
ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM - JSME V TOM SPOLEČNĚ

Celek - přehled



SOUHRNSOUHRN
SPOKOJENOST NÁVRATNOST NEJLEPŠÍ KATEGORIE NEJHORŠÍ KATEGORIE

1021 respondentů

SEBEŘÍZENÍ PODMÍNKY PRO VÝKON

VÝSLEDEK ZA JEDNOTLIVÉ KATEGORIE

SDÍLENÍ INFORMACÍ 14%14% 33%33% 53%53%

PODMÍNKY PRO VÝKON 25%25% 33%33% 42%42%

SEBEŘÍZENÍ 18%18% 28%28% 54%54%

PSYCHICKÁ POHODA 20%20% 26%26% 54%54%
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SOUHRNSOUHRN
NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY

V rámci našeho týmu sdílíme vzájemně potřebné informace. 87%87%3%3% 10%10%

Ze strany rodiny a nejbližších mám podporu pro to věnovat se
své práci. 81%81%6%6%  14%14%

V případě, že se cítím přetížen/a, řeším to se svým nadřízeným. 74%74%7%7%  19%19%

Mám dostatečnou podporu ve svém nejbližším okolí. 66%66%13%13%  22%22%

Můj nadřízený mě včas informuje o tom, jak se aktuálně situace
týká mě a mé práce. 65%65%6%6%  29%29%

Existuje více otázek se stejným výsledkem jako poslední zobrazená (1).

NEJHŮŘE HODNOCENÉ OTÁZKY
Na své kolegy či nadřízeného se mohu bez obav obrátit s

prosbou o pomoc či o radu. 20%20%49%49%  31%31%

Mám dostatečné podmínky (prostor, vybavení, techniku) pro
zvládání svých úkolů. 21%21%42%42%  37%37%

I v režimu home office se mi daří vytvořit si dobré zázemí pro
práci. 20%20%36%36%  44%44%

Mám jasno v prioritách, vím, čemu se věnovat přednostně. 27%27%35%35%  39%39%

Množství práce, kterou musím denně zvládnout je přiměřené. 38%38%24%24%  39%39%
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VYSVĚTLIVKYVYSVĚTLIVKY
CELKOVÉ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA VŠECHNY RESPONDENTY:
VARIANTYVARIANTY
ODPOVĚDÍ:ODPOVĚDÍ:

BARVY VBARVY V
GRAFU:GRAFU:

Zcela nesouhlasím  
Nesouhlasím  
Hodnotím neutrálně  
Souhlasím  
Zcela souhlasím  

Číslo v grafu vyjadřuje poměrné zastoupení všech souhlasných
odpovědí z celku. Barvy v grafu pak reprezentují souhrnné
kategorie odpovědí (všechny souhlasné, všechny nesouhlasné a
všechny neutrální).

CELKOVÉ DÍLČÍ VÝSLEDKY ZA VŠECHNY RESPONDENTY:
VARIANTYVARIANTY
ODPOVĚDÍ:ODPOVĚDÍ:

BARVY VBARVY V
GRAFU:GRAFU:

Zcela nesouhlasím  
Nesouhlasím  
Hodnotím neutrálně  
Souhlasím  
Zcela souhlasím  

Čísla v grafu vyjadřují poměrné zastoupení jednotlivých odpovědí z celku. Zobrazuje se
výsledek za zvolený výběr a za celou společnost.
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1.91.9

VYSVĚTLIVKY VYSVĚTLIVKY CELKOVÉ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA RŮZNÉ KATEGORIE
RESPONDENTŮ:

Do 1 rokuDo 1 roku 1 -  5 let1 -  5 let 6 -  10 let6 -  10 let Více jak 10 letVíce jak 10 let

Délka zaměstnání veDélka zaměstnání ve

společnostispolečnosti
52%52% 50%50% 48%48% 52%52%

Čísla v tabulce vyjadřují poměrné zastoupení všech souhlasných odpovědí SouhlasímSouhlasím / Zcela souhlasímZcela souhlasím v různých kategoriích
respondentů. 

V rámci tabulky může být kromě konkrétního údaje použit symbol: <5<5 
Tento symbol je použit tam, kde v dané kategorii je méně než 5 respondentů a zobrazením konkrétní hodnoty by byla narušena jejich
anonymita. 

Některá pole v tabulce mohou být také barevně odlišena a upozorňují na statisticky nadprůměrné hodnoty.
významně vysoké hodnoty  významně nízké hodnoty

VYSVĚTLIVKY VYSVĚTLIVKY ODPOVĚDI ZA JEDNOTLIVÉ OTÁZKY:

V rámci našeho týmu sdílíme vzájemně potřebné
informace. 87%87%3%3% 10%10%

VARIANTYVARIANTY
ODPOVĚDÍ:ODPOVĚDÍ:

BARVY VBARVY V
GRAFU:GRAFU:

Zcela nesouhlasím  
Nesouhlasím  
Hodnotím neutrálně  
Souhlasím  
Zcela souhlasím  

Čísla a barvy vyjadřují poměr souhrnných kategorií odpovědí (všechny souhlasné, všechny
nesouhlasné a všechny neutrální). 

Priorita dle důležitosti vyjadřuje na stupnici 1 (nejvyšší) až 5 (nejnižší), za jak důležitou
danou položku považují respondenti.
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ÚČAST V PRŮZKUMU ÚČAST V PRŮZKUMU NÁVRATNOST A ZASTOUPENÍ ÚČASTNÍKŮ
V kapitole pojednávající o návratnosti, představují údaje v procentech návratnost z celkového počtu oslovených respondentů, a to:

celkově (včetně doplňkové informace o poměru zastoupení jednotlivých kategorií v rámci celku)

dle kategorií respondentů

CELKOVÁ
NÁVRATNOST

1021 respondentů
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ZASTOUPENÍ V RÁMCI KATEGORIÍ
Délka zaměstnání ve společnosti Pohlaví

B0
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ÚČAST V PRŮZKUMU ÚČAST V PRŮZKUMU NÁVRATNOST A ZASTOUPENÍ ÚČASTNÍKŮ
DLE KATEGORIÍ

Do 1 rokuDo 1 roku 1 -  5 let1 -  5 let 6 -  10 let6 -  10 let Více jak 10 letVíce jak 10 let

Délka zaměstnání ve

společnosti
85% (197) 85% (427) 88% (107) 84% (290)

ŽenaŽena MužMuž

Pohlaví 84% (541) 85% (480)

MarketingMarketing ObchodObchod Logist ikaLogist ika HRHR FinanceFinance ITIT

B0 88% (104) 85% (208) 83% (239) 85% (202) 84% (198) 86% (70)
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SPOKOJENOST SPOKOJENOST CELKEMCELKEM

DLE KATEGORIÍ
Do 1 rokuDo 1 roku 1 -  5 let1 -  5 let 6 -  10 let6 -  10 let Více jak 10 letVíce jak 10 let

Délka zaměs t nání  veDélka zaměs t nání  ve

spo lečnos t ispo lečnos t i
52%52% 50%50% 48%48% 52%52%

ŽenaŽena MužMuž

PohlavíPohlaví 51%51% 51%51%

MarketingMarketing ObchodObchod Logist ikaLogist ika HRHR FinanceFinance ITIT

B0B0 50%50% 52%52% 51%51% 51%51% 52%52% 50%50%
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SPOKOJENOST SPOKOJENOST SDÍLENÍ INFORMACÍ

DLE KATEGORIÍ
Do 1 rokuDo 1 roku 1 -  5 let1 -  5 let 6 -  10 let6 -  10 let Více jak 10 letVíce jak 10 let

Délka zaměstnání ve

společnosti
54%54% 52%52% 49%49% 56%56%

ŽenaŽena MužMuž

Pohlaví 53%53% 54%54%

MarketingMarketing ObchodObchod Logist ikaLogist ika HRHR FinanceFinance ITIT

B0 53%53% 55%55% 54%54% 50%50% 55%55% 52%52%
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CELKOVÁ SPOKOJENOSTCELKOVÁ SPOKOJENOST

2.42.4

2.12.1

2.32.3

2.72.7

1.91.9

2.22.2

SPOKOJENOST SPOKOJENOST SDÍLENÍ INFORMACÍ

CELKOVÁ NESPOKOJENOSTCELKOVÁ NESPOKOJENOST PRIORITA DLEPRIORITA DLE
DŮLEŽITOSTIDŮLEŽITOSTI

Mám průběžně jasné a konkrétní informace o aktuálním dění a
opatřeních ve firmě.

51%51%21%21%  28%28%

Můj nadřízený mě včas informuje o tom, jak se aktuálně situace týká
mě a mé práce.

65%65%6%6%  29%29%

Informace, které se ke mně dostávají od vedení firmy, jsou jasné a
rozumím jim.

42%42%16%16%  42%42%

Vím kam, na koho se mohu obrátit, když potřebuji konkrétní informace. 24%24%18%18%  58%58%

V rámci našeho týmu sdílíme vzájemně potřebné informace. 87%87%3%3% 10%10%

V týmu máme nastavené postupy a dohody, jak řešit věci, které se
týkají všech.

53%53%20%20%  27%27%
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SPOKOJENOST SPOKOJENOST PODMÍNKY PRO VÝKON

DLE KATEGORIÍ
Do 1 rokuDo 1 roku 1 -  5 let1 -  5 let 6 -  10 let6 -  10 let Více jak 10 letVíce jak 10 let

Délka zaměstnání ve

společnosti
42%42% 41%41% 42%42% 44%44%

ŽenaŽena MužMuž

Pohlaví 43%43% 42%42%

MarketingMarketing ObchodObchod Logist ikaLogist ika HRHR FinanceFinance ITIT

B0 42%42% 43%43% 41%41% 44%44% 42%42% 42%42%
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CELKOVÁ SPOKOJENOSTCELKOVÁ SPOKOJENOST

2.22.2

2.22.2

2.32.3

2.12.1

2.22.2

2.22.2

SPOKOJENOST SPOKOJENOST PODMÍNKY PRO VÝKON

CELKOVÁ NESPOKOJENOSTCELKOVÁ NESPOKOJENOST PRIORITA DLEPRIORITA DLE
DŮLEŽITOSTIDŮLEŽITOSTI

Každý den mám jasno v tom, co mám dělat. 58%58%15%15%  27%27%

Mám přehled o cílech a úkolech na nejbližší období. 54%54%19%19%  27%27%

Mám dostatečnou zpětnou vazbu na množství a kvalitu své práce. 56%56%13%13%  30%30%

Množství práce, kterou musím denně zvládnout je přiměřené. 38%38%24%24%  39%39%

Mám jasno v prioritách, vím, čemu se věnovat přednostně. 27%27%35%35%  39%39%

Mám dostatečné podmínky (prostor, vybavení, techniku) pro zvládání
svých úkolů.

21%21%42%42%  37%37%
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SPOKOJENOST SPOKOJENOST SEBEŘÍZENÍ

DLE KATEGORIÍ
Do 1 rokuDo 1 roku 1 -  5 let1 -  5 let 6 -  10 let6 -  10 let Více jak 10 letVíce jak 10 let

Délka zaměstnání ve

společnosti
54%54% 54%54% 51%51% 54%54%

ŽenaŽena MužMuž

Pohlaví 53%53% 55%55%

MarketingMarketing ObchodObchod Logist ikaLogist ika HRHR FinanceFinance ITIT

B0 54%54% 55%55% 53%53% 54%54% 54%54% 53%53%
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CELKOVÁ SPOKOJENOSTCELKOVÁ SPOKOJENOST

2.12.1

2.12.1

2.22.2

22

22

2.52.5

SPOKOJENOST SPOKOJENOST SEBEŘÍZENÍ

CELKOVÁ NESPOKOJENOSTCELKOVÁ NESPOKOJENOST PRIORITA DLEPRIORITA DLE
DŮLEŽITOSTIDŮLEŽITOSTI

Daří se mi skloubit osobní a pracovní povinnosti, jedno nedělám na
úkor druhého.

55%55%16%16%  29%29%

Mám dostatečný prostor pro odpočinek a relaxaci. 44%44%22%22%  34%34%

Ze strany rodiny a nejbližších mám podporu pro to věnovat se své
práci.

81%81%6%6%  14%14%

Svůj čas během dne si mohu organizovat tak, abych měl/a dostatečný
prostor pro práci.

50%50%20%20%  30%30%

V případě, že se cítím přetížen/a, řeším to se svým nadřízeným. 74%74%7%7%  19%19%

I v režimu home office se mi daří vytvořit si dobré zázemí pro práci. 20%20%36%36%  44%44%
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SPOKOJENOST SPOKOJENOST PSYCHICKÁ POHODA

DLE KATEGORIÍ
Do 1 rokuDo 1 roku 1 -  5 let1 -  5 let 6 -  10 let6 -  10 let Více jak 10 letVíce jak 10 let

Délka zaměstnání ve

společnosti
56%56% 54%54% 48%48% 55%55%

ŽenaŽena MužMuž

Pohlaví 54%54% 54%54%

MarketingMarketing ObchodObchod Logist ikaLogist ika HRHR FinanceFinance ITIT

B0 50%50% 54%54% 54%54% 55%55% 55%55% 52%52%
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CELKOVÁ SPOKOJENOSTCELKOVÁ SPOKOJENOST

2.82.8

2.12.1

2.12.1

2.12.1

1.91.9

1.81.8

SPOKOJENOST SPOKOJENOST PSYCHICKÁ POHODA

CELKOVÁ NESPOKOJENOSTCELKOVÁ NESPOKOJENOST PRIORITA DLEPRIORITA DLE
DŮLEŽITOSTIDŮLEŽITOSTI

I přes nepříznivé okolnosti si zachovávám převážně dobrou náladu. 59%59%12%12%  29%29%

Věřím, že aktuální situaci zvládnu, i pokud by trvala déle. 63%63%10%10%  27%27%

Cítím se dostatečně silný/silná čelit možným problémům a potížím. 65%65%15%15%  20%20%

Mám dostatečnou podporu ve svém nejbližším okolí. 66%66%13%13%  22%22%

I přes to, že se s kolegy nepotkávám fyzicky, vnímám, že jsme jeden
tým.

50%50%21%21%  29%29%

Na své kolegy či nadřízeného se mohu bez obav obrátit s prosbou o
pomoc či o radu.

20%20%49%49%  31%31%
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1.91.9

2.22.2

22

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.82.8

2.22.2

2.32.3

2.12.1

2.22.2

SPOKOJENOST SPOKOJENOST DLE CELKOVÉ MÍRY SPOKOJENOSTI

V rámci našeho týmu sdílíme vzájemně potřebné
informace. 87%87%3%3% 10%10%

Ze strany rodiny a nejbližších mám podporu pro to
věnovat se své práci. 81%81%6%6%  14%14%

V případě, že se cítím přetížen/a, řeším to se svým
nadřízeným. 74%74%7%7%  19%19%

Mám dostatečnou podporu ve svém nejbližším okolí. 66%66%13%13%  22%22%

Můj nadřízený mě včas informuje o tom, jak se aktuálně
situace týká mě a mé práce. 65%65%6%6%  29%29%

Cítím se dostatečně silný/silná čelit možným problémům
a potížím. 65%65%15%15%  20%20%

Věřím, že aktuální situaci zvládnu, i pokud by trvala
déle. 63%63%10%10%  27%27%

I přes nepříznivé okolnosti si zachovávám převážně
dobrou náladu. 59%59%12%12%  29%29%

Každý den mám jasno v tom, co mám dělat. 58%58%15%15%  27%27%

Mám dostatečnou zpětnou vazbu na množství a kvalitu
své práce. 56%56%13%13%  30%30%

Daří se mi skloubit osobní a pracovní povinnosti, jedno
nedělám na úkor druhého. 55%55%16%16%  29%29%

Mám přehled o cílech a úkolech na nejbližší období. 54%54%19%19%  27%27%
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2.22.2

2.42.4

1.91.9

22

2.12.1

2.32.3

2.12.1

2.22.2

2.72.7

2.22.2

2.52.5

1.81.8

V týmu máme nastavené postupy a dohody, jak řešit
věci, které se týkají všech. 53%53%20%20%  27%27%

Mám průběžně jasné a konkrétní informace o aktuálním
dění a opatřeních ve firmě. 51%51%21%21%  28%28%

I přes to, že se s kolegy nepotkávám fyzicky, vnímám, že
jsme jeden tým. 50%50%21%21%  29%29%

Svůj čas během dne si mohu organizovat tak, abych
měl/a dostatečný prostor pro práci. 50%50%20%20%  30%30%

Mám dostatečný prostor pro odpočinek a relaxaci. 44%44%22%22%  34%34%

Informace, které se ke mně dostávají od vedení firmy,
jsou jasné a rozumím jim. 42%42%16%16%  42%42%

Množství práce, kterou musím denně zvládnout je
přiměřené. 38%38%24%24%  39%39%

Mám jasno v prioritách, vím, čemu se věnovat
přednostně. 27%27%35%35%  39%39%

Vím kam, na koho se mohu obrátit, když potřebuji
konkrétní informace. 24%24%18%18%  58%58%

Mám dostatečné podmínky (prostor, vybavení, techniku)
pro zvládání svých úkolů. 21%21%42%42%  37%37%

I v režimu home office se mi daří vytvořit si dobré zázemí
pro práci. 20%20%36%36%  44%44%

Na své kolegy či nadřízeného se mohu bez obav obrátit
s prosbou o pomoc či o radu. 20%20%49%49%  31%31%
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1.81.8

2.22.2

2.52.5

2.22.2

2.12.1

2.12.1

1.91.9

2.42.4

2.22.2

22

2.22.2

2.72.7

SPOKOJENOST SPOKOJENOST DLE CELKOVÉ MÍRY NESPOKOJENOSTI

Na své kolegy či nadřízeného se mohu bez obav obrátit
s prosbou o pomoc či o radu. 20%20%49%49%  31%31%

Mám dostatečné podmínky (prostor, vybavení, techniku)
pro zvládání svých úkolů. 21%21%42%42%  37%37%

I v režimu home office se mi daří vytvořit si dobré zázemí
pro práci. 20%20%36%36%  44%44%

Mám jasno v prioritách, vím, čemu se věnovat
přednostně. 27%27%35%35%  39%39%

Množství práce, kterou musím denně zvládnout je
přiměřené. 38%38%24%24%  39%39%

Mám dostatečný prostor pro odpočinek a relaxaci. 44%44%22%22%  34%34%

I přes to, že se s kolegy nepotkávám fyzicky, vnímám, že
jsme jeden tým. 50%50%21%21%  29%29%

Mám průběžně jasné a konkrétní informace o aktuálním
dění a opatřeních ve firmě. 51%51%21%21%  28%28%

V týmu máme nastavené postupy a dohody, jak řešit
věci, které se týkají všech. 53%53%20%20%  27%27%

Svůj čas během dne si mohu organizovat tak, abych
měl/a dostatečný prostor pro práci. 50%50%20%20%  30%30%

Mám přehled o cílech a úkolech na nejbližší období. 54%54%19%19%  27%27%

Vím kam, na koho se mohu obrátit, když potřebuji
konkrétní informace. 24%24%18%18%  58%58%
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2.32.3

2.12.1

2.22.2

2.12.1

2.32.3

2.12.1

2.82.8

2.12.1

22

2.12.1

2.22.2

1.91.9

Informace, které se ke mně dostávají od vedení firmy,
jsou jasné a rozumím jim. 42%42%16%16%  42%42%

Daří se mi skloubit osobní a pracovní povinnosti, jedno
nedělám na úkor druhého. 55%55%16%16%  29%29%

Každý den mám jasno v tom, co mám dělat. 58%58%15%15%  27%27%

Cítím se dostatečně silný/silná čelit možným problémům
a potížím. 65%65%15%15%  20%20%

Mám dostatečnou zpětnou vazbu na množství a kvalitu
své práce. 56%56%13%13%  30%30%

Mám dostatečnou podporu ve svém nejbližším okolí. 66%66%13%13%  22%22%

I přes nepříznivé okolnosti si zachovávám převážně
dobrou náladu. 59%59%12%12%  29%29%

Věřím, že aktuální situaci zvládnu, i pokud by trvala
déle. 63%63%10%10%  27%27%

V případě, že se cítím přetížen/a, řeším to se svým
nadřízeným. 74%74%7%7%  19%19%

Můj nadřízený mě včas informuje o tom, jak se aktuálně
situace týká mě a mé práce. 65%65%6%6%  29%29%

Ze strany rodiny a nejbližších mám podporu pro to
věnovat se své práci. 81%81%6%6%  14%14%

V rámci našeho týmu sdílíme vzájemně potřebné
informace. 87%87%3%3% 10%10%
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1.81.8

1.91.9

1.91.9

22
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2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

2.12.1

SPOKOJENOST SPOKOJENOST DLE DŮLEŽITOSTI

Na své kolegy či nadřízeného se mohu bez obav obrátit
s prosbou o pomoc či o radu. 20%20%49%49%  31%31%

I přes to, že se s kolegy nepotkávám fyzicky, vnímám, že
jsme jeden tým. 50%50%21%21%  29%29%

V rámci našeho týmu sdílíme vzájemně potřebné
informace. 87%87%3%3% 10%10%

V případě, že se cítím přetížen/a, řeším to se svým
nadřízeným. 74%74%7%7%  19%19%

Svůj čas během dne si mohu organizovat tak, abych
měl/a dostatečný prostor pro práci. 50%50%20%20%  30%30%

Můj nadřízený mě včas informuje o tom, jak se aktuálně
situace týká mě a mé práce. 65%65%6%6%  29%29%

Mám dostatečnou podporu ve svém nejbližším okolí. 66%66%13%13%  22%22%

Cítím se dostatečně silný/silná čelit možným problémům
a potížím. 65%65%15%15%  20%20%

Věřím, že aktuální situaci zvládnu, i pokud by trvala
déle. 63%63%10%10%  27%27%

Mám dostatečný prostor pro odpočinek a relaxaci. 44%44%22%22%  34%34%

Daří se mi skloubit osobní a pracovní povinnosti, jedno
nedělám na úkor druhého. 55%55%16%16%  29%29%

Množství práce, kterou musím denně zvládnout je
přiměřené. 38%38%24%24%  39%39%

www.tcconline.cz | 22(24)

http://www.tcconline.cz


2.22.2

2.22.2

2.22.2

2.22.2

2.22.2

2.22.2

2.32.3

2.32.3

2.42.4

2.52.5

2.72.7

2.82.8

Mám dostatečné podmínky (prostor, vybavení, techniku)
pro zvládání svých úkolů. 21%21%42%42%  37%37%

Mám jasno v prioritách, vím, čemu se věnovat
přednostně. 27%27%35%35%  39%39%

Ze strany rodiny a nejbližších mám podporu pro to
věnovat se své práci. 81%81%6%6%  14%14%

Mám přehled o cílech a úkolech na nejbližší období. 54%54%19%19%  27%27%

Každý den mám jasno v tom, co mám dělat. 58%58%15%15%  27%27%

V týmu máme nastavené postupy a dohody, jak řešit
věci, které se týkají všech. 53%53%20%20%  27%27%

Mám dostatečnou zpětnou vazbu na množství a kvalitu
své práce. 56%56%13%13%  30%30%

Informace, které se ke mně dostávají od vedení firmy,
jsou jasné a rozumím jim. 42%42%16%16%  42%42%

Mám průběžně jasné a konkrétní informace o aktuálním
dění a opatřeních ve firmě. 51%51%21%21%  28%28%

I v režimu home office se mi daří vytvořit si dobré zázemí
pro práci. 20%20%36%36%  44%44%

Vím kam, na koho se mohu obrátit, když potřebuji
konkrétní informace. 24%24%18%18%  58%58%

I přes nepříznivé okolnosti si zachovávám převážně
dobrou náladu. 59%59%12%12%  29%29%
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