jeho aktuálním rozpoložením a situací. 

 Minulá zkušenost – Při vytváření očekávání hraje roli zákazníkova předchozí 

zkušenost. Jestliže spotřebitel ví, jaký výsledek mu má služba přinést, bude klást 

větší nároky na poskytovatele. 

 Vnější komunikace – Úroveň očekávání ovlivňuje přímá a nepřímá komunikace 

namířená na zákazníky. Poskytovatel služby by měl zvážit, jestli jim deklarované 

informace odpovídají skutečnosti. 

Podle Zeithamlové, Parasuramana a Berryho (1990) skrývá v sobě faktor vnější 

komunikace navíc klíčovou podsložku, kterou je cena. Pokud jedinec uvažuje nad 

vynaložením peněžních prostředků na nákup služby, pak cena bude vstupovat do procesu 

utváření jeho očekávání. 
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2.5 Role zákazníka a spotřebitele 

Nová et al. (2016, s. 142) považují za zákazníka „fyzické nebo právnické osoby, se 

kterými je realizován obchod na různých typech trhů“. Autoři následně definují tři typy 

zákazníků na trzích v oblasti sportu. Jsou jimi zájemci o sportovní služby, diváci na 

sportovních událostech a diváci, již využívají mediální platformy pro zhlédnutí klání ve 

sportu.  

Richard (2008) upozorňuje na skutečnost, že spotřebitel nemusí být nutně osobou platící. 

Charakteristické pro spotřebitele je zastávání role konečného uživatele výrobku či služby.  

Podle Rudy (2019) dochází k nepřesnému využívání obou termínů. Autor demonstruje 

odchýlení zákazníka od spotřebitele na taneční lekci pro děti, kdy za hodinu zaplatí rodič, 

ale službu spotřebovává jeho dítě. V prostředí programů do firem je zákazníkem oddělení 

mzdového účetnictví, které hradí tuto službu svým zaměstnancům. Účastníky 3měsíčního 

programu jsou ale právě tito zaměstnanci, a tedy zastupují roli spotřebitelů. 

U mnoha autorů (Zeithamlová, Parasuraman a Berry, 1990; Cronin a Taylor, 1994; 

Oliver, 2010; Vaštíková, 2014; Rao, 2007) se setkáváme s překrýváním termínů zákazník 

a spotřebitel. Důvodem jsou buď případy, kdy jedinci zastávali souběžně obě role ve 

výzkumech, nebyl kladen důraz na rozlišení obou rolí, nebo docházelo k pozdějšímu 

volnému překladu termínů do českého jazyka. Při čtení této práce je důležité mít na 

paměti, že je nahlíženo odlišně na roli spotřebitele a zákazníka, i když jsou zde využívány 

k osvětlení problematiky služeb a jejich kvality, metod měření spokojenosti a kvality 

služeb poznatky autorů, u nichž dochází k souběžnému užívání obou termínů. 

2.6 Spokojenost spotřebitele a její vliv na zaměstnaneckou spokojenost 

V souvislost s poskytováním služby od společnosti XXX je vhodné přiblížit, co se 

všeobecně skrývá pod pojmem spokojenost, a poté vztáhnout termín přímo ke 

spotřebitelům a zaměstnancům. 

Kozel (2006, s. 190) definuje spokojenost jako individuální „subjektivní pocit člověka 

a naplnění jeho přání“. 

Oliver (2010) bere spokojenost jako odezvu spotřebitele na splnění jeho požadavků, tedy 

jestli bylo dosaženo určité míry uspokojení. Vše vychází ze spotřeby produktu či služby, 

kdy u člověka může docházet k nedostatečnému, příjemnému či nadměrnému uspokojení. 
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Další autoři se přiklání k principu očekávání. Dle Kotlera a Kellera (2007, s. 164) 

představuje spokojenost pocit „potěšení nebo zklamání jedince vycházející z porovnání 

skutečného výkonu (nebo výsledku) výrobku a jeho očekáváním“. Jestliže spotřebitelovo 

očekávání bude naplněno, stává se spokojeným a naopak, pokud očekávání zůstane 

nenaplněno, spotřebitel se bude cítit nespokojený. 

Purohit (2004) považuje spotřebitele za spokojeného v okamžiku, kdy výkon výrobku 

nebo služby splní očekávání. Autor dále vyzdvihuje význam uspokojení spotřebitele. 

Pokud je konečný uživatel spokojen s produktem či službou, začne o své pozitivní 

zkušenosti referovat přátelům, sousedům, příbuzným anebo kolegům z práce. Tím 

ovlivňuje jejich spotřební chování. 

U služby určené pro zaměstnance z oddělení mzdového účetnictví se spokojenost 

spotřebitelů provázaná s osobním doporučením jeví jako velmi podstatná. Jestliže vedení 

daného oddělení uvidí kladnou odezvu na program od svých zaměstnanců v kombinaci 

se zájmem jejich kolegů, kteří nevyužili možnost čerpat tento benefit, pak zde začne 

docházet k tendenci opětovného pořízení služby. 

Saager (2012) identifikoval proměnné, na kterých závisí spokojenost zaměstnanců. 

V rámci fungování organizací se mimo jiné jedná o zásady odměňování, do kterých 

spadají kromě mezd a platů různé druhy odměn. Podle autora navýšení peněžního plnění 

nebo vylepšení poskytovaných odměn s největší pravděpodobností přispěje ke zvýšení 

spokojenosti zaměstnanců. 

Horváthová a Čopíková (2007) souhlasí s tím, že zaměstnanecké výhody patří mezi vnější 

faktory ovlivňující spokojenost zaměstnanců. To potvrzují i Štikar et al. (2003), dle nichž 

má šíře a typ benefitů, které se řadí k odměnám, jistý vliv na spokojenost zaměstnanců. 

Pokud program přinese zaměstnancům uspokojení z jeho spotřeby, pak budou tito 

spotřebitelé spokojení, což pozitivně přispěje k jejich zaměstnanecké spokojenosti. 

V situaci, kdy se hladina uspokojení po spotřebě této služby ukáže jako nedostatečná, 

budou spotřebitelé nespokojeni. Tím pádem zmíněný program ve formě benefitu 

negativně ovlivní spokojenost zaměstnanců. 

2.6.1 Měření spokojenosti spotřebitele 

Youjae (1989) poukazuje na důležitost spokojenosti spotřebitele v moderním pojetí 

marketingu. Kladení důrazu na uspokojení spotřebitele je základním stavebním kamenem 

pro dosažení úspěšné organizace, v důsledku čehož se očekává zlepšení celkové kvality 
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života ve společnosti. Pochopení této konsekvence vedlo v minulosti k mnoha výzkumům 

zaměřeným na spokojenost spotřebitele. 

Autor ve své práci A critical review of consumer satisfaction rozlišuje několik hlavních 

způsobů měření, s jejichž pomocí lze odhalit spokojenost spotřebitelů. Mezi ně se řadí 

průzkumy spokojenosti spotřebitelů a shromažďování údajů o stížnostech či o chování 

spotřebitelů vedoucím k opakovanému využití služby. Podle autorova názoru je také při 

výběru způsobu měření nutné zohledňovat zamýšlený cíl studie. 

V této diplomové práci byl zvolen průzkum spokojenosti spotřebitelů, abychom mohli 

přímo odhalit názory zaměstnanců na program od společnosti XXX. K tomuto účelu bylo 

využito formy online elektronického dotazování. 

2.6.2 Možnosti měření spokojenosti spotřebitele a kvality služeb 

Jak již bylo konstatováno, pozornost je soustředěna na zjištění spokojenosti zaměstnanců 

spotřebovávajících konkrétní službu. Kvalita a spokojenost spolu úzce souvisí, a proto 

jsou v této kapitole popsány vybrané metody založené na subjektivním pohledu 

posuzovatele služby, které se dají po modifikaci využít k zjištění úrovně spokojenosti 

spotřebitele. 

2.6.2.1 Gap model 

Gap model, též známý pod názvem model 5 mezer, napomáhá poskytovatelům služeb 

objevit nesrovnalosti, které mohou vyvstat z jejich činnosti. Dílčí problémy jsou 

reprezentovány některou z pěti mezer, jež trojice vědců Parasuraman, Zeithamlová a 

Berry (1985) identifikovali na základě vlastního výzkumu. Na obrázku č. 1 vidíme, jak 

model pracuje s mezerami. 
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Obrázek č. 1: Gap model 

 

Zdroj: RAŠKOVÁ, I., RYGLOVÁ, K., Management kvality služeb cestovního ruchu, 2017, s. 62 

Ryglová a Rašková (2017) uvádí, že GAP model je rozdělen do dvou vzájemně 

provázaných rovin. První z nich je rovina poskytovatele služby (firma) a druhou je rovina 

spotřebitele. Autorky následně popisují jednotlivé mezery v obou rovinách tímto 

způsobem: 

 Mezera 1 – Zabývá se rozporem mezi tím, co zákazník očekává, a představami 

vedení společnosti o jeho očekávání.  

 Mezera 2 – Vyvstává v momentně neshody vytyčených standardů pro 

poskytování služby s představami zákazníka. 

 Mezera 3 – Objevuje se při nesplnění vytyčených standardů v návaznosti na 

skutečné poskytnutí dané služby. Podle Hollinse a Shinkise (2006) je častou 

příčinou rozporu neschopnost nebo neochota personálu poskytnout požadovaný 

výkon.  

 Mezera 4 – Začíná vycházet najevo v situaci, kdy se společnost snaží skrze 

reklamu proklamovat takovou úroveň služby, kterou v konečném důsledku 

nenabídne, čímž nedodrží avizované informace. 

 Mezera 5 – Představuje rozkol mezi tím, jakou službu zákazník očekává a jak ji 

ve skutečnosti vnímá. Ruda, Augustová a Šíma (2012, s. 49) dodávají, že tato 
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mezera je „výsledkem všech předešlých mezer, velikost mezer 1–4 se sčítá ve 

výsledný rozdíl mezi vnímanou a očekávanou službou“. 

2.6.2.2 Metoda SERVQUAL 

Za vznikem této metody stojí Parasuraman, Zeithamlová a Berry, jejichž cílem bylo 

vytvořit univerzální nástroj pro měření kvality služeb. SERVQUAL vychází z modelu 

GAP s tím, že právě výsledná pátá mezera se hodnotí skrze dotazování zákazníků. 

Ústředním bodem zkoumání je tedy rozdíl mezi očekáváním zákazníka a jeho vnímáním 

výkonu obdržené služby (Ruda, Augustová a Šíma, 2012). 

Prvotní koncept modelu SERVQUAL se skládal z 10 dimenzí kvality služeb, z nichž 

došlo k vytvoření dotazníku s 97 položkami. Po několikačetných úpravách se konečný 

počet dimenzí ustálil na 5 a množství položek na 22. Těmito konečnými dimenzemi jsou: 

hmotné zajištění, spolehlivost, odpovědný přístup, jistota a empatie. Přestože finální 

podoba tohoto nástroje nakonec rozlišuje pouze 5 vlastností kvality služeb (označované 

jako dimenze), čítá v sobě všechny aspekty původně koncipovaných rozměrů (Šíma, 

2016). 

Při praktickém využití dotazníku jsou respondentům předkládána tvrzení, ke kterým 

nejprve vyjadřují své očekávání, a záhy to, jak je doopravdy vnímají v dané organizaci. 

Rozdíl mezi oběma zjištěnými hodnotami se nazývá servskóre. Míra souhlasu či 

nesouhlasu s výrokem je prováděna skrze číselné škály (Ruda, Augustová a Šíma, 2012). 

Jak uvádí Šíma (2016), v současném tisíciletí jsme svědky celé řady případů, kdy byla 

výše popsaná metoda aplikována na měření kvality služeb v prostředí sportu. Ruda (2019) 

ale upozorňuje na existenci kritiky několika odborníků, již zpochybňují východiska 

modelu SERVQUAL. 

2.6.2.3 Metoda SERVPERF 

Metodu SERVPERF (v plném znění Service Performance) zkonstruovali autoři Cronin 

a Taylor (1994). Tento model vychází z metody SERVQUAL s tím, že rozpor mezi 

oběma metodami se nachází v principu měření, neboť SERVPERF se zaměřuje výhradně 

na výkon nabízené služby. 

Autoři této metody berou v potaz vliv očekávání na vnímání kvality z pohledu zákazníka, 

ale jsou toho názoru, že je zcela dostatečné měřit pouze skutečné vnímání poskytnuté 
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služby. Zákazník totiž dokáže zohlednit své očekávání ve svém stanovisku, které 

znázorňuje subjektivní vnímání kvality nabízené služby (Šíma, 2016). 

Hlavním shodným rysem s nástrojem SERVQUAL jsou dimenze kvality služeb. 

Zákazníci jsou vyzváni k hodnocení těchto vlastností: hmotné zajištění, spolehlivost, 

odpovědný přístup, jistota a empatie. Rozdílný je ovšem počet výroků posuzovaných na 

Likertově škále, a to kvůli vzdání se možnosti měřit očekávání zákazníků. Počet tvrzení 

v dotazníku je snížen na 22, což teoreticky může přispívat k větší míře návratnosti 

dotazníku (Šíma, 2016). 

Ruda (2019, s. 72) zmiňuje, že model SERVPERF nachází uplatnění u takových služeb, 

„kde zákazník má všeobecnou znalost služby, protože se jedná o frekventovanou činnost“. 

Autor dává za příklad účast na fotbalovém utkání v roli diváka nebo docházení cvičence 

do posilovny. 

2.6.2.4 Metoda SERVIMPERF 

Pro tuto metodu je charakteristické, že její základ tvoří model SERVQUAL. Opět je 

pozornost věnována 5 dimenzím kvality služeb a dvousložkovému pojetí měření. Podle 

Hallerové (1998) se ovšem v metodě SERVIMPERF celkové hodnocení kvality či 

spokojenosti skládá z kombinace dvou složek, kterými jsou vnímaná kvalita a důležitost 

samotného indikátoru. 

V praxi je dvojitá Likertova škála z metody SERVQUAL nahrazena dvěma 

jednoduchými škálami. Na první respondent vyjadřuje důležitost sledovaného indikátoru 

podle sebe a na druhé škále označí, jak vnímá kvalitu zkoumané služby. Spojení těchto 

odpovědí od všech účastníků šetření lze znázornit prostřednictvím klasifikačních křížů 

(Šíma, 2016). 

Hallerová (1998) poukazuje na problém při měření důležitosti. Respondenti mívají sklon 

označovat druhé nejvyšší číslo na stupnici, v důsledku čehož jsou v obecné rovině téměř 

všechny indikátory považovány za významné. Jistým úskalím metody SERVIMPERF je 

také kladení příliš vysokých nároků na respondenty. 

2.6.2.5 Ostatní metody 

Mezi další využívané metody patří: 

QUESC 
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Kim a Kim (1995) vytvořili metodu zaměřenou jak na ověření míry očekávání, tak na 

zjištění vnímané kvality služeb. Tento model na rozdíl od metody SERVQUAL rozlišuje 

konečných 11 dimenzí kvality služeb. 

SQAS 

Tuto metodu vytvořili Lam, Zhang a Jensen (2005), kteří ji orientovali čistě na hodnocení 

vnímání nabídnuté služby. Jak uvádí Šíma (2016), prvotní koncepce SQASu byla 

navržena jako univerzální nástroj na měření kvality služeb, ale později došlo k úpravě 

modelu pro sportovní prostředí. 

CIT 

Vaštíková (2014) prezentuje techniku kritických případů jako účinnou metodu pro 

odhalení příčin spokojenosti či nespokojenosti zákazníků. Základním stavebním 

kamenem jsou rozhovory prováděné přímo se zákazníky.  

Bradyho model 

Model vyvinutý Bradym (1997) obsahuje tři základní dimenze, mezi něž se řadí kvalita 

interakce, kvalita výstupu a kvalita fyzického prostředí. Každý z rozměrů je složen ze tří 

podmnožin, které podléhají hodnocení zákazníka. 

Shrneme-li zmíněné metody, tak lze konstatovat, že existuje celá řada způsobů, jak zjistit 

spokojenost spotřebitelů. S ohledem na cíl této práce byla zvolena upravená metoda 

SERVPERF, neboť zaměstnanci mají všeobecnou znalost služby díky frekvenci 

jednotlivých částí 3měsíčního programu. Dalším důvodem pro výběr této metody je 

skutečnost, že ji autor práce shledal jako nejvhodnější z hlediska ochoty respondentů k 

vyplnění dotazníku. Autor se také ztotožňuje se s názorem Cronina a Taylora, kteří se 

soustřeďují výhradně na měření vnímání poskytnuté služby. 
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Hlavním cílem této diplomové práce je ověřit spokojenost zaměstnanců nejmenované 

firmy s programem od společnosti XXX. Na základě zjištěných názorů a připomínek 

bude navrženo doporučení, zdali by tato služba měla být zmíněným zaměstnancům dále 

nabízena v současném obsahu, v modifikované formě či jim v budoucnu nebude 

poskytována vůbec. 

K dosažení stanového cíle práce je nezbytné dokončit řadu dílčích úkolů: 

 Prostudovat dosavadní poznatky o pohybu v kontextu sedavého zaměstnání, 

službách a jejich dělení, odměňování zaměstnanců pomocí benefitů, kvalitě 

služeb, spokojenosti spotřebitelů a metodách jejího měření. 

 Zkonzultovat se zástupci oddělení nejmenované firmy a osobou z užšího vedení 

společnosti XXX oblasti dané problematiky, které by v průzkumu neměly 

absentovat. 

 Zkonstruovat dotazník v elektronické podobě určený ke zjištění spokojenosti 

spotřebitelů s programem a realizovat pilotní studii. 

 Sestavit skladbu otázek pro polostrukturovaný rozhovor s osobou z užšího vedení 

společnosti XXX. 

 Zajistit sběr dat od zaměstnanců prostřednictvím online dotazníku a provést 

polostrukturovaný rozhovor s vybranou osobou ze společnosti XXX. 

 Zpracovat a analyzovat shromážděná data. 

 S přihlédnutím na výsledky navrhnout doporučení, jakým způsobem by mohl být 

program v tomto konkrétním případě do budoucna nabízen. 
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4 METODIKA PRÁCE 

Následující kapitola je rozdělena do několika podkapitol věnujících se metodologickému 

přístupu v rámci empirické části diplomové práce. 

4.1 Charakteristika základního souboru a stanovení vzorku 

Celkově v oddělení mzdového účetnictví nejmenované firmy pracuje 82 zaměstnanců, 

kterým bylo nabídnuto čerpat benefit ve formě programu od společnosti XXX. Do 

základního souboru byla zahrnuta jen vybraná část zaměstnanců splňujících kritérium 

projevení zájmu o účast v programu. Základní soubor nakonec tvořilo 40 zaměstnanců 

z daného oddělení.  

Nejvhodnější variantou je kvůli přesnosti informací usilovat o získání dat od všech prvků 

základního souboru. Při realizaci úplného šetření se plně minimalizuje výběrová chyba 

a data plně reprezentují postoje souboru základního. Prakticky je ale úplný výběr 

aplikován jen v ojedinělých případech (Tahal et al., 2017). 

V rámci průzkumu spokojenosti zaměstnanců s programem byl uplatněn výběr na 

základě dostupnosti, neboť ne všichni zaměstnanci musí být v době průzkumu 

k dispozici. Hendl et al. (2021) říká, že při aplikaci tohoto výběru jsou voleny takové 

prvky ze základního souboru, které jsou v daný moment dosažitelné. 

Pro získání bližších informací o společnosti XXX, ale především o poskytované službě 

byla vybrána jedna osoba z vedení této firmy, a to na základě subjektivního uvážení 

autora práce. Dle Tahala et al. (2017) je úsudkový výběr využíván v momentě potřeby 

nalezení jedinců s ojedinělými vlastnostmi. Konečný výběr respondentů záleží pouze na 

uvážení výzkumníka, jenž rozhodne o tom, kdo by mu mohl přinést relevantní poznatky. 

4.2 Datové zdroje 

Pro tuto diplomovou práci byla zvolena data primární, jež měl autor práce 

k dispozici z dotazníkového šetření mezi zaměstnanci a po provedení interview 

s vybranou osobou ze společnosti XXX.   
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4.3 Použité metody  

Jak již bylo předesláno výše, v práci je operováno s primárními daty, které autor práce 

získal vlastním bádáním. 

Podstatou kvalitativního výzkumu je blíže poznat zkoumané jevy neboli porozumět tomu, 

co aktuálně probíhá nebo se v minulosti stalo. Obvykle se pracuje s menším vzorkem 

respondentů a sběr dat je nejčastěji uskutečněn prostřednictvím individuálního 

hloubkového interview či skupinové diskuze. Smyslem kvantitativního výzkumu je 

dosáhnout měřitelných údajů, a proto zpravidla dochází k práci s početnějším souborem 

účastníků šetření. U tohoto typu výzkumu se ve valné většině případů využívají pro sběr 

dat různé formy dotazovací metody, mezi něž se řadí typ osobního, telefonického, online 

elektronického a písemného dotazování (Kozel, Mynářová a Svobodová, 2011). 

Podle Birgina (2017) by každý výzkumník měl s ohledem na cíl výzkumu dobře zvážit, 

který z přístupů zvolí. Vzájemná kombinace kvalitativního a kvantitativního přístupu je 

možná, jestliže to výzkumný problém vyžaduje. 

S přihlédnutím k cíli předkládané práce bylo využito obou přístupů, a to kvantitativní 

metody formou online elektronického dotazování a kvalitativní metody prostřednictvím 

individuálního hloubkového interview.  

4.3.1 Online elektronické dotazování 

Online elektronické dotazování, někdy též označované jako dotazování po internetu, patří 

mezi nejmodernější postupy získávání informací od účastníků šetření. Vytvořený 

dotazník je připraven k vyplnění na internetové adrese, na kterou jsou respondenti 

přesměrováni skrze k tomuto účelu vytvořený odkaz (Kozel, Mynářová a Svobodová, 

2011). 

Sarstend a Mooi (2014) upozorňují, že takový dotazník umožňuje implementaci řady 

funkcí, jako jsou například větvení či automatické přeskočení otázek v závislosti na 

předchozí odpovědi. 

Přednost tohoto typu dotazování spočívá z hlediska shromažďování dat a následné práce 

s nimi v nižší časové dotaci. Rovněž absence tazatele, menší finanční zátěž a zařazení 

grafických prvků do dotazníku jsou jistými výhodami online elektronického dotazování.  
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Za nevýhodu lze naopak považovat absenci internetového připojení v některých 

domácnostech a nemožnost většího ubezpečení respondentů v souvislosti s nakládáním 

s požadovanými daty (Kozel, Mynářová a Svobodová, 2011). 

Volba online elektronického dotazování padla na základě zohlednění pracovních 

podmínek v nejmenované firmě, kde pracovníci v oddělení mzdového účetnictví 

vykonávají zaměstnání na dálku. V úvahu připadalo ještě telefonické dotazování, které 

autor práce zavrhl kvůli tomu, že mu z hlediska investovaného času a financí přišlo zcela 

neefektivní. 

4.3.1.1 Postup konstruování dotazníku  

Postup konstruování dotazníku byl rozvržen do několika kroků. Foret a Melas (2021, 

s. 82) uvádí, že je vhodné postupovat podle procesu operacionalizace, který „začíná 

obsahovým vyjasňováním zkoumaného problému, postupuje přes konkretizaci jeho 

sledovatelných stránek a formulaci jednotlivých otázek, až se nakonec vytvoří znaky, jimiž 

budou vlastnosti předmětu změřeny“. 

Prvním krokem bylo vymezení zkoumaného problému, kterým je spokojenost 

zaměstnanců se službou od společnosti XXX. Poté proběhla konzultace se 

zainteresovanými osobami, aby bylo možné vydefinovat klíčové oblasti a pojmy, na které 

navazovala formulace otázek. V tomto kroku autor práce využil poznatky z modelu 

SERVPERF. Následně byly otázky transformovány do podoby měřitelných znaků 

a podrobeny expertní validizaci doktorem Rudou. Poslední krok se týkal úpravy otázek 

a vytvoření finální verze dotazníku skrze platformu Click4Survey. 
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Na obrázku č. 2 lze pozorovat znázornění procesu operacionalizace dotazníku. 

Obrázek č. 2: Proces operacionalizace dotazníku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.3.1.2 Modifikace metody SERVPERF  

Jak již bylo naznačeno, v práci byla využita metoda založená na principu SERVPERF.  

Cronin a Taylor (1994) dbají na vhodnost pěti dimenzí kvality služeb (hmotné zajištění, 

spolehlivost, odpovědný přístup, jistota, empatie), a to z toho důvodu, aby se zachovalo 

mnohostranné využití modelu při uplatnění v různých odvětvích služeb. Podle autorů by 

úprava zmíněných vlastností kvality služeb mohla teoreticky přinést přesnější výsledky, 

ale univerzálnost SERVPERFu by se tím výrazně snížila. 

Digitální doba umožňuje poskytovatelům služeb přesunout své aktivity do online 

prostředí, čímž dochází ke změně charakteru služeb. Výjimkou není ani program od 

společnosti XXX, který byl na míru pro zaměstnance oddělení mzdového účetnictví 

poskytován virtuálně prostřednictvím streamů a aplikace Microsoft Teams. Z výše 

nastíněné specifičnosti služby vyplývá, že bylo žádoucí provést modifikaci modelu 

SERVPERF, včetně původně zamýšleného počtu otázek v jednotlivých dimenzích. 
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4.3.1.3 Struktura dotazníku 

Je všeobecně známo, že dotazníky mohou zahrnovat různé typy otázek. Podle Tahala et 

al. (2017) rozlišujeme otázky otevřené, polouzavřené a uzavřené. Jedním z podtypů 

uzavřených otázek jsou číselné a slovní škály.  

Kozel, Mynářová a Svobodová (2011, s. 218) uvádí, že škály pomáhají k „vyjádření, 

a především měření respondentových názorů, postojů, mínění, motivů, vztahů (…), 

převádění neměřitelných znaků na znaky měřitelné“. 

Velké oblibě se při měření názorů a postojů těší Likertova škála, na které respondenti 

vyjadřují, do jaké míry souhlasí, či nesouhlasí s předkládaným tvrzením. Obvykle tento 

druh škály obsahuje lichý počet stupňů (Andrew, Pedersen a Mcevoy, 2011). 

V této diplomové práci byly do dotazníku zařazeny všechny typy základních otázek. Byla 

využita také Likertova škála v intervalu od −3 do + 3, kdy pole −3 představovalo odpověď 

absolutně nesouhlasím a pole +3 absolutně souhlasím.  

Nedílnou součástí vybraných sedmistupňových škál byla funkce podmíněného větvení. 

Pokud došlo k detekování problému či nejasnostem v hodnocení, byla respondentovi 

předložena doplňující otevřená či polouzavřená otázka, jejímž prostřednictvím mohl 

doplnit předchozí hodnocení slovním komentářem. Možnost odpovědi „nechci 

odpovědět“ byla do polouzavřených otázek přidána kvůli zachování soukromí 

respondentů. Ne každý člověk je ochoten sdílet své osobní důvody nebo špatné 

zkušenosti, na což je potřeba brát zřetel. 

Samotný dotazník se skládal z několika oblastí. K popisu instrukcí bylo využito poznatků 

ze vzorového dotazníku, který ve své publikaci Kvalita služeb sportovních zařízení 

a možnosti jejího hodnocení uvádí doktor Šíma. 

 V úvodní části byly zařazeny 3 identifikační otázky (pohlaví, věk, střídání pracovních 

poloh během dne).  

Druhá oblast se věnovala dimenzi hmotného zajištění, která ale byla stejně jako ostatní 

dimenze modelu SERVPERF převedena do online světa. Proto došlo k přejmenování 

první dimenze na zajištění v online prostředí. Celkově se zde nacházela 4 tvrzení 

a 4 doplňující otázky, přičemž bylo sledováno zpracování výzev, kombinace 

programových částí A a B, kvalita streamů a postoje zaměstnanců k zapnuté kameře 

během streamů. 



37 

Třetí oblast se zabývala dimenzí spolehlivosti, k níž byla přiřazena 3 tvrzení 

a 3 doplňující otázky. Pozornost byla věnována edukaci zaměstnanců, zlepšení zdraví 

zaměstnanců po absolvování programu a výskytu výrazných problémů v procesu 

poskytování zkoumané služby. 

Čtvrtá oblast byla zaměřená na dimenzi odpovědného přístupu. Do této dimenze byla 

zařazena 2 tvrzení a 2 doplňující otázky, které se zabývaly tím, zda lektoři dokážou 

v případě problému pomoci zaměstnancům a adekvátně reagovat na jejich dotazy. 

Pátá oblast se týkala dimenze pocitu jistoty. Opět zde byla uvedena 3 tvrzení 

a 3 doplňující otázky, tentokrát ale za účelem zjištění odbornosti lektorů, jejich 

zdvořilosti a navození pocitu bezpečí u zaměstnanců při předávání cvičebních instrukcí. 

Šestá oblast pracovala s dimenzí empatie. Počet tvrzení byl stanoven na 2 a doplňující 

otázka byla zařazena pouze k prvnímu tvrzení v této dimenzi. Cílem bylo odhalit, jestli 

byli lektoři schopni naplnit individuální potřeby zaměstnanců a namotivovat je k pohybu. 

Sedmá oblast se věnovala dimenzi dostupnosti, která byla speciálně vytvořena pro tento 

průzkum. Na rozdíl od předchozích dimenzí nebyla využita Likertova škála, nýbrž 

1 uzavřená otázka. Ta byla patřičně rozšířena o 1 doplňující otázku. Od respondentů bylo 

zjišťováno, zda využili možnost zhlédnout zpětně záznamy ze streamů, a pokud ne, proč 

tak nebylo učiněno. 

V poslední oblasti byla uvedena závěrečná otázka, která dávala respondentům možnost 

vyjádřit své postřehy a připomínky k programu. 

4.3.1.4 Pilotní studie 

Ještě předtím, než došlo k zahájení hlavního průzkumu, byla za účelem odhalení 

nepřesností a ověření správné formulace otázek v dotazníku realizována pilotní studie na 

minoritním vzorku respondentů. Z těchto důvodů autor práce vytvořil sekundární 

distribuční kanál se speciálním odkazem, přes který došlo ke zpřístupnění dotazníku 

8 respondentům ochotným se pilotní studie zúčastnit. Po jejím provedení byla 

u doplňující otázky č. 7 odhalena nedostatečná maximální hranice znaků na odpověď, 

a proto došlo ve všech typech otevřených a polouzavřených otázek k navýšení počtu 

znaků. Taktéž jeden z respondentů vyjádřil neporozumění doplňující otázce č. 2, která 

byla poté přeformulována a rozšířena o další instrukce. 
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4.3.1.5 Sběr dat 

Hlavní průzkum byl spuštěn v druhé polovině června 2022 po skočení samotného 

programu. Odkaz na dotazník, tentokrát již v rámci primárního distribučního kanálu, byl 

nejdříve poslán vybrané osobě ze společnosti XXX, která ho následně sdílela do 

komunikačního vlákna v aplikaci Microsoft Teams. Skrze tento chat totiž probíhala 

hlavní komunikace se zaměstnanci zapojenými do programu. Později byl odkaz na 

dotazník rozeslán přímo na e-mailové adresy jednotlivých účastníků programu, a to 

osobou z oddělení mzdového účetnictví nejmenované firmy. Autor práce se domníval, že 

pokud budou respondenti požádáni o vyplnění dotazníku více způsoby, zvýší se 

pravděpodobnost míry návratnosti. Nakonec se podařilo získat odpovědi od 

33 respondentů, což znamená návratnost dotazníku 82,5 %. 

4.3.1.6 Práce s daty a jejich analýza 

Po ukončení průzkumu si autor práce nechal vyexportovat soubor ve formátu xls 

z platformy Click4Survey. Získaná data byla zpracována v tabulkovém softwaru MS 

Excel, kdy je následný popis sledovaných znaků vyjádřen pomocí tabulek, sloupcových 

a výsečových grafů. Jelikož dotazník obsahoval řadu složitějších otázek, otevřené 

odpovědi respondentů byly zobecněny do kategorií, které jsou doplněny o výpovědi 

dotazovaných. 

Na základě analýzy dat bylo možné posoudit spokojenost zaměstnanců s programem od 

společnosti XXX a navrhnout finální doporučení. 

4.3.2 Individuální hloubkové interview 

Individuální hloubkové interview nebo též rozhovor mezi dvěma osobami se má nést 

v příjemném duchu. Tazatel na informanta nevyvíjí tlak, věnuje mu plnou pozornost 

a pohotově reaguje na průběh ústního dotazování. Jednou ze situací, kdy se za optimální 

jeví zvolit tuto techniku, je nedostatek času osoby z cílové skupiny, jelikož se tazatel 

dokáže přizpůsobit jejím časovým možnostem (Kozel, Mynářová a Svobodová, 2011). 

Podle Švaříčka et al. (2007) rozeznáváme dva stěžejní typy rozhovoru hloubkového, a to 

polostrukturovaný a nestrukturovaný. Reichel (2009) dodává, že výhodou 

polostrukturovaného rozhovoru je možnost pokládat připravené otázky v libovolném 

pořadí a v případě potřeby se doptat na informace, které nezazněly. 
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Signálem pro zvolení individuálního hloubkového interview v polostrukturované formě 

bylo přihlédnutí k časové náročnosti práce osoby z užšího vedení společnosti XXX 

a možnosti provést rozhovor v přirozené podobě. 

Samotné interview proběhlo online prostřednictvím aplikace Google Meet, a to koncem 

června 2022. Kostra interview vycházela z připravené operacionalizace (viz obrázek 

č. 3). Autor práce v roli tazatele si v průběhu rozhovoru dělal poznámky a také se doptal 

na otázky, které nebyly dopředu formulovány. 

Obrázek č. 3: Operacionalizace interview 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dle Tahala et al. (2017) se z audiozáznamu dá vytvořit transkript v různých podobách. 

Redigovaná transkripce jakožto jedna z možných podob přepisu rozhovoru dovoluje 

stylisticky upravit sdělený projev a dodat důležité mimoslovní projevy.  

Z důvodu nutnosti zachování anonymity společnosti XXX byla pro přepsání 

audionahrávky zvolena právě tato podoba transkriptu.  

V průběhu otevřeného kódování došlo ke kategorizování nabytých informací, které byly 

posléze využity k okomentování teoretických poznatků ve vztahu ke zkoumanému 

prostředí, k představení společnosti XXX a programu pro zaměstnance nejmenované 

firmy. 
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5 ANALYTICKÁ ČÁST 

Tato část práce nejprve představena společnost XXX a konkrétní podoba programu. Dále 

jsou v rámci kapitoly prezentovány výsledky průzkumu rozšířené o komentáře autora 

práce. 

5.1 Představení společnosti XXX  

Společnost XXX patří mezi etablované organizace v soukromém sektoru podnikání. Svou 

činnost provozuje formou společnosti s ručením omezeným v oblasti rekondičních, 

masérských a regeneračních služeb. Portfolio této firmy tvoří tři služby. První z nich jsou 

programy do firem, jež se rozdělují na více částí. Jedná se o programy poskytované 

zaměstnancům firem v online, offline nebo hybridní formě. Pod programy do firem také 

spadají multimediální projekty, jejichž předností je dostupnost v jakémkoliv čase. Další 

částí služeb nabízených firmám je zajištění teambuildingových aktiv. Poslední část 

představují online kurzy, které se zaměřují na edukaci široké veřejnosti v oblasti pohybu 

a zdraví. 

Program do firem jako jeden z ústředních bodů této práce má za cíl pozitivně ovlivnit 

uvažování kancelářských zaměstnanců nad vlastním tělem během pracovní doby. Ze 

sedavého zaměstnání plyne řada zdravotních rizik, kterým je možné předcházet 

osvojením si určitých pohybových návyků. Navíc skrze pohyb dochází k efektivnímu 

stmelování týmů.  

Jednotlivé části programů ve třech zmíněných formách jsou vedeny lektory, na jejichž 

výběru si společnost XXX velmi zakládá. Za finálním rozhodnutí o přijetí jedince na tuto 

pozici stojí delší výběrový proces. Lektoři musí kromě patřičné kvalifikace v oboru 

fyzioterapie, trenérství či psychologie zvládat práci v týmu, umět vystupovat před 

početnější skupinou lidí, přinášet vlastní iniciativu při tvorbě skladby programů a sdílet 

vizi společnosti XXX. 

Konkrétní podoba programu se vytváří na základě požadavků zákazníka. Takovým 

případem je i oddělení mzdového účetnictví nejmenované firmy, pro jehož zaměstnance 

byl program zajištěn na dobu 3 měsíců v online formě. K předávání informací byly 

využity interaktivní streamy, záznamy z nich a aplikace Microsoft Teams.  
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Obsahová složka programu od společnosti XXX se skládala z několika oblastí. Část 

A zahrnovala kombinaci teoretického výkladu a přenesení informací do pohybové praxe. 

Probíraná témata vycházela z poznatků oboru fyzioterapie a částečně psychologie. S částí 

A úzce souvisí část B, v níž již převažovalo cvičení nad teoretickou edukací zaměstnanců. 

Obě tyto části se konaly prostřednictvím streamů, a to v předem domluveném čase. 

Celkově proběhlo 6 částí A (doba trvání 60 minut) a 18 částí B (doba trvání 15 minut), 

kdy v období 2 týdnů se vždy realizovala 1× část A a 3× část B. Část C usilovala o 

motivaci zaměstnanců k pohybu. Zaměstnanci plnili v průběhu týdnů motivační úkoly, 

kdy pro jejich zadávání a plnění sloužila aplikace Microsoft Teams. Nejaktivnější 

zaměstnanci byli odměněni cvičebními relaxačními pomůckami. 

5.2 Výsledky průzkumu a interpretace dat 

5.2.1 Úvodní otázky 

Identifikační otázka č. 1: Jakého jste pohlaví? 

Identifikační otázka č. 1 zjišťovala, jakého pohlaví jsou respondenti, kteří se zapojili do 

průzkumu spokojenosti zaměstnanců s programem od společnosti XXX. 

Graf č. 2: Rozdělení respondentů dle pohlaví 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 2 zachycuje rozdělení respondentů podle pohlaví. Prosbu o vyplnění dotazníku 

celkově vyslyšelo 33 respondentů, z nichž bylo 27 (82 %) žen a 6 (18 %) mužů. Žádný 

z respondentů neuvedl ve své odpovědi na otázku č. 1 jinou variantu pohlaví.  

82%

18%

0%

žena muž jiné
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Důvodem dominantního zastoupení žen ve výzkumném vzorku může být skutečnost, že 

z oddělení mzdového projevilo zájem o účast v programu více zástupců něžného pohlaví. 

Identifikační otázka č. 2: Jaký je váš věk? 

Identifikační otázkou č. 2 bylo zkoumáno, do jaké věkové skupiny respondenti spadají.  

Graf č. 3: Věkové složení respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 3 znázorňuje věkové složení respondentů, z nichž 12 dotazovaných (36,5 %) se 

řadí do nejpočetnější věkové skupiny 26–33 let. Jen o 2 méně zástupců (30,5 %) má 

skupina zaměstnanců ve věkovém rozmezí 34–41 let. Třetí nejpočetnější skupinu tvoří 

5 respondentů (15 %) ve věku od 50–57 let. Věkovou skupinu mezi 42–49 lety 

reprezentují 4 zaměstnanci (12 %). Pouze 2 zaměstnanci (6 %), kteří vyplnili dotazník, 

překračují věkovou hranici 58 let. Ani jeden z účastníků průzkumu nebyl mladší než 

25 let.  

Svou roli ve věkovém složení respondentů mohly sehrát požadavky (velikost úvazku či 

úroveň minimálního vzdělání a zkušeností), které jsou kladeny na uchazeče o pracovní 

pozice v oddělení mzdového účetnictví. 
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Identifikační otázka č. 3: Jak často měníte pracovní polohu během dne? 

Identifikační otázka č. 3 měla za úkol odhalit, jak často respondenti mění pracovní polohu 

v průběhu dne v práci.  

Graf č. 4: Střídání pracovní polohy během dne 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 4 zobrazuje výskyt změn pracovních poloh u zaměstnanců. Z celkového počtu 

13 respondentů (39,5 %) mění polohu 1× za hodinu v průběhu pracovního dne. Lépe na 

tom jsou už jen 3 zaměstnanci (9 %), kteří střídají pracovní polohu vícekrát do hodiny. 

Naopak 9 respondentů (27,5 %) označilo změnu polohy až po 2–3 hodinách během 

výkonu práce. U ostatních 8 zaměstnanců (24 %) dochází k střídání pracovní polohy po 

více než 3 hodinách.  

Z analýzy dat vyplynulo, že ze zmíněných 8 respondentů je hned polovina ve věku od 

50–57 let. Po jednom zástupci má mezi těmito zaměstnanci, u nichž dochází ke změně 

pracovní polohy po více než 3 hodinách, věková skupina 42–49 let a 58 let +. Na druhou 

stranu 9 ze 13 respondentů, kteří uvedli změnu pracovní polohy 1× do hodiny, se věkově 

pohybují mezi 26–33 lety.  

V rámci tohoto průzkumu si tedy převážně starší generace neuvědomuje vliv statické 

pozice při práci na tělo člověka. 

  

9%

39,5%

27,5%

24%

několikrát za hodinu 1x za hodinu po 2-3 hodinách po více než 3 hodinách



44 

5.2.2 Dimenze 1 – zajištění v online prostředí 

Tvrzení č. 1: Část C byla zpracována tak, že mě motivovala k pohybu. 

V tvrzení č. 1 je pozornost věnována tomu, zda obsah programové části C stimuloval 

zaměstnance k potřebě se hýbat. 

Graf č. 5: Zpracování programové části C 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu č. 5 je možné vypozorovat, že téměř polovina respondentů (15) absolutně souhlasí 

s tímto tvrzením. Spokojenost převládá i u ostatních 16 respondentů a nakonec jen 

2 dotazovaní (6 %) zvolili neutrální hodnotu.  

Společnosti XXX se očividně podařilo úspěšně navrhnout programovou část C tak, aby 

se zaměstnanci měli větší chuť se hýbat. Jistou příčinu spokojenosti lze hledat 

v odměnách za plnění úkolů, které neminuly nejpilnější zaměstnance. 

Doplňující otázka č. 1 se v dotazníku nezobrazila, jelikož v předchozím tvrzení žádný 

z respondentů neoznačil na škále záporné hodnoty. 
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Tvrzení č. 2: Kombinace 1. části A a 3. části B během 2 týdnů je podle mého názoru 

adekvátní. 

Tvrzení č. 2 mělo za cíl poodhalit, jestli nastavenou frekvenci programové části A a B 

považovali zaměstnanci za odpovídající. 

Graf č. 6: Kombinace programových částí A a B 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ze zjištění znázorněném na grafu č. 6 vyplývá nejednotný názor zaměstnanců na předem 

stanovenou kombinaci těchto programových částí. Necelá polovina respondentů 

(14) absolutně s tím, že početné zastoupení 1. části A a 2. části B v průběhu 2 týdnů je 

adekvátní. Dalších 12 dotazovaných vykazuje menší pozitivní reakci, 2 zaměstnanci si 

nejsou jistí a 5 respondentů (15 %) s výše uvedeným tvrzením nesouhlasí. 

Důvodem většinové spokojenosti je pravděpodobně vytíženost zaměstnanců, kdy takto 

nastavená kombinace výrazně nenarušovala jejich pracovní povinnosti.  

Doplňující otázka č. 2: Jaké jiné kombinace částí A a B byste během 2 týdnů raději 

uvítal/a? 

Tato otázka byla automaticky předložena těm respondentům, kteří u tvrzení č. 2 zvolili 

hodnotu −1 a horší. V odpovědích 5 zaměstnanců se objevovalo několik možných 

kombinací částí programu, a proto byly rozděleny do 4 kategorií: 

1. 1× část A a 1× část B. 

2. 1× část A a 2× část B. 

3. 2× část A a 4× část B. 
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4. 2× část A a 3× část B. 

Graf č. 7: Vhodnější kombinace programových částí A a B 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak napovídají výsledky na grafu č. 7, pro větší některé zaměstnance byla frekvence 

programových částí nadměrná a raději by uvítali nižší kombinaci. V tomto ohledu lehce 

převyšuje preference 1× část A a 2× část B (3 návrhy) nad 1× část A a 1× část 

B (2 návrhy). Naopak méně zaměstnanců shledalo frekvenci částí A a B za nedostatečnou 

s tím, že by podle jejich názoru mělo těchto aktivit přibývat. V odpovědích respondentů 

se vyskytla vícekrát kombinace 2× část A a 2× část B (2 návrhy) než 2× část A a 3× část 

B (1 návrh). 
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Tvrzení č. 3: Obrazová a zvuková kvalita streamů byla dobrá. 

Tvrzení č. 3 se zabývalo technickou stránkou streamů, skrze které probíhaly programové 

části A a B. 

Graf č. 8: Obrazová a zvuková kvalita streamů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Shoda mezi respondenty panuje v tom, jak byla podchycena obrazová a zvuková kvalita 

streamů (viz graf č. 8). Žádný ze zaměstnanců nebyl nespokojen, přičemž hned 

23 dotazovaných (69,5 %) absolutně souhlasí s dobrým technickým zajištěním streamů. 

Zbylých 9 respondentů s uvedeným tvrzením také souhlasí.  

Ke spokojenosti zaměstnanců mohla svým způsobem přispět existence natáčecích 

prostor, ze kterých společnost XXX vysílá interaktivní streamy za pomoci moderní 

techniky. 

Doplňující otázka č. 3 nebyla přes funkci větvení otázek zaktivována, jelikož se 

u předešlého tvrzení odpovědi respondentů pohybovaly v kladných hodnotách škály. 
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Tvrzení č. 4: Preferuji mít vypnutou kameru během aktivit v programu. 

Tvrzení č. 4 vycházelo z poznatků, že zaměstnanci bývali pobízeni k zapnutí kamer 

v průběhu aktivit, a proto bylo vhodné zjistit, co je jim blízké, nebo naopak vzdálené. 

Graf č. 9: Preference vypnuté kamery 

 

Zdroj: Vlastní zpracování¨ 

Jak lze vyčíst z grafu č. 9, preference respondentů se rozchází. Skoro všichni zaměstnanci 

(28) si chtějí ponechat možnost kameru vypnutou. Oproti tomu minimum zaměstnanců 

(5) nevidí problém v tom, aby měli kameru během aktivit zapnutou. Zajímavé je, že jak 

na straně souhlasu, tak nesouhlasu jsou zastoupeni představitelé obou pohlaví. 

Doplňující otázka č. 4: Co vás odrazuje od zapnutí kamery? 

Na doplňující otázku č. 4 odpovídali pouze ti respondenti, kteří u předchozího tvrzení 

vybrali hodnotu 1 a více. Na výběr měli možnost zvolit nadefinovanou odpověď „nechci 

odpovědět“, nebo otevřeně vyjádřit, co je odrazuje od zapnutí kamery. Z otevřených 

odpovědí zaměstnanců vzešly následující kategorie: 

1. Ztráta soukromí. 

2. Stud před ostatními. 

3. Nezpůsobilost prostředí. 
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Graf č. 10: Důvody k vypnuté kameře 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu č. 10 je patrné, že se celkem 13 respondentů (46,5 %) přiklonilo k nespecifikování 

odpovědi. Jistou příčinou mohou být důvody, které zaměstnanci nechtějí veřejně 

ventilovat. Co se týká ostatních zaměstnanců, 15 dotazovaných (54,5 %) uvedlo 

konkrétní důvody. Nejvíce frekventovaným argumentem byl stud před ostatními, který 

uvedlo 7 respondentů. Příkladem je názor, že si zaměstnanec nepřeje, aby ho kolegové 

sledovali při cvičení. Kategorii ztráta soukromí reprezentuje důvody 4 respondentů, jako 

byly slovní komentáře typu „mám doma děti“ nebo „nechci se převlékat“. Poslední 

kategorie nezpůsobilost prostředí zahrnuje odpovědi 2 zaměstnanců, které se týkaly 

nepořádku v místě, kde vykonávají svou práci na dálku.  
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5.2.3 Dimenze 2 – spolehlivost 

Tvrzení č. 5: Během účasti v programu jsem se setkal/a s výrazným problémem. 

Tvrzení č. 5 zkoumalo, jestli byl zaměstnancům program poskytnut bez závažných 

komplikací.  

Graf č. 11: Zaznamenání výrazného problému v programu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při pohledu na graf č. 11 je zřejmé, že nikdo ze zaměstnanců nezaregistroval výrazný 

problém v programu od společnosti XXX. Několik respondentů (4) sice zaujalo neutrální 

postoj, ale hned 29 dotazovaných (87,5 %) se ohrazuje vůči uvedenému tvrzení.  

Vyšší počet zaměstnanců (9), kteří označili hodnotu −1, bude nejspíše dán tím, že v jejich 

očích drobné nesrovnalosti nepředstavují výrazné pochybení na straně poskytovatele 

služby. 

Doplňující otázka č. 5 nebyla zpracována, jelikož u zmíněného tvrzení žádný 

z dotazovaných nevybral na škále kladnou hodnotu. 
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Tvrzení č. 6: Jednotlivé části A a B mi přišly poučné.  

Tvrzení č. 6 usilovalo o zjištění edukativnosti dílčích částí A a B pohledem účastníků 

programu.  

Graf č. 12: Poučnost programových částí A a B 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Oproti většině předchozích hodnocení respondentů jsou vyjádření k tomuto tvrzení 

diferenciovaná. Na grafu č. 12 vidíme, že více než dvě třetiny dotazovaných (28) jsou 

toho názoru, že jim jednotlivé programové části A a B připadaly nabité užitečnými 

informacemi. Další 1 respondent neví a 4 zaměstnanci (12 %) nebyli spokojeni.  

Dále bylo zjištěno, že míru nespokojenosti vyjádřili ti zaměstnanci (4), kteří mění 

pracovní polohu několikrát do hodiny. Možnou příčinu lze tedy spatřovat v tom, že 

o některé probírané problematice již měli z minulosti obecnou znalost. 
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Doplňující otázka č. 6: Které z části A a B jste považoval/a za málo poučné?  

Palčivé oblasti v programové části A a B byly zjišťovány pomocí doplňující otázky č. 6. 

Tato otázka se zobrazila respondentům, kteří u předešlého tvrzení zvolili hodnotu −1 

a horší. Otevřené odpovědi respondentů se týkaly teoretických poznatků z části A, a proto 

byla stanovena 1 obecná kategorie: 

1. Zaměření témat v části A. 

Graf č. 13: Málo poučné oblasti programové části A 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pouze 4 respondenti namítali, že některá z témat v části A jim obsahově připadala málo 

poučná (viz graf č. 13). Část A je více zaměřena na teoretický výklad, což také mohlo 

sehrát svou roli při utváření názoru těchto zaměstnanců. Z důvodu zachování anonymity 

společnosti XXX není možné témata blíže specifikovat, jelikož by podle jejich názvů 

mohlo dojít k odhalení zmíněného poskytovatele služeb. 
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Tvrzení č. 7: Po absolvování programu se cítím lépe než předtím. 

Dobré rozpoložení pracovníků je jedním ze základních stavebních kamenů prosperující 

firmy. S přihlédnutím k této myšlence bylo zformulováno tvrzení č. 7, které umožňovalo 

zaměstnancům vyjádřit, jak se cítí po absolvování programu. 

Graf č. 14: Pocity zaměstnanců po absolvování programu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak napovídají výsledky na grafu č. 14, celkem 27 zaměstnanců (82 %) na sobě pociťuje 

posun k lepšímu po skončení programu a 4 respondenti (12 %) nedokázali jasně určit, 

zdali se účast v programu projevila na jejich duševním či fyzickém zdraví. Na druhou 

stranu 2 respondenti (6 %) nesouhlasí s uvedeným tvrzením. 

Lze konstatovat, že projevy případných změn jsou ryze subjektivní záležitostí. Každý 

zaměstnanec vstupoval do 3měsíčního programu v odlišném zdravotním a psychickém 

stavu, a proto jsou odpovědi rozptýleny téměř po celé ploše škály. Nicméně velkou míru 

souhlasu zčásti potvrzují slova osoby z užšího vedení společnosti XXX, podle níž se efekt 

jejich cvičení potvrzuje právě ve střednědobém horizontu. 
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Doplňující otázka č. 7: Jakou největší změnu na sobě vnímáte po absolvování 

programu? 

Pocity respondentů bylo dále nezbytné objasnit, a to u těch, kteří u předchozího tvrzení 

zvolili kladnou hodnotu 1, 2 nebo 3. Zaměstnanci (27) mohli v doplňující otázce č. 7 

vybrat buď předpřipravenou odpověď „nechci odpovědět“, či skrze otevřenou sekci 

napsat, jakou největší změnu na sobě vnímají. Slovní komentáře respondentů byly na 

základě společných rysů zobecněny do 3 kategorií: 

1. Zdraví. 

2. Energičnost. 

3. Soustředěnost. 

Graf č. 15: Vnímání největší změny po absolvování programu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 15 ukazuje, že 7 respondentů (26 %) nechtělo blíže odpovědět. Možným důvodem 

je citlivost změn, které si zaměstnanci chtěli nechat pouze pro sebe. Nicméně 20 

dotazovaných (74 %) se rozhodlo otevřeně odpovědět. V kategorii zdraví 12 zaměstnanců 

skloňovalo různé pozitivní účinky cvičení na tělo člověka, jako je například odpověď 

„nebolí mě záda ze sezení“ či „nemám tolik ztuhlé předloktí“.  

Z analýzy dat dále vyplynulo, že většinové zastoupení v této kategorii měli ti zaměstnanci 

(10), kteří střídají pracovní polohu po 2–3 hodinách, nebo po více než 3 hodinách. 

Správné pohybové návyky v pracovním životě tedy teoreticky přispěly ke zlepšení jejich 

zdravotních obtíží.  
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Kategorie energičnost shrnuje komentáře od 5 respondentů. Ti vyzdvihovali především 

menší únavu s blížícím se koncem pracovního dne. Odpovědi zbylých 3 dotazovaných 

patří do kategorie soustředěnost. Příkladem je odpověď „konečně zvládám udržet 

pozornost“.  

5.2.4 Dimenze 3 – odpovědný přístup 

Tvrzení č. 8: Lektoři jsou z mého pohledu ochotni pomoci v případě jakéhokoliv 

problému. 

Tvrzení č. 8 se zabývalo ochotou lektorů podat pomocnou ruku zaměstnancům, kteří se 

zapojili do programu od společnosti XXX.  

Graf č. 16: Ochota pomoct zaměstnancům (lektoři) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

U respondentů převládá spokojenost s lektory z hlediska jejich ochoty pomoct v případě 

výskytu problému (viz graf č. 16). Na 30 zaměstnanců (91 %) souhlasí s tímto tvrzením, 

kdy dokonce 18 z nich označilo nejvyšší možnou kladnou hodnotu škály. Pouze 3 

dotazovaní (9 %) nedokázali říct, zda souhlasí, či nesouhlasí s ochotou lektorů v popsané 

situaci. 
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Společnost XXX si velmi pečlivě vybírá lektory, o čemž svědčí několikakolové pohovory 

a důraz na měkké dovednosti uchazečů o pozici lektora. Důslednost při náboru nových 

lektorů se následně mohla promítnout do spokojenosti zaměstnanců, kdy tyto dvě entity 

spolu přicházely do kontaktu na pravidelné bázi.  

Doplňující otázka č. 8 se v dotazníku nezobrazila, jelikož u výše uvedeného tvrzení 

respondenti nevybrali hodnoty −1 a horší.  

Tvrzení č. 9: Lektoři z mého pohledu reagují na dotazy v dostatečném časovém 

rámci. 

V průběhu streamů mohli zaměstnanci libovolně pokládat lektorům otázky. Tvrzení č. 9 

mělo za cíl zjistit, zda byly dotazy účastníků programu zodpovězeny promptně.  

Graf č. 17: Reakce na dotazy zaměstnanců (lektoři) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Jak můžeme pozorovat na grafu č. 17, mezi respondenty panuje názorová polarita. Řada 

zaměstnanců (20) absolutně souhlasí s pohotovou reakcí lektorů na dotazy, 

9 dotazovaných se také ztotožňuje s možností souhlasu a 1 respondent zaujal neutrální 

stanovisko. Nicméně se objevily ohlasy 3 zaměstnanců (9 %), kteří nejsou spokojeni 

s prací lektorů v tomto směru, kdy dokonce 1 z dotazovaných vyjádřil absolutní 

nesouhlas. 
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Doplňující otázka č. 9: Pokud chcete, uveďte prosím, kdy lektoři nereagovali na 

dotazy v dostatečném časovém rámci. 

Na doplňující otázku č. 9 odpovídali 3 respondenti, kteří vyjádřili nespokojenost 

s předchozím tvrzením, respektive označili na škále hodnotu −1 a horší. Dotazovaní 

mohli zvolit předem danou odpověď „nechci odpovědět“ nebo zformulovat svůj 

komentář. Na základě získaných odpovědí byla vytvořena níže uvedená kategorie: 

1. Časový tlak na lektora. 

 Graf č. 18: Důvod pozdní reakce na dotazy zaměstnanců (lektoři) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak lze pozorovat na grafu č. 18, všichni 3 respondenti se rozhodli neoznačit 

přednastavenou odpověď. Kategorie časový tlak na lektora slučuje situace z programové 

části B, které respondenti popisovali ve svých komentářích. Společným prvkem 

v odpovědích byl omezený čas, jelikož 1× část B vždy trvala 15 minut. Jako příklad 

uveďme okamžik, kdy si nejmenovaný lektor ponechal prostor na zodpovězení otázky 

účastníka až na závěr jedné části B, ale vlivem nedostatku času na něj nestihl odpovědět.  
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5.2.5 Dimenze 4 – pocit jistoty 

Tvrzení č. 10: Z lektorů jsem měl/a pocit, že ve svěřené činnosti působí jistě 

a spolehlivě. 

Tvrzení č. 10 se soustředilo na to, jestli z lektorů vyzařovala profesionalita směrem 

k zaměstnancům. 

Graf č. 19: Jistý a spolehlivý přístup lektorů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dle zjištění znázorněném na grafu č. 19 působí lektoři ve svěřené činnosti na většinu 

zaměstnanců velmi dobrým dojmem. Až 29 respondentů (88 %) má z hlediska 

spolehlivosti a jistoty z lektorů uspokojivý pocit, hned 17 zaměstnanců projevilo 

absolutní souhlas s uvedeným tvrzením. Zbývající 4 dotazovaní (12 %) se nedokázali 

přiklonit na jednu, či druhou stranu.  

Profesionální vystupování lektorů není možné brát na lehkou váhu a toho si je společnost 

XXX očividně velmi dobře vědoma. 

Doplňující otázka č. 10 nebyla zpracována, jelikož u předešlého tvrzení nikdo ze 

zaměstnanců neoznačil záporné hodnoty na škále. 
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Tvrzení č. 11: Lektoři ke mně byli vždy zdvořilí. 

Dalším důležitým aspektem při poskytování programu byla zdvořilost lektorů 

k zaměstnancům, tomu se věnovalo tvrzení č. 11. 

Graf č. 20: Zdvořilost lektorů  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu č. 20 je zřejmé, že všichni respondenti (33) nemají ke zdvořilosti lektorů kritické 

výtky. Zároveň se u tohoto indikátoru objevilo největší množství absolutních souhlasů 

dotazovaných (28) napříč všemi tvrzeními v dotazníku.  

Zdvořilost je jednou z elementárních vlastností chování, kterou by společnost XXX měla 

nadále klást na srdce svým fyzioterapeutům, psychologům a trenérům. 

Doplňující otázka č. 11 nebyla přes funkci větvení otázek zaktivována, protože se 

předchozí odpovědi zaměstnanců vyskytovaly mimo hodnoty −1 a horší.  
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Tvrzení č. 12: U pohybových aktivit jsem neměl obavy cvičit podle instrukcí lektorů. 

Vzbudit v lidech pocit bezpečí je výzvou, která stojí před každým lektorem. Jestliže 

zaměstnanci nebudou plně důvěřovat instrukcím lektorů, může docházet k nepřesnému 

provádění cviků a tím snížené efektivnosti cvičení. Smyslem tvrzení č. 2 tedy bylo zjistit, 

jak si lektoři vedli u zaměstnanců nejmenované firmy. 

Graf č. 21: Pocit bezpečí při cvičení pohledem zaměstnanců   

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na grafu č. 21 lze pozorovat, že 27 dotazovaných nemá obavy se hýbat podle pokynů 

lektorů, a dokonce více než dvě třetiny respondentů (21) absolutně souhlasí s prací 

lektorů v tomto ohledu. Nicméně 2 zaměstnanci směrovali své hodnocení do středu škály 

a 4 respondenti (12 %) projevili mírné obavy cvičit. 
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Doplňující otázka č. 12: Pokud chcete, uveďte prosím, proč jste měl/a obavy cvičit 

podle instrukcí lektorů. 

Obavy zaměstnanců bylo nutné konkretizovat z toho důvodu, zda došlo k pochybení na 

straně lektorů, či nikoliv. Na doplňující otázku č. 12 odpovídali 4 dotazovaní, kteří u výše 

uvedeného tvrzení označili na škále hodnotu −1 a horší. Na výběr měli opět variantu 

„nechci odpovědět“ či mohli zformulovat své myšlenky skrze otevřenou odpověď. 

Z komentářů respondentů byly vytvořeny 2 kategorie: 

1. Počáteční ostych. 

2. Nedůvěra vůči druhým lidem.  

Graf č. 22: Důvody k obavám zaměstnanců 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak napovídají výsledky na grafu č. 22, přesně polovina respondentů (2) se rozhodla 

napsat vlastní odpověď. Kategorie počáteční ostych vyjadřuje názor respondenta, který 

si potřeboval zažít více částí A a B s různými lektory. Druhá kategorie reprezentuje 

odpověď zaměstnance, který má obecně nízkou důvěru vůči druhým lidem, a proto si ho 

dle jeho slov lektoři získali „až po delší době“.  

Lze tedy konstatovat, že v slovních odpovědích dotazovaných se nevyskytovaly výtky 

směrem k lektorům, nýbrž nutnost delšího období na to, aby se cítili komfortně.  
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5.2.6 Dimenze 5 – empatie 

Tvrzení č. 13: Lektoři byli schopni zohlednit mé individuální potřeby. 

Nedílnou součástí práce lektorů je umění naladit se na zaměstnance a zohlednit jejich 

potřeby. Do jaké míry se jim to podařilo, bylo předmětem tvrzení č. 13. 

Graf č. 23: Zohlednění potřeb zaměstnanců ze strany lektorů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na grafu č. 23 můžeme vidět, že mezi zaměstnanci panuje spokojenost s lektory 

z hlediska zohlednění individuálních potřeb. Nadpoloviční většina respondentů (18) 

zmínila absolutní souhlas a 9 dotazovaných se také kladně vyjádřilo k tomu, že lektoři 

brali v potaz jejich potřeby. Pouze 5 zaměstnanců zaujalo neutrální postoj. 

Za vysokou mírou souhlasu s tímto tvrzení nejspíše stojí vnímavost samotných lektorů, 

kteří dokázali adekvátně pracovat se zaměstnanci. 

Doplňující otázka č. 13 se v dotazníku nezobrazila, jelikož u výše uvedeného tvrzení 

respondenti nezvolili záporné hodnoty na škále.  
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Tvrzení č. 14: Lektoři mě během streamů dokázali namotivovat k pohybu, přestože 

jsem neměl/a náladu se aktivně zapojit do pohybových činností. 

Vzhledem k tomu, že se programové části A a B konaly v pracovním týdnu, ne vždy 

museli mít zaměstnanci náladu zapojit se do cvičení. Nasnadě je tedy otázka, zda se 

lektorům podařilo namotivovat účastníky programu. K tomuto účelu sloužilo tvrzení č. 

14.  

Graf č. 24: Namotivováni zaměstnanců ze strany lektorů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak nastiňují výsledky na grafu č. 24, rovnou 28 respondentů (85 %) se ztotožňuje s tím, 

že je lektoři dokázali i přes špatné rozpoložení „nakopnout“ k pohybu. Pouze 1 

dotazovaný (3 %) se nedokázal rozhodnout a 4 zaměstnanci (12 %) spíše nesouhlasí s tím, 

že by povzbuzování přineslo kýžený efekt. 

Velká spokojenost panující mezi zaměstnanci je nejspíše opět zapříčiněna tím, jak ve 

společnosti XXX fungují interní procesy od náboru zájemců o pozici lektora přes sdílení 

firemní vize až po úzkou spolupráci a sdělování zpětné vazby lektorům.  
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5.2.7 Dimenze 6 – dostupnost 

Uzavřená otázka č. 15: Využil/a jste možnost zhlédnout záznamy ze streamů? 

Jednou z konkrétních úprav programu pro tohoto zákazníka bylo zhotovení záznamů z 

interaktivních streamů. Uzavřená otázka č. 15 měla zjistit, zdali zaměstnanci záznamy 

využívali, či nikoliv.  

Graf č. 25: Využití záznamů ze streamů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z předposledního grafu č. 25 je patrné, že 69 % respondentů (23) si našlo cestu 

k záznamům ze streamů. Zbývajících 31 % dotazovaných (10) neoslovila možnost 

zhlédnout zpětně programové části A a B. 

Za hojným využitím záznamů nejspíše stojí délka samotného programu, kdy zaměstnanci 

v průběhu 3 měsíců nemuseli stihnout všechny živá vysílání z částí A a B.  
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Doplňující otázka č. 15: Proč jste nevyužil/a možnost zhlédnout záznamy ze 

streamů?  

Otázka č. 15 poodhalovala důvody nevyužití záznamů ze streamů u 10 respondentů. 

Otevřené odpovědi respondentů posloužily k vytvoření 2 kategorií: 

1. Nezájem o záznamy. 

2. Nedostatek času. 

Graf č. 26: Důvody nevyužití záznamů ze streamů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak můžeme pozorovat na grafu č. 26, komentáře 6 respondentů se vztahují k nedostatku 

času, jako je například odpověď „mám hodně práce“. Zajímavým zjištěním je, že 

2 z těchto 6 zaměstnanců se v doplňující otázce č. 2 přikláněli k nižší frekvenci 

programových aktivit. Na druhou stranu pro 4 dotazované je důvodem k nevyužití 

záznamů prostý nezájem či preference živých streamů. Příkladem je odpověď 

zaměstnance „nezajímá mě to“. 
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5.2.8 Závěrečná otázka 

Otevřená otázka č. 1: Zde prosím napište jakékoliv postřehy a připomínky 

k programu od společnosti XXX. 

Závěrečná otázka dávala respondentům příležitost napsat poznámky k programu, kterého 

se v uplynulých 3 měsících zúčastnili. Celkově této příležitosti využilo 18 (54,5 %)  

z 33 respondentů. 

Tabulka č. 1: Postřehy a připomínky zaměstnanců k programu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Konkrétní odpovědi dotazovaných byly kategorizovány, jak lze vidět v tabulce č. 1. 

Nejvíce zaměstnanců (44,5 %) formulovalo různé děkovné zprávy, jako je například 

odpověď „moc jsem si to užil, ještě jednou díky“ či „díky za vše“. Dále se zde objevily 

pochvalné komentáře respondentů (28 %) týkající se uznání práce lektorů, edukativnosti 

programu a udělení kreditu interním osobám z firmy, které se podílely na organizaci. 

Kategorie podněty ke zlepšení shrnuje odpovědi zaměstnanců (16,5 %), jež měli 

připomínky k prosbám o zapnutí kamery v průběhu cvičení. To ostatně potvrzují 

výsledky z tvrzení č. 4. Zbývající zaměstnanci (11 %) odpověděli, že nemají nic, co by 

bylo žádoucí sdělovat. 
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6 DOPORUČENÍ A NÁVRHY PRO ZÁKAZNÍKA  

Z průzkumu vyšlo najevo, že zaměstnanci nejmenované firmy jsou nadmíru spokojeni 

s programem od společnosti XXX. Pouze ojediněle se objevovaly mírné námitky 

v dimenzích kvality služeb, které byly přizpůsobeny online prostředí.  

Na základě výsledků doporučuji oddělení mzdového účetnictví, aby zafinancovala 

prodloužení spolupráce se společností XXX s tím, že program by měl být do budoucna 

poskytován v lehce modifikované formě. Z potenciálně možných návrhů na zlepšení byly 

vybrány 3, které jsou prakticky uchopitelné a mají šanci na realizaci. 

Nejtíživější nedostatek byl shledán v oblasti pobízení zaměstnanců k zapnutí kamer 

v průběhu programových aktivit. Respondenti se téměř jednohlasně shodli na preferenci 

vypnutých kamer, k čemuž je vedlo několik pádných důvodů. Stejně jako účastníci 

programu věří v know-how společnosti XXX, tak musí tato firma důvěřovat 

zaměstnancům v tom, že se do aktivit zapojují poctivě a nemarní svůj drahocenný čas 

jinými činnostmi během streamů. Bylo by tedy vhodné nechat rozhodnutí plně v rukou 

zaměstnanců a v budoucnu je nepřesvědčovat k výše zmíněnému kroku. 

Před zahájením druhého běhu programu by měl být zaměstnancům s časovým předstihem 

poslán krátký dotazník, v němž by se mohli vyjádřit, jaká témata by chtěli probrat a jakou 

frekvenci i čas programových částí A a B by uvítali. Tímto způsobem bude 

zaměstnancům umožněno částečně ovlivnit podobu programu, čímž dojde k minimalizaci 

negativních jevů, které se v odpovědích občas vyskytovaly. 

Poslední vhodnou změnou je zohlednění reakcí na dotazy účastníků programu ze strany 

lektorů. V některých případech se stávalo, že zaměstnancům nebyly v dostatečném 

časovém rámci zodpovězeny jejich otázky, toho je potřeba se do budoucna vyvarovat. 

Pomoct by v tomto případě mohlo zřízení speciálního komunikačního vlákna v aplikaci 

Microsoft Teams. Lektoři by zde v předem stanoveném časovém okně 1–2× do týdne byli 

připraveni zodpovídat dotazy zaměstnanců. Účastníci programu by si tak mohli vybrat, 

zda svůj dotaz chtějí vznést přímo v průběhu streamů, nebo si o dané problematice více 

napsat se specialistou na danou oblast. Toto řešení autor shledává prospěšným pro obě 

strany. Lektoři by bez větších problémů dokázali odbavit více dotazů najednou a 

zaměstnanci by nebyli omezeni dobou konání programových částí.  
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7 DISKUZE 

Cílem diplomové práce bylo ověřit spokojenost zaměstnanců s programem od společnosti 

XXX a posléze navrhnout doporučení, jak by s ním mohlo být v daném prostředí do 

budoucna pracováno. V první řadě je nutné zmínit, že 48 % zaměstnanců nejmenované 

firmy se chtělo zapojit do programu, což nekoresponduje s daty z průzkumu společnosti 

Edenred (Edenred, 2017). Ta totiž došla k závěru, že zaměstnanci o pohybové aktivity, 

které pro ně zřídil zaměstnavatel, jeví nízký zájem. 

Podle Horské (2009) by odebrání poskytovaných odměn vyvolalo mezi zaměstnanci 

silnou vlnu nevole. S tím autor práce nemůže než souhlasit, protože zaměstnanci jsou na 

základě dosavadního zjištění s benefitem velmi spokojeni. Těžko si představit, že by tento 

krok při takto vysoké míře spokojenosti s programem od společnosti XXX přinesl 

pozitivní reakce. 

Navíc dle dalších autorů zaměstnanecké výhody hrají roli v tom, jak jsou zaměstnanci 

celkově spokojeni (Saager 2012; Horváthová a Čopíková, 2007). S přihlédnutím k 

výsledkům lze konstatovat, že se oddělení mzdového účetnictví podařilo zajistit pro své 

zaměstnance kvalitní benefit, který si pracovníci patřičně cení. 

Mimo jiné dosažené výsledky v tomto průzkumu potvrzují poznatky Kalmana, Hamříka 

a Pavelky (2009). Autoři mají za to, že pravidelný pohyb přináší lidskému tělu řadu 

výhod. Dle zjištění v upravené dimenzi spolehlivosti se 82 % zaměstnanců cítí po 

absolvování programu lépe než předtím. To svědčí o tom, že opakující se pohybové 

aktivity po dobu 3 měsíců přispěly k lepšímu fyzickému či psychickému rozpoložení 

většiny zaměstnanců. 

Dále je potřeba zmínit několik úskalí, která s sebou online elektronické dotazování 

přineslo. Jelikož zaměstnanci zastávají pouze roli spotřebitele, do ověření spokojenosti s 

programem nevstupoval faktor peněz, a tak mohlo dojít ke zkreslení výpovědí. Navzdory 

tomu se získané informace jeví jako užitečné, protože jsou to právě zaměstnanci, pro koho 

byla služba zřízena a kdo ji v konečném důsledku spotřebovával. 

Zároveň je na místě připustit, že dotazník založený na principu modelu SERVPERF by 

pro rozsáhlejší využití ve světě online služeb vyžadoval komplexnější ověření. Pro účely 

této práce se pilotní studie na malém vzorku respondentů zdála jako dostačující, ale 

z obecného hlediska má jen velmi malou vypovídající hodnotu 
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S dotazníkem úzce souvisí funkce větvení otázek, která v závislosti na odpovědích 

respondentů nezobrazila hned 7 doplňujících otázek. S ohledem na výsledky by autor 

příště raději zvolil větší množství výroků právě na úkor otevřených a polouzavřených 

otázek. 

Neméně důležité je se zamyslet nad tím, co mohlo zapříčinit velkou návratnost dotazníků. 

U formy online elektronického dotazování se totiž obvykle setkáváme s daleko menší 

úspěšností získaných odpovědí, než v tomto případě - 82,5 %. Prvním důvodem je fakt, 

že zapojení do průzkumu bylo podmíněno kritériem projevení zájmu o účast v programu 

od společnosti XXX, což v konečném důsledku ovlivnilo velikost základního souboru. 

Za druhou možnou příčinu autor považuje zaslání dotazníku dvojím způsobem, a to 

nejdříve hromadně všem zaměstnancům a později personalizovaně každému zvlášť. Třetí 

možnou příčinu lze hledat v tom, že zaměstnanci byli s plánovaným průzkumem dopředu 

obeznámeni a znali předběžný termín zahájení. 

Většina autorů (Oliver, 2010; Kotler a Keller, 2007; Purohit, 2004) se shoduje na tom, že 

spokojenost je jakýsi úsudek spotřebitele zatížený velkou mírou subjektivity. Pokud by 

došlo k opakovanému měření, tedy výzkumu, výsledky by pravděpodobně nebyly 

totožné. Jednak je to kvůli možné změně počtu prvků základního souboru (zájem o 

program by mohlo projevit méně či více zaměstnanců z oddělení mzdového účetnictví), 

zčásti vlivem měnícího se rozpoložení zaměstnanců. Je tedy otázkou, jestli by 

zaměstnanci byli znovu nadměrně spokojeni s programem i po konci druhého běhu. 

Posledním úskalím je aplikace kvalitativní metody ve formě hloubkového interview. 

Autor práce kvůli pozdějšímu zjištění podmínky zachování anonymity společnosti XXX 

od Etické komise FTVS UK musel vést polostrukturovaný rozhovor v určitých 

mantinelech, a tak si sám zpětně musí přiznat vlastní pochybení, že daná problematika 

nebyla probrána více do hloubky. I přesto lze poznatky získané v interview považovat za 

užitečné, protože napomohly odhalit některé latentní faktory, jež mohly sehrát roli ve 

výsledcích dotazníkového šetření.  
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8 ZÁVĚR 

Doba sedavá zažívá v posledních desítkách let neobyčejný rozmach. Lidé bohužel čím 

dál častěji nekompenzují sedavé zaměstnání, což se nechvalně může projevit ve všech 

oblastech života. Výdobytkem západní společnosti je naštěstí svoboda podnikání, a proto 

mohou na soukromém trhu provozovat podnikatelkou činnost subjekty, které se snaží šířit 

pohybovou osvětu. 

Vhodným příkladem takové organizace je společnost XXX, která navázala spolupráci 

s oddělením mzdového účetnictví nejmenované firmy. Pro skupinu firemních 

zaměstnanců si připravila 3měsíční program v režimu online, který si kladl za cíl zlepšit 

jejich fyzickou a psychickou kondici.  

Ovšem dané oddělení v roli zákazníka se později dostává do nelehké situace, jelikož musí 

zvážit, jak bude s programem po jeho ukončení nakládáno. Kromě finančních aspektů 

vstupuje do procesu rozhodování spokojenost samotných zaměstnanců s programem, 

kterou je třeba zohlednit. Jednou z cest je nechat ověřit spokojenost zaměstnanců a na 

základě doporučení třetí strany realizovat konečné rozhodnutí. 

Právě tato diplomová práce se zaměřovala na zjištění spokojenosti zaměstnanců 

s programem od společnosti XXX. Průzkum byl proveden s úmyslem navrhnout 

doporučení pro oddělení mzdového účetnictví. Z výsledků dotazníkového šetření, do 

něhož se zapojilo 33 ze 40 možných účastníků programu, vyplynula evidentní 

spokojenost zaměstnanců s touto službou. Zaměstnanci výrazně oceňují technické 

zajištění streamů, vlastní výsledky po absolvování programu, zpracování programové 

části C, možnosti zhlédnout záznamy ze streamů a aspekty chování lektorů jako například 

zdvořilost či odbornost. O něco méně, ale stále na vysoké úrovni panuje mezi účastníky 

programu spokojenost s nastavenou kombinací a vzdělávacím charakterem 

programových částí A a B nebo s prací lektorů z hlediska motivace k pohybu a reakcí na 

dotazy. Za velmi problematické označili zaměstnanci žádosti o zapnutí kamer v průběhu 

programových aktivit. 

Po zhodnocení dosažených výsledků bylo vydáno doporučení, aby se program od 

společnosti XXX znovu finančně podpořil za podmínky provedení drobných úprav této 

služby. Autor práce věří, že jeho doporučení napomůže k tomu, že se v dohledné době 

uskuteční druhý běh programu a zaměstnanci budou moct nadále prohlubovat své 

pohybové dovednosti. 
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Příloha č. 5: Transkript interview  

1. Jakou pozici zastáváte ve společnosti XXX a co je náplní Vaší práce? 

R: „Moje pozice je interně nazývána jako spolutvůrce projektu. Co se týče funkcí, 

je to vlastně vše, co má na starosti zakladatel firmy (pousmání). Tedy tvorba strategie, 

obchodního modelu, řízení rozvoje podnikání, marketing, právní a účetní záležitosti.“ 

2. Jaká je právní forma společnosti XXX a v které oblasti provozujete svoji 

činnost? 

R: „Jsme společnost s ručením omezením a podnikáme v oblasti masérských, 

rekondičních a regeneračních služeb.“ 

3. A jak dlouho působíte na trhu? 

R: „Na trhu působíme již několik let.“ 

4. Můžete mi Vaše služby stručně popsat? 

R: „Hlavní službou jsou programy do firem, které se dělí na dvě části. První část 

se týká programů, které jsou poskytovány buďto v offline, online nebo hybridní formě. 

Konkrétní forma, délka a obsah programu jsou vždy přizpůsobeny potřebám dané firmy. 

Druhou část tvoří multimediální projekty, které mají tu výhodu, že si je zaměstnanci ve 

firmách mohou pustit kdykoliv a kdekoliv. Vedlejší službou pro firmy jsou 

teambuildingové aktivity. Dále nabízíme vzdělávací online kurzy pro veřejnost.“ 

5. Jaké jsou cíle programů, které dodáváte do firem? 

R: „Základem je změna myšlení (odmlčení). Tím myslím, aby lidé začali pracovat 

se svým tělem i během pracovní doby, čímž předchází typickým problémům plynoucím ze 

sedavého zaměstnání, jako jsou chronické bolesti zad, karpální tunely, migrény, pálení 

žáhy a další. Lektoři se snaží zábavnou formou předat naše znalosti, skrze pohyb 

stmelovat týmy a motivovat účastníky k péči o vlastní tělo, což je bohužel často opomíjeno 

(vážný výraz).“ 

6. Jestli dobře chápu, existuje zde tedy určitá forma edukace zaměstnanců? 

R: „Přesně tak, lidé se s námi učí správně hýbat (pousmání).“ 

7. V jakých oblastech působí lektoři, kteří vedou jednotlivé části programů do 

firem? 

R: „Lektoři se pohybují na poli fyzioterapie, trenérství či psychologie.“ 

8. Jakým způsobem vybíráte uchazeče o pozici lektora? 



 

R: „Výběrové řízení probíhá v několika kolech (odmlčení). Nejprve si projdeme 

životopis uchazeče, a pokud se nám zamlouvá, pozveme ho na úvodní pohovor. Jestliže 

uchazeč postoupí do druhého kola, následně se již setká se všemi vedoucími osobami ze 

společnosti XXX. V případě postupu do třetího kola je uchazeči zadán praktický úkol, po 

jehož zhodnocení padne finální verdikt o přijetí na pozici lektora. 

9. Jsou nějaké vlastnosti, kterými by měl lektor disponovat? 

R: „Obecně je pro nás důležité, aby daná osoba dokázala pracovat v týmu, uměla 

přijímat zpětnou vazbu, vyzařovala z ní určitá osobnost a dokázala zaujmout skupinu lidí. 

Lektor totiž u nás nezastává pouze roli člověka, který vede jednotlivé aktivity, ale společně 

s námi vytváří obsah programů do firem a reprezentuje vizi společnosti XXX.“ 

10. Projevuje se vliv Vašich aktivit na zdraví zaměstnanců v krátkém či delším 

časovém horizontu? 

R: „Lidem říkáme, že změny přichází až po provádění pravidelné pohybové aktivity 

v horizontu týdnů až měsíců. Je to ale velmi individuální, vše závisí na zdravotním stavu 

zaměstnance, jeho ochotě si vytvářet zdravé pohybové návyky. V praxi se setkáváme 

s případy, kdy naše služby pomohly jedincům prakticky ihned.“ 

11. Komu všemu byl program v nejmenované firmě poskytnut? 

R: „Program byl poskytnut všem zaměstnancům z oddělení mzdového účetnictví, 

kteří projevili zájem o účast v programu.“ 

12. Kolik zaměstnanců pracuje v uvedeném oddělení? 

R: „82 zaměstnanců.“ 

13. Kolik z nich projevilo zájem o účast v programu? 

R: „(zamyšlení) Méně než polovina, 40 zaměstnanců.“ 

14. Kdo hradí těmto zaměstnancům program? 

R: „Program hradilo zmíněné oddělení.“ 

15. Došlo k nějaké úpravě programu pro tohoto konkrétního zákazníka? 

R: „Ano, program probíhal online skrze streamy a aplikaci Microsoft Teams, 

jelikož zaměstnanci pracují na dálku. Dále v průběhu programu byly přidány záznamy 

z jednotlivých streamů, aby zaměstnanci mohli zpětně zhlédnout probraná témata.“  

16. Jakým způsobem byl program poskytnut zaměstnancům v nejmenované 

firmě? 



 

R: „Zaměstnanci čerpali program ve formě benefitní služby s tím, že účast na 

dílčích částech programu byla dobrovolná.“ 

17. Můžete mi ještě říct, jak dlouho program celkově trval? 

R: „Určitě, 3 měsíce.“ 

18. Z jakých částí se program skládal? Můžete mi je v krátkosti přiblížit? 

R: „Program byl složen ze 3 oblastí. Část A v sobě kombinovala teoretický výklad 

a praktické cvičení. Celkově proběhlo 6 částí A, a to na různá témata z oboru fyzioterapie 

a psychologie ve vztahu k tělu člověka. Jedna část A trvala 60 minut (odmlčení). Část B 

navazovala na část A. Ta je již výhradně zaměřená na pohybovou praxi, i když zde lektoři 

také předávají zaměstnancům teoretické poznatky během cvičení. Část B se v součtu 

uskutečnila 18× a doba trvání byla 15 minut. Vždy během 14 dnů proběhla 1× část A a 

3× část B prostřednictvím streamů (odmlčení). No a poslední část C se zaměřovala na 

motivaci zaměstnanců k pohybu. Úkoly byly zadávány skrze aplikaci MS Teams, kde si 

zaměstnanci v každém týdnu odškrtávali splnění úkolu. Ti nejpilnější získali za odměnu 

cvičební relaxační pomůcky.“ 


