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1 Úvod 

V posledních letech doznal velkého vývoje a významu přístup k lidským zdrojům 

v rámci podniku, neboť bohatství každé firmy spočívá v lidech, v jejich schopnostech 

a dovednostech. Vedoucí pracovníci firem si začali plně uvědomovat, že bez kvalitních 

a spokojených zaměstnanců nemohou dosahovat vytyčených cílů a konkurenčních výhod. 

Proto, aby byli zaměstnanci firmy spokojení, snaží se jednotlivé společnosti své zaměstnance 

motivovat pomocí nejrůznějších prostředků. Motivace zaměstnanců je v současné době velmi 

důležitým nástrojem personální politiky, neboť jen dobře motivovaný zaměstnanec je schopen 

dosáhnout výborných výsledků, a tím se tak podílet na růstu či rozvoji firmy. Velmi důležité je 

umět motivovat plošně všechny zaměstnance podniku a to nejčastěji pomocí sestavení 

motivačního programu. 

Motivační program firmy hraje nezanedbatelnou roli v systému odměňování. Vytvoření 

samotného motivačního programu je velice obtížné, neboť nikdy se nelze zavděčit všem 

pracovníkům. To, co motivuje nebo uspokojuje jednoho, nemusí vždy motivovat nebo 

uspokojovat druhého. Podstatným bodem je samotné nastavení celého motivačního programu, 

neboť je velmi důležité, aby byl tento program vnímán zaměstnanci pozitivně a aby zvolená 

struktura programu přinášela užitek co nejvíce lidem. Vedoucí pracovníci při sestavování 

motivačního programu proto musí postupovat takovým způsobem, který povede k dosažení 

optimální úrovně motivace u všech pracovníků, respektive u jejich značné většiny. V rámci 

motivačního programu nabízejí firmy nejčastěji svým pracovníkům tzv. zaměstnanecké 

benefity či výhody.  

Mezi hlavní důvody, proč firmy nabízejí zaměstnanecké výhody v rámci motivačního 

programu, patří úspory v nákladech a spokojenost zaměstnanců. Nejen, že spokojení 

zaměstnanci ztrácí tendenci k fluktuaci, díky čemuž společnosti šetří své náklady na případné 

získání a zaškolení nových pracovníků, ale zároveň spokojenost u zaměstnanců vyvolává 

zvýšení výkonnosti. Některé firmy využívají zaměstnanecké výhody jako prostředek 

k vybudování image společnosti, neboť nabídka poskytovaných benefitu může sloužit jako 

prezentace firemní kultury navenek.  

Cílem diplomové práce je na základě analýzy stávajícího motivačního programu ve 

firmě Huhtamaki Česká republika, a.s., zhodnotit jeho vnímání zaměstnanci, následně 

prostřednictvím dotazníkového šetření navrhnout případná doporučení pro jeho zlepšení.  
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Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. Druhá kapitola se zabývá významem 

a strukturou motivačního programu, jsou zde vymezeny základní pojmy týkající se motivace, 

dále jsou v jednotlivých podkapitolách popsány zdroje, proces, typy, teorie, principy motivace, 

vztah hodnocení a motivace a odměňování a motivace. Je zde také zahrnuta charakteristika 

zaměstnaneckých výhod, jejich způsoby, členění a trendy v oblasti poskytování 

zaměstnaneckých benefitů. Poslední podkapitola je věnována samotnému popisu motivačního 

programu, jeho východiskům, postupům přípravy a realizace. 

Ve třetí kapitole je představena samotná společnost Huhtamaki corporation 

a Huhtamaki Česká republika, a.s. Tato kapitola zahrnuje stručné nastínění vize společnosti, 

firemní politiky a kultury a následný přehled ekonomického vývoje.  

Čtvrtá kapitola se zabývá analýzou současného motivačního programu firmy. Obsahuje 

popis systému mezd v podniku, motivační složky mzdy, peněžitých a nepeněžitých odměn 

a sociálního fondu. Dále následuje podkapitola týkající se vyčíslení a shrnutí nákladů na 

motivaci. Závěr čtvrté kapitoly je věnován dotazníkovému šetření a jeho vyhodnocení.  

Pátá kapitola zahrnuje vyhodnocení analýzy, návrhy a doporučení. Je zde poukázáno na 

některé dílčí skutečnosti, jejichž odstraněním či zlepšením by mohlo dojít k zatraktivnění 

celého motivačního programu. 
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2 Význam a struktura motivačního programu 

Význam motivačního programu podniku spočívá v ovlivňování pracovní ochoty lidí, 

jejich výkonnosti, spokojenosti a stability. Motivační program organizace, by měl nejen 

respektovat obecné teorie a poznatky o motivaci, ale rovněž by měl vycházet z analýzy 

motivační struktury pracovníků organizace. 

2.1 Základní pojmy 

Motivace 

Pojem motivace pochází z latinského slova ,,movere“. Což znamená hýbati či 

pohybovati. Je to souhrnné označení pro všechny vnitřní podněty, které vyvolávají určité 

činnosti nebo jednání.  

Pod pojmem motivace rozumíme skutečnost, že v lidské psychice účinkují specifické 

vnitřní hybné síly - pohnutky, motivy, ať už vědomé nebo nevědomé, které jednání a chování 

člověka určitým způsobem orientují, v daném směru ho aktivizují a zároveň danou aktivitu 

udržují. Navenek se poté toto působení projevuje v podobě motivované činnosti či 

motivovaného chování. (Bedrnová et al., 2002) 

Teorie motivace se zaměřuje na proces motivování a na proces utváření samotné 

motivace. Zaměřuje se na vysvětlení, proč lidé vyvíjejí určité úsilí v konkrétním směru, proč se 

chovají určitým způsobem. Zaměřuje se na to, co mohou organizace udělat pro povzbuzování 

svých zaměstnanců, pro to aby uplatnili své schopnosti a rozvíjeli své úsilí způsobem, který je 

prospěšný pro splnění cílů organizace a pro uspokojení jejich vlastních potřeb. Velmi 

významným znakem motivace je skutečnost, že působí současně ve třech rovinách - ve třech 

dimenzích (Armstrong, 2007). 

• Dimenze směru, která motivaci člověka určitým způsobem zaměřuje a orientuje. 

Naopak od jiných existujících směrů jej odvrací.  

• Dimenze intenzity je specifická tím že, činnost člověka v daném směru je závislá na 

síle neboli intenzitě konkrétní motivace, neboť dosahování cíle je vždy prostoupeno 

určitým úsilím. 

• Dimenze stálosti, se projevuje mírou schopnosti jedince překonávat nejrůznější vnitřní 

a vnější překážky, které se mohou vyskytovat při uskutečňování motivované činnosti. 
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Motiv 

Motiv představuje určitou jednotlivou vnitřní psychickou sílu-popud, pohnutku, která 

orientuje určitým směrem člověka – jeho činnost. Motiv je psychologická příčina chování 

jedince, která individualizuje jeho prožívání a zároveň dává činnosti člověka psychologický 

smysl.  

S pojmem motiv se těsné pojí pojem cíl, neboť jakýmsi obecným cílem každého motivu 

je docílení určitého finálního psychického stavu – nasycení. Tento psychický finální stav mívá 

zpravidla podobu vnitřního uspokojení a pocitu naplnění z dosažení cíle motivu. Působení 

samotného motivu trvá vždy do doby, kdy je dosaženo jeho cíle, to znamená do doby, kdy 

jedinec dosáhne očekávaného uspokojení. Tyto motivy považujeme za tzv. cílové či terminální. 

Kromě těchto motivů existuje i skupina tzv. instrumentálních motivů, která je charakteristická 

tím, že jim nelze přiřadit určitý cílový vztah. Jedná se o motivy, které vzbuzují zájem člověka 

o určitou oblast, například o literaturu.  

Na psychiku člověka v daný okamžik nepůsobí jen jeden motiv, ale celá řada motivů. 

Tyto motivy mohou mít totožný i naprosto opačný směr, intenzitu a perzistenci. Obecně však 

platí, že pokud jsou motivy orientované podobným směrem, vzájemně se posilují a tím tak 

napomáhají vzniku a průběhu motivované činnosti. Naopak motivy protichůdné mohou působit 

opačným směrem, tedy se vzájemně oslabovat, a tím motivovanou činnost narušovat (Bedrnová 

et al., 2002). 

Stimulace 

Na rozdíl od motivace samotná stimulace působí na psychiku člověka zvnějšku a to 

nejčastěji pomocí aktivního jednání jiného člověka. Stimulaci lze tedy charakterizovat jako 

vnější působení na psychiku člověka, v jehož důsledku dochází k určitým změnám jeho 

činnosti. Tyto změny jsou vyvolány změnou psychických procesů, především pomocí změny 

motivace. V širším slova smyslu je stimulace každé vnější působení na člověka (i působení 

přírodních faktorů), které ovlivňuje jeho motivaci.  

Stimulace má různé podoby a formy, může být hmotná, racionální či morální, působící 

dlouhodobě a emotivní tedy spíše krátkodobá. V praxi je potom nejúčinnější stimulace 

krátkodobá (Provazník a Komárková, 2004). 
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Stimul 

Stimul je jakýkoliv podnět, který vyvolává určité změny v motivaci jedince. Někdy 

bývají rozlišovány tzv. impulsy – vnitřní (endogenní) a incentivy – vnější. Endogenní impulsy 

signalizují nějakou změnu přímo v těle nebo mysli člověka. Incentivy pak přicházejí z vnějšku, 

vztahují se vrozeně nebo naučeně k impulsům.  

 

2.2 Zdroje motivace 

Pod pojmem zdroje motivace se označují ty skutečnosti, které samotnou motivaci 

vytvářejí. Jsou to skutečnosti zakládající dynamické tendence a zaměření lidské činnosti 

a zároveň značným způsobem ovlivňují přetrvávání těchto tendencí. Mezi základní zdroje 

motivace patří (Bedrnová et al., 2002; Provazník a Komárková, 2004): 

• Potřeby – potřebu lze chápat jako člověkem prožívaný, avšak ne vždy zcela 

uvědomovaný nedostatek něčeho, co je pro daného jedince subjektivně potřebného. 

Potřeby lze dělit na primární a sekundární. Primární potřeby jsou spojeny s činnostmi 

a funkcemi lidského těla. Patří sem potřeby biologické, fyziologické a viscerogenní. 

Sekundární potřeby jsou spojeny s člověkem jako s tvorem sociálním, společenským 

a kulturním. Do této skupiny lze zařadit potřeby sociální, společenské a psychogenní.  

• Návyky – za návyk považujeme opakovaný, fixovaný a zautomatizovaný způsob 

činnosti jedince v dané situaci. Návyk lze také definovat jako naučený vzorec chování, 

může se objevovat ve všech oblastech lidské činnosti a může být výsledkem nejen 

výchovy ale i sebeutvářecích aktivit každého člověka. 

• Zájmy – zájem lze definovat jako trvalejší zaměření člověka na určitou oblast nebo jako 

odvozenou potřebu, která je uspokojována pomocí provádění určité činnosti. 

• Hodnoty – hodnota pro každého jedince může být různá a může to být v podstatě 

cokoliv. Hodnoty jsou závislé na specifických podmínkách, okolnostech utváření 

osobnosti a na zkušenostech jedince.  

• Ideály – ideál je určitá názorová představa něčeho subjektivně žádoucího, kladně 

hodnoceného, která pro daného jedince představuje důležitý cíl a skutečnost o kterou 

usiluje. Ideály se utváří na základě působení sociálních faktorů vývoje a utváření 

osobnosti člověka. Ideály se týkají různých jevů a skutečností: mohou mít nejen podobu 

životních cílů, ale mohou se týkat i osobního života a mohou představovat i určitý typ 

osobního profilu.  
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2.3 Proces motivace 

Lidé jsou motivováni, pokud ví, že určité kroky povedou k dosažení cílů a k ceněné 

nebo hodnotné odměně, která uspokojí jejich potřeby. Obecně lze říci, že dobře motivovaní lidé 

mají jasně definované cíle a podnikají kroky, od nichž očekávají, že je k těmto cílům dovedou. 

Tito lidé mohou být motivováni sami od sebe, nebo potřebují být motivováni od někoho dalšího. 

Organizace jako celek často nabízí prostředí, ve kterém lze dosáhnout vysoké míry motivace, 

avšak hlavní úlohu hrají manažeři, kteří využívají své dovednosti motivovat lidi k nejlepším 

výkonům. Aby manažeři mohli dobře motivovat, musí velmi dobře pochopit proces motivace 

– to jakým způsobem funguje a jaké typy motivace existují. 

Jak lze vidět v obrázku č. 2. 1, model procesu motivace naznačuje, že samotná motivace 

je vyvolána vědomým nebo mimovolným zjištěním neuspokojených potřeb. Tyto neuspokojené 

potřeby vyvolávají potřebu něčeho dosáhnout nebo něco získat. Poté si jedinec stanoví cíle, 

o nichž je přesvědčený, že uspokojí jeho potřeby. Zvolí si cestu nebo způsob chování, které 

povedou k naplnění potřeb. Pokud jedinec určitého cíle dosáhne a uspokojí své potřeby, 

předpokládá se, že pokud se v budoucnu objeví podobná potřeba, zopakuje se chování, které 

vedlo k naplnění cíle. Pokud jedinec cíle nedosáhne je méně pravděpodobné, že se podobné 

chování bude v budoucnu opakovat (Armstrong, 2007). 

Obr. č. 2. 1 Proces motivace 
 

 

 

 

 

 

Zdroj: Upraveno dle Armstrong, 2007 

 

 

2.4 Typy motivace 

K motivaci jedince lze dojít dvěma způsoby. V prvním případě motivuje jedinec sám 

sebe tím, že hledá nebo vykonává práci, která mu přináší uspokojení nebo mu napomáhá 

k dosažení jeho cílů. Ve druhém případě motivuje jedince management prostřednictvím metod 

Stanovení cíle 

Potřeba 

Dosažení cíle 

Podniknutí kroků 
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jako je odměňování, pochvala nebo povýšení. Podle Herzberga a kol. existují dva typy motivace 

(Armstrong, 2007): 

• Vnitřní motivace – patří sem faktory, které jsou vytvořeny jedincem, určitým 

způsobem ovlivňují jeho chování a určují směr, kterým se má jedinec vydat. 

Mezi tyto faktory patří odpovědnost (tedy pocit důležitosti práce a kontrola nad 

vlastními možnostmi), autonomie, možnost využití a rozvoje dovedností 

a schopností, možnost pracovního postupu atd. 

• Vnější motivace – vnější motivátory mohou mít bezprostřední a výrazný účinek, 

avšak nemusejí působit dlouhodobě. Vnější motivace spočívá v tom, že jedince 

motivuje někdo druhý. Patří sem například odměny v podobě zvýšení platu, 

povýšení ale na druhé straně i kritika.  

 

2.5 Teorie motivace 

Existuje mnoho motivačních teorií a autorů, kteří se těmito teoriemi zabývali. V této 

kapitole se budu zabývat staršími teoriemi motivace, které tvoří základ, na němž staví současné 

teorie motivace a doposud jsou manažery používány nejen teoreticky, ale i prakticky. Do 

starších teorií motivace patří Maslowova teorie hierarchie potřeb, McGregorova teorie X a Y 

a Herzbergova dvoufaktorová teorie. Dále se budu zabývat teoriemi novějšími, kam patří teorie 

očekávání a teorie spravedlnosti. 

2.5.1 Maslowova teorie hierarchie potřeb 

Maslowova teorie hierarchie potřeb patří k nejznámějším teoriím motivace. Maslow 

vycházel z předpokladu, že uvnitř každého člověka se nachází pět kategorií potřeb, které mají 

určitou posloupnost a jsou společné pro všechny lidi. Tyto potřeby rozdělil do úrovní od 

nejnižší po nejvyšší, viz. obr. č. 2. 2. Patří sem (Robbins a Coulter 2004): 

1) Fyziologické potřeby: jsou to potřeby základní, které tvoří základ pyramidy. Patří sem 

jídlo, pití, spánek, bydlení. Pokud jsou tyto potřeby uspokojeny, postupuje se na další 

úroveň. 

2) Potřeby bezpečí: zajištují uchování existence do budoucna. Je zde zahrnuta potřeba 

ochrany proti nebezpečí - jistoty, ochrana před fyzickými nebo citovými útrapami 

a jistoty v podobě zajištění fyziologických potřeb. 
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3) Společenské potřeby: nebo také potřeby sounáležitosti: představují potřebu člověka 

zařadit se do nějaké skupiny, celku, vytvořit si dobré vztahy s ostatními lidmi. Řadíme 

sem citové vztahy, sounáležitost, přátelství a akceptování lidmi. Nedostatky v této 

skupině mohou negativně ovlivnit duševní zdraví jedince a vést k jeho frustraci.  

4) Potřeby úcty a uznání: patří sem vnitřní faktory úcty, jako je seberespektování 

a samostatnost. Potřeba respektu a uznání ze strany ostatních. 

5) Potřeby seberealizace: potřeba jedince dosáhnout určitého potenciálu, rozvoje, 

sebeuspokojení a snaha být tím, čím je daný člověk schopen se stát.  

 

Obr. č. 2. 2 Maslowova pyramida potřeb 

 

Zdroj:Upraveno dle Stephen P. Robbins, Mary Coulter, 2004 

Podle Maslowa musí být dostatečně uspokojena každá úroveň v hierarchii, neboť bez 

toho by nemohlo dojít k postupu na úroveň další. Jakmile je jedna úroveň uspokojena, přestává 

být impulsem motivace a stává se z hlediska motivace dominantnější vyšší úroveň. Pokud 

manažeři chtějí motivovat své zaměstnance, musí se podle této teorie zaměřit na to, na jaké 

úrovni se daný jedinec nachází a zaměřit se na úroveň vyšší.  

 

2.5.2 McGregorova teorie X a Y 

Douglase McGregor rozdělil lidskou podstatu na dva soubory a to na teorii X a Y. Jedná 

se o reflexi protikladných představ o člověku. Manažer přistupuje, respektive jedná se svými 

pracovníky na základě toho, která představa o typu člověka převažuje (Robbins a Coulter 2004). 

Potřeby 

seberealizace

Potřeba uznání

Společenské potřeby 

(pocit sounáležitosti, láska)

Potřeby bezpečnosti (ochrana, bezpečí)

Fyziologické potřeby (hlad, žízeň)
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Teroie X – představuje spíše negativní pohled na lidi. Pracovníci, kteří spadají pod tuto 

skupinu, mají malou ctižádostivost, musejí být často kontrolováni, k práci se staví s určitým 

odporem a vyhýbají se odpovědnosti. Obecně lze říci, že tato teorie vyjadřuje názor, že člověk 

je tvor líný a nesamostatný. Takový typ člověka je potřeba do práce nutit (například pod 

výhružkou trestu) a naopak dobře odvedený výkon je třeba finančně ohodnotit.  

Teroie Y – představuje pozitivní pohled na člověka. Vychází z předpokladu, že 

zaměstnanci jsou schopni sami sebe řídit, práci berou jako přirozenou součást života a sami 

vyhledávají odpovědnost. Pro tento typ člověka je významnější pocit důležitosti a užitečnosti 

vlastní práce, než finanční odměna. 

 

2.5.3 Herzbergova dvoufaktorová teorie 

Podle výzkumu v 50. letech minulého století, který prováděli americký psycholog 

Frederic Herzberg a kol. na 200 účetních a inženýrech, došli k názoru, že na pracovní motivaci 

působí dvě různé skupiny faktorů. Tato teorie říká, že existují vnitřní faktory – spojené 

s pracovní spokojeností a motivací, a vnější faktory propojené s pracovní nespokojeností viz 

tabulka č. 2. 1 (Robbins a Coulter 2004; Adair, 2004). 

• Vnitřní faktory – motivátory: pokud jsou tyto faktory v žádoucím stavu, vyvolávají u 

pracovníka pocit spokojenosti a zvyšují motivaci k práci. V opačném případě, tedy 

pokud jsou tyto faktory nežádoucí, vyvolávají u pracovníka pocit nespokojenosti 

a zároveň snižují motivaci k práci. 

• Vnější faktory – hygienické: pokud jsou tyto faktory v nepříznivém stavu nebo kvalitě, 

vyvolávají u pracovníků nespokojenost a zároveň působí velmi negativně na pracovní 

motivaci. Naopak pokud mají příznivý stav, nevyvolávají spokojenost, jak by se dalo 

předpokládat. V tomto případě nejsou pracovníci nespokojeni, to znamená, že za daných 

podmínek vyvolají u pracovníků pocit neexistence pracovní nespokojenosti. Na 

samotnou pracovní motivaci pak nemají významnější vliv. Herzberg došel tedy 

k názoru, že opakem nespokojenosti není spokojenost, ale ,,neexistující nespokojenost“.  
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Tab. č. 2. 1 Herzbergova dvoufaktorová teorie 
Vnitřní faktory - motivátory Vnější faktory - hygienické 

• Dosažení něčeho • Vedení, dohled 

• Uznání • Firemní politika 

• Práce jako taková • Vztahy s nadřízeným 

• Odpovědnost • Pracovní podmínky 

• Obohacení práce • Mzda 

• Růst, rozvoj • Vztahy se spolupracovníky 

 • Osobní život 
 • Vztahy s podřízenými 

 • Status 

 • Jistota 
Zdroj: Upraveno dle Stephen P. Robbins, Mary Coulter, 2004 

 

2.5.4 Teorie očekávání 

Teorie očekávání předpokládá, že se jednotlivec chová určitým způsobem, neboť ví, že 

jeho činnost přispívá k výstupům, které budou pro daného jedince zajímavé. Jak je vidět 

v obrázku č. 2. 3, tato teorie v sobě zahrnuje tři proměnné nebo vztahy: (Robbins a Coulter, 

2004) 

a) Vztah úsilí a výkonu – lze charakterizovat jako očekávání, že vynaložení určitého úsilí 

povede k určité úrovni výkonu. 

b) Vztah výkonu a odměny je charakterizován jako přesvědčení jedince, že výkon na určité 

úrovni povede k získání požadované odměny. 

c) Atraktivnost odměny neboli valence – je váha, kterou přiřazuje jednotlivec 

potencionální odměně, která může být získána danou prací. 

Obr. č. 2. 3 Zjednodušený model teorie očekávání 

 
Zdroj: Upraveno dle Stephen P. Robbins, Mary Coulter, 2004 

A 
úsilí 

jednotlivce
výkon 

jednotlivce
systém 

odměňování
individuální 

cíle

C B 

A = vztah úsilí a výkonu 
B = vztah výkonu a odměny 
C = atraktivnost odměny 
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Podle rovnice očekávání, která je vyjádřena níže, lze předpokládat, že úroveň motivace, 

jež se u jednotlivce projevuje, je výsledkem úmyslného rozhodovacího procesu – tedy logickým 

odhadem pravděpodobného výsledku jeho chování. Vroomova teorie se podle jednoduchého 

výpočtu snaží vypočítat hodnotu motivace tím, že násobí odhadovanou pravděpodobnost 

očekávaného výsledku (E) s hodnotou, kterou jedinec výsledku přikládá, tedy valencí (V) 

Motivace (M) = Očekávání (E) x Valence (V)  

Teorie očekávání říká, že neexistuje univerzální návod na to, jak lidi motivovat, 

zdůrazňuje pouze, že klíčovým faktorem pro manažery je zjištění a pochopení toho, proč lidé 

vidí určité výstupy atraktivní a jiné jako neatraktivní (Brooks, 2003; Donnelly et al., 1997). 

2.5.5 Teorie spravedlnosti 

Teorie spravedlnosti vychází z předpokladu, že lidé mají tendenci se neustále srovnávat 

s ostatními. Byla formulována J. Stacey Adamsem a poukazuje na to, že zaměstnanci vnímají 

to, co dostávají, jako výstupy ve vztahu k tomu, co vložili. Na konec tento poměr porovnávají 

s poměry ostatních. V tabulce č. 2. 2 jsou naznačeny tři situace, ke kterým může dojít. Písmeno 

A značí zaměstnance a B někoho jiného ze skupiny. Pokud zaměstnanec vnímá svůj poměr jako 

poměr totožný s ostatními, jedná se o stav rovnosti - neboli spravedlnosti. Pokud dojde k opačné 

situaci a poměr je nerovný, jedná se o situaci, kdy je někdo nadhodnocen nebo naopak 

podhodnocen (Brooks, 2003). 

Tab. č. 2. 2 Teorie rovnosti 
Vnímaný srovnávaný poměr Hodnocení zaměstnanců 

Výstup A/vstup A je menší než výstup B/ vstup A Nerovnost, podhodnocení 

Výstup A/vstup A je roven výstup B/vstup B Rovnost 

Výstup A/ vstup A je větší než výstup B/ vstup B Nerovnost, nadhodnocení 

Zdroj:  Upraveno dle Stephen P. Robbins, Mary Coulter, 2004 

Teorie spravedlnosti obecně tvrdí, že lidé budou lépe motivováni, pokud se s nimi bude 

zacházet spravedlivě a demotivováni v opačném případě. Podle Adamse existují pouze dvě 

formy spravedlnosti (Armstrong, 2007): 

• Distributivní spravedlnost – týká se toho, jak se lidé cítí být ohodnoceni podle svého 

přínosu a podle porovnání s přínosem ostatních. 

• Procedurální spravedlnost – týká se toho, jak pracovníci vnímají spravedlnost 

postupů, které podnik používá v oblastech týkajících se hodnocení pracovníků, 

povyšování a disciplinární záležitosti.  
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2.6 Principy motivace 

Principy, které vedou ke správné motivaci zaměstnanců, mohou být různé. Existuje 

sedm principů, které se soustředí na hlavní strategie oblasti motivace. Je to jakýsi návod, 

kterého by se vedoucí pracovníci měli držet, pokud chtějí zaměstnance správně motivovat 

a získat od nich co nejlepší výkon (Adair, 2004). 

V první oblasti je stanoveno zlaté pravidlo motivace, které říká, že nikdy nelze 

inspirovat druhé, pokud sami nebudeme inspirováni. Tedy pouze motivovaný vedoucí 

motivuje ostatní. Důležité je, aby manažeři dávali svým zaměstnancům dobrý příklad, neboť 

pokud budou apatičtí, neteční, bez zájmu a lhostejní, vyvolají u zaměstnanců taktéž negativní 

přístup k práci. Před tím, než začnou kritizovat ostatní za nedostatek motivace, musí se zeptat 

sami sebe, jestli je jejich nasazení pro daný úkol opravdové a viditelné. 

Druhý princip spočívá ve výběru lidí, kteří již motivování jsou.  Zpravidla padesát na 

padesát vyplývá, že každého pracovníka můžeme motivovat jen do určité míry, protože zbylých 

padesát procent je v jeho rukou. Organizace může poskytovat svým zaměstnancům nejrůznější 

motivy a stimuly, nabízet odměny nebo hrozit, ale motivace se u daných jedinců objevit nemusí. 

Jelikož je těžké motivovat lidi, kteří ještě nejsou žádným způsobem motivování, je snadnější, 

aby si organizace našli právě ty, u kterých se motivace vyskytuje.  

Třetí princip vybízí vedoucí pracovníky k tomu, aby stanovili podnětné, ale realistické 

cíle. Pokud vedoucí pracovník pokládá otázky, měl by zároveň vědět, zda-li na ně existuje 

odpověď. To znamená, že pokud vedoucí pracovník zadá nějaký úkol svému zaměstnanci, 

očekává se, že celý záměr důkladně naplánuje a položí si otázku, zda je vůbec možné tento úkol 

zrealizovat. Důležitým bodem je seznámení pracovníků s celým úkolem a jeho následné 

rozložení do jednotlivých dosažitelných kroků. Pokud jsou pracovníci předem seznámeni 

s celým úkolem (včetně potencionálních problémů), cítí se při jeho řešení mnohem bezpečněji. 

Čtvrtý princip poukazuje na fakt, že pokrok motivuje. Pokud pracovníci vědí, že se 

posouvají vpřed, vede je to k ještě většímu úsilí. Je tedy velmi důležité, aby byla zabezpečena 

zpětná vazba, bez které by pracovníci nevěděli, jestli se pohybují správným směrem. Na druhé 

straně může být zpětná vazba i negativní, ta svým způsobem také motivuje, neboť pracovníci 

soustředí své myšlenky na to, co má být ještě uděláno, aby bylo dosaženo úspěchu. 

Pokud chce manažer získat ze svého pracovníka to nejlepší, je důležité, aby s ním 

zacházel jako s osobností. Neboť to, co motivuje jednoho člověka v týmu, nemusí motivovat 

jiného. Žádný jedinec si nebude vždy jistý tím, co ho motivuje, nebo co očekává, jelikož se 
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motivace s věkem a s okolnostmi mění. Jednou z důležitých funkcí manažera může být 

pomáhání jednotlivcům v ujasnění toho, co v jednotlivých etapách své kariéry hledají. Málo co 

motivuje jednotlivce tak, jako osobní pozornost, neboť tou dává vedoucí najevo svým 

zaměstnancům, že každý z nich je pro podnik významný. Další princip tedy spočívá v tom, že 

je důležité zacházet s každým člověkem jako s osobností. 

Šestý princip spočívá v udílení spravedlivé odměny. Spravedlnost znamená, že 

výsledný přínos by měl být ekvivalentní hodnotě vkladu. Obecně lze tedy říci, že lidé čekají za 

dobře odvedenou práci odpovídající ohodnocení a to nejčastěji v podobě peněz. Peníze mají 

stále pro většinu lidí strategický význam, neboť přináší jakési měřítko uznání za význam jejich 

přínosu pro organizaci. Zároveň zaměstnanci vnímají vše, co se kolem nich děje. To znamená, 

že mají možnost porovnání se svými kolegy a dokáží vycítit nesprávné zacházení ze strany 

zaměstnavatele. 

Pokud pracovník pracuje tvrdě, očekává, že se mu za odvedenou práci dostane určitého 

uznání. V tom spočívá i poslední princip přispívající k zvyšování motivace – umět vyjádřit 

uznání zaměstnancům. Uznání je obecně považováno za velmi efektivní motivační nástroj. 

Pokud vedoucí pracovník dokáže správným způsobem pochválit práci svých podřízených, vede 

je to ke snaze opakovat danou situaci a přinést ještě příznivější výsledky. Avšak s chválou se 

to nemá příliš přehánět, neboť při častém opakování mohou tato slova ztratit jakýsi statut 

výjimečnosti.  

 

2.7 Hodnocení a motivace 

Hodnocení pracovníků je velmi důležitá personální činnost, která se zabývá zjišťováním 

toho, jak daný pracovník vykonává svou práci, jak dokáže plnit úkoly a požadavky svého 

pracovního místa, jaké má vztahy se svými spolupracovníky, zákazníky a dalšími osobami se 

kterými v rámci práce přichází do styku. Hodnocení pracovníku přispívá k hledání cest, které 

napomáhají zlepšovat pracovní výkon a realizací opatření, která tomu mají pomoci. 

Obecně lze říci, že hodnocení pracovníků představuje jednotu zjišťování, posuzování, 

úsilí o nápravu a stanovení úkolů týkajících se pracovního výkonu. Je považováno za vysoce 

efektivní nástroj kontroly, usměrňování a motivování pracovníků. V podstatě je možné rozlišit 

dvě podoby hodnocení pracovníků (Bělohlávek, 2008): 
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• Neformální hodnocení - jedná se o průběžné hodnocení pracovníka jeho 

nadřízeným během vykonávání práce. Toto hodnocení má spíše příležitostnou 

povahu a je vymezeno situací daného okamžiku, pocitem hodnotícího, jeho 

dojmem a momentální náladou. Nedá se říci, že se odvíjí od výsledku práce, či 

chování zaměstnance. Jedná se o součást každodenního vztahu mezi nadřízeným 

a podřízeným a zároveň je bráno jako součást průběžné kontroly plnění 

pracovních úkolů. Daná forma hodnocení se zpravidla nezaznamenává a jen 

ojediněle bývá příčinou nějakého personálního rozhodnutí. 

• Formální (systematické) hodnocení - jedná se o racionálnější 

a standardizovanější formu hodnocení. Vyskytuje se v pravidelných intervalech 

a jeho typickými rysy jsou plánovitost a systematičnost. Výsledkem formálního 

hodnocení je spis, který se zakládá do osobní složky zaměstnance. Tyto 

dokumenty se dají využít pro další personální činnost týkajících se jednotlivců i 

skupin pracovníků. Zvláštním případem formálního hodnocení je tzv. 

příležitostné hodnocení, které je vyhotovováno při odchodu pracovníka 

z podniku nebo v určitých momentech pracovní kariéry pracovníka.  Dochází 

k němu pouze v případech, kdy nejsou k dispozici aktuální výsledky běžného 

periodického hodnocení, nebo pokud došlo od posledního hodnocení 

k výrazným změnám pracovního výkonu. 

 

2.8 Odměňování a motivace 

Odměňování pracovníků patří k jedné z nejdůležitějších personálních činností. Jedná so 

o složitou a ne vždy jasně danou záležitost. Proto je potřeba, aby v každé organizaci existoval 

efektivní, jasný, spravedlivý a motivující systém odměňování. 

Systém odměňování má motivovat zaměstnance k co největšímu pracovnímu přínosu 

a úsilí. Měl by být akceptovatelný jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele, a tím přispívat 

k vytváření harmonických vztahů na pracovišti. Vychází ze strategie firmy a zároveň podporuje 

její klíčové prvky. Výsledkem by potom měl být efektivní, aktivní a motivující systém, který 

splňuje princip spravedlivé odměny za práci a je ve shodě s mottem ,,za poctivou práci, poctivou 

odměnu“. Zároveň by měl být tento systém schopen rozeznávat výkonné pracovníky od 

nevýkonných, mezi zaměstnanci s rozdílnou úrovní vyžadovaných kompetenci a mezi 

pracovníky s různou tržní hodnotou.  
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Odměňování patří k nejefektivnějším nástrojům motivace, které má organizace a její 

zaměstnanci k dispozici. Organizace mohou k odměňování svých zaměstnanců vybírat ze široké 

nabídky možností. Jedná se například o odměny vázané na povahu vykonávané práce a její 

význam nebo vázané na výkon pracovníka, mohou mít podobu veřejného uznání zásluh, dobré 

práce nebo zajímavých pracovních úkolů.  

Odměny mohou být děleny na několik druhů, avšak nejčastěji se používá rozdělení na 

hmotné a nehmotné formy odměňování viz obrázek č. 2. 4. Hmotné formy se dělí na nárokové 

neboli pevné, kam zařazujeme mzdu, plat a povinné příplatky a na nenárokové, které zahrnují 

peněžní odměny, jako jsou příplatky, bonusy a prémie, dále zaměstnanecké výhody, které patří 

do odměn nepeněžitých. Do nehmotných forem odměňování poté patří povýšení, uznání, dobré 

vztahy na pracovišti, větší odpovědnost, samostatnost a obsah vykonávané práce. (Čopíková 

a Horváthová, 2010) 

  

Obr. č. 2. 4 Systém odměňování 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Upraveno dle Čopíková, Horváthová, 2010 

 

2.9 Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnanecké výhody jsou brány jako součást systému odměňování. Jedná se o 

nepřímou hmotnou formu odměňování, která je poskytována navíc k různým formám peněžní 

odměny. Zaměstnavatel tyto výhody poskytuje dobrovolně nad rámec povinně stanovených 

dávek, a to zpravidla pouze za to, že jsou zaměstnanci u něj v pracovním poměru. Tyto výhody 

Systém odměňování  

Hmotné formy  Nehmotné formy  

Nárokové (pevné): 
• Mzda či plat, příplatky povinné 

Nenárokové: 
• Peněžní: příplatky, bonusy, prémie 
• Nepeněžní: zaměstnanecké výhody 

 

• Povýšení 
• Uznání 
• Dobré vztahy na pracovišti 
• Větší odpovědnost 
• Větší samostatnost 
• Obsah vykonávané práce 
• Pracovní podmínky 
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jsou poskytovány na základě ujednání kolektivní smlouvy, pracovní smlouvy nebo na základně 

vnitřního předpisu firmy (Čopíková a Horváthová, 2010). 

Michael Armstrong definuje zaměstnanecké výhody jako ,,Složky odměny poskytované 

navíc k různým formám peněžní odměny. Zahrnují také položky, které nejsou přímou odměnou, 

jako je například každoroční dovolená na zotavenou.“ (Armstrong, 2007, s.595) 

Zaměstnanecké výhody mají fakultativní charakter a jejich rozsah je hlavně dán 

výkonností organizace, velikostí finančních prostředků, daňovým mechanismem a zda 

zaměstnavatel považuje tyto výhody za důležitý motivátor pro zaměstnance. Aby bylo dosaženo 

co největší efektivity zaměstnaneckých výhod, musí si organizace stanovit cíle v oblasti 

motivace a stabilizace. Dalším předpokladem pro zvýšení motivačního působení je opakované 

zjišťování potřeb a požadavků zaměstnanců týkajících se zaměstnaneckých výhod a zároveň 

zjišťování, jak zaměstnanci tyto výhody hodnotí. Měl by být prováděn vnitřní audit efektivnosti 

zaměstnaneckých výhod, tedy průběžné prověřování, upravování a závěrečné zhodnocení 

efektivity jednotlivých zaměstnaneckých výhod a výše rozpočtu. Podstatnou součástí 

zvyšování efektivnosti zaměstnaneckých výhod je i pozorování konkurence, tedy porovnávání 

toho, co nabízíme my a co konkurence a sledování nových trendů v oblasti poskytování výhod 

(Bláha et al., 2005; Forsyth, 2000). 

Cíle zaměstnaneckých výhod lze charakterizovat takto: 

• Zvýšení konkurenceschopnosti vůči ostatním firmám - to znamená možnost porovnání 

toho, co nabízí naše firma a co nabízí jiné firmy; 

• Zvyšování spokojenosti zaměstnanců a omezení jejich fluktuace; 

• Posilování loajality zaměstnanců vůči organizaci; 

• Poskytnutí kvalitního souboru odměn, který umožňuje získání a udržení vysoce 

kvalifikovaných pracovníků; 

• Uspokojení osobních potřeb zaměstnanců. 

 

2.9.1 Způsoby a členění zaměstnaneckých výhod 

Při zavádění a poskytování zaměstnaneckých výhod je důležité pamatovat na ochranu 

osobních dat, na souhlas zaměstnance se srážkou ze mzdy/platu a na vytyčení pravidel, pokud 

dojde k ukončení pracovního poměru. Některé organizace částečně nebo úplně svěřují 

poskytování zaměstnaneckých výhod specializovaným firmám. Tyto firmy jsou odborníci na 

zavedení a správu systému zaměstnaneckých výhod, starají o veškeré administrativní 
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záležitosti, nabízejí nejrůznější varianty, jak výhody poskytovat. Avšak výběr jednotlivých 

benefitů a rozhodnutí o výši rozpočtu nadále zůstává plně v kompetenci organizace.  

Způsoby poskytování zaměstnaneckých výhod 

Zaměstnanecké výhody mohou být zaměstnavatelem poskytovány různými způsoby. 

V prvním případě jsou zaměstnanecké výhody poskytovány všem zaměstnancům organizace. 

Jedná se například o příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na soukromé 

životní pojištění, příspěvky na stravování, rekreaci, na sportovní a kulturní akce, na vzdělávací 

kurzy a školení, úhrada zdravotních prohlídek, zvýhodněné půjčky, dary k životním výročím, 

prodej produktů firmy za zvýhodněné ceny a mnoho dalších. 

V druhém případě jsou zaměstnanecké výhody poskytovány pouze vybrané skupině 

zaměstnanců. Nejčastěji se jedná o používání služebního vozidla i pro soukromé účely, 

hrazení, popřípadě zajišťování dopravy do zaměstnání a ze zaměstnání, nabídka bezplatného 

přechodného ubytování a poskytování zaměstnaneckých akcií. 

Posledním případem je poskytování výhod při neštěstí v rodině, při živelné pohromě, 

dlouhé nemoci nebo nepříznivé finanční a sociální situaci zaměstnance, kdy jsou tyto výhody 

poskytovány individuálně jednotlivým zaměstnancům. 

Mezi zaměstnanecké výhody mohou být zařazovány i další výhody poskytované 

zaměstnavatelem, které umožňuje zákoník práce. Jedná se například o nadstandartní délku 

dovolené, vyšší výše odstupného při rozvázání pracovního poměru, volno pro vyřizování 

soukromých potřeb zaměstnance, možnost práce z domova, nadlimitní výše stravného 

a kapesného při tuzemských nebo zahraničních pracovních cestách. 

Zaměstnanecké výhody, které jsou určené všem zaměstnancům organizace, mohou být 

poskytovány dvěma způsoby: 

• Jednotný (fixní, plošný) program: všichni zaměstnanci mají nárok na stejné 

předem stanovené benefity, které organizace nabízí a záleží pouze na nich, jestli 

tyto benefity čerpají nebo ne. Nevýhodou tohoto systému může být fakt, že 

zaměstnavatel vkládá do určitého programu finanční prostředky a úsilí, ale 

zaměstnanci nemusí projevovat o tento systém zájem. 

• Flexibilní systém: jedná se o systém volitelných zaměstnaneckých výhod, 

označuje se také jako Cafeteria plan, kdy zaměstnanci mají k dispozici firemní 

balíček výhod, ze kterých si sami vybírají ty benefity, které jim nejvíce vyhovují. 
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Zaměstnanecké výhody by měly být nastaveny takovým způsobem, který lze považovat 

za optimální. Organizace by měla zvolit takovou kombinaci výhod, které jsou na straně 

zaměstnance osvobozené od daně z příjmů ze závislé činnosti a nezahrnují se do vyměřovacího 

základu zaměstnance pro výpočet pojistného na sociální a zdravotní pojištění a současně jsou 

na straně zaměstnavatele daňově účinným výdajem, tedy takové, které snižují základ daně 

z příjmu. Za nežádoucí se považuje stav, kdy organizace nabízí řadu atraktivních výhod a 

vytváří si tak image štědrého zaměstnavatele, ale přitom nebere do úvahy analýzu motivace a 

potřeb svých zaměstnanců (Bláha et al., 2005; Čopíková a Horváthová, 2010). 

Členění zaměstnaneckých výhod 

Zaměstnanecké výhody lze členit do tří skupin (Bláha et al., 2005). První skupinou jsou 

výhody sociálně kulturní, do kterých spadají různá připojištění, příspěvky na bydlení, na 

kulturní a společenské akce, organizování dotovaných zájezdů, dojížďka do zaměstnání, školky 

a dotování rekreace pro zaměstnance nebo jejich rodinné příslušníky. 

Druhou skupinu tvoří výhody mající vztah k práci, sem patří vzdělání, stravování, 

výhodnější prodej podnikových produktů, poskytování pracovního oděvu a další výhody 

z hlediska bezpečí a zdraví nad rámec zákona. 

Třetí skupinu tvoří výhody spojené s postavením (pozicí) zaměstnance ve firmě, tzv. 

poziční zaměstnanecké výhody. Tyto výhody jsou určené pro zaměstnance, kteří mají 

klíčovou funkci ve firmě a mají největší podíl na úspěchu organizace. Zahrnují firemní 

automobil, mobil, pracovní stáže, kancelářské vybavení, nárok na společenský oděv a různé 

náklady spojené s reprezentací organizace. 

 

2.9.2 Trendy v oblasti poskytování zaměstnaneckých výhod 

Za největší trend v poskytování zaměstnaneckých výhod se považuje systém volitelných 

zaměstnaneckých výhod neboli Cafeteria systém, ke kterému přechází většina organizací. Jeho 

princip spočívá v tom, že zaměstnanec má k dispozici určitý počet bodů (nebo tzv. virtuálních 

peněz), který může směňovat za benefity. Zaměstnavatel tedy každoročně sestaví katalog 

výhod, kde zveřejní, jaké výhody jsou pro zaměstnance k dispozici a jaké mají bodové 

ohodnocení (Foot a Hoot, 2002).  

Největším přínosem pro zaměstnance je možnost svobodné volby. To znamená, že 

zaměstnanec má možnost vybrat si z nabídky benefitů ty, které mu přináší největší uspokojení. 
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Tím zaměstnanec získá ze svého pohledu více, i když rozpočet je pro všechny stejný. Díky 

Cafeteria systému mají firmy možnost ukázat svým pracovníkům, kolik peněz jsou do nich 

schopni investovat. Zaměstnanci pak vidí, kolik každý benefit stojí a neberou zaměstnanecké 

výhody jako samozřejmost. Tím se podstatně zvyšuje i loajalita zaměstnanců vůči organizaci. 

Cafeteria systém přispívá k zvyšování motivace zaměstnanců, která následně zvyšuje 

výkonnost organizace a vytváří dobré jméno podniku. Cafeteria systém má i velmi příznivé 

dopady na pracovní prostředí, neboť všichni zaměstnanci mají na výběr z jedné nabídky a je už 

jen na nich, jak se svými body naloží. Nevzniká tak závist v podobě různorodých odměn. 

Dalším přínosem toho trendu je zvyšování konkurenceschopnosti. Nejen že dobře zvolená 

nabídka benefitů zamezí fluktuaci vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, ale přiláká i nové 

pracovníky. (Beam et al., 2001) 

Podle společnosti Mercer, která srovnávala 1700 podniků ve 47 zemích světa, využívá 

více než třetina zahraničních firem volný výběr zaměstnaneckých benefitů a další třetina o této 

možnosti uvažuje do budoucna. V České republice tento systém využívá více jak 40% 

organizací, jsou to převážně firmy z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a telekomunikací. 

K těmto podnikům se přidávají postupně i další firmy, které jsou nuceni zvyšovat svoji 

atraktivitu na trhu práce, neboť poptávka po vysoce kvalifikované pracovní síle velmi převyšuje 

nabídku. (Kurel, online, 2005; Hnihned online, 2008) 

Varianty Cafeteria systemu 

Cafeteria systém je zpravidla poskytován pomocí tři variant, viz obrázek č. 2. 5.  Mezi 

první patří systém bufetu. Jedná se o nejčastěji používanou variantu, kdy má zaměstnanec 

možnost dobrovolného výběru ze všech dostupných a nabízených výhod. To znamená, že má 

přidělený počet bodů, za které může jednotlivé výhody směňovat. Všichni zaměstnanci mají 

totožný katalog výhod. Druhou variantou je tzv. systém jádra. Zaměstnavatel stanoví pevně 

jakési jádro výhod, kde jsou výhody, které jsou využitelné všemi zaměstnanci. Nejčastěji se 

jedná o příspěvek na stravování nebo příspěvek na prevenci zdraví. Tyto výhody jsou pro 

všechny zaměstnance stejné a pevně dané a nelze si mezi nimi vybírat. Poté má k dispozici 

pracovník volitelný blok, kde je výčet benefitů ze kterých má možnost zaměstnanec vybírat 

podle svých potřeb a preferencí výhody přinášející největší užitek.  

Poslední možnou variantou je tzv. systém bloků. V rámci tohoto systému jsou pro 

jednotlivé kategorie zaměstnanců předem stanovené bloky zaměstnaneckých výhod, ze kterých 
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mají možnost výběru. Výhody mohou být určené zvlášť pro kategorie muži a ženy, střední 

management a vrcholový management, mladší a starší pracovníci atd. (Bláha et al., 2005). 

Obr. č. 2. 5 Varianty Cafeteria systému 

 

Zdroj: Upraveno dle Bláha et al., 2005 

 

2.10 Motivační program 

,,Motivační program představuje konkretizaci systému práce s lidmi v podniku 

s relativně vyhraněným zaměřením na pozitivní ovlivňování pracovní motivace pracovníků.“ 

(Provzaník a Komárková, 2004 s. 121) 

Motivační program podniku obsahuje nástroje stimulace zaměstnanců v souladu 

s personální strategií, s personální a sociální politikou a zároveň prolíná celým systémem řízení 

lidí v organizaci. V konkrétním případě představuje motivační program soubor pravidel, 

opatření a postupů, jejichž základním cílem je dosažení žádoucí pracovní motivace a z ní 

vyplývajícího optimálního přístupu pracovníků podniku k práci, a to v takových aspektech, 

které jsou z hlediska podniku dočasně či trvale významné.  

Na motivaci lidského chování a pracovního jednání může mít vliv v podstatě cokoli, 

tedy všechno to, co je pro daného pracovníka podstatné. V zájmu každého podniku, nebo 

konkrétněji manažera je mít ,,pod kontrolou“ ty skutečnosti, které jsou v uvedeném smyslu 

podstatné – významné. Vedoucí pracovníci musí postupovat takovým způsobem, který povede 

k dosažení optimální úrovně motivace u všech pracovníků, respektive u jejich značné většiny.  

Díky poznatkům o povaze pracovního jednání lidí je možné formulovat určité obecné 

předpoklady výkonnosti pracovníků, jejich pracovní ochoty a spokojenosti. K těm 

nejzásadnějším patří (Bedrnová et al., 2002): 

• Pracovníci vykonávají smysluplnou práci, která je pro podnik významná 

a zároveň jsou schopni se s touto prací ztotožnit. 

Systém bufetu

IV

IIIII

I

Systém bloků

Volitelné

Jádro

Systém jádra
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• Pracovníci vykonávají práci, která nabízí možnost osobního rozvoje, je zajímavá 

a adekvátně náročná. 

• Pracovníci mají možnost odborného růstu i funkčního postupu. 

• Pracovníci jsou za vykonanou práci hodnoceni takovým způsobem, který 

odpovídá množství a kvalitě odvedené práce a jejímu významu pro firmu. 

• Pracovníci jsou patřičně informování o všech podnikových skutečnostech, které 

jsou pro ně významné nejen z hlediska jejich vlastní pracovní činnosti, ale 

i z hledisek obecně lidských. 

• Pracovníci vykonávají práci v podmínkách příznivého sociálního klimatu a jsou 

vedeni způsobem směřujícím k vzájemné toleranci a respektování jejich 

důstojnosti. 

Podle Herzbergovy dvoufaktorové teorie pracovní motivace je největším a v podstatě 

nevyčerpatelným motivátorem práce sama. Z této teorie vychází i tvrzení, že jedním 

z nejvýznamnějších přístupů, které vedou k vytváření optimálních předpokladů pro formování 

žádoucí úrovně pracovní motivace, je tvorba práce z hlediska jejího obsahu. Toto tvrzení 

nalezlo svůj výraz i v určitých manažerských přístupech, jejichž společným charakteristickým 

znakem je tvorba a obohacování obsahu práce. Obohacování práce může mít různé formy: 

• zvyšování pestrosti a různorodosti práce, 

• důraz na celistvost pracovních úkolů, 

• zvyšování významu pracovního úkolu, 

• zvyšování autonomie pracovního jednání, 

• posilování zpětné vazby. 

Tyto formy obohacování práce nacházejí svoji podobu i v konkrétních organizačních 

přístupech, z nichž k nejfrekventovanějším patří (Bedrnová et al., 2002): 

• Plánovité střídání pracovních míst (Job-Rotation) – pracovníci si 

v předepsaných či situačních časových intervalech střídají pracoviště, která si 

jsou z hlediska strukturní skladby činnosti podobná a ve svém celku přispívají 

k vytvoření rozmanitosti a pestrosti práce. 

• Rozšiřování obsahu práce (Job – Enlargement) – jedná se o jakési zvětšení 

pracovního prostoru v horizontále, což znamená rozšíření počtu kvalitativně 

homogenních pracovních operací, které daný pracovník vykonává v rámci 

vlastní pracovní činnosti. 
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• Obohacování obsahu práce (Job. Enrichment) – na rozdíl od předchozího 

přístupu se jedná o zvětšování pracovního prostoru ve vertikále, což znamená, 

že pracovníkovi se obohacuje práce v podobě rozšiřování rozhodovacího a 

kontrolního prostoru.  

• Poskytování dílčí autonomie pracovním skupinám – v rámci organizace jsou 

vytvořeni menší pracovní skupiny, kterým je zároveň se skupinovými úkoly 

přidělena určitá míra rozhodovacích a kontrolních pravomocí. Tato skupina tak 

kromě vyšší pracovní samostatnosti přebírá i určitou odpovědnost za vlastní 

činnost.  

 

2.10.1 Východiska motivačního programu 

Úkolem motivačního programu je formovat na úrovni podniku takové podmínky, které 

budou přispívat k optimální pracovní motivaci všech pracovníků podniku. Nejedná se však o 

motivaci samotnou, tedy motivaci ,,o sobě“ a ,,pro motivaci“, ale zejména jde o zabezpečení 

jednoho z nejdůležitějších předpokladů efektivnosti činnosti celého podniku. Pokud má být 

dosaženo základního cíle – efektivního fungování podniku – skutečně efektivně, musí tvorbě 

motivačního programu předcházet kvalifikovaná analýza specializovaná na identifikaci 

možných kritických míst v podnikové činnosti.  

Motivačnímu programu musí tedy přecházet poznání a zhodnocení skutečností majících 

vliv na fungování podniku, pracovní motivaci a výkonnost pracovníků. Toto poznání umožňuje 

shromáždění a analýzu souboru sociálně ekonomických informací, k nimž se zejména řadí 

(Provazník a Komárková, 2004): 

• informace o technických, technologických a organizačních podmínkách práce, 

• informace o sociálně demografických a profesně kvalifikačních 

charakteristikách pracovníku podniku, 

• informace o charakteristikách pracovního prostředí, pracovních podmínkách 

a sociální vybavenosti pracovišť, 

• informace o uplatňovaném systému hodnocení a odměňování pracovníků, 

• informace o uplatňovaných způsobech řízení a vedení pracovníků, 

• informace o uplatňovaném systému personálního řízení a vlastní personální 

práce v podniku, 

• informace o uplatňovaném systému sociální péče v podniku, 
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• shromáždění a zkoumání tzv. měkkých dat (informace o charakteristikách 

pracovní spokojenosti pracovníků, o hodnotových orientacích, o jejich 

ambicích, vztahu k práci, profesi, spolupracovníkům a nadřízeným, informace o 

sociální péči a o personálním řízení).  

 

2.10.2 Postup přípravy a realizace motivačního programu 

Samotný postup přípravy, tvorby a realizace motivačního programu je možné rozdělit 

do nadcházejících sedmi fází (Provazník a Komárková, 2004). 

První fáze zahrnuje analýzu motivační struktury pracovníků podniku a vyhodnocení 

spokojenosti pracovníků s podnikovými skutečnostmi. Jedná se o primární fázi přípravy 

motivačního programu, která vede k označení kritických míst v oblasti motivace pracovního 

jednání pracovníků. 

Ve druhé fázi se stanovují krátkodobé i perspektivní cíle motivačního programu, to 

znamená, že jsou určeny oblasti, na které je potřeba orientovat působení motivačního programu. 

Může se jednat o zaměření na kvantitativní aspekt, tedy orientace na posílení prosté motivace 

k výkonu, nebo na ovlivnění motivace ke kvalitní práci, k iniciativě a kreativnímu přístupu. 

Ve třetí fázi jsou zpracovány charakteristiky současné výkonnosti pracovníků ve 

stanovené oblasti a vymezení její cílové úrovně. Vzniklé rozdíly umožní přesněji stanovit 

problémy a úkoly, které je potřeba v rámci motivačního programu řešit. Dále tvoří východisko 

pro zhodnocení výsledků samotného uplatnění motivačního programu. 

Čtvrtá fáze zahrnuje vymezení potencionálních stimulačních prostředků ve vztahu 

k očekávanému zaměření motivačního programu. Účel této fáze tkví v ujasnění možností 

stimulace žádoucích forem pracovního jednání a vytvoření možnosti ideálního výběru určitých 

forem stimulace. 

V páté fázi je proveden samotný výběr konkrétních forem a postupů stimulace 

pracovního jednání a stanovení konkrétních podmínek jejich uplatňování. Jedena ze 

základních podmínek účinnosti jakéhokoliv stimulu, spočívá v jeho podmíněnosti, tzn. přiznání 

stimulujícího podnětu pouze za předpokladu splnění určité podmínky. 

V šesté fázi dochází k vlastnímu sestavení motivačního programu a to ve formě 

podnikového dokumentu. Motivační program je jeden z podstatných podnikových dokumentů 

a zároveň slouží jako platná směrnice, která upravuje činnosti příslušných řídících pracovníků. 
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V poslední fázi dochází k seznámení pracovníků podniku s přijatým motivačním 

programem. Tato fáze patří k nejvýznamnějším krokům celého procesu přípravy, neboť 

spočívá mimo jiné v ověření skutečnosti, že vědomí pracovníků, že pro ně podnik něco dělá, 

má výrazně pozitivní účinky na jejich prožívání a pracovní jednání. Doporučuje se, aby byl 

motivační program vytištěn ve formě brožurky, která je kdykoliv přístupná všem pracovníkům, 

včetně uchazečům o pracovní pozice. 
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3 Charakteristika firmy 

Tato kapitola se zabývá základní charakteristikou společnosti Huhtamaki corporation 

a Huhtamaki Česká republika, a.s. Veškeré informace byly získány z interních materiálů 

společnosti a z osobního pohovoru s personální ředitelkou firmy.  

Huhtamaki corporation 

Firma Huhtamaki byla založena v roce 1920 Heikkim Huhtämaki. V dnešní době patří 

společnost Huhtamaki k jedné z největších firem specializujících se na výrobu spotřebitelských 

obalů se sídlem v Espoo ve Finsku. Zaujímá přední místo na světě ve výrobě obalů a obalových 

systémů a patří mezi globální operátory obalového průmyslu. Vedení firmy sídlí ve Finském 

Espoo. Akcionáři, z nichž největší je Finská kulturní nadace držící přibližně 16,5% akcií, vlastní 

firmu Huhtamaki Oyj. Teprve firma Huhtamaky Oyj je vlastníkem či majoritním 

spoluvlastníkem ostatních firem Huhtamaki po celém světě. 

Firma se zaměřuje na výrobu obalů z plastů, papíru, fólií a nasávané kartonáže. Svým 

zákazníkům poskytuje standartní zboží, balení zhotovené na zakázku dle požadavků zákazníka, 

a rovněž kompletní obalové systémy. Zaměřuje se na výrobu spotřebitelských obalů, kam patří 

kelímky, vaničky na zmrzlinu, mléčné výrobky, pomazánky, misky, víčka, absorbční podložky 

a mnoho dalších, viz příloha č. 1. Dále se zaměřuje na výrobu jednorázových potřeb pro rychlé 

občerstvení, nasávané kartonáže a fólií. 

Každá firma, která chce být úspěšná, musí vědět, co je vlastně zač, čeho chce dosáhnout 

a jakými principy se při svém rozhodování bude řídit. Vytváří si svoje vize, strategické cíle 

a definuje hlavní hodnoty. Společnost Huhtamaki spatřuje svoje hlavní poslání v tom, že chce 

pomáhat svým zákazníkům prodávat více jejich zboží. Vychází z předpokladu, že dobrý 

obal = napůl prodaný výrobek. To znamená, že pokud budou zákazníci firmy prodávat díky 

obalům více svého zboží, bude se i lépe dařit společnosti.  

Vize společnosti je charakterizována následovně: ,,Být vysoce výkonnou a inovativní 

společností na výrobu obalů, kterou zákazníci z celého světa aktivně vyhledávají jako své 

obchodní partnery“ (Interní materiál společnosti). Mezi základní hodnoty, které jsou uznávány 

v celé Huhtamaki patří ohleduplné chování k celému okolnímu světu, dobrá znalost toho, co 

firma dělá a dotahování věcí do konce. V současné době společnost Huhtamaki zaměstnává 

přibližně 14 000 zaměstnanců. Vlastní 62 výrobních závodů a řadu obchodních zastoupení v 31 

zemích světa. V roce 2011 činily čisté tržby 2 miliardy Euro. Logo firmy viz obr. č. 3. 1, které 
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je pro všechny dceřiné společnosti stejné, zobrazuje nadouvající se plachty, které symbolizují 

neustálý pohyb a neustálou snahu nebýt v závětří vývoje oboru. 

Obr. č. 3. 1 Logo firmy 

 

Zdroj: interní materiály firmy 

 

Huhtamaki Česká republika, a.s. 

Huhtamaki Česká republika, a.s. je akciová společnost, která vznikla dne 1. ledna 1993 

se sídlem v Přibyslavicích nedaleko Třebíče. Mateřskou společností firmy je Huhtamaki 

Finance Company I.B.V., Nizozemí, která má 100% podíl na základním kapitálu. Mateřskou 

společností celé skupiny je Huhtamaki Oyj se sídlem ve Finském Espoo. V současné době je 

ve firmě zaměstnáno 174 zaměstnanců. Společnost se orientuje na výrobu obalů z nasávané 

kartonáže ve třech oblastech: proložky a krabičky na vejce, obaly na ovoce a zeleninu a držáky 

na nápoje. Více v příloze č. 2.  

 Firemní politika vychází z vizí a základních cílů celé Huhtamaki, firma vyznává stejné 

základní hodnoty a má stejný pohled na způsob podnikání jako mateřská společnost. Dá se 

pouze říci, že politika je konkrétnější a ještě více zdůrazňuje orientaci na kvalitu výrobků 

a ochranu životního prostředí. Firemní politika pak vychází z pěti základních bodů. V prvním 

případě je to orientace na zákazníka, kdy se firma snaží přinášet nová řešení a špičkové výrobky, 

pomocí kterých zákazníci prodávají více svých výrobků. V druhém bodě se firma zaměřuje na 

kvalitu, a to v podobě porozumění zákazníkům a uživatelům vyrobeného zboží, v učení se ze 

všeho, co firma dělá a v neposlední řadě v uvědomění si toho, že každý je zodpovědný za kvalitu 

své práce. V třetím bodě se firma zaměřuje na životní prostředí a jeho udržitelný rozvoj pomocí 

zavádění systému kontroly a ochrany životního prostředí, hygieny a bezpečnosti práce, firma 

plní veškeré zákonné i normativní požadavky,  týkající se této oblasti a uplatňuje prevenci proti 

znečišťování. V posledním bodě se firma zaměřuje na neustálé zlepšování a rozvoj. Firma 

usiluje o profesionalitu své práce, dává svým zaměstnancům prostor k tomu, aby byli ve své 

práci úspěšní. Velký důraz klade na zpětnou vazbu ze strany zákazníků. 
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Během několikaletého vývoje stylu práce se ve firmě vyvinulo několik důležitých 

hodnot, které tvoří firemní kulturu a jsou velmi významné pro úspěch firmy. Patří sem 

otevřenost, zodpovědnost, učení se z chyb, komunikace, spolupráce a loajalita. 

Ekonomický vývoj firma sleduje pomocí řady ekonomických ukazatelů. Velmi 

důležitým ukazatelem ekonomické síly podniku je celkový objem tržeb, jakožto jediný příjem 

firmy v podobě finančních prostředků získaných od zákazníků za dodané zboží. O samotné 

výkonnosti firmy pak lépe než objem tržeb svědčí tržby připadající na jednoho zaměstnance. 

Vývoj tržeb, počet zaměstnanců a tržby připadající na jednoho zaměstnance jsou zobrazeny 

v obrázku č 3. 2. 

Obr. č. 3. 2 Ekonomické ukazatelé 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

HRUBÁ TRŽBA (MIL. KČ) 361 387 520 596 549 566 545 533 553 532 471 516 526 565 

POČET ZAMĚSTNANCŮ 296 205 261 245 177 177 170 164 162 164 157 174 170 172 

TRŽBY /ZAMĚSTNANCE (TIS. KČ) 1219 1888 1994 2431 3102 3198 3206 3250 3416 3243 3000 2967 3094 3285 

Zdroj: Upraveno dle interních materiálů firmy 
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4 Analýza motivačního programu vybrané firmy 

Tato kapitola nejprve pojednává o systému odměňování ve společnosti Huhtamaki 

Česká republika, a.s. Poté je blíže popsán systém poskytování zaměstnaneckých výhod a na 

závěr je provedeno dotazníkové šetření týkající se motivačního programu ve společnosti. 

4.1 Systém mezd v podniku 

Systém mezd v podniku je dán mzdovým předpisem, který určuje pravidla pro stanovení 

a poskytování mezd osobám vykonávajícím práci u zaměstnavatele a je v souladu se zákony 

a ostatními právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 40/1964 Sb., Občanským 

zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy. Tento předpis se vztahuje na všechny 

zaměstnance a zaměstnavatele.  

Základní mzda 

Základní mzda je stanovena buď jako mzda za hodinu práce nebo jako mzda za jeden 

měsíc.  Kritériem pro udělení hodinové pracovní mzdy nebo měsíční je to, zda se jedná 

o pracovní místo s převahou manuální práce nebo s převahou nemanuální práce. O tomto 

rozdělení rozhoduje ředitel příslušného útvaru.  

 Zaměstnancům, kteří vykonávají převážně manuální práci, nebo zastávají práci 

s nepřetržitým provozem, je vyplácena měsíční mzda podle počtu odpracovaných hodin 

v příslušném měsíci a dále podle zařazení v tarifní stupnici, která stanovuje základní hodinovou 

mzdu. Stupnice má deset tarifních stupňů, viz tabulka č. 4. 1. Zařazení jednotlivých pracovních 

míst do tarifních stupňů schvaluje na základě příslušných vedoucích úseků personální ředitel. 

Tab. č. 4. 1 Tarifní stupnice 
Tarifní 
stupeň 

Hodinová mzda 
(kč/hod) 

Maximální výše kompetenčního příplatku 
(Kč/měsíc) 

10 132 1240,- 

9 123,5 1220,- 

8 120,5 1200,- 

7 115 1180,- 

6 112 1160,- 

5 108 1140,- 

4 103 1120,- 

3 96 1100,- 

2 90 1080,- 

1 66 1000,- 

Zdroj: Upraveno dle interních materiálů firmy 
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Zaměstnancům, kteří vykonávají převážně nemanuální práci, je vyplácena měsíční 

mzda, jejíž výše je stanovena mzdovým výměrem. Pro stanovení měsíční mzdy se nepoužívá 

tarifní stupnice, ale výši základní měsíční mzdy navrhuje přímý nadřízený a schvaluje ji 

nadřízený o úroveň výše.  

Zákonné a jinak zaručené příplatky 

Zákonné nebo jinak zaručené příplatky jsou příplatky vymezené v zákoníku práce nebo 

v kolektivní smlouvě. Mezi zákonné nebo jinak zaručené příplatky (jejichž výše je uvedena 

v tabulce č. 4. 2) patří následující: 

• Příplatek za práci ve vícesměnném provozu – zaměstnanci přísluší příplatek 

za práci v odpolední a noční směně za každou odpracovanou hodinu, dále pak 

příplatek za práci v sobotu a v neděli. 

• Příplatek za dobu práce přesčas – za dobu práce přesčas má zaměstnanec 

nárok na mzdu, na kterou mu v této době vzniklo právo plus příplatek ve výši 25 

% průměrného výdělku. Zaměstnanci, kteří jsou odměňování pomocí měsíční 

mzdy, mají právo na paušální měsíční částku za provedenou práci přesčas a to 

do maximální výše 150 hodin za rok. 

• Příplatek za práci ve svátek – v případě vykonávání práce ve svátek má 

zaměstnanec nárok na příplatek k dosažené mzdě ve výši 120% průměrného 

výdělku připadajícího na jednu hodinu. 

• Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí – pokud zaměstnanec 

pracuje ve ztížených a zdraví škodlivých podmínkách, má nárok na příplatek 

v podobě počtu odpracovaných hodin, které eviduje přímý nadřízený. Na další 

příplatek má zaměstnanec nárok, pokud vykonává práci ve výšce pět metrů nad 

povrchem země a pokud musí být bezpečnost zajišťována pomocí individuálních 

ochranných pomůcek. 

• Funkční příplatek – v případě, že zaměstnanec kromě svého výkonu práce dle 

pracovního zařazení, vykonává navíc i některé další funkce, má nárok na měsíční 

paušální příplatek. 
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Tab č. 4. 2 Výše příplatků 
Druh příplatku Sazba Kč 

Příplatek za práci v odpolední směně 8 Kč/hod 

Příplatek za práci v noční směně 13,50 Kč/hod 

Příplatek za práci v sobotu a neděli 25 Kč/hod 

Příplatek za práci v zatíženém prostředí 9 Kč/hod 

Příplatek za práci ve výškách 4 Kč/hod 

Funkční příplatek pro předáky hal, dílen, tiskař 1 1000 Kč/měsíc 

Příplatek za zastupování PM o 1 tarifní stupeň výše 40 Kč/směnu 

Příplatek za zastupování o 2 a více tarifních stupňů vyšší 80 Kč/směnu 

Příplatek za zastupování předáka směny 150 Kč/směnu 

Příplatek za jinou práci 10 Kč/hod 

Příplatek za jazykovou vybavenost 700Kč/měsíčně 

Zdroj: Upraveno dle interních materiálů firmy 

 

Nenároková část mzdy 

Nenárokovou části mzdy se rozumí ta část mzdy, která není zaměstnavatelem zaručena, 

nevzniká na ni nárok ani ze zákona, ani z kolektivní smlouvy a její výše není předmětem 

pracovní smlouvy ani mzdového výměru. Je tvořena z příplatků za přechodně prováděnou práci 

a z motivační složky mzdy. 

Za přechodně prováděnou práci, rozumíme takovou práci, kterou zaměstnavatel 

vykonává přechodně nad rámec jeho pracovní náplně. Jedná se o: 

• Příplatek za zastupování – jedná se o případ, kdy zaměstnanec zastupuje 

nepřítomného zaměstnance po dohodě s vedoucím pracovníkem. Zaměstnanec 

vykonává plnohodnotnou práci nad rámec jeho náplně. 

• Příplatek za jinou práci – příplatek zaměstnanci přiznává přímý vedoucí, 

pokud je zaměstnanec přechodně určen k výkonu jiné práce, než odpovídá jeho 

náplni a musí kromě své kvalifikace uplatnit i další dovednosti, jako je například 

práce v projektovém týmu nebo řešení nadstandartních výkonů. 

4.2 Motivační složky mzdy 

Motivační složky mzdy jsou takové složky mzdy, které poskytuje společnost Huhtamaki 

k tomu, aby motivovala své zaměstnance k podání co nejlepšího pracovního výkonu. Tyto 

složky jsou vypláceny na základě hodnocení toho, jak zaměstnanec dosáhl předem stanovených 
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kritérií, nebo na základě vykonání mimořádné nebo mimořádně důležité práce. Do motivační 

složky mzdy patří: 

Odměny z fondu vedoucího 

Tato odměna se uděluje v případě kvalitně odvedené mimořádné práce, která je nad 

rámec zaměstnancových pracovních povinnosti, nebo v případě, kdy má práce pro společnost 

mimořádný význam. V případě, že se jedná o práci pro příslušný útvar, přiznává odměnu 

vedoucí výroby nebo příslušný ředitel, pokud se jedná o práci překračující rámec útvaru, 

přiznává odměnu generální ředitel. 

Prémie 

O vyplácení měsíčních prémií rozhoduje příslušný ředitel společnosti a to na základě 

splnění předem stanovených měřitelných ukazatelů. Ukazatelé a pravidla výpočtu výše prémií 

stanovuje příslušný ředitel společnosti a zároveň má povinnost jakoukoliv změnu pravidel 

sdělit zaměstnanci.  

Roční prémie 

Roční prémie určené pro ředitele firmy se vyplácejí po splnění předem stanovených 

měřitelných ukazatelů v holdingu Huhtamaki. Ukazatele a pravidla pro výpočet prémií 

schvaluje představenstvo po předešlém projednání a odsouhlasení dozorčí radou. Tyto prémie 

se vyplácí vždy k výplatě za měsíc březen. 

Pokud dojde k překročení plánovaného zisku za kalendářní rok a k splnění všech 

ukazatelů stanovených v holdingu Huhtamaki, má představenstvo zaměstnavatele povinnost 

rozhodnout o výši roční prémie určené pro zaměstnance. Po schválení dozorčí radou má 

zaměstnavatel povinnost tuto prémii vyplatit a to ve výši poměrné části průměrného měsíčního 

výdělku současně se mzdou za měsíc leden následujícího roku. Nárok na roční prémii mají 

zaměstnanci kteří:  

- byli v období od 1. 1. do 31. 12 příslušného roku, za který je roční prémie přiznávaná, 

v pracovně právním vztahu vůči zaměstnavateli, 

-  v době rozhodnutí o roční prémii jsou v pracovně právním vztahu a neběží jim 

výpovědní lhůta, 

- během roku, za který je roční prémie přiznávaná, neomluveně nezmeškali jednu nebo 

více pracovních směn 
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- nebyli pravomocně odsouzeni za úmyslný trestný čin, nebo za trestný čin z nedbalosti, 

kterého se dopustili při plnění pracovních úkolů, 

- nebyli nebo nejsou na mateřské dovolené, výjimka platí pro zaměstnance, kteří 

nastoupili na mateřskou dovolenou po uplynutí 31.12. roku, za který je roční prémie 

přiznávaná, 

- neobdrželi od zaměstnavatele výpověď, nebo jim zaměstnavatel nezrušil pracovní 

poměr okamžitě, nebo ve zkušební době. 

Kompetenční příplatek 

Kompetence je v rámci společnosti pojímána jako způsobilost. Jedná se o soubor 

předpokladů, kterých je třeba k určité činnosti a je definovaná na základě analýzy činností. 

Kompetence jsou vytvořeny na základě toho, co pracovník dělá, nikoli na základě toho, jaké 

má vlastnosti. Jsou to ukazatele toho, jak zaměstnanci zvládají svoji roli (pracovní funkci). 

Kompetenční příplatek vyplácí firma až po skončení zkušební doby sjednané v pracovní 

smlouvě, a to na základě vyplněného hodnocení kompetencí – pracovního jednání 

zaměstnance. Toto hodnocení zhotovuje přímý nadřízený ve frekvenci dohodnuté 

s pracovníkem při předešlém hodnocení, nejméně se však provádí jednou ročně. Pokud 

nedojde k novému hodnocení kompetencí pracovníka, platí hodnocení předešlé. Hodnotí se 8 

kompetencí, které jsou stanoveny pro všechny pracovní funkce, plus jedna kompetence určena 

pro vedoucí funkce, viz tab. č. 4. 3. 

Tab. č. 4. 3 Kompetence 
Skupina kompetencí Kompetence Výstup 

 Kompetence sebeřízení 

Ochrana a rozvoj vlastní 
osobnosti 

Chrání svoji osobnost po 
stránce zdravotní i duševní 
a neustále ji rozvíjí. 

Integrita 

Je důvěryhodnou loajální 
osobností, která koná 
v souladu se zájmy firmy a 
pravidly chování 

Kompetence řešení 
problému 

Profesionalita 
Jeho práce vykazuje znaky 
maximální profesionality 

Orientace na výsledky 

Dokončuje úkoly včas, je 
zaměřen na stabilně 
vysokou výkonnost a 
kvalitu práce 

Samostatnost a aktivita 

Jedná a rozhoduje 
samostatně, aktivně 
upozorňuje na nedostatky, 
navrhuje způsob  jejich 
řešení, přináší nápady 
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Kompetence interpersonální 

Týmová práce 

Akceptuje názor druhých, 
aktivně spolupracuje 
v týmu, dělí se o své 
znalosti a dovednosti s 
ostatními 

Komunikace 
Aktivně vytváří prostředí 
konstruktivní a účelné 
komunikace 

Orientace na zákazníka 

Chová se ke každému jako 
k nejdůležitějšímu 
zákazníkovi, to platí i o 
vnitřních zákaznících 

Koučování a vedení (jen pro 
předáky směn a předáky dílen) 

Motivuje lidi 
k maximálním výsledkům a 
rozvoji potenciálu 

Zdroj: Upraveno dle interních materiálů firmy 

Soulad skutečného chování zaměstnance s každou kompetencí se hodnotí pomocí 

třístupňové škály, viz tabulka č. 4. 4. V případě, kdy se v hodnocení objeví alespoň jedno C, 

nemá zaměstnanec nárok na žádný příplatek. V ostatních případech se procentuální výše 

příplatku rovná procentuálnímu počtu hodnocení A z celkového počtu hodnocených oblastí. 

Příplatek se zaměstnanci vyplácí v poměrné výši podle počtu skutečně odpracovaných směn či 

hodin v měsíci vzhledem k plánovanému počtu směn. Maximální výše příplatku pro jednotlivé 

mzdově tarify je uvedena v tabulce č. 4. 1.  

Tab. č. 4. 4 Třístupňová škála hodnocení 
A Bez výhrad nebo s malými výhradami, splněno s tolerancí 

B Vážné výhrady, nesplněno ve značné části, napomenutí 

C Naprosto zásadní výhrady, nesplněno podstatně nebo vůbec, výstraha 

Zdroj: Upraveno dle interních materiálů firmy  

 

Příplatek za jazykovou vybavenost 

Na příplatek za jazykovou vybavenost mají nárok zaměstnanci, kteří prokáží 

požadovanou a platnou úroveň anglického jazyka. Znalost Anglického jazyka prokáže 

zaměstnanec při auditu, který každoročně provádí odborná firma. Splnění požadovaných 

znalosti Anglického jazyka u auditu má neomezenou platnost, avšak nadřízený může kdykoliv 

požádat o přezkoušení a to buď z důvodů očividného zhoršení znalosti anglického jazyka, 

nebo z důvodu změny požadavků na pracovní pozici. Příplatek v hodnotě 700 Kč se vyplácí 

měsíčně formou příspěvku do Kafeteria a nevztahuje se na generálního ředitele ani na ostatní 

ředitele útvarů. 



38 

Zaměstnanci mají zároveň nárok na příspěvek na jazykové vzdělání ve výši uvedené 

v tabulce č. 4. 5. Příspěvek zaměstnanci uplatní na základně předložené faktury a samotné 

proplacení faktury schvaluje personální oddělení 

Tab. č. 4. 5 Příspěvek na jazykové vzdělání 
Skupina Příspěvek (Kč) 

Pracovníci bez požadavku na znalost AJ v popisu funkce 1 000 

Pracovníci s požadavkem na znalost AJ v popisu funkce 2 500 

Pracovníci zařazeni do systému vychovávání nástupců „POPP“ 5 000 

Členové TOP managementu, kteří nejsou řediteli 7 000 

Odborní ředitelé 10 000 

Generální a obchodní ředitel 25 000 

Zdroj: Upraveno dle interních materiálů firmy 

 

Stabilizační příplatek 

Tento příplatek slouží k ohodnocení složitosti práce, pracovních podmínek a pracovní 

výkonnosti v těch ukazatelích, které nejsou pokryty ostatními složkami mzdy. Jeho výši 

stanovuje personální ředitel po předložení návrhu od příslušného vedoucího. Výše příplatku se 

počítá jako poměr skutečně odpracovaných směn (hodin) v měsíci k plánovanému počtu směn 

(hodin) v měsíci. Stabilizační příplatek také zohledňuje vzdálenost bydliště od místa výkonu 

povolání. Podpora dojíždění je vyčíslená podle tabulky č. 4. 6 a nevztahuje se na zaměstnance, 

kteří využívají služební vozidlo i pro soukromé účely. 

Tab. č. 4. 6 Stabilizační příplatek – podpora dojíždění 

Vzdálenost v km podle www.mapy.cz Příplatek (Kč za měsíc) 

0 - 1 0,- 

1,1 - 2 160,- 

2,1 – 4 370,- 

4,1 – 6 480,- 

6,1 – 9 585,- 

9,1 – 13 690,- 

13,1 – 20 850,- 

20,1 – 30 1060,- 

30,1 - 40 1280,- 

40,1 – 50 1600,- 

50,1 a více 2000,- 

Zdroj: Upraveno dle interních materiálů firmy 
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4.3 Peněžité a nepeněžité odměny 

Mezi peněžité odměny patří odměna za pracovní pohotovost. Lze ji charakterizovat jako 

odměnu za připravenost zaměstnance k výkonu práce v případě, kdy je zaměstnanec mimo 

pracoviště připraven být povolán k práci na pracovišti v případě naléhavé potřeby. 

Zaměstnancům v údržbě, kteří drží pracovní pohotovost náleží odměna dle tab. č. 4. 7. 

Tab. č. 4. 7 Odměna za pracovní pohotovost 
Typ pohotovosti Sazba Kč/hod 

Pohotovost ve všední den 15,- 

Pohotovost v So a Ne 20,- 

Pohotovost ve svátek 30,- 

Zdroj: Upraveno dle interních materiálů firmy 

Další peněžitou odměnou je Odměna při pracovních a životních výročích.  

Zaměstnancům jsou vypláceny odměny ze mzdových prostředků při pracovních výročích podle 

tabulky č. 4. 8. část A. Dále pak odměny při ukončení pracovního poměru a po nabytí nároku 

na starobní důchod nebo na plný invalidní důchod, nebo po nabytí nároku a předpokládaném 

odchodu z firmy do předčasného starobního důchodu podle tabulky č. 4. 8 část B. 

Tab. č. 4. 8 Odměna při pracovních a životních výročích 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: Upraveno dle interních materiálů firmy 

A  

Počet let v zaměstnání Odměna 

10 let 4000 Kč 

15 let 5000 Kč 

20 let 6000 Kč 

25 let 7000 Kč 

30 let 8000 Kč 

35 let 10000 Kč 

40 let 12000 Kč 

45 let 15000 Kč 

B  

10 let zaměstnání ve firmě 2000 Kč 

Každý další rok 250 Kč 

Maximální výše 15000 Kč 
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Tyto odměny se poskytují pouze v roce a měsíci, na které připadá příslušné pracovní 

výročí a na základě evidence personálního oddělení. Pro účely výplat jubilejních odměn se 

počítá zásadně nepřerušená doba zaměstnání u zaměstnavatele a jejich předchůdců. Doba 

zaměstnání zahrnuje i základní vojenskou službu a mateřskou dovolenou v případě, že nebyl 

přerušen pracovní poměr.  

Poslední peněžitou odměnou je odměna za úspěšně dokončený projekt. Pokud 

zaměstnanec splní podmínky a předá projekt dle požadavků zadavatele a sponzora, má nárok 

na odměnu. Rozhodnutí o tom, zda je na projekt vypsaná odměna, je vždy zveřejněné při 

zahájení projektu a je podepsáno generálním ředitelem v DMAIC1 šabloně řízení projektu. 

Jedná se buď o projekt charakteru ,,Jdi a udělej“, tím pádem je stanovena pevná částka nebo se 

stanoví poměrná část skutečného přínosu počítaného po skončení projektu. Návrh na vyplacení 

odměny a její výši podává Process improvement manager (dále jen PIM) na žádost vedoucího 

projektu podle vyhodnocení úspěšnosti projektu.  Výše odměny je stanovena dle skutečného 

přínosu projektu a to dle následujícího vzorce: 

 

 

Samotná odměna je rozdělena mezi vedoucího projektu a členy týmu v poměru 50:50. 

Návrh na rozdělení odměny mezi členy týmu předkládá vedoucí projektu ke schválení PIM. 

Odměna se nevztahuje na vedoucího, který má projekt obsažen v jiném individuálním 

motivačním programu.  

4.3.1 Nepeněžité odměny 

Nepeněžitými odměnami – benefity se rozumí takové případy, kdy zaměstnavatel hradí 

za zaměstnance některé jím používané služby, popřípadě mu přispívá na dlouhodobé 

důchodové programy. Společnost Huhtamaki nabízí tyto benefity: 

Nepeněžní plnění – Kafeteria:  

V rámci Kafeterie mají zaměstnanci možnost čerpat příspěvky na služby při používání 

rekreačních, zdravotnických a vzdělávacích zařízení, předškolních zařízení, závodních 

knihoven, tělovýchovných a sportovních zařízení nebo na kulturní pořady či sportovní akce. 

                                                 
1 DMAIC – je metoda pro zavádění změn. Definuje pět fází pro úspěšné zavedení změny nebo řízení 

projektu určeného ke zlepšení. D-definovat (Define), M-měřit (Measure), A-analyzovat (Analyze), I-zlepšovat 
(Improve), C-řídit (control). Metoda používaná pro zvyšování úrovně v oblastech jako je ekologie, kvalita, 
bezpečnost apod. 

Skutečný přínos projektu = čistý roční přínos  x 5% 
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Příspěvek činí 5500 Kč ročně, avšak jeho částka se může během roku navýšit a to buď 

z rozhodnutí vedoucího zaměstnance, nebo například za prokázání jazykové vybavenosti. 

Zaměstnanec může čerpat finanční prostředky z nepeněžního plnění buď formou vystavení 

objednávky předem na danou službu a její následnou fakturací nebo pomocí Flexi Passů. 

Flexi Pass je jedna z nejjednodušších možností jak přispět zaměstnancům na 

volnočasové aktivity, jakými mohou být například sportovní aktivity, kultura, cestování a 

dovolená v ČR i v zahraničí, vzdělávání, studijní a lázeňské pobyty. Flexi Passy lze uplatňovat 

jednak na nákup zdravotních potřeb, vitamínů, brýlí, ale i na poskytování nadstandartní 

zdravotní péče, jako je například operace očí.  

V případě, že zaměstnanec neodpracuje plných 12 měsíců, příspěvek se podle délky 

odpracované doby adekvátně krátí. Zaměstnanec má dále možnost jít i přes limit 5500 Kč 

v případě, že předpokládá v budoucnu navýšení příspěvku za odměny nebo v případě doplacení 

navýšené částky ze mzdy. Pokud zaměstnanec nevyčerpá celou částku, nemá nárok na 

převedení do dalšího roku. 

Závodní stravování 

Zaměstnanec dostává za každý den, v němž odpracuje minimálně 4, 5 hodiny, stravenku 

do závodní jídelny, která je hrazena z 55% její ceny zaměstnavatelem. V případě, že 

zaměstnanec nevyužil svého práva na odběr stravenky do závodní jídelny, dostává Gastro Pass, 

který je využitelný ve veřejných restauračních zařízeních. Nominální hodnota Gastro Passu činí 

25 Kč a je plně hrazena zaměstnavatelem. 

Pojištění na důchod nebo životní pojištění 

Pokud má zaměstnanec smlouvu na dobu neurčitou, dostává měsíčně příspěvek od 

zaměstnavatele na důchodové nebo životní pojištění a to ve výši 536 Kč/měsíc. Zaměstnanec 

má možnost sjednat si toto pojištění u partnerské pojišťovny firmy. Tento příspěvek dostává 

zaměstnanec až po uplynutí zkušební doby sjednané v pracovní smlouvě, nebo od měsíce 

následujícího po měsíci, v němž se pracovní poměr změnil na dobu neurčitou. 

Očkování 

Zaměstnavatel hradí zaměstnancům, kteří jsou v kontaktu se sběrovým papírem nebo 

kaly náklady na očkování proti hepatitidě. Dále poskytuje pracovníkům, kteří jsou 

v nepřetržitém provozu očkování proti chřipce. Očkování není povinné a je svobodnou volbou 

zaměstnance, jestli jej absolvuje či ne. Toto očkování provádí firemní lékařka. V případě, že 
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zaměstnanec využije tento nárok, představuje hodnota očkování pro pracovníka nepeněžní 

příjem, který je osvobozen od daně z příjmu ze závislé činnosti i od odvodů zdravotního 

a sociálního pojištění.  

4.4 Sociální fond 

Sociální fond lze charakterizovat jako fond zaměstnavatele, který je určen pro 

financování sociálních potřeb zaměstnanců. Je tvořen ze zisku po zdanění a samotný příděl do 

sociálního fondu pro každý kalendářní rok je určen valnou hromadou společnosti. Prostředky 

ze sociálního fondu mohou být použity pouze způsobem dohodnutým v Kolektivní smlouvě 

firmy. Výše prostředků na jednotlivé účely není limitována, avšak celková částka nesmí 

překročit finanční prostředky, které jsou v sociálním fondu k dispozici. Sociální fond firmy 

Huhtamaki je určen k těmto účelům: 

Příspěvek ZO OS na činnost 

Příspěvek na činnost Základní organizace odborového svazu (dále jen ZO OS) je 

poskytován na základně ustanovení v kolektivní smlouvě a je používán na financování zařízení 

a humanitárních akcí v oblasti kultury, školství, vědy a vzdělávání, zdravotnictví a sociální 

péče, ekologie, tělovýchovy, sportu, výchovy dětí a mládeže a požární ochrany. Příspěvek je 

poskytován ve výši 40 000 Kč. 

Ozdravné pobyty dětí zaměstnanců 

Tato část sociálního fondu slouží k poskytování dotace na letní nebo zimní ozdravný 

pobyt v přírodě pro děti zaměstnanců. Může být poskytnuta pouze jednomu z rodičů a to 

jedenkrát ročně na každé vyživované dítě žijící ve společné domácnosti, které ke dni poskytnutí 

dotace nedovrší věku 19 let a není výdělečně činné. Zaměstnanec si podává na poskytnutí této 

dotace písemnou žádost  na  Vyšší základní organizace odborového svazu (dále jen VZO OS), 

který v případě doporučení předkládá žádost ke schválení generálnímu řediteli. Samotná výše 

dotace je poskytována diferencovaně, a to podle tabulky č. 4. 9. Zaměstnanec je povinen pro 

výplatu dotace předložit žádost a fakturu k zaplacení celkových nákladů na jméno 

zaměstnavatele a samotný pobyt mu bude poskytnut za cenu sníženou o příspěvek z fondu 

Tab. č. 4. 9 Výše dotace na ozdravné pobyty 
Osamělý zaměstnanec s dětmi 3000,- na každé dítě 

Rodina s dětmi 2000,- na každé dítě 

Zdroj: Upraveno dle interních materiálů firmy 
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Nenávratná sociální výpomoc 

Účelem této dotace je jednorázová nenávratná sociální výpomoc zaměstnancům, 

popřípadě jejich nejbližším pozůstalým v mimořádně závažných případech a při řešení 

neočekáváných sociálních situací. Sociální výpomoc zaměstnancům, popřípadě jejich 

nejbližším pozůstalým, je poskytnuta v případě úmrtí v rodině (manžel, druh, dítě) do výše 

20 000 Kč. V mimořádně závažných případech a při řešení složitých neočekávaných sociálních 

situací poskytuje firma výpomoc ve dvou případech. První z nich se týká dlouhodobé nemoci 

nebo úrazu s pracovní neschopnosti delší než 6 týdnů, s tím že poskytovaná částka je nižší než 

doplatek do průměrné mzdy. Druhým případem jsou neočekávané majetkové ztráty – požár, 

havárie v bytě atd., kdy je možné dostat jednorázovou nenávratnou výpomoc až do výše 20 000 

Kč. Zaměstnanec popřípadě nejbližší pozůstalí musí podat na poskytnutí této výpomoci 

písemnou žádost VZO OS s uvedením důvodu a doložením skutečnosti (jedná se například 

o úmrtní list nebo zprávu z pojišťovny). VZO OS v případě doporučení nenávratné sociální 

výpomoci předkládá žádost ke schválení předsedovi představenstva a členu představenstva. 

Samotnou výplatu výpomoci provádí účtárna zaměstnavatele na základě podepsané žádosti na 

účet zaměstnance.  

Půjčky zaměstnancům 

Půjčky ze sociálního fondu jsou poskytovány jednak za účelem překlenutí tíživé 

finanční situace zaměstnance a to ve výši 20 000 Kč se splatností do 5 let od uzavření smlouvy 

o půjčce, nebo jako půjčky na bytové účely. Půjčkami na bytové účely se rozumí pořízení domu 

nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví, složení členského podílu na družstevní byt nebo 

provedení změny stavby domu nebo bytu, který zaměstnanec užívá k vlastnímu bydlení, a na 

kterou se vydává stavební povolení či ohlášení. Výše půjčky je 20 000 Kč a to se splatností do 

jednoho roku od uzavření smlouvy o půjčce. 

Mezi podmínky pro poskytnutí patří následující. Půjčka je poskytována pouze na 

základě žádosti zaměstnance a to prostřednictvím formuláře zaměstnavatele, je poskytnuta 

pouze těm zaměstnancům, jejichž pracovní poměr trvá nejméně jeden rok, zaměstnanec si 

zajistí ručitele z řad zaměstnanců firmy. Půjčka je vydána na základě doporučení VZO OS, 

schválení žádosti personálním ředitelem a v neposlední řadě musí být Smlouva o půjčce 

podepsána předsedou představenstva a členem představenstva. 

Výše splátek půjčky je dohodnuta individuálně mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 

podle jejího účelu a poskytnuté výše. Splácení půjčky je prováděno formou srážek ze mzdy 
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zaměstnance. Samotné poskytování půjček je omezeno objemem prostředků v Sociálním fondu. 

V případě omezeného množství prostředku v Sociálním fondu, je stanoveno pořadí podle 

obdržení žádosti o půjčku. Při ukončení pracovního poměru zaměstnance zaměstnavatelem dle 

ust. § 52 písm. f),g) nebo § 55 zákoníku práce nebo dohodou má zaměstnanec povinnost uhradit 

zůstatek půjčky jednorázově do jednoho měsíce ode dne skončení pracovního poměru 

v hotovosti nebo bezhotovostně na účet zaměstnavatele. V případě, že dojde před splacením 

půjčky k ukončení pracovního poměru jiným způsobem než uvedeným výše, má zaměstnanec 

povinnost uhradit zůstatek jednorázově nebo ve splátkách do tří měsíců ode dne skončení 

pracovního poměru. 

 

4.5 Náklady na motivaci 

Společnost Huhtamaki Česká republika a.s., za rok 2013 vydala na motivační program 

následující finanční prostředky. Konkrétní částky jsou zobrazeny v tabulce 4.10. V rámci 

Kafeterie bylo vystaveno 611 objednávek, z toho 79 bylo vystaveno na pobyty, dále na masáže, 

vstupenky a zbylá částka byla čerpána prostřednictvím Flexi Passů. Nejvyšší částku tvoří 

systém Kafeterie, jehož základní částka činí 950 044 Kč, k té se dále přičítají odměny 

a jazyková znalost. Druhá nejvyšší částka byla vložena do životního a penzijního pojištění a to 

v hodnotě 836 160 Kč. Poté následuje vzdělání s částkou 555 533 Kč a na konec jazyková 

vybavenost, kterou má v rámci společnosti předepsáno 65 osob a splňuje ji 41 pracovníků. 

Částka na jednoho pracovníka je 700 Kč měsíčně, což za rok činní 344 400 Kč.  

Tab. č. 4. 10 Náklady na motivaci 
Položka Částka 

Kafeteria 950 044 

Jazyková znalost 344 400 

Kafeteria+ odměny do Kafeteria + jazyková znalost 2485650 

Vzdělání 555 533 

Životní a penzijní pojištění 836 160 

Celkem 3877343 

Zdroj: Upraveno dle interních materiálů firmy 
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4.6 Dotazníkové šetření 

V rámci vypracování diplomové práce na téma Motivační program firmy a jeho analýza 

jsem jako metodu průzkumu zvolila dotazníkové šetření. Forma dotazníku byla zvolena jednak 

z důvodu rychlého získání informací v krátkém čase a jednak z důvodu naprosté anonymity 

dotazovaných. Anonymita dotazníků má i nespornou výhodu v kvalitě a pravdivosti odpovědí, 

neboť zaměstnanci nemusí mít strach vyjádřit svůj názor popřípadě nesouhlas s danou 

problematikou. Při sestavování dotazníku jsem vycházela z analýzy stávajícího motivačního 

programu a z rozhovoru s personální ředitelkou společnosti. Dotazník byl rozeslán jednak 

v tištěné podobě a jednak v elektronické podobě na pracovní emaily zaměstnanců. Množství 

dotazníku bylo určeno pro stávající počet zaměstnanců, tedy 174. Počet vyplněných dotazníku 

je 106, což představuje téměř 61% úspěšnost. 

Samotný dotazník, viz příloha č. 3, se skládá z 23 otázek a lze ho rozdělit do tří 

pomyslných částí. První část dotazníku přinese informace o demografickém rozdělení 

zaměstnanců společnosti. Otázky jsou zaměřené na osobu zaměstnance a odpovědi k nim 

poslouží jako vypovídací schopnost pro další vyhodnocení otázek. Další část dotazníku je 

směřována na celkovou spokojenost zaměstnanců ve firmě, tedy na spokojenost s atmosférou 

na pracovišti, s pracovními podmínkami a s možností profesního rozvoje. Poslední část 

dotazníku je již přímo směřovaná na stávající motivační program firmy. Zaměstnanci mají 

prostor vyjádřit své názory týkajících se spokojenosti či nespokojenosti s motivačním 

programem, který jim firma nabízí.  

Zjištěné odpovědi jsou vyhodnoceny pomocí Excel 2013 v grafech či tabulkách. 

V jednotlivých tabulkách jsou pro přehlednější porovnání odpovědí uvedeny výsledky 

v absolutních i relativních hodnotách. Absolutní četnost vyjadřuje přesný počet odpovědí na 

otázku, popřípadě počet respondentů, kteří vybrali danou možnost. Relativní četnost potom 

vyjadřuje poměr absolutní četnosti k celkovému počtu prvků. U některých otázek je aplikovaná 

Paretova analýza, která slouží převážně k vyčlenění důležitých faktorů, na které by se měla 

firma zaměřit. K nalezení důležitých faktorů v rámci Paretovy analýzy jsou použity váhy, 

priority a kumulované priority. Některé odpovědi jsou vyhodnoceny pouze slovně, bez použití 

grafického či tabulkového znázornění.  

 

 



46 

4.6.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

1-3. Věk, pohlaví, vzdělání 

Tab. č. 4. 11 Demografické složení respondentů 

Jste 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

muž 83 78% 

žena 23 22% 

Věk     
18 - 25 17 16% 

26 - 30 24 23% 
31 - 40 31 29% 

41 -50 30 28% 
50 a více 4 4% 

Vzdělání   
základní 0 0% 
SŠ s výučním listem 33 31% 

SŠ s maturitou 51 48% 
Vyšší odborné 3 3% 

Vysokoškolské 19 18% 
 

První tři otázky dotazníku byly zaměřeny na demografické složení zaměstnanců, viz 

tabulka č. 4. 11.  Ze 106 zaměstnanců, kteří odpověděli na dotazník, tvoří 78% muži a 22% 

ženy. Jeden z hlavních důvodů této převahy je povaha práce, neboť Huhtamaki je výrobní 

společností a práce zde je převážně fyzicky náročná. Co se týče věkové struktury, tvoří největší 

skupinu zaměstnanci ve středním věku. Konkrétně z dotazovaných to je na prvním místě věková 

skupina mezi 31 - 40 roky a na druhém skupina 41 – 50 let, což odpovídá i průměrnému věku 

zaměstnanců ve firmě, který je u můžu 38 let a u žen 37 let. Téměř polovina dotazovaných má 

ukončenou střední školu s maturitou, dále pak 31% absolvovalo střední školu s výučním listem 

a 18% má vysokoškolské vzdělání, zbylé 3% absolvovali vyšší odbornou školu. 
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2. Jak dlouho pracujete pro tuto společnost? 

Graf č. 4. 1 Délka pracovního poměru 

 

Ze všech dotazovaných pracuje pro společnost Huhtamaki 43% více jak deset let, 29% 

pracuje ve firmě 7 – 10 let, 17% zde pracuje 4 - 6 let a zbylých 11% zde pracuje méně než 3 

roky viz graf č. 4. 1. Z analýzy otázky směřující ke zjištění délky trvání pracovního poměru 

jasně vyplývá, že téměř většina dotazovaných tvoří stálý stav zaměstnanců společnosti. Z toho 

lze usoudit, že těchto 43% dotazovaných je ze svojí prací spokojeno a nemá potřebu měnit své 

působiště. Většinou se jedná o pracovníky ve věku 31 – 50 let. 

5. Jaké zastáváte pracovní místo? 

Graf č. 4. 2 Pracovní místo 

 
 

Z grafu 4. 2 je patrné, že většina dotazovaných zastává pracovní pozici s převahou 

manuální práce, konkrétně 65%. Tento fakt je dán celou strukturou společnosti, neboť 

Huhtamaki se orientuje na výrobu obalů z nasávané kartonáže a tudíž většinu pracovních pozic, 

tvoří pracovní místa ve výrobě. Zbylých 35% tvoří zaměstnanci ve vedení firmy 

a administrativa. 
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6. Jak hodnotíte atmosféru, která panuje ve Vašem podniku? 

Graf č. 4. 3 Atmosféra na pracovišti 

 
 

Šestá otázka byla zaměřená na hodnocení atmosféry, která panuje na pracovišti. 

Ze všech dotazovaných hodnotí 55% atmosféru v podniku jako spíše dobrou, 39% potom jako 

velmi dobrou a zbylých 6% jako spíše zlou. Poslední možností byla odpověď velmi zlá, avšak 

tuto možnost nezvolil žádný z respondentů, proto není ani zachycená v grafickém znázornění. 

Atmosféra v podniku je úzce spjata se spokojeností zaměstnanců, neboť v klidném 

a bezkonfliktním prostředí se zaměstnanci cítí uvolněně. Dále se od klidné atmosféry na 

pracovišti odvíjí i výkon zaměstnanců, neboť v klidném prostředí se zvyšuje jejich úsilí přinášet 

lepší výsledky. Z odpovědí zaměstnanců, lze tedy usoudit, že pracují v dobrém a uvolněném 

prostředí. 

 

7. Jak hodnotíte pracovní podmínky, ve kterých pracujete? (hygiena práce, pracovní doba 

atd) 

Graf č. 4. 4 Pracovní podmínky 

 

Se spokojeností zaměstnanců, kromě atmosféry na pracovišti, která byla rozebrána 

v šesté otázce, souvisí i pracovní podmínky. Pracovními podmínkami zde rozumíme hygienu 
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práce, pracovní dobu atd. Z grafu 4. 4 je zřejmé, že většina dotazovaných je s pracovními 

podmínkami ve společnosti Huhtamaki spokojena. Konkrétně 50% hodnotí pracovní podmínky 

jako vyhovující, 43% jako velmi dobré a zbylých 7% jako nevyhovující. Poslední možností 

byla odpověď velmi špatné, tu však nezvolil ani jeden respondent, a proto není zobrazena 

v grafickém znázornění. Pokud by se tato otázka rozdělila do dvou pomyslných polovin, a to 

na kladnou a zápornou, tvořilo by kladnou část 93% odpovědí, což vypovídá o veliké 

spokojenosti zaměstnanců s pracovními podmínkami. Lze tedy říci, že společnost Huhtamaki 

nabízí svým zaměstnancům velmi dobré zázemí.  

 

8. Máte možnost rozvíjet se po profesní stránce při práci, kterou vykonáváte? 

Ze všech respondentů odpovědělo 81% kladně, tedy že mají možnost rozvíjet se po 

profesní stránce. Zbylých 19% odpovědělo ne. Z odpovědí lze tedy vyvodit, že společnost 

nabízí svým zaměstnancům možnost zdokonalovat se ve své profesi a zároveň i možnost 

pracovního růstu. Možnost pracovního růstu patří podle Herzbergovy dvoufaktorové teorie 

k vnitřním faktorům neboli motivátorům. V případě, že jsou tyto faktory v žádoucím stavu, viz 

kladných 81%, vyvolávají u zaměstnance pocit spokojenosti a zvyšují tak motivaci k práci. 

V opačném případě, tedy pokud jsou tyto faktory nežádoucí, viz záporných 19%, vyvolávají 

u zaměstnanců pocit nespokojenosti a tedy demotivaci k práci.  

9. Co více preferujete? 

Otázka číslo 9 byla zaměřena na preference zaměstnanců při poskytování odměny. 95% 

respondentů preferuje finanční způsob odměny. Zbylých 5%, zvolilo možnost nefinančního 

způsobu odměny. Těchto 5% tvoří zaměstnanci s nemanuální povahou práce. Odpovědi 

zaměstnanců potvrzují fakt, že peníze jsou stále nejobvyklejší vnější odměnou s vysoce 

motivační sílou. Finanční odměna neslouží jenom jako pozitivní odměna z důvodů, že jí lidé 

chtějí a potřebují, ale je také brána jako vysoce hmatatelný nástroj uznání. Avšak nesmíme 

opomenout fakt, že finanční odměňování má spíše krátkodobý motivační charakter, neboť 

počáteční uspokojení z navýšení platu časem pomine a zaměstnanec požaduje opětovné zvýšení 

platu.  

Z výsledků této otázky se lze plně odvolat na Maslowovu hiearchii potřeb, kdy je nutné 

přistupovat k zaměstnancům na různých pozicích na základě hiearchie potřeb. Jak již bylo 

uvedeno firma Huhtamaki je výrobní společností, tudíž většina zaměstnanců zastává dělnické 

pozice, tedy s převahou manuální práce, pro které hraje velmi důležitou roli potřeba jistoty 
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bezpečí a sociální potřeby. Tudíž tyto zaměstnanci dávají přednost finanční odměně před 

nefinanční. 

 

10. Co Vás ve Vaší práci motivuje nejvíce? 
Graf č. 4. 5 Motivační faktory 

 
 

V této otázce, měli respondenti na výběr z více možností, tudíž se i celkový počet 

odpovědí navýšil na 221. Z grafu č. 4. 5 lze vyčíst, že největší motivaci zaměstnancům přinášejí 

peníze a to v 37%. Tuto možnost zvolili nejčastěji zaměstnanci s převahou manuální práce. 

Druhým nejčastějším motivačním faktorem je uznání, které tvoří 17% z celkového počtu 

odpovědí a nejčastěji ho volili zaměstnanci s převahou nemanuální práce. Téměř stejné 

hodnocení dostaly dobré pracovní podmínky a možnost pracovního růstu, které se od sebe liší 

pouze jedním procentem. Ačkoliv je poskytování zaměstnaneckých benefitů bráno v posledních 

letech jako vysoce účinný motivační faktor, má tato možnost pouze 9% z celkového počtu 

odpovědí. Na předposledním místě je pochvala se 7% a na posledním místě s 3% možnost jiné.  

K důkladnějšímu zjištění, které faktory skutečně ovlivňují motivaci zaměstnanců, byla 

použita Paretova analýza. Dle této analýzy bylo potvrzeno, že skutečně zaměstnanci nejvíce 

oceňují finanční způsob odměny, tedy peníze. K aplikování Paretovi analýzy bylo nutné nejprve 

určit váhu faktoru, která je odvozena od relativní četnosti, tedy z počtu odpovědí u jednotlivých 

faktorů k počtu celkových odpovědí. Priorita je vypočítaná jako násobek váhy a absolutní 

četnosti. Poté byly kumulovány jednotlivé priority a na závěr vyjádřeny v procentech. Za 

pomocí závěrečného vyjádření v procentech, bylo zjištěno, které faktory mají největší účinnost 
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na motivaci zaměstnanců dle kritéria 80% (faktory, které mají hodnotu nižší než 80%), viz 

tabulka č. 4. 12.  

Tab. č. 4. 12 Nejúčinnější motivační faktory, Paretova analýza 

Motivace 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost Váha Priorita 

Kumulativní 

priorita 

Kumulativní 

počet v % 

Peníze 82 37% 0,39 31,98 31,98 67% 

Uznání 38 17% 0,08 3,04 35,02 73% 

Dobré pracovní podmínky 31 14% 0,18 5,58 40,6 84% 

Možnost pracovního růstu 28 13% 0,13 3,64 44,24 92% 

Zaměstnanecké benefity 20 9% 0,11 2,2 46,44 97% 

Pochvala 16 7% 0,09 1,44 47,88 100% 

Jiné 6 3% 0,03 0,18 48,06 100% 

 

11. Odpovídá výše odměny Vaší vykonané práci 

Graf č. 4. 11 Výše odměny vs. vykonaná práce 

 
 

Z grafu č. 4. 11 je na první pohled vidět, že největší skupinu tvoří odpověď spíše ano 

s 51%, druhou nejpočetnější skupinou je možnost ano s 28%, třetí možnost spíše ne s 20% a na 

posledním místě možnost ne, která má pouze 1%. Pokud bychom rozdělili odpovědi do dvou 

pomyslných skupin a to na kladné odpovědi a na záporné odpovědi, dostali bychom poměr 79% 

kladných odpovědí k 21% záporným. Z toho lze vyvodit závěr, že většina zaměstnanců je 

spokojen s výší odměny, kterou dostávají za vykonanou práci. Pouze 22 respondentů ze všech 

dotazovaných nepovažuje výši odměny za adekvátní vzhledem k vykonané práci, jedná se 

o pracovníky s převahou manuální práce.  
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12. 13. 14. Hodnocení stávajícího motivačního programu 

Tab. č. 4. 13 Hodnocení motivačního programu 

 Dostačující MP? Spravedlnost MP? Srozumitelnost MP? 

Odpověď 
Absolutní 

četnost 
Relativní 
četnost 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

Ano 27 25% 23 22% 27 25% 
Spíše ano 49 46% 49 46% 31 29% 
Spíše ne 25 24% 20 19% 30 28% 
Ne 5 5% 14 13% 18 17% 
Celkem 106 100% 106 100% 106 100% 

 

Otázky číslo 12, 13 a 14 byly zaměřeny na obecné hodnocení stávajícího motivačního 

programu ve firmě. Jelikož mají tyto tři otázky podobný charakter a jednotlivě na sebe navazují, 

jsou shrnuty do jedné vypovídající tabulky, viz tabulka č. 4. 13.  První otázka se týkala toho, 

zda si zaměstnanci myslí, že je stávající motivační program v podniku dostačující. Velkým 

překvapením byla kladná odezva na tuto otázku, neboť nejvíce respondentů (46%) zvolilo 

možnost spíše ano, 25% možnost ano, 24% spíše ne a 5% možnost ne. Z těchto odpovědí 

vyplývá, že většina zaměstnanců si uvědomuje, že jim společnost Huhtamaki ČR nabízí 

hodnotný motivační program, díky kterému si mohou vylepšit kvalitu života. 

Druhá otázka byla zaměřena na vnímání spravedlnosti motivačního programu. 46% 

respondentů považuje motivační program za spíše spravedlivý, 22% za spravedlivý, 19% 

zvolilo možnost spíše ne a poslední skupina 13% si myslí, že motivační program je 

nespravedlivý. Pokud odpovědi shrneme do dvou skupin, považuje 68% respondentů stávající 

motivační program za spravedlivý. Jedná se v převážné většině o zaměstnance ve věku nad 30 

let a s délkou pracovního poměru nad 6 let. Záporně hodnotilo spravedlnost motivačního 

programu 32% respondentů, převážně se jedná o mladší zaměstnance ve věku 18 – 30 let.  

Vnímání spravedlnosti motivačního programu velmi ovlivňuje spokojenost zaměstnanců, která 

dále pak působí na samotný výkon. 

Poslední otázka zaměřená na hodnocení motivačního programu souvisí s tím, zda si 

zaměstnanci myslí, že je motivační program srozumitelný. Zde byly odpovědi respondentů 

poměrně vyrovnané, odpověď spíše ano a spíše ne dělí pouze jedno procento, možnost ano 

zvolilo 25% respondentů  a 17% respondentů se domnívá, že stávající motivační program není 

srozumitelný. Pocit nesrozumitelnosti může být vyvolán tím, že motivační program není 

v rámci podniku v ucelené formě. Jeho obsah je součástí mzdového předpisu a kolektivní 

smlouvy. Zaměstnanci zastávající pracovní pozici s převahou nemanuální práce volili spíše 
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možnost srozumitelnosti motivačního programu, naopak zaměstnanci s převahou manuální 

práce mají spíše pocit, že stávající motivační program je nesrozumitelný. Nesrozumitelnost 

motivačního programu může u zaměstnanců vyvolávat pocit, že jim společnost nabízí málo 

odměn a motivační program tak ztrácí na svém významu. 

 

15. Projevil Váš zaměstnavatel zájem informovat se o tom, zda jste spokojeni 

s motivačním programem firmy?  

Jedním ze způsobů, jak zvýšit motivační působení, je opakované zjišťování potřeb 

a požadavků zaměstnanců. Tedy zjišťování toho, jak zaměstnanci hodnotí motivační program 

firmy. Dle dotazníkového šetření odpovědělo 78% respondentů, že zaměstnavatel má zájem 

informovat se o spokojenosti zaměstnanců s motivačním programem firmy. Zbylých 22% 

odpovědělo záporně. Z výsledků je tedy patrné že společnost Huhtamaki ČR se aktivně zajímá 

o efektivnost stávajícího motivačního programu. Klade důraz na to, aby zaměstnanecké výhody 

měly příznivý účinek na motivaci zaměstnanců, jejich spokojenost a stabilitu a zajímá se také 

o to, které zaměstnanecké výhody zaměstnanci preferují.  

 

16. a 17. Porovnáváte nabídku odměn s ostatními firmami? Pokud ano, je motivační 

program v porovnání s konkurencí? 

Tab. č. 4. 14 Porovnání nabídky odměn s ostatními 

Srovnání s ostatními 
Absolutní 

četnost 
Relativní 
četnost 

Ano 81 76% 
Ne 25 24% 
Celkem 106  

Motivační program je: 
Absolutní 

četnost 
Relativní 
četnost 

Srovnatelný 38 47% 
Podprůměrný 9 11% 
Nadprůměrný 34 42% 
Celkem 81  

 

Z tabulky č. 4. 14 jasně vyplývá, že 76% respondentů porovnává nabídku odměn ve své 

firmě s nabídkou odměn ostatních firem. 24% respondentů pak neporovnává nabídku 

konkurenčních firem. V případě, že respondenti zvolili možnost ano, bylo možné v následující 

otázce vybrat z možností, zda považují stávající nabídku odměn v porovnání s konkurencí za 
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srovnatelnou, podprůměrnou či nadprůměrnou. 47% respondentů se domnívá, že nabídka 

odměn firmy Huhtamaki je srovnatelná s konkurencí, 42% respondentů hodnotí nabídku odměn 

jako nadprůměrnou a 11% jako podprůměrnou.  

Z odpovědí respondentů lze usoudit, že společnost Huhtamaki ČR nabízí svým 

zaměstnancům velice kvalitní a bohatou nabídku odměn, která je srovnatelná s konkurencí 

a často hodnocena svými zaměstnanci jako nadprůměrná. Tato skutečnost vytváří společnosti 

velmi dobré jméno a přispívá k omezení fluktuace zaměstnanců. 

 

18. Berete poskytování zaměstnaneckých odměn jako standartní? 

I přesto, že jsou zaměstnanecké výhody jakýsi nadstandard, který poskytuje 

zaměstnavatel svým pracovníkům jako nepřímou hmotnou formu odměny navíc k různým 

peněžním odměnám, jsou tyto výhody v posledních letech brány jako samozřejmost. I v rámci 

společnosti Huhtamaki, považuje většina respondentů (61%) poskytování zaměstnaneckých 

výhod jako standartní. Avšak stále se nejdou i takoví zaměstnanci, kteří považují poskytování 

zaměstnaneckých odměn za nadstandardní, v rámci společnosti je to 39% ze všech respondentů. 

 

19. Na kolik považujete poskytování stávajících odměn za přínosné? 

Tab. č. 4. 15 Přínosnost jednotlivých odměn 

 Absolutní četnost  

  
Velmi 
přínosné  

Spíše 
přínosné 

Spíše 
nepřínosné Nepřínosné 

Průměrná 
známka 

Známka 1 2 3 4   
Odměna z fondu vedoucího 53 39 12 2 1,65 
Prémie 49 42 11 4 1,72 
Roční prémie 66 35 5 0 1,42 
Příplatek za zastupování 37 57 11 1 1,77 
Příplatek za jinou práci 38 49 14 5 1,87 
Kompetenční příplatek 37 45 21 3 1,91 
Stabilizační příplatek 41 54 7 4 1,75 
Příplatek za jazykovou 
vybavenost 44 33 11 18 2,03 
Kafeteria 48 41 12 5 1,75 
Pojištění na důchod nebo 
životní pojištění 46 49 8 3 1,70 
Závodní stravování 38 52 16 0 1,79 
Očkování 27 38 27 14 2,26 
Celkem 106     
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Tato otázka slouží k zjištění, které zaměstnanecké výhody považují pracovníci za 

přínosné a které naopak hodnotí jako zbytečné. Zaměstnanci měli k jednotlivým odměnám 

přiřadit odpovídající známku. Záměrně jsou zvoleny pouze 4 stupně hodnocení a to z důvodu 

vyvarování se středových hodnot. U každé odměny je zaznamenán počet jednotlivých odpovědí 

a následně vyjádřena průměrná známka, viz tabulka č. 4. 15. 

Mezi nejlépe hodnocené odměny patří ty odměny, které jsou v tabulce označeny světle 

modrou barvou. Za nejvíce přínosnou odměnu považují respondenti roční prémii, která má 

průměrnou známku 1,42. Na druhém místě je to odměna z fondu vedoucího s průměrnou 

známkou 1,65. Třetí nejvyšší známku 1,70 obdrželo pojištění na důchod nebo životní pojištění, 

které nejčastěji volili dlouholetí zaměstnanci firmy a zaměstnanci ve věku nad 30 let. 

Mezi nejhůře hodnocené odměny patří ty, které jsou označeny světlé červenou barvou. 

Nejvyšší průměrnou známku 2,26 má očkování a druhou nejvyšší příplatek za jazykovou 

vybavenost se známkou 2,03. Očkování má horší hodnocení z důvodů, že je určeno jen pro 

některé zaměstnance firmy a to konkrétně pro zaměstnance, kteří jsou v kontaktu se sběrovým 

papírem nebo kaly a pro zaměstnance, kteří jsou v nepřetržitém provozu. Tudíž zaměstnanci, 

pro které není očkování určeno, hodnotí tuto odměnu jako nepřínosnou. Podobně je tomu tak 

s příplatkem za jazykovou vybavenost, na který mají nárok jen někteří zaměstnanci, konkrétně 

se jedná o zaměstnance v provozu firmy, kteří musí prokázat požadovanou a platnou znalost 

AJ. Nutné je ještě říci, že i přes to, že tyto odměny mají nejvyšší známku, stále se pohybují 

v rozmezí hodnocení spíše přínosné a spíše nepřínosné. Ostatní odměny jsou respondenty 

hodnoceny v rozmezí velmi přínosné a spíše přínosné. Pro lepší představivost ohledně 

přínosnosti jednotlivých odměn byl sestaven graf č. 4. 12.  

Graf č. 4. 12 Přínosnost jednotlivých odměn 
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20. Jaké další odměny byste uvítal? 

Ve dvacáté otázce měli respondenti možnost vyjádřit své názory týkajících se odměn, 

které by v budoucnu uvítali. Odpovědi byly velmi různorodé a zde je jejich výčet: Odměny pro 

střední management s vazbou na splněné cíle, zvýšení příspěvku za počet odpracovaných let 

u firmy, vyšší příspěvek na jazykové vzdělání, zvýšená zdravotní péče, teambuildingové 

aktivity, příspěvek na oděvy, 13. a 14. plat, firemní automobil, příplatky za dlouholeté 

zkušenosti, možnost pracovní stáže, placené volno, sickday, možnost práce z domu. 

V odpovědích se často také objevovali odměny, které již firma nabízí. Což vypovídá 

o tom, že zaměstnanci mají často jen malou představu o tom, co mohou dostat. I přesto, že 

společnost Huhtamaki má zájem informovat své pracovníky o nabídce zaměstnaneckých výhod 

pomocí tištěných materiálů, dochází občas k jejich nepochopení, nebo je nový zaměstnanec 

spolu s veškerými informacemi při nástupu do nového zaměstnání přehlédne nebo zapomene. 

 

21. Na které aktivity v rámci Kafeterie čerpáte největší částku? 

Graf č. 4. 13 Nejčastěji čerpané aktivity v rámci Kafeterie 

 
 

V této otázce, měli respondenti na výběr z více možností, tudíž se i celkový počet 

odpovědí navýšil na 175. Z grafu č. 4. 13 lze vyčíst, že největší částku čerpají zaměstnanci na 

dovolenou. Shodný počet odpovědi mají volnočasově aktivity a zdravotní péče, které mají 

každá 37% z celkového počtu odpovědí. V rámci zdravotní péče se nejčastěji jedná o poplatky 

u zubaře či očního, nebo lze využít částku na operaci očí. Nejmenší částku čerpají lidé na 

studijní pobyt či jazykové vzdělání. V rámci poslední možnosti jiné, měli respondenti možnost 

napsat cokoliv. Nejčastější odpovědí však bylo, že částku, kterou mají k dispozici v rámci 

Kafeterie, čerpají na kulturní akce či nákup léku v lékárně. 
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22. Postačuje Vám částka, která je k dispozici v rámci Kafeterie? 

Ze všech respondentů odpovědělo 55% kladně, tedy že stávající částku považují za 

dostačující. Převážnou většinu kladných odpovědí tvořili zaměstnanci s převahou nemanuální 

práce a především zaměstnanci, kteří ve firmě působí delší dobu. 45% respondentů zvolilo 

druhou možnost, tedy že částka je nedostačující. Jednalo se především o zaměstnance 

s převahou manuální práce.  

Fakt, že téměř polovina zaměstnanců považuje částku za nedostačující, může být dána 

i nedostatečnou znalostí a informovanosti zaměstnanců o možnostech, jak danou částku během 

roku navýšit. Částku lze navýšit například za prokázaní jazykové vybavenosti, či za 

nadstandartní pracovní výkon. 

 

23. Uvítal byste možnost výběru odměn - benefitů prostřednictvím internetu, či firemního 

Intranetu? 

Poslední otázka nebyla směřována na hodnocení stávajícího motivačního programu, ale 

spíše byla orientovaná na směr, kterým by se motivační program mohl v budoucnu vyvíjet. Ze 

všech respondentů odpovědělo 65% kladně a 35% záporně. Kladnou část odpovědí, zvolili 

převážně mladší zaměstnanci, kteří vidí možnost volného výběru benefitů prostřednictvím 

internetu jako výhodu jednak v úspoře času a jednak v možnosti čerpání benefitů kdykoliv. 37 

respondentů, kteří by do budoucna neuvítali možnost výběru benefitů prostřednictvím 

internetu, tvoří především zaměstnanci starší věkové skupiny. Tito zaměstnanci mohou mít 

obavy ze zvládnutí online systému na výběr benefitů, popřípadě nedisponují osobním 

počítačem.  
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5 Vyhodnocení analýzy, návrhy a doporučení 

Předchozí kapitola byla věnována představení motivačního programu společnosti 

Huhtamaki Česká republika, a.s. (dále jen HČR), jeho základní charakteristice a jednotlivým 

oblastem, které napomáhají k motivaci zaměstnanců, k zvyšování pracovního výkonu a k jejich 

setrvání ve společnosti. Tato kapitola je naopak zaměřena na samotné vyhodnocení analýzy 

motivačního programu a v případě nutnosti jsou uvedeny návrhy a doporučení na změnu 

určitých dílčích oblastí. 

Obecné vyhodnocení 

Obecně lze říci, že společnost HČR nabízí svým zaměstnancům díky své velikosti 

a finančnímu postavení vynikající podmínky jednak pro samotný výkon práce, tak i pro 

zvyšování motivace a kvality jednotlivých zaměstnanců. Z osobní analýzy motivačního 

programu společnosti, z dotazníkového šetření a z osobního pohovoru s personální ředitelkou 

společnosti lze obecně motivační program hodnotit velmi pozitivně. I přes celkové kladné 

hodnocení stávajícího motivačního programu je důležité poukázat na některé dílčí skutečnosti, 

jejichž odstraněním či zlepšením by mohlo dojít k zatraktivnění celého motivačního programu. 

Následné doporučení a návrhy vychází z průzkumu pomocí dotazníkového šetření a z vlastních 

poznatků získaných během zpracování diplomové práce. 

Srozumitelnost motivačního programu 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že mnoho zaměstnanců považuje stávající 

motivační program za nesrozumitelný. Samotný motivační program není v rámci podniku 

v oddělené ucelené formě, jeho obsah je součástí mzdového předpisu a kolektivní smlouvy. 

Tyto písemné materiály dostává pracovník do rukou společně s jinými materiály (například 

u nových pracovníku jako součást orientačního balíčku), to může jednak zapříčinit přehlédnutí 

informací týkajících se motivačního programu a jednak může zaměstnanec v rámci přehlcení 

z nových informací mnohé zapomenout. Dále z dotazníkového šetření vyplynulo, že někteří 

zaměstnanci nemají ani přehled o tom, co všechno je jim firma schopna poskytnout. 

Proto jako první doporučení navrhuji vyčlenit informace týkajících se motivačního 

programu podniku do zvláštního dokumentu. Jako nejlepší variantu bych zvolila informační 

brožurky. Ty budou jednak sloužit jako jakýsi průvodce pro zaměstnance o možnosti čerpání 

benefitů a výhod a také by mohly sloužit jako dobrá reklama pro společnost. Náklady na 

brožury se odvíjí od formátu, počtu stran, typu papíru, druhu vazby a možnosti barevného či 
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černobílého textu. Například, kdy by si společnost objednala  200ks dvaceti stránkových brožur, 

ve formátu A5, na papíru typu lesklá křída a s typem vazby šití drátem, byly by celkové náklady 

4700 Kč (Eprinting online, 2013). Samozřejmě cena brožur se odvíjí i od výběru tiskařské či 

reklamní společnosti. Další možností pro zlepšení srozumitelnosti motivačního programu je 

využití webových stránek. Tato možnost je popsaná blíže v následujícím odstavci. 

Výběr benefitů prostřednictvím internetových stránek 

Po zhodnocení toho, jak zaměstnanci mohou v rámci Kafeterie čerpat svojí částku, jsem 

došla k závěru, že nejideálnějším řešením by byla možnost individuálního výběru 

prostřednictvím internetu. V současné době musí zaměstnanci nejprve požádat personální 

oddělní o výdej Flexi Passu, což se musí zaznamenávat do karet zaměstnanců a do podnikové 

evidence. V případě, že chtějí zaměstnanci čerpat částku například na dovolenou, musí si nechat 

vystavit fakturu, tu předložit personálnímu oddělení na schválení a teprve poté mohou danou 

výhodu využít. Tento proces je zbytečně komplikovaný, časově a administrativně náročný. 

Proto doporučuji, aby společnost založila nový internetový portál určený pouze pro 

správu zaměstnaneckých výhod. Návrh na to, jak by mohly internetové stránky vypadat, je 

zobrazen v obrázku č. 5. 1, jeho podrobnější zobrazení je uvedeno v příloze č. 4.  

Obr. č. 5. 1 Návrh webového portálu 

 

Stránky by zahrnovaly aktuální informace o možnostech čerpání zaměstnaneckých 

výhod, dále důležité odkazy, mapu provozoven, kde je možné uplatnit Flexi Passy a Gastro 

Passy, informace o tom jak navýšit částku, nebo informace o aktuálním dění ve firmě. Po 

přihlášení by měl zaměstnanec přístup ke svému vlastnímu kontu. Také by se zde nacházela 

přehledná nabídka odměn, kterou by si mohl zaměstnanec podle svých kritérií filtrovat. Tím by 

pak efektivně vyhledával položky, o které má skutečně zájem. V případě výběru určitého 
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benefitu by stačilo pouze kliknout na jeho ikonu, vygeneroval by se kód, pomocí kterého by se 

poté identifikoval přímo u dodavatele. Samozřejmě by se zde nacházely i dodatkové informace 

související například s nemožností stornovat objednávku, nebo nutnost objednat se k odběru 

služeb či zboží u dodavatele předem. 

 
Jedno z možných řešení, jak zavést čerpání benefitů prostřednictvím internetového 

portálu či firemního intranetu, je najmutí speciálních outsourcingových firem specializujících 

se na poskytování personálních služeb týkajících se motivace. Tyto firmy jsou zaměřené na 

tvorbu a správu motivačních programů. Mezi nejznámější a nejlépe hodnocené patří 

Benefity.cz, Edenred a Cafeteriasystem.cz. Tyto společnosti nabízí komplexní online systémy, 

které jsou propojeny přímo na dodavatele výhod.  Zaměstnanci mají vlastní přístup k nabídce 

benefitů a mohou vybírat výhody podle své svobodné volby. Mezi jednoznačné výhody této 

možnosti patří zkušenosti a dlouholeté působení v oblasti zaměstnaneckých výhod. Další 

výhodou je, že tyto firmy mají vybudované sítě dodavatelů a nabízí vytvoření poskytování 

výhod na míru. Nevýhodou zůstávají vysoké náklady na pořízení a následné paušální výdaje na 

chod a provoz serveru. Konkrétní částky, týkající se zřízení a provozu serverů se nepodařilo 

zjistit, neboť tyto firmy poskytují informace o ceně pouze potencionálním zákazníkům – 

společnostem. 

Druhou možností je založení vlastního portálu. A to buď prostřednictvím najmutí 

nového zaměstnance, nebo v lepším případě nalezení stávajícího. Podle mého názoru má 

společnost Huhtamaki nastavený stávající motivační program velmi dobře, jen je nutné mu dát 

určitou formu a řád. Proto by byla nejlepší varianta vybrat pracovníka z řad zaměstnanců, který 

by se staral o chod a provoz serveru. Výhodou této možnosti je především to, že zaměstnanec 

firmy má přece jenom lepší přehled o tom, co zaměstnanci chtějí, a co jim přináší vyšší 

spokojenost a má vůči svým spolupracovníkům větší důvěru. Další výhodou jsou nižší náklady 

na chod a správu serveru.  Nevýhodou této možnosti je fakt, že ze začátku je nutné vytvoření 

vlastních stránek a především vytvoření vlastní sítě dodavatelů poskytujících benefity. Což je 

poměrně časově náročný proces. Náklady by poté byly tvořeny z provozu vlastního portálu 

a z provize pro zaměstnance. Jelikož firma Huhtamaki vlastní již druhou doménu 

Huhtamaki.com, není potřeba, aby zakládala či registrovala novou. Provoz portálu by tedy mohl 

být spuštěn na doméně 3. řádu, která není zpoplatněna a to například v podobě 

hr.huhtamaki.com. Pro samotné zajištění provozu portálu musí být objednán webhosting, jehož 

cena se odvíjí od velikosti prostoru v GB a pohybuje se v rozmezí 100 – 300 Kč/měsíc. 
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Z dotazníkového šetření, které bylo uvedeno v kapitole č. 4, by většina zaměstnanců 

společnosti HČR tuto možnost do budoucna uvítala. Otázkou zůstává, co se zbylou části 

zaměstnanců, kteří by byli proti zavedení čerpání benefitů prostřednictvím internetu. Jedná se 

především o starší zaměstnance podniku, kteří mají nižší znalost hledání věcí na internetu či 

nedisponují osobním počítačem. Řešení toho problému bych viděla v zavedení počítačového 

kiosku ve firmě. Tento kiosek by byl přístupný 24 hodin denně a nacházel by se ve vstupní části 

podniku, kde je k dispozici neustále pracovník vrátnice. 

 

Zaměstnanecké výhody jako standart 

Za další výhodu zavedení internetového portálu považuji vyřešení dotazníkové otázky 

týkající se toho, zda zaměstnanci považují zaměstnanecké výhody za standard či ne. Tím, že 

mají zaměstnanci k dispozici pouze omezenou částku a nespočet výhod, nebudou moci díky 

výši příspěvku pokrýt veškeré benefity a budou mezi nimi muset volit. Což vyvolá 

u zaměstnanců neustálé si připomínání nadstandardnosti benefitů a zároveň tak přestanou 

považovat zaměstnanecké výhody za automatické.  

Navýšení částky a nabídky výhod 

Posledním bodem, který je potřeba vyřešit v rámci výsledků dotazníkového šetření je 

navýšení částky a nabídky zaměstnaneckých výhod. Ideální možností rozšíření nabídky je právě 

prostřednictvím internetového portálu. Zaměstnanci si budou moci vybírat z poměrně široké 

škály benefitů a zaměstnavateli se přitom nenavýší žádné náklady, neboť částka zůstane pořád 

stejná. 

Dále zaměstnanci projevili požadavek na zvýšení stávající částky určené pro čerpání 

benefitů v rámci Kafeterie. Podniku bych nedoporučovala zvyšovat částku plošně všem 

zaměstnanců, neboť by to přineslo značné zvyšování nákladů a téměř žádný efekt. Doporučila 

bych možnost navyšování částky za určité splněné požadavky (jak je tomu současně například 

u prokázání jazykové vybavenosti). Zaměstnanci by byli více motivování dosáhnout lepších 

výkonů a zaměstnavateli by se to vrátilo například v podobě zvyšování výstupu společnosti.  
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6 Závěr 

Jeden z důležitých faktorů přispívající k vybudování a udržení úspěšné společnosti, je 

utvoření účinné personální politiky. Klíčovou oblast personální politiky, tvoří motivace 

zaměstnanců, neboť jen dobře motivovaný zaměstnanec je schopen dosáhnout požadovaných 

výsledků, a tím se tak podílet na růstu či rozvoji firmy. Podstatnou roli v motivaci zaměstnanců 

hraje nejen pochopení potřeb zaměstnanců ale i následné vytvoření motivačního programu, 

který by tyto potřeby naplňoval. 

Cílem diplomové práce bylo na základě analýzy stávajícího motivačního programu ve 

firmě Huhtamaki Česká republika, a.s., zhodnotit jeho vnímání zaměstnanci, následně 

prostřednictvím dotazníkového šetření navrhnout případná doporučení pro jeho zlepšení. Celá 

práce byla zpracována ve firmě Huhtamaki Česká republika, a.s. sídlící v Přbyslavicích 

nedaleko Třebíče. Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba obalů z nasávané 

kartonáže. K výsledné analýze motivačního programu přispělo dotazníkové šetření určené pro 

zaměstnance a osobní konzultace s personální ředitelkou firmy. 

Společnost Huhtamaki Česká republika, a.s. věnuje otázce motivace svých zaměstnanců 

nemalou pozornost. Pro společnost je velice důležité vědět, že zaměstnanci jsou ve své práci 

spokojeni, mají dobré pracovní podmínky i kolektiv. Společnost se snaží svým zaměstnancům 

nabídnout širokou škálu motivátorů, ať už v podobě odměn, zaměstnaneckých výhod či 

možnosti realizovat se v úspěšné firmě, jako je Huhtamaki. Firma si zakládá na tom, aby zde 

zaměstnanci pracovali rádi, s vysokým nasazením, a tím přispívali k dosažení stanovených cílů 

celé společnosti.  

Analýza motivačního programu společnosti Huhtamaki ukázala, že i přes individuální 

přístup k jednotlivým požadavkům zaměstnanců, není vždy možné zavděčit se všem. Obecně 

lze však hodnotit stávající motivační program společnosti velmi kladně. Firma nabízí svým 

zaměstnancům vynikající podmínky nejen pro samotný výkon práce, ale i pro zvyšování 

motivace a kvality u jednotlivých zaměstnanců. Navzdory celkovému kladnému hodnocení 

stávajícího motivačního programu bylo důležité poukázat na některé dílčí skutečnosti, jejichž 

odstraněním či zlepšením by mohlo dojít k zatraktivnění celého motivačního programu.  

Doporučení pro společnost nespočívají v nijak výrazných změnách, které by přinesly 

obrovské finanční náklady, snahou je spíše poukázat na skutečnosti, které by mohly v budoucnu 

přispět k usnadnění a zlepšení motivačního programu ve firmě.  Šetřením bylo zjištěno, že 

podoba, v jaké se současný motivační program vyskytuje, není pro mnoho zaměstnanců příliš 
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srozumitelná.  Jako jedno z možných řešení jak docílit srozumitelnosti, je vyčlenění 

motivačního programu do samostatného dokumentu či informační brožurky, kterou by 

zaměstnanci dostávali nejen při nástupu do práce, ale i v případech, kdy dojde k aktualizaci 

motivačního programu.  

Dalším doporučením směřujícím k vylepšení a zatraktivnění motivačního programu je 

založení internetového portálu. Vzhledem k tomu, že současny proces objednávání a 

vyzvedávání benefitů je velice časově a administrativně náročný, jeví se jako nejlepší varianta 

tvorba internetového portálu určeného pouze pro správu zaměstnaneckých výhod. Tento portál 

by obsahoval informace o možnostech čerpání výhod, o stavu aktuální výše konta zaměstnance, 

novinky z oblasti zaměstnaneckých výhod a mnoho dalších. Založení portálu by také dále řešilo 

otázku srozumitelnosti, neboť jednotlivé informace by zde byly jasně zobrazené a zároveň by 

byly zaměstnancům k dispozici 24 hodin denně.  

Poslední doporučení se týká rozšíření nabídky výhod. Řešení tohoto problému, taktéž 

spočívá v založení internetového portálu. Nabídka výhod se může libovolně zvětšovat a měnit, 

neboť zaměstnanci budou mít k dispozici stále stejnou výši částky a je jen na jejich uvážení, 

kterým výhodám dají přednost. Zároveň zaměstnavateli v tomto případě nevzniknou žádné 

dodatečné náklady.  

Celá společnost Huhtamaki je velmi sociálně založena. Od této myšlenky se odvíjí i 

motivace zaměstnanců, poskytování odměn a benefitů, které jsou pro všechny zaměstnance 

stejné. Nedělají se radikální rozdíly mezi vedoucími pracovníky a pracovníky ve výrobě. 

Celkově lze říci, že společnost Huhtamaki je jedou z mála v kraji Vysočina, která v rámci 

motivačního programu nabízí zaměstnancům na různých úrovních totožnou nabídku odměn či 

benefitů.  
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Přílohy 

Příloha č. 1. Produkty firmy Huhtamaki 

Společnost Huhtamaki se zabývá výrobou a prodejem produktů v těchto kategoriích: 

1. Consumer Goods – spotřebitelské obaly 

Do této skupiny se řadí kelímky a vaničky na zmrzlinu, jedlé tuky, pomazánky, mléčné 

výrobky, prostředky osobní hygieny, drogistické zboží, potraviny pro domácí zvířata, 

nápoje, misky, víčka, laminované a tvarované sáčky, tácky, ochranné fólie, absorbční 

podložky, obalový materiál na balení v ochranné atmosféře, obaly pro trvanlivé balení, 

tácky pro balení masa, zemědělských produktů, polotovarů atd. 

 

2. Foodservice – jednorázové potřeby pro rychlé občerstvení 

Obaly na nádobí pro rychlé občerstvení, kantýny, automaty, dodavatele občerstvení 

v letadlech, apod. Kelímky na teplé i studené nápoje, tácky, příbory, obaly pro prodej 

,,přes ulici“. Papírové, plastové a ekologické technologie ,,nasávané kartonáže“. 

 

3. Nasávaná kartonáž 

Obaly na vejce, ovoce, zeleninu, ochranné obaly na láhve, plechovky a průmyslové 

výrobky, obaly na náhradní díly a jednorázové talíře a misky Chinet. 
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4. Fólie 

Fólie z materiálu PP, PE, OPP a PET. Potahované materiály – papír a jiné savé látky 

potažené PE fóliemi
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Příloha č. 2. Produkty firmy Huhtamaki Česká republika, a.s. 

Proložky a krabičky na vejce 

Proložky a krabičky na vejce patří do skupiny obalů na čerstvé potraviny – Fresh Foods. 

Krabičky na vejce jsou vyráběny ve třech typech: TOP, VISI a kombinace VISI-TOP. Proložky 

na vejce se vyrábějí ve velikostech 30 (případně 20) vajec. 

 

 

Obaly na ovoce a zeleninu 

Misky na ovoce a zeleninu se vyrábí ve velikostech na 250, 500 a 1000g příslušného zboží. 

 

Držáky na nápoje 

Držáky na nápoje se vyrábí ve variantě na dva či čtyři kelímky. 
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Příloha č. 3 Dotazníkové šetření 

Průzkum spokojenosti zaměstnanců firmy Huhtamaki Česká republika, a.s. se 

stávajícím motivačním programem 

Dobrý den, 

Vážení zaměstnanci, jsem studentkou 5. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě, kde 

zpracovávám diplomovou práci na téma ,,Motivační program firmy a jeho analýza“. Tímto bych Vás 

ráda požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který je anonymní. Získané výsledky poslouží pouze pro 

zpracování mé diplomové práce, popřípadě k vypracování návrhů na zlepšení úrovně motivačního 

programu ve Vaší firmě.  

Děkuji Vám za ochotu a trpělivost při vyplňování dotazníku 

Bc. Tereza Poláková 

1. Jste:

□ Muž □ Žena 

2. Jaký je Váš věk? 

□ 18 – 25 

□ 26 – 30 

□ 31- 40 

□ 41 – 50 

□ 51 a více 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

□ Základní vzdělání 

□ SŠ s výučním listem 

□ SŠ s maturitou 

□ Vyšší odborné vzdělání 

□ Vysokoškolské vzdělání

4. Jak dlouho pracujete pro tuto společnost?

□ Méně než 1 rok 

□ 1 – 3 roky 

□ 4 – 6 roky 

□ 7 – 10 roků 

□ 10 a více

5. Jaké zastáváte pracovní místo? 

□ S převahou manuální práce 

□ S převahou nemanuální práce 

6. Jak hodnotíte atmosféru, která panuje ve Vašem podniku? 

□ Velmi dobrá 

□ Spíše dobrá 

□ Spíše zlá 

□ Velmi zlá 

7. Jak hodnotíte pracovní podmínky, ve kterých pracujete? (hygiena práce, pracovní doba 

atd..) 

□ Velmi dobré □ Vyhovující 
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□ Nevyhovující □ Velmi špatné 

8. Máte možnost rozvíjet se po profesní stránce při práci, kterou vykonáváte? 

□ Ano □ Ne 

9. Co více preferujete? 

□ Finanční způsob odměny 

□ Nefinanční způsob odměny 

10. Co Vás ve Vaší práci nejvíce motivuje? (můžete zatrhnout více odpovědí) 

□ Peníze 

□ Pochvala 

□ Uznání 

□ Dobré pracovní podmínky 

□ Možnost pracovního růstu 

□ Zaměstnanecké benefity 

□ Jiné …….. 

 

 

11. Odpovídá výše odměny Vaší vykonané práci? 

□ Ano 

□ Spíše ano 

□ Spíše ne 

□ Ne 

12. Je podle Vás stávající motivační program v podniku dostačující 

□ Ano 

□ Spíše ano 

□ Spíš ne 

□ Ne 

13. Je podle Vás stávající motivační program spravedlivý? 

□ Ano 

□ Spíše ano 

□ Spíše ne 

□ Ne 

14. Přijde Vám motivační systém podniku srozumitelný? 

□ Ano 

□ Spíše ano 

□ Spíše ne 

□ Ne 

15. Projevil Váš zaměstnavatel zájem informovat se o tom, zda jste spokojeni s motivačním 

programem firmy? 

□ Ano  □ Ne 

16. Porovnáváte nabídku odměn s ostatními firmami? 

□ Ano □ Ne 

17. Pokud ano, je motivační program v porovnání s konkurencí? 

□ Srovnatelný 

□ Nadprůměrný 

□ Podprůměrný 

18. Berete poskytování zaměstnaneckých odměn jako standartní? 

□ Ano 

□ Ne 
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19. Na kolik považujete poskytování stávajících odměn za přínosné?  

 Velmi 

přínosné 

Spíše přínosné Spíše 

nepřínosné 

Nepřínosné/zbytečné 

Odměny z fondu vedoucího 1 2 3 4 

Prémie 1 2 3 4 

Roční prémie 1 2 3 4 

Příplatek za zastupování 1 2 3 4 

Příplatek za jinou práci 1 2 3 4 

Kompetenční příplatek 1 2 3 4 

Stabilizační příplatek 1 2 3 4 

Příplatek za jazykovou vybavenost 1 2 3 4 

Kafeteria 1 2 3 4 

Pojištění na důchod nebo životní 

pojištění 

1 2 3 4 

Závodní stravování 1 2 3 4 

očkování 1 2 3 4 

20. Jaké další odměny byste uvítal?  

………………………………..

21. Na které aktivity v rámci Kafeteria čerpáte největší částku? (lze zatrhnout více odpovědí)

□ Volnočasové aktivity 

□ Dovolená 

□ Studijní pobyt 

□ Zdravotní pobyt 

□ Zdravotní péče (zubař, oční atd..) 

□ Jiné…….. 

 

22.  Postačuje Vám částka, která je k dispozici v rámci Kafeterie? 

□ Částka je dostačující 

□ Částka je nedostačující 

23. Uvítal byste možnost výběru odměn – benefitu prostřednictvím internetu, či firemního 

Intranet 

□ Ano 

□ Ne 
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Příloha č. 4. Vizualizace internetového portálu 

 

 


