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Abstrakt  

Předmětem a cílem této diplomové práce je přiblížení teoretických poznatků z oblasti 

motivace zaměstnanců, jejich hodnocení a odměňování, zaměřené na zaměstnanecké výhody. 

Praktická část navrhuje Cafeteria systém odměňování zaměstnanců ve vybrané podniku, nové 

zaměstnanecké výhody a uvádí s tím spojená doporučení a změny personálních činností. 
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Abstract  

Subject and purpose of this diploma work is to approach the theoretical knowledge in 

the field of employee motivation, evaluation and remuneration, focusing on employee 

benefits. The practical part of the proposes Cafeteria staff remuneration system in the selected 

company, new employee benefits and features associated with the recommendations and 

amendments to HR activities. 
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Úvod 

Pracovní proces je nedílnou součástí života každého člověka. Nikdo nedokáže zcela 

oddělit pracovní a soukromý život. Proto se snaží získat takovou práci, která je jim co nejvíce 

blízká a to jak fyzickou tak psychickou zátěží.  

V dnešní době si lidé bohužel svou práci nemohou vybírat přesně podle svých představ, 

o čemž vypovídá míra nezaměstnanosti a počet uchazečů na jedno pracovní místo. Lidé jsou 

tedy rádi téměř za každou pracovní příležitost, která se jim naskytne. Velké procento 

zaměstnaných lidí nevykonává práci, kterou si představovali. Výběr místa je z jejich strany 

ovlivněn výší mzdy, pracovními podmínkami a výhodami, které jim práce nabízí a to jak 

finanční, tak i nefinanční formou. Proto se firmy čím dál častěji těmito výhodami zabývají.  

Pracovní výkon je odvozen od spokojenosti zaměstnanců. Nespokojený zaměstnanec 

nemusí být vždy tak pracovitý, jako zaměstnanec spokojený. Proto se více a více podniků 

zaměřuje na kvalitu pracovních podmínek a spokojenost zaměstnanců. 

Lidé jsou největším aktivem podniků. Přinášejí přidanou hodnotu, a to jak svými 

znalostmi, dovednostmi, pracovními výkony, tak i nápady a návrhy zlepšení. Úspěšné firmy 

bývají mnohdy ty, které se neustále věnují potřebám a problémům svých zaměstnanců. 

Předmětem diplomové práce je představit teoretické poznatky z oblasti motivace, 

hodnocení a odměňování zaměstnanců, především z pohledu zaměstnaneckých výhod.  

Hlavním cílem práce je navrhnout Cafeteria systém odměňování, včetně finančního 

hodnocení a doporučení, které souvisejí s úpravami personálních činností.  Dalšími cíli práce 

jsou analyzovat stávající firemní benefity ve vybraném podniku, případně navrhnout nové 

benefity a změny v systému odměňování. 

Práce je členěna do sedmi kapitol, první kapitola představuje ekonomicko-

technologickou charakteristiku podniku a její zaměstnance. Další tři přibližují podklady 

teoretické roviny z oblasti motivace, hodnocení a odměňování s přihlédnutím na 

zaměstnanecké výhody. Další část je věnována představeni stávajícího systému odměňování. 

Následuje kapitola obsahující a popisující informace z dotazníkového šetření. Poslední 

kapitola vnáší do práce návrh Cafeteria systému, nových benefitů a doporučení pro personální 

činnosti. 
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1 Představení společnosti 

1.1 Ekonomicko-technická charakteristika Podniku 

Společnost, která spolupracovala na této diplomové práci, si nepřála být zveřejňována a 

proto je v práci uváděna jako „Podnik“. 

Vznik Podniku má své kořeny, již v 2. polovině 19. století.  Podnik je spolehlivá, 

procesně řízená společnost, která je v oblasti průmyslu (automobilového, stavebnictví, 

strojírenství) konkurenceschopným vývojovým partnerem i v  třetím tisíciletí. Podnik je dravý 

a  úspěšný tým s tradicí, který chce být před konkurencí a o krok blíž k zákazníkovi. Podnik je 

ryze českou společností, která podniká převážně v automobilovém průmyslu a patří k 

členským firmám Sdružení automobilového průmyslu České republiky.  

Působí v České republice hned na několika místech. Své pobočky a kanceláře má i v 

zahraničí a to na Slovensku, v Rusku, Číně, Jihoafrické republice, Německu a kancelář v 

USA.   

Podnik je držitelem certifikátu norem TS 16 949 a ISO 14 001. Podnik pravidelně 

získává ocenění v soutěži Exportér roku či 100 obdivovaných firem České republiky. V roce 

2014 obhájil krásné 2. místo v kategoriích Automobilová výroba a související činnosti, 

výroba dopravních prostředků.  

Velký důraz klade na spokojenost zákazníků, kvalitu a vývoj nových výrobků.  

1.2 Zaměstnanci Podniku 

Zaměstnanecká základna je složena z vrcholového vedení společnosti, 

technickohospodářských pracovníků a dělníků, z řad mužů i žen, kteří zastupují veškeré 

zaměstnanecké pozice. Celkový počet zaměstnanců je 1866, ze kterých je 403 

technickohospodářských pracovníků včetně vrcholového vedení. Ze zbylých 1463 dělníků je 

jich 1207 jednicových a 256 režijních. Věková struktura na pracovišti je rozmanitá, jejím 

průměrem je 41,29 let.  

Velkým bohatstvím a důležitou složkou Podniku jsou jeho zaměstnanci. Proto dbá na 

jejich další vzdělávání, rozvoj, motivaci, růst a spokojenost. V této souvislosti Podnik 

spolupracoval na této diplomové práci, která se zabývá odměňování zaměstnanců, převážně 

zaměstnaneckými výhodami.  
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2 Motivace k práci 

Každý člověk je pro práci motivovaný jinak. Pracovní důvody jsou individuální. Někteří 

lidé pracují pro vztah k dané činnosti, jiní chtějí dosáhnout osobního naplnění, další se mohou 

chtít dopracovat k cíli a pocitu, že přispívají k něčemu většímu. [17]  

Pojmy motiv a motivace, patří k často používaným slovům současného jazyka, a to jak 

odborného, tak i hovorového. Personalisté se s nimi setkávají téměř na každém kroku, často 

však převládá jejich laická interpretace. [4] 

Etymologie vysvětluje pojem motiv takto: „Motiv – pochází z latinského motus, což je 

vícevýznamové slovo, které může znamenat pohyb. Cicero vysvětlil řadu jeho nuancí jako 

animi motus – hnutí mysli, duševní pohyb, pohnutka, v užším slova smyslu - rozčílení či 

nadšení. Odvozeninou je latinské motivus – hýbající.“ Motivaci bývá vysvětlována jako 

„hybná síla“ chování. [4, 16] 

Pauknerová a kolektiv definují motivaci jako „soubor vnitřních hnacích sil člověka, 

které ho určitým směrem zaměřují, aktivizují a vzniklou aktivitu udržují. Navenek se tyto síly 

projevují v podobě motivovaného jednání (motivované činnosti).“ [8] 

Motivace je vnitřní, či vnější činitel, nebo soubor činitelů, kteří vedou k povzbuzení 

organismu. Usměrňuje chování a jednání jedince, které vede k dosažení určitého cíle. 

Vyjadřuje komplex všech skutečností, jako jsou radost, pozitivní pocity, radostné očekávání, 

zvídavost, které povzbuzují, či tlumí jedince, aby něco udělal nebo neudělal. [20] 

Motivace je abstrakce klíčového a typického rysu dynamiky lidské psychiky, vyjadřuje 

její neustálou možnost aktivity. Je proměnnou, která působí energicky, ve spojitosti ke 

struktuře osobnosti, jejímu jednání a prožívání. Má fenotypické a genotypické nastavení 

osobnosti, které se projevuje v motivačních preferencích při identifikování, věrnosti, či 

stálosti a zacílení. Zaručuje jistou kvalitu života, možnost uspokojení potřeb všech úrovní, 

které se u jedince během života objevují. Motivace ovlivňuje postoje, sklony, zájmy a názory. 

Motivy jsou vnitřní hnací síly, které mají prioritně dispoziční charakter, jsou zaměřené a 

směřují k cíli. [4] 

Motivaci lze také popsat jako proces započetí a následné regulace činnosti, jejímž 

záměrem je dosažení významného cíle. Tento proces je často doprovázen pocitem 

spokojenosti. [16] 
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Nekončící proces motivace lze popsat obrázkem č. 1. Primárně vzniká potřeba, 

následuje stanovení cíle, pomocí kterého je nutno tuto potřebu uspokojit. Další fází je 

podniknutí kroků k dosažení stanoveného cíle, pomocí různých nástrojů a následné dosažení 

požadovaného cíle. Toto uspokojení jedné potřeby nastartuje nutnost uspokojit potřeby další. 

Obrázek č. 1:  Proces motivace [1] 

Motivovanost popisuje získaný současný obraz o motivaci subjektu, respektive 

pojednává o dílčím souhrnu motivů jedince, který je získaný pomocí psychologických metod. 

[4] 

Motivační přístup vychází ze skutečnosti, že práce, se kterou je zaměstnanec spokojen, 

má jí rád a považuje za významnou, je pro něj sama nejlepším motivátorem, motivuje ho, aby 

ji vykonával co nejlépe. [7] 

Zvládá-li vedoucí správně motivovat své spolupracovníky, jejich produktivita mnohdy 

výrazně vzroste. Motivace posiluje pracovní nasazení a odpovědnost. Zajišťuje zvýšení 

iniciativy a ochoty splňovat požadavky organizace. Správná aplikace motivačních nástrojů, 

dlouhodobých i okamžitých, pozitivních i negativních je jedním z nejdůležitějších a současně 

i nejsložitějších manažerských úkolů. Odpovídá ve své podstatě na dvě otázky a to čím 

motivovat zaměstnance, tedy jaké nástroje motivace použít, a jak s těmito motivačními 

nástroji zacházet. [11] 

Pro všechny podniky je důležité vědět, co dělat pro dosažení vysoké úrovně výkonnosti 

zaměstnanců. Z toho vyplývá zvýšit pozornost optimalizace motivování lidí prostřednictvím 

takových nástrojů, jako jsou stimuly, odměny, vedení lidí, podmínky v pracovním prostředí a 

práce samotná. Záměrem je vytvářet a rozvíjet motivační procesy a pracovní prostředí tak, 

aby přispívali jednotlivým zaměstnancům k dosahování výsledků odpovídajících očekávání 

vedení. 

Podniknutí kroků 

Stanovení cíle 

Potřeba 

Dosažení cíle 
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Lidé, kteří jsou dobře motivováni, mají jasně stanovené cíle a podnikají kroky, od 

kterých očekávají, že povedou k jejich dosažení. [1]  

Pracovní motivace je předmětem neustálé pozornosti manažerů, kteří jí věnují nemalý 

čas, kdy zkoumají vylepšení motivace svých pracovníků. Vyskytuje se celá řada faktorů, které 

svědčí o tom, že motivaci je třeba rozumět jako mimořádně významný moment. K těmto 

faktorům patří: 

 Konkurenční tlaky v podnikatelském prostředí, společně se zvýšením regulace 

v podnikání, nutí podniky, aby nacházely prostředky schopné zlepšovat efektivnost 

a výkon jejich organizace. 

 Potřeba přilákat správné zaměstnance a zapojit je takovým způsobem, aby byl 

zajištěn jejich vysoký výkon, což je předmětem hlavního zájmu výrobního procesu. 

 Jako celistvý, složitý jev intenzivně působí na řadu činitelů a jakékoliv smysluplné 

pochopení podniku vyžaduje věnovat soustředěnost jak těmto samotným činitelům, 

tak také tomu, jak na sebe vzájemně působí při utváření konkrétních výsledků. 

 Podniky musejí neustále zajišťovat, aby jejich zaměstnanci byli schopni a ochotni 

používat pokrokové technologie k naplnění podnikových cílů. 

 Význam motivace se výrazně zvyšuje, pokud je brán v potaz delší časový výhled 

lidských zdrojů a chceme-li zkusit vybudovat rezervoár řádně kvalifikovaných a 

nadšených pracovníků. [9] 

2.1 Teorie pracovních motivací  

Teorie motivace staví svůj rozbor výkonu zaměstnanců na tom, jak práce a odměna za 

ni uspokojují jejich potřeby. K nejvýznamnějším teoriím motivace pracovníků a budování 

jejich pracovních míst patří: 

 Maslowova teorie potřeb, 

 Herzbergrova teorie dvou faktorů, 

 Alderferova teorie motivačních potřeb (ERG), 

 Vroomova expektační teorie (očekávání), 

 Adamsova teorie spravedlivosti, 

 McGregorova teorie X, Y. [1, 8, 9] 
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Mezi další významné motivační teorie patří: 

 teorie tří potřeb, 

 teorie cíle, 

 teorie kompetence. 

 teorie instrumentality, 

 afiliační teorie. [1, 8, 9] 

Nejvýznamnější přínos motivačních teorií pro řízení lidských zdrojů spočívá v poznání 

odlišnosti potřeb, které se snaží lidé uspokojovat. Teorie podtrhují fakt, že manažeři lidských 

zdrojů musejí rozpoznat a porozumět struktuře potřeb zaměstnanců. Pokud zaměstnanci 

nedokáží dostatečně popsat své potřeby, je důležité je odvodit od jejich chování. Motivační 

teorie rovněž vysvětlují organizační a individuální bariéry pracovního výkonu. Mnoho 

motivačních teorií vede k působení na chování lidí. Vyvstává tedy otázka související s 

řízením lidských zdrojů. „Má podnik otevřeně říci zaměstnancům, že se bude pokoušet 

ovlivnit jejich chování pomocí specifických motivačních postupů?“ [9]   

Na motivační teorie je nahlíženo ze dvou pohledů. Prvním typem jsou teorie motivace, 

které jsou zaměřeny na obsah. Tvrdí, že motivace se ve své podstatě vztahuje na uskutečnění 

kroků za účelem uspokojení potřeb a určuje hlavní potřeby, které ovlivňují chování jedince. 

Potřeby nemusejí být pro konkrétní osobu stejně důležité, některé jsou schopny vyvolat 

mnohem větší úsilí, které směřuje k dosažení cíle než ostatní. Záleží to na jedincově prostředí, 

jeho výchově a dosavadním životě, ale také na nynější situaci. Tutéž potřebu je možné 

uspokojit celou řadou různých cílů. Čím silnější je a čím déle trvá určitá potřeba, tím se oblast 

možných cílů rozšiřuje. Druhým typem jsou teorie, které jsou zaměřeny na psychologické 

procesy. Ty ovlivňují motivaci, souvisejí s očekáváním a cíli toho jak jedinec vnímá 

spravedlnost. Rovněž jsou známy jako poznávací (kognitivní) teorie, neboť se zabývají tím, 

jak jedinci vnímají své prostředí na pracovišti a způsoby, jak je vysvětlují a chápou. [1]   

2.1.1 Maslowova teorie potřeb 

Maslow (1954) se domníval, že existuje pět nejdůležitějších kategorií potřeb, které jsou 

pro všechny lidi společné. Motivace lidí je závislá na posloupnosti potřeb, od základních, 

instinktivních, fyziologických přes potřeby bezpečí, sociální potřeby, potřeby uznání, až 

k potřebám seberealizace, které jsou u každého jedince. [1]   
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Potřeby jsou sestaveny do pěti úrovní seřazených v posloupnosti, ve které se je bude 

snažit jedinec upokojit (viz obrázek č. 2). Provázanost úrovní potřeb je následující. Pokud 

jsou uspokojeny potřeby nižších úrovní, pak toto uspokojení působí jako motivátor pro 

potřeby vyšší úrovně, které se stávají dominantními. Pouze neuspokojená potřeba může vést 

k motivaci chování, např. nejprve potřeb uznání a pak potřeb seberealizace. Posloupnost 

v této teorii znamená, že neuspokojení potřeb vyvolá u jedince úsilí, hledání a snahu, jak 

potřebu uspokojit. Z psychologického hlediska, dochází k rozvoji tím, že se jedinci pohybují 

vzhůru hierarchií potřeb. Ne vždy však musí být tento vývoj přímočarý. [1, 9]   

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 – Maslowova hierarchie potřeb [15]   

Na obrázku č. 2 jsou potřeby aplikovány podle teorie potřeby do pěti stupňů. První 

stupeň pomyslného žebříčku lidských potřeb je zaměřen na fyziologické potřeby, jako plat a 

příjemné pracovní podmínky. Druhý stupeň obsahuje potřeby bezpečí a to jistota práce, 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní výhody. Třetím stupněm je potřeba 

sounáležitosti, ke které patří soudržnost pracovního týmu a přátelské vedení.  Čtvrtým 

stupněm je potřeba uznání, která obsahuje uznání jedince jako zaměstnance, uznání vážnosti 

jeho profese, či pozice, pocit naplnění z konkrétní práce. Potřeba mít pevné, stabilní a vysoké 

hodnocení sebe sama a být respektován ostatními. Posledním pátým stupněm jsou potřeby 

seberealizace, ke kterým patří náročnost práce, tvůrčí příležitost, úspěšnost v práci, postup 

v hierarchii pracovních pozic. [1, 15]   

2.1.2 Herzbergova teorie dvou faktorů 

Herzberg a kol. (1957) na základě zkoumání původů spokojenosti či nespokojenosti 

s prací, vytvořil model dvou faktorů. Prvním jsou satisfaktory, jakožto motivační faktory a 

Fyziologické potřeby 

Potřeba bezpečí 

Potřeba sounaležitosti 

Potřeba uznání 

Potřeba seberealizace 
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motivátory, neboť jsou považovány za činitele, které motivují lidi k vyššímu výkonu a úsilí. 

Druhým jsou dissatisfaktory, do kterých patří udržovací a hygienické faktory, které ve své 

podstatě popisují prostředí a  prvotně slouží k prevenci nespokojenosti se zaměstnáním. [1]   

Herzberg (1957) předpokládal, že bližším prozkoumáním faktorů práce, které způsobují 

nejvyšší míru spokojenosti či nespokojenosti, je možné vybudovat na pracovních místech 

pracovní úkoly a podmínky k práci, které přinášejí uspokojení a tím i vyšší pracovní výkon. 

Autor této teorie dospěl k závěru, že aplikované skupiny faktorů jsou ve svém působení na 

motivaci a pracovní výkon zcela odlišné. [1, 9]   

Hlavním aspektem Herzbergrovy teorie dvou faktorů je poznatek, že vedení je schopno 

změnami motivačních faktorů zvyšovat výkon a motivaci zaměstnanců. Autor věřil, že vyšší 

míru uspokojení z práce je možno dosáhnout změnou jejího obsahu, které umožňují osobní 

růst a rozvoj, a které zabezpečují přiměřenou mzdu, pracovní podmínky, apod. Tento fakt se 

stal známým pod pojmem „obohacování práce“. [9]   

2.1.3 Alderferova teorie motivačních potřeb (ERG) 

Alderferovu teorii motivačních potřeb, která je někdy nazývána teorií tří motivačních 

faktorů, zveřejnil C. P. Alderfer, jako rozšíření Maslowovy hierarchie potřeb, kdy jeho 

pyramidu uspořádal od konkrétních po abstraktní potřeby do následujících tří stupňů: 

 existenční potřeby (existence) – jistota zaměstnání, mzda; 

 vztahové potřeby (relatedness) – vztahy, přátelství, uznání v sociální síti, společné 

cíle; 

 růstové potřeby (growth) – profesní růst, seberealizace v zaměstnání. [13]   

Alderferova teorie se uplatňuje při kompletaci či pochopení faktorů motivace 

pracovníků v podniku. Uspokojením potřeb existence roste význam vztahových potřeb a 

jejich uspokojením se zvyšuje důležitost růstových potřeb. [13]   

2.1.4 Vroomova teorie očekávání 

Tato teorie je orientovaná na proces očekávání. Dle Vrooma (1964) je teorie očekávání 

zaměřena na vztah mezi úsilím, které zaměstnanec projevuje při plnění konkrétních úloh a 

očekáváním, které se týká skutečných odměn, kterých se mu ve spojitosti s jeho úsilím 

dostane. Teorie usiluje o zkombinování organizačních faktorů s individuálními, které jsou 

usměrňovány vztahem: „úsilí-odměna“. [9]   
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2.1.5 Adamsova teorie spravedlivosti 

Teorie spravedlivosti je zaměřena na to, jak lidé vnímají způsob, jakým je s nimi 

zacházeno v porovnání s ostatními osobami. Spravedlivé zacházení je aplikováno, pokud je 

s člověkem jednáno stejně jako s odpovídající jinou osobou, či skupinou lidí (referenční 

skupina). Teorie spravedlivosti říká, že lidé budou kvalitněji motivování, pokud se s nimi 

bude zacházet spravedlivě, v opačném případě nastane demotivace.  

Podle Adamse (1965) existují dva druhy spravedlivosti. Distributivní týkající se toho, 

jak lidé vnímají, že jsou motivování dle svého přínosu, v porovnání s ostatními. A 

procedurální, která se zaměřuje na to, jak pracovníci pociťují spravedlnost postupů užívaných 

podnikem v oblastech, mezi které patří hodnocení pracovníků, povyšování a disciplinární 

záležitosti. [1]   

2.1.6 Teorie X, Y (McGregorova)  

Tato teorie, na rozdíl od teorií, které se zaměřují na pracovní motivaci, prozkoumává 

představy manažerů o zaměstnancích a důsledky jejich představ na přístupy k řešení 

problémů, jakými jsou řízení, vytváření pracovních úkolů a míst, vytváření systémů 

odměňování. McGregorov rozdělil představy o chování a motivaci zaměstnanců na dvě 

skupiny, které pojmenoval „teorie X“ a „teorie Y“.  

Základem teorie X je fakt, že lidé v podstatě nechtějí pilně pracovat, nebo brát na sebe 

zodpovědnost. V tomto případě musejí systémy řízení podtrhovat disciplínu, kontrolu a přímý 

dohled. Pracovníci nemají rádi odpovědnost, preferují příkazy, proto je důležité, aby byli 

usměrňování, kontrolováni a řízeni tak, aby podávali potřebný výkon.  

Teorie Y je založena na opačném pohledu na pracovníky, tedy, že rádi pracují a chtějí 

dostávat inspirující úlohy. Pracovníci budou ochotně pracovat bez donucení, nebo kontroly, 

jestliže sama práce a pracovní podmínky jsou příznivé. Tito pracovníci chtějí při práci 

odpovědnost, mají představivost, jsou tvořiví a v práci mohou zužitkovat svůj důmysl a 

vynalézavost. [9]   

2.1.7 Teorie tří potřeb 

Alternativní přístup k teorii tří potřeb, který byl vytvořen v roce 1961 McClellandem. 

Tento přístup je soustředěn na identifikaci odlišností v motivaci jedinců. Slouží jako nástroj 
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ke stanovení toho, jaké motivace směřují k efektivnímu výkonu a úspěchu v práci. 

Rozeznáváme tři primární potřeby jako doplňky fyzických stimulů: 

 Potřeba úspěchu – dychtivost stále chtít nějaké inspirativní úkoly, které si vyžadují 

odpovědnost a využití schopností. 

 Potřeba moci – potřeba dohledu nad lidmi, ovládání, či vedení lidí.  

 Potřeba sounáležitosti – potřeba uspokojivých osobních a sociálních vztahů 

s ostatními lidmi. [9] 

McClelland ve svém přístupu tvrdí, že výše uvedené potřeby jsou získané, nikoli 

vrozené a utvářejí se v průběhu života. Různý vliv na pracovní výkon mají ty potřeby, které 

jsou dominantní. [9]   

2.1.8 Teorie cíle 

Teorie cíle, kterou zformulovali Lockem a Lathamem (1979) říká, že motivace a výkon 

jsou větší, jestliže jsou jednotlivcům vymezeny specifické cíle, pokud jsou tyto cíle náročné, 

ale přijatelné, a vyskytuje-li se zpětná vazba (odezva) na produktivitu. Důležitý je podíl 

jedinců na sestavování cíle, protože je to nástroj, jak dostat souhlas pro stanovení vyšších cílů. 

Obtížné cíle musí být probrány, odsouhlaseny a jejich splňování musí být podporováno radou 

a vedením. Pro udržení motivace, a to zejména pro dosažení stále vyšších cílů je v životě 

důležitá zpětná vazba. [1]   

2.1.9 Teorie kompetence 

Potřeba kompetence se v pracovním prostředí projevuje jako nutnost prokázat své 

schopnosti, svoji profesionální pravomoc, kterou je možno sledovat v situacích, jež 

zaměstnanec hodnotí jako přiměřeně náročné. V praxi lze teorii kompetence použít jako 

doporučení k pověřování zaměstnanců adekvátně náročnými úkoly v propojení s přiměřeným 

uznáním, po jejich úspěšném vykonání. [8]   

2.1.10 Teorie instrumentality 

Tato teorie říká, že odměny či tresty, tzv. „politika cukru a biče“, slouží jako nástroj 

k zajištění toho, aby se jedinci chovali nebo konali žádaným způsobem a že pokud uděláme 

jednu věc, vede tento jev k další věci.  Jestliže odměny a tresty budou provázány s výkonem 

lidí, budou tím motivování k práci a ke zvyšování produktivity. Základ pro jednoduché 
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pokusy motivovat lidi prostřednictvím stimulů. Mnohdy se používá jako argumentace pro 

odměňování založené na výkon, i když jen zřídka představuje účinný motivátor. [1]   

2.1.11 Afiliační teorie 

Afiliační, nebo také teorie sounáležitosti, kterou přinesl S. Schachter, podtrhuje 

důležitost motivačních sociálních aspektů lidského chování. Lidem je blízká tendence 

vyhledávat sociální kontakty, sbližovat se s ostatními, být s nimi v přiměřených vztazích, a to 

hlavně s těmi, se kterými sdílí společný životní či pracovní prostor, jež mají podobné, nebo 

blízké názory, hodnoty, životní styl a „osud“. Lidská tendence posiluje sociální konformitu, 

což znamená, je-li na pracovišti „zvykem“ pracovat určitým nasazením, je možno 

předpokládat, že i nový zaměstnanec s nižší pracovní motivací zvýší své úsilí, aby se 

výrazněji nelišil od svých spolupracovníků (aby s nimi byl konformní). Konformita mu také 

vytváří možnost přiměřeně uspokojovat důležité potřeby jistoty a bezpečí. [8]   

2.2 Motivační nástroje 

Pracovní motivace lze dosáhnout dvěma způsoby. V prvním případě lidé motivují sami 

sebe a to tak, že hledají, nalézají a vykonávají, nebo je jim přidělena práce, která vede 

k uspokojení jejich potřeb, nebo k očekávání splnění vlastních cílů. Druhý případ nastává, 

když jsou lidé motivováni managementem pomocí takových prostředků, jakými jsou odměny, 

povyšování, pochvala, apod. [1]   

Pracovní stimuly použité jako nástroje motivace, ať už hmotného či nehmotného 

charakteru a zaměření na pracovníky jsou nejčastěji děleny takto: 

 hmotné hodnocení jednotlivých pracovních výkonů a jednání, podle kritérií přínosu 

zaměstnance, a to mzdou, prémií, odměnou, jednorázovým zvýhodněním, bonusem, 

při negativním hodnocení sankce (snížení nebo nepřiznání); 

 přítomnost na výsledku jako forma zainteresovanosti pracovníka na celkovém 

efektu podniku a možnost spoluúčasti na řízení; 

 hmotné stimuly působící zprostředkovaně, ke kterým řadíme financování rozvoje 

kvalifikace, vzdělávací akce, studijní pobyty a jiné, jež vedou ke zvýšení 

kvalifikovanosti a tím i zaměstnatelnosti pracovníka; 

 soubor sociálních požitků, nebo jiných zaměstnaneckých výhod, které jsou 

zaměstnavatelem poskytovány; 
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 vybudování pocitu sociální jistoty zaměstnancům i jejich rodinám jako náhradu za 

kvalitní pracovní výkony, jejich loajalitu v podniku;  

 v situaci uvolnění zaměstnance z nadbytečnosti, aktivní pomoc a spolupráce při 

hledání nového pracovního uplatnění;  

 možnost vyšší odpovědnosti a pravomoci v systému řízení, v opačném případě 

ztráta pozice; povyšování na základě hodnocení výsledků práce, pracovního profilu 

a dispozice dalšího rozvoje, který je součástí plánování profesní kariéry; 

 veřejné uznání výsledků práce nejlepších pracovníků a další formy morálního 

ocenění; 

 oceňování oddanosti podniku a uplatnění různých prvků na principu seniority; 

 obohacení náplně práce o kreativní prvky, samostatnost a možnost samokontroly; 

 racionální utváření pozitivního klimatu na úrovni mezilidských vztahů, vzájemně 

mezi pracovníky a také vztahy nadřízený – podřízený. [1]   

 Pracovní nasazení zaměstnanců je ovlivňováno řadou faktorů. Proto mají motivační 

nástroje velký význam v jejich motivaci. Rozdělují se podle toho, zda jsou opírány o vnitřní a 

vnější faktory motivace, jinak řečeno hmotné a nehmotné. [11]   

2.2.1 Vnitřní motivace 

Lidé často pracují s vysokým nasazením, i když za něj žádnou mimořádnou finanční 

odměnu nemohou dostat. Nastávají i případy, kdy podávají výkony, za které vůbec nejsou 

finančně odměňováni. V takovémto případě je jejich motivace výsledkem vnitřních faktorů. 

Souvisí tedy s jejich výrazným profesním zájmem a potřebou kladného sebehodnocení, tzn. 

obrazu o sobě samém, který si na základě své práce a pracovních výsledků vytvářejí. [11]   

K vnitřním modelům motivace patří faktory, které si lidé sami utvářejí a které je 

ovlivňují, aby se chovali určitým způsobem, či se vydali určitým směrem, patří: 

 odpovědnost (pocit, že práce je významná a že máme dohled nad svými vlastními 

schopnostmi a dovednostmi); 

 autonomie (svoboda konat); 

 příležitost rozvíjet a využívat dovednosti a schopnosti; 

 poutavá a podnětná práce; 

 možnost k postupu v hierarchii pracovních úloh; [1] 
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Podle Urbana k faktorům vnitřní motivace patří potřeby: 

 získat uznání a být respektován; 

 vykonávat zajímavou, smysluplnou či společensky významnou práci; 

 aplikovat své vlastní schopnosti, dovednosti a překonávat překážky; 

 být hrdý na své pracovní výsledky a zaměstnavatele; 

 získat nové zkušenosti, osobně se rozvíjet a pracovat v inspirujícím prostředí 

 udržovat přátelské vztahy se svými spolupracovníky; [11] 

Motivační nástroje, které využívají vnitřní faktory motivace, zahrnují především povahu 

a způsob svěření pracovních úkolů, velikost pracovních pravomocí a jednání nadřízených. 

Nehmotné, nebo také vnitřní nástroje motivace patří k takovým faktorům, které jsou pro 

mnoho zaměstnanců významné a mohou jejich motivaci podstatně zvýšit při každodenním 

plnění úkolů.  

Vedoucí však působení těchto faktorů podceňují, proto nebývají plně používány, i 

přesto, že ve vlastní motivaci na ně často klade důraz. Ve srovnání s nástroji finančními jsou 

v některých případech složitější, protože kladou vyšší nároky na sociální a komunikační 

schopnost nadřízeného. Při vedení lidí by měly být samozřejmostí, a to z hlediska, že jsou 

oproti finančním nástrojům v mnoha případech levnější. Manažeři, kteří jim neposkytují 

dostatečnou pozornost, jsou pro své organizace finančně nároční. [11]   

2.2.2 Vnější motivace 

Vnější motivací je vše, co děláme pro lidi, abychom je motivovali. Patří zde odměny, 

jako zvýšení platu, povýšení, pochvala, ale také tresty, jako disciplinární řízení, kritika, nebo 

odepření platu, nebo jeho části. [1]   

Vnější motivace se opírá o zájem finančních a dalších materiálových statků, tj. plat, 

odměny, zaměstnanecké benefity a další. Silná finanční motivace zaměstnance je odvozena od 

zvýšeného zájmu o to, jakou hmotnou odměnu mu úkol, či určitá práce přinesou, ale také 

tendence očekávat odměnu za jakoukoli práci navíc. [11]   
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2.3 Motivace ve firmách 

Firmy se zajímají o motivaci svých zaměstnanců, je pro ně velmi důležitým prvkem při 

pochopení jejich potřeb. Pro firemní uplatnění používají různé formy programů, které 

uzpůsobují zaměstnaneckým potřebám. 

Firemní motivační program není v manažerské praxi, ani v teorii managementu, 

jednoznačně definován. Proto je chápan, jako dílčí, či komplexní souhrn postupů v oblasti 

managementu lidských zdrojů, který navazuje na ostatní řídící činnosti pracovníků na 

vedoucích pozicích. Motivační program má za úkol vytvořit (či upevnit) kladné postoje všech 

pracovníků k podniku, aktivně zapůsobit na jejich pracovní výkon. V tomto ohledu se jedná 

především o následující skutečnosti [9, 18] : 

 posílení identifikace zájmů zaměstnance a zaměstnavatele, což je považováno za 

takzvanou loajalitu k vlastní organizaci; 

 utváření zájmů zaměstnance o rozšíření vlastních znalostí, schopností a dovedností; 

 jejich aktivní aplikaci v procesu pracovní činnosti;  

Vychází se z předpokladu, že nejlepší splnění primárních cílů podniku a jejího setrvání 

v náročných podmínkách tržního hospodářství, zaručuje rozvoj tvořivých schopností lidského 

kapitálu a jeho zapojení ve prospěch organizace.  

Proces motivace je úspěšný, jsou-li všechny vnější faktory tohoto druhu spojeny s 

hierarchií vnitřních potřeb a motivů pracovníka. Proto je pro sestavování motivačního 

programu důležitá znalost vnitřní struktury potřeb zaměstnance a bližší charakteristika jeho 

osobnosti. Tyto fakty jsou potřebné pro zjištění formy a postupů jeho aktivizace. Má-li být 

motivační program v očekávaném směru účinný, měl by čerpat ze strategie lidských zdrojů 

organizace a z její celkové podnikové strategie. [5]   

Cílem motivačního programu je navrhnout a konkretizovat taková opatření, která 

napomáhají k vytvoření motivačního prostředí a přispějí případnému náboru nových, 

požadovaných personálních zdrojů. Jeho úkolem je stanovit, jaké podmínky z pohledu vedení 

podniku a vedoucích vybudovat pro to, aby pracovníci byli schopni a ochotni navyšovat svůj 

výkon v práci, své nasazení a působení v organizaci. [9]   
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Motivační program může obsahovat: 

 Zjištění stavu a efektivnosti základních nástrojů pracovní motivace a faktorů 

spokojenosti, či nespokojenosti. Tato činnost pro většinu podniků předpokládá a 

vyžaduje nezbytnou odbornou pomoc poradců a psychologů na vedení lidí.  

 Charakteristika motivačního prostředí čerpá informace ze zjištěného stavu a 

specifikuje důvody pracovní spokojenosti či nespokojenosti pracovníků a kompletní 

vnitřní klima v úrovni mezilidských vztahů a v přístupu k zaměstnavateli.  

 Vymezení cílů motivačního programu, ke kterým patří určení stavu a významnosti 

jednotlivých stránek pracovní motivace a dosáhnutí žádoucích postojů pracovníků, 

jakožto předpoklad splnění cílů podniku.  

 Stanovení nástrojů, které slouží k zajištění cílů v oblasti zaměstnanecké motivace. 

Jsou to postupy a opatření, které mají za úkol navýšit výkonnost podniku pomocí 

rozvoje aktivity a zájem pracovníků. Má-li být program motivace účinný, musí 

obsahovat všechny základní faktory, jež ovlivňují lidské hledisko produktivity 

organizace. Vytvoření úspěšného motivačního prostředí, které slouží k navýšení 

výkonnosti a s ním propojené organizační kultury zahrnuje velké množství opatření a 

to nejen v oblasti, kdy působí hmotné podněty (zaměstnanecké výhody, 

odměňování), ale také při výběru, rozmisťování a hodnocení pracovníků (motivování 

pracovními pozicemi), zlepšování odborných znalostí, pracovních schopností a 

povzbuzení povědomí osobnostních výhledů (perspektiv) spojených s organizací. 

Doporučená opatření je možno rozdělit do následujících oblastí: 

o zdokonalení výběru a hodnocení zaměstnanců pro následné plánování 

pracovního rozvoje a kariéry, 

o sestavování účinného mzdového systému a zaměstnaneckých benefitů, které 

akceptují kvality osobnosti i výkonu práce zaměstnance na podkladech 

objektivních metod hodnocení,  

o rozvoj nástrojů sociální péče o zaměstnance i s aktivitami volného času, 

o rozvoj zaměstnanců a to jak jejich schopností a sociálních dovedností, 

o opatření v oblasti vytváření vztahů k zaměstnavateli (organizační kultura, 

identita), 

o nástroje spoluúčasti při řešení zásadních otázek organizačního rozvoje a systém 

účasti na výsledcích podniku, které jsou v návaznosti na předešlé nástroje. 
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 Vypracování motivačního programu jako kompaktní dokument, určení postupu 

realizace, časového naplánování a odpovědnosti za jeho uplatnění. [5] 

Firemní motivační program musí mít úzkou vazbu na ostatní strategie organizace, jako 

jsou finanční plán, hospodářské plány (technický rozvoj), sociální a personální plány. [9]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 

 

3 Hodnocení zaměstnanců 

Koubek (2007) definuje hodnocení zaměstnanců jako velmi významnou personální 

činnost, která se zabývá: 

 zkoumáním toho, jak zaměstnanec vykonává svou práci, jak plní požadavky a úkoly 

svého pracovního místa či role, jaké je jeho pracovní chování, vztahy ke 

spolupracovníkům, zákazníkům či ostatním osobám, se kterými přichází v souvislosti 

s prací do styku; 

 sdělováním výsledků zkoumání individuálně zaměstnancům a diskutování o těchto 

výsledcích s nimi; 

 vyhledávání cest ke zlepšení pracovního výkonu a provedení opatření, která tomu 

mají napomoci. [7] 

3.1 Význam hodnocení zaměstnanců a jeho vazba na odměňování 

Hodnocení provádí rozbor výkonu, který je nástrojem pro odstranění dlouhodobějších 

výkonových nedostatků zaměstnanců (či překážek, které jim v práci zabraňují). Dále také 

analyzuje jejich motivaci, rozvoj a vedení.  

Hodnocení zaměstnanců by mělo, podle potřeb a požadavků podniku, hodnotit jejich 

výkon, schopnosti, sociální a pracovní chování, nikoli hodnotit osoby zaměstnanců. [11]   

Z hlediska předmětu, či obsahu bývá hodnocení zaměřeno na: 

 výsledky práce, 

 pracovní chování, 

 schopnosti a rozvojový potenciál. [11] 

Hodnocení pracovních výsledků nebo výkonu zaměstnance je zaměřeno na hlavní úkoly 

a osobní cíle, které byly zaměstnanci na konci předešlého hodnotícího období vymezeny, či za 

které je trvale odpovědný. Účinnost tohoto hodnocení se vztahuje k jasnosti, jednoznačnosti, 

konkrétnosti zadaných úkolů a možností zaměstnance jejich realizaci skutečně ovlivnit. Závisí 

také na tom, nakolik jsou hodnocené úkoly pro organizaci, či složku, v níž zaměstnanec 

působí, fakticky důležité.  Hodnocení individuálních cílů zaměstnance by mělo brát v potaz 

změny vnějších objektivních podmínek, kterými jsou legislativní rámec, situace na trhu, apod. 

[11]   
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Hodnocení pracovního chování zahrnuje obvykle několik kritérií, které mají slovní 

charakter, a nemělo by jich být mnoho. Pro jeho účinnost je důležité, aby byla kritéria 

zaměřena na podstatné, jasné a dopředu známé zásady chování zaměstnanců, obzvláště 

požadavky určené ve vymezení jeho pracovní pozice či osobních cílech. Kritéria by měla být 

stanovena tak, aby jejich posuzování snižovalo prostor pro subjektivitu.  

Hodnocení schopností a potenciálu zaměstnance je zaměřeno na jeho předpoklady 

k obtížnější činnosti, dalšímu rozvoji, či povýšení. Je podkladem pro plánování kariéry a 

nástupnictví. Úskalím při tomto hodnocení je vyšší stupeň subjektivity, neboť je založeno 

zevšeobecnění jeho předpokladů a mnohdy i na odhadu jeho možností do budoucna. [11]   

Cílem není pouze zhodnotit výkon zaměstnance, ale motivovat jej ke společnému 

definování pracovních cílů, k aktivnímu řešení problémů, které jsou spojené s jejich realizací 

a rozvojem individuálních schopností a dovedností. [5]   

  Hodnocení nemusí být prováděno pouze ze strany nadřízeného. Proto se hodnocení 

může odlišit osobou hodnotitele.  

Hodnocení zaměstnanců a jejich práce slouží ke shrnutí, rozboru a dokumentaci jejich 

výkonu, pracovního a sociálního chování. Tyto fakta jsou následně podklad pro podnikové 

odměňování, viz 4 kapitola. [11]   

3.2 Metody hodnocení 

Metody hodnocení zaměstnanců se mohou lišit předmětem hodnocení, hodnotícími 

nástroji i načasováním. 

Hodnocení zaměstnanců může mít podobu formálního a neformálního hodnocení. 

Formální hodnocení je uplatňováno periodicky, při zjišťování a posuzování pracovního 

výkonu zaměstnance za stanovené období. Při tomto hodnocení manažer informuje a probírá 

se zaměstnancem dosažený pracovní výkon, schopnosti, podmínky a motivaci. Je zpravidla 

uskutečňováno formou hodnotících rozhovorů. Hodnotící rozhovory jsou klíčovým prvkem 

rozvoje zaměstnanců. Hodnocení výkonnosti musí být spravedlivé a vyvážené. [10, 22]   

Průběžně při zkoumání a posuzování se pak uplatňuje neformální hodnocení, při kterém 

manažer vede a řídí zaměstnance k uskutečnění sjednané práce a dosahování pracovního 

výkonu. [10]   
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Metody hodnocení zaměstnanců se vztahují k jeho předmětu. Hodnocení probíhá na 

základě: 

 stanovených (dohodnutých) cílů, které slouží především k hodnocení výsledků práce; 

 trvaleji platných norem a standardů, které jsou založeny na srovnání závazných, 

většinou dlouhodoběji platných výkonových norem a standardů kvality s faktickým 

výkonem zaměstnance; 

 posuzovacích stupnic, slovních, číselných či grafických, jež slouží k posouzení 

schopností zaměstnanců a k hodnocení pracovního, sociálního, nebo řídícího 

chování; 

 kontrolních seznamů, které představují seznamy mnohdy řádově desítek činností, jež 

by měl zaměstnanec vykonávat.  

 kritických případů spočívajících ve sledování a evidenci důležitých pozitivních, či 

negativních případů, které se při pracovním výkonu určitého zaměstnance objevily. 

 assessment (development) center, kdy posuzovaný zaměstnanec či tým řeší 

případové studie, modelové úkoly a účastní se manažerských her; 

 personálního (manažerského) auditu, který představuje vnější zhodnocení pracovních 

postojů, schopností, zkušeností, motivace či potenciálu klíčových zaměstnanců 

organizace, zejména manažerů, je prováděn obvykle specializovanými poradci. [11]   

Podle časového hlediska je hodnocení uskutečňováno především pravidelně a průběžně, 

při ukončení projektů, v průběhu a před ukončením zkušební doby zaměstnanců.  

Průběžné hodnocení napomáhá k včasnému diagnostikování a řešení problémů, 

operativnímu vedení a usměrňování zaměstnanců, rozvoji dovedností a průběžné motivaci 

zaměstnanců. Jeho významem je předat zaměstnancům bezprostřední zpětnou vazbu, která je 

upozorňuje na správný či nesprávný výkon jejich práce. Průběžné hodnocení vyžaduje přesný 

systém sledování výkonu. Charakteristiky výkonu, které jsou sledovány, by měly odpovídat 

výkonovým cílům a pracovnímu chování, jež organizace očekává.  

Pravidelné hodnocení je určeno ke zhodnocení a dokumentaci výkonu za uplynulé 

období, vymezení výkonových i dalších individuálních cílů na budoucí prostředí. Je převážně 

formalizované. Má zadanou strukturu, která se týká jeho průběhu a závěrů. Četnost hodnocení 

je pololetní nebo roční, může dána tzv. kontrolními body. Ty jsou dány termíny splnění 

dohodnutých cílů. [11]    
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4 Odměňování 

Odměňování zaměstnanců je jednou z nejstarších a nejdůležitějších personálních 

činností, která přitahuje mimořádnou pozornost jak zaměstnanců, tak i vedení organizace. 

Jedná se o poměrně složitou a v některých případech ne zcela jasnou záležitost, na kterou se 

soustřeďují jak zaměstnanci, tak i jejich zaměstnavatelé. Odměňování pracovníků je 

v podniku vždy citlivou problematikou. Velmi často bývá záležitostí, která vyvolává spory. 

Změny v zaběhnutém, ať už ve špatném, či dobrém systému jsou vnímány se značnou 

pozorností, nedůvěrou a ostražitostí. [3, 7]   

Systém odměňování zastupuje pouze jeden z nástrojů řízení lidských zdrojů. Cílem 

odměňování je podporovat aplikaci strategií podniku a rozvoj podnikové kultury, ovlivňovat 

získávání a stabilizaci zaměstnanců, stimulovat je k pracovnímu výkonu a v neposlední řadě 

je motivovat ke vzdělávání a rozvoji. Před vytvořením systému odměňování je důležité, aby si 

podnik vyjasnil svou filosofii a strategii odměňování. Filosofie odměňování specifikuje, jaké 

mzdové postavení chce zaměstnavatel zaujmout v porovnání s konkurencí v oboru činnosti na 

trhu práce a jaké metody k tomu využije. [5]   

Odměňování je uskutečňováno pomocí finančních a nefinanční odměn. Finančními 

odměnami jsou mzda, plat, odměna z dohody a zákonem stanovené příplatky, dále pak 

bonusy, prémie a příplatky. Nefinanční odměny jsou zaměstnanecké výhody a dle 

modernějšího přístupu k odměnám i nehmotné odměny, ke kterým patří uznání, formální a 

neformální pochvaly, povýšení, odborný rozvoj, motivující pracovní úkoly a místa, udržování 

ideálních pracovních vztahů a podmínek, autonomie, rozmanitost a významnost práce, 

flexibilní pracovní režimy, dokonalejší ochrana a bezpečnost zdraví, lepší pracovní prostředí, 

partnerský styl vedení a přátelské vztahy na pracovišti. [3, 6, 7, 10, 12]   

Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (mzda naturální), které je 

poskytováno zaměstnavatelem zaměstnanci za jeho pracovní výkon. Odměna z dohody 

připadá pracovníkovi na základě dohody o provedení práce, či dohody o pracovní činnosti. 

[10]   

Formy mzdy přestavují rozdílné zásady a postup k jejímu stanovení. Aplikace, 

klasifikace a terminologie mzdových forem vyplývá z běžné praxe, není upravena právním 

předpisem. Zaměstnavatel má možnost aplikovat vlastní formy mzdy podle své strategie 
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odměňování. Musí ovšem respektovat a dodržovat zásady odměňování za práci, které 

stanovuje zákoník práce a jeho prováděcí předpisy.   

K používaným mzdovým formám patří časová a úkolová mzda, provize, prémie, osobní 

ohodnocení a podíl na výsledcích hospodaření.  

Časová mzda je základní a univerzální mzdovou formou, která je používána pro 

odměňování zaměstnanců v hlavních, řídících i pomocných procesech. Ve většině případů je 

uplatňována hodinová nebo měsíční mzda.   

Úkolová mzda je základní formou mzdy, která je používána při odměňování 

zaměstnanců ve výrobě. Mzda je vázána na výkon zaměstnance, který je určen plněním 

stanovené normy výkonu.  

Provize, prémie, osobní ohodnocení a podíl na výsledcích hospodaření jsou 

doplňkovými formami mzdy. [10]   

Odměny mohou zahrnovat ne zcela samozřejmé věci, či okolnosti, jako jsou např. 

přidělení kanceláře jistým způsobem vybavené, přiřazení na určité pracoviště, nebo přidělení 

zařízení, či stroje. Stále více se mezi odměny zařazuje vzdělávání poskytované podnikem. 

Mimo tyto více či méně hmatatelné odměny, jež kontroluje a o které podstatně rozhoduje 

organizace (jsou také nazývány vnější odměny), se vyšší pozornost soustřeďuje na tzv. vnitřní 

odměny. Ty nemají hmotný charakter a souvisejí se spokojeností zaměstnance s prací, 

s radostí, kterou mu práce poskytuje s příjemnými pocity, které mu práce přináší, když se 

může účastnit jistých úkolů, či aktivit, z pocitů úspěšnosti a užitečnosti, z neformálního 

ocenění okolí, dosahování cílů, kariéry a postavení. Odměny tohoto charakteru odpovídají 

osobnosti zaměstnance a jeho potřebami, postoji, hodnotami, zájmy a normami. Kromě forem 

peněžního odměňování se používají i nepeněžní formy. [7]   

Podle podoby jakou mohou odměny mít, jsou děleny na: 

 zájmové a podnětné pracovní úkoly, 

 veřejné uznání výkonu a dobré práce, 

 péče o vzdělání a rozvoj pracovníka, 

 péče o jednotlivá pracovní prostředí, 

 péče o zlepšování pracovních a mezilidských vztahů v podniku. [3]   
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S ohledem na tuto problematiku je v podniku nutná existence přijatelného, efektivního, 

spravedlivého a v neposlední řadě motivujícího systému odměňování, který by měl být 

akceptovatelný jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, čímž by měl napomáhat 

budování harmonických vztahů v organizaci. Systém by měl být schopen rozlišovat výkonné 

pracovníky od méně výkonných a mezi zaměstnanci s rozdílnou úrovní požadovaných 

kompetencí a mezi pracovníky s různou tržní hodnotou. [3]   

Účelem funkčního systému odměňování v podniku je: 

 odměňovat pracovníky podle hodnoty, kterou pro podnik vytvářejí; 

 odměňovat pracovníky podle toho, jak si jich podnik cenní a jak je na tomto základě 

chce ohodnotit, platit; 

  odměňovat správné věci, které vedou k tomu, aby bylo zřetelné, co je důležité 

z pohledu chování a výsledků; 

 napomáhat k dosahování a udržování si potřebných vysoce kvalifikovaných 

zaměstnanců; 

 motivovat pracovníky a získávat jejich angažovanost a oddanost; 

 utvářet kulturu vysokého výkonu. [3] 

Systém odměňování by měl splňovat následující cíle, které by měly vést k nevytváření 

konfliktů: 

 motivační, 

 spravedlivý, 

 transparentní. [3] 

Odměňování by mělo napomáhat motivaci zaměstnanců, což znamená, že by mělo být 

porovnatelné s odměnami, jež jsou nabízeny v jiných podnicích, podle trhu práce, a 

se snahou, kterou pracovník projevuje v průběhu své profesionální aktivity. Napomáhá jak při 

výběru zaměstnanců mezi různými nabídkami podniků, tak při jejich stabilizaci v podniku.  

Spravedlivost systému odměňování, by měla zaměstnanci dát pocit, že není vůči jiným 

zaměstnancům, kteří pracují na stejné úrovni a jsou stejně kompetentní, ve finanční nevýhodě 

a že je odměňován dle svých zásluh. Znamená to tedy, že jakékoli rozdíly v odměňování jsou 

zapříčiněny a zdůvodněny existujícími oprávněnými diferenciacemi.  
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Systém musí být postaven na známých procesech, které jsou pochopitelné všem 

zaměstnancům. Jednoduchost systému je důvodem, který umožňuje nejen jeho pochopení, ale 

pomáhá také podniku vyhnout se omylům.  

Podnik by měl použít vhodný a přiměřený systém odměňování, který zaměstnance 

v jejich jednání motivuje a za dobře vykonanou práci spravedlivě ohodnotí. Tento přístup 

vede k dosažení toho, aby zaměstnanci pracovali pro podnik co nejefektivněji a jak nejlépe 

umí. [3] 

Všeobecně, systém odměňování podniku tvoří: 

 strategie odměňování - určují, co organizace v dlouhodobém výhledu zamýšlí 

vykonávat v oblasti utváření realizace politiky, praxe, procesů a postupu 

odměňování, které podporují dosahování jejich podnikatelských záměrů; 

 politika odměňování – poskytuje vodítko pro rozhodování a nutné kroky; 

 praxe odměňování – popisuje sktruktury tříd a mzdových sazeb, nástroje jako jsou 

hodnocení práce a různé programy, do kterých patří zásluhové odměňování 

(odměňování, které se vztahuje k výkonu, schopnostem, přínosu, zkušenostem, či 

dovednostem), používané k realizaci politiky a strategie odměňování; 

 proces odměňování – tvoří metody realizace politiky a uskutečňování praktické 

stránky odměňování; 

 postupy odměňování – jsou užívány v zájmu zachování systému a k zabezpečení 

pružného a účinného fungování, také že bude za vynakládané peníze přinášet 

odpovídající hodnotu. [3] 

 Odměňování se věnuje strategiemi, politikou, procesy a postupy, které jsou potřebné 

k zabezpečení toho, aby byli pracovníci za to, čím přispívají podniku, dostatečné uznání a 

odměněni a to jak hmotnými, či nehmotnými formami.  

Systém odměňování by měl mít takovou koncepci, aby vyhovoval a odpovídal 

skutečným podmínkám organizace, potřebám jejím i jejích pracovníků. Důležitým 

požadavkem je, aby byl systém odměňování akceptován zaměstnanci. Proto je vhodné a 

důležité, aby se pracovníci podíleli na jeho utváření, aplikaci a fungování. Měl by se stát 

společným vlastnictvím a odpovědností vlastníka podniku, vedení a zaměstnanců. [3] 
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Účinnost systému odměňování pozoruje organizace splněním několika úkolů, mezi 

které patří: 

 získání a stabilizace pracovníků – organizace se snaží přivést do svého kolektivu 

kvalitní uchazeče o zaměstnání a podílet se na získání, formování a udržení takového 

personálu, který se svou kvalitou a strukturou podílí na dosažení hlavních cílů 

organizace; 

 individuální ochota k výkonu -  odměňování by mělo stabilizovat a motivovat 

zaměstnance, v první řadě ty, se kterými je spokojena. Zaměstnance, kteří mají jisté 

mezery, by měla motivovat k efektivnějším pracovním výkonům a výsledkům; 

 objem mezd jako náklad – konkurenceschopnost podniku stoupá s udržením 

celkového objemu mezd vzhledem k možnostem změny velikosti produkce, 

sortimentu, ceny, nahrazení práce kapitálem. Vyšší mzdové náklady než u 

konkurence, které nejsou kompenzovány vyšší kvalitou, vedou ke konkurenční 

nevýhodě; 

 spravedlnost – systém odměňování by měl být objektivní, férový a transparentní. 

Zaměstnanci porovnávají vlastní výdělek nejen s výdělky ostatních spolupracovníků, 

ale i s výdělkovými alternativami, které jim jsou poskytovány v souladu s jejich 

možnostmi a přáními na trhu práce; 

 soulad – odměňování musí být v souladu s právními normami, veřejnými zájmy, 

strategiemi a kulturou podniku; 

 fluktuace zaměstnanců – řízená odměna, které by měla být udržitelná v rozmezí od 3 

– 5% ročně. [3] 

4.1 Formy odměňování 

Organizace má k dispozici rozsáhlou škálu možností, jak odměňovat své pracovníky jak 

za jejich výkon, tak za to, že pro ni pracuje. Odměny mohou být odvíjeny od povahy 

vykonané práce a jejího významu, od odvedené práce, od výkonu pracovníka, jeho schopností 

či vzácnosti na trhu práce, nebo vyplývají z pracovního poměru. [11] 

Odměňování je podle různých hledisek děleno následujícím způsobem: 

 odměňování podle výkonu, 

 odměňování na základě hodnocení práce, 
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 odměňování podle schopností, 

 odměňování podle přínosu, 

 odměňování podle dovedností, 

 odměňování podle délky zaměstnání. [11] 

4.1.1 Odměňování podle výkonu 

Výkonové odměňování váže část mzdy zaměstnance na jeho osobní výkon, výkon 

skupiny nebo organizace.  

Pro odměňování podle výkonu je podstatné, že požadavky na výkon zaměstnanců jsou 

definovány předem, jsou jim známé a jasné. Hodnocení je postaveno na objektivně 

měřitelných kritériích. Požadavky na výkon mohou být vztaženy jak na pracovní výsledky, 

zásady pracovního chování, tak i na dodržování určitých standardů kvality 

Za výkonové odměňování nelze považovat situaci, kdy výkonová část mzdy je předem 

zaručena a zaměstnanci ji chápou jako nárokovou. Dále za výkonovou odměnu není možno 

pokládat situaci, ve které zaměstnanci nemohou sami podstatně ovlivnit splnění výkonových 

cílů.  

Výkonové odměňování je vztahováno na osobní výkon zaměstnance, výkon skupiny 

zaměstnanců, nebo celé organizace. [11] 

4.1.2 Odměňování podle schopností 

Odměňování podle schopností, které ve větší míře přihlíží k osobním schopnostem 

zaměstnanců, je vhodnější aplikovat v situacích, ve kterých podnik vyžaduje spolupráci a 

častou zastupitelnost zaměstnanců, práce v podniku přináší rozsáhlou možnost učit se a 

dosáhnout nových schopností, dále v případech, že se často mění technologie nebo struktura 

podniku, vzestupná mobilita zaměstnanců je omezená a podnik čelí značným nákladům na 

fluktuaci pracovníků.  

Předpokladem pro použití této metody odměňování je objektivní hodnocení 

individuálních schopností, ke kterému je používána matice schopností, která uvádí nejen 

schopnosti vyžadovaných prací, ale i jejich stupně. K určení schopností, jejich stupňů je 

efektivní použít popisy činností, jež zaměstnanec zvládá a může je vykonávat samostatně, 

nebo bez trvalého dozoru. [11] 
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4.1.3 Odměňování podle přínosu 

Odměňování podle přínosu je postaveno nejen na posuzování výsledků práce 

zaměstnance, ale také na tom, co do práce vnáší ve formě odborných schopností a úrovně 

schopností chování. Toto odměňování se soustřeďuje na to, k čemu a proč lidé v podniku 

jsou, tj. aby pomocí svých dovedností a úsilím podíleli na dosahování cílů svého podniku 

nebo týmu. [2] 

4.1.4 Odměňování podle dovedností 

Tato forma odměňování umožňuje zaměstnancům přímou vazbu mezi dovednostmi a 

zvyšováním jejich peněžité odměny, které získávají a efektivně využívají. Soustřeďuje se na 

to, za které dovednosti je podnik ochoten zaplatit a co musejí dělat zaměstnanci, aby je 

vyjadřovali. Odměňování podle dovedností je založeno ve větší míře na lidech než na pracích, 

nebo pracovních místech. Odměny jsou vztahovány ke schopnostem zaměstnance uplatnit pro 

rozdílné práce nebo úkoly širší škálu, či vyšší úroveň dovedností. [2] 

4.1.5 Odměňování podle délky zaměstnání 

Odměňování podle délky, či doby zaměstnání určuje pevná zvýšení mzdy, nejčastěji 

každoročně přiznává zaměstnancům na základě stálého zaměstnání a to buď na jednom 

pracovním místě, či v jednom stupni mzdové bodové stupnice. Z pohledu diskriminace věku 

se je povoleno odměňovat délku zaměstnání maximálně ve výši pěti let. [2] 

4.2 Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnanecké výhody (benefity), jsou popsány v samostatné podkapitole, neboť slouží 

jako podklad pro praktickou část této práce.  

Zaměstnanecké benefity hrají důležitou roli v životě zaměstnanců i jejich rodin. Z 

tohoto důvodu je možné, že nabízené výhody začínají být rozhodujícím faktorem pro výběr 

potenciálního zaměstnavatele. [23] 

Zaměstnanecké výhody jsou dodatečná peněžitá plnění, či plnění peněžité hodnoty, 

které zvýhodňují zaměstnance, zvyšují atraktivitu zaměstnání a vylepšují pověst 

zaměstnavatele. Zaměstnancům jsou poskytovány rozmanité výhody, které lze třídit podle 

různých hledisek.  
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Nejčastěji jsou zaměstnanecké výhody děleny následujícím způsobem: 

 výhody, které souvisejí s prací (nápoje, stravenky či dotované stravování, ubytování, 

doprava, parkování na parkovištích zaměstnavatele, delší dovolená, krátké pátky, 

vzdělávání, studijní volno, výhodnější prodej podnikových produktů, pracovní oděv, 

apod.); 

 výhody sociální povahy (podnikové půjčky, důchodové a sociální pojištění, 

nadstandardní zdravotní péče, péče o děti, finanční výpomoci apod.); 

o výhody, které zlepšují využívání volného času (sportovní a kulturní aktivity, 

nabídka nebo dotování zájezdů či rekreací pro pracovníky a jejich rodinné 

příslušníky); 

 výhody spojené s postavením v organizaci (podnikový byt, služební automobil, 

nadstandardní vybavení kanceláře, mobilní telefon, notebook, internetové připojení 

z domova, příspěvek na reprezentaci, apod.). [3,10, 21] 

Z pohledu daňových dopadů jsou benefity děleny takto: 

 osvobozené od daně z příjmu ze závislé činnosti a to na straně zaměstnance; 

 podléhající zdanění jak daní z příjmů ze závislé činnosti, tak i superhrubé mzdy na 

straně pracovníka; 

 zahrnované do daňových nákladů, či výdajů na straně zaměstnavatele; 

 zahrnované do nedaňových výdajů, či nákladů na straně zaměstnavatele; 

 zahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance pro výpočet pojistného na 

sociální a zdravotní pojištění; 

 nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance pro výpočet pojistného na 

sociální a zdravotní pojištění. [3] 

Zaměstnanecké výhody mohou být aplikovány dvěma způsoby a to plošně, kdy jsou 

benefity poskytovány všem zaměstnancům, bez ohledu na nějaké omezení, či rozdíly a 

flexibilně, pomocí Cafeteria systému, kdy si zaměstnanec zvolí individuálně výhody. 

4.2.1 Analýza trendů a nejpoužívanějších zaměstnaneckých výhod v podnicích 

Součástí podkapitoly zaměstnanecké výhody je uvedení analýzy nejpoužívanějších 

zaměstnaneckých výhod. Podnětem pro zařazení této kapitoly je vývoj, změna skladby 

benefitů a preferencí zaměstnanců.  
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Zaměstnavatelé v České republice jsou v oblasti benefitů konzervativní a dávají 

přednost stávajícím a zavedeným nástrojů. Přesto začínají vnímat fakt, že výkonným a 

efektivním zaměstnancem může být pouze ten, který má čas na soukromý život a péči o své 

zdraví. Proto se čím dál častěji využívají benefity, které zajišťují stabilitu mezi prací a 

soukromým životem a také podporují dobrý zdravotní životní styl.  

Mnoho zaměstnavatelů zdůrazňuje kreativní přístup, pomocí netradičního pracovního 

prostředí, nebo odpočinkových zón podporujících neformální komunikaci ve společnosti. 

Další možnost je odreagovat se a najít nové postoje k řešení starých problémů 

dobrovolnickými pracemi, v pracovní době. 

Nejvýznamnějším trendem je podpora svobodné volby zaměstnance v pružném 

Cafeteria systému odměňování, či pomocí multifunkčních poukázek benefitů bez přístupu 

k počítači.  

V průběhu času se potřeby zaměstnanců mění v souvislosti s jejich věkem, pohlavím a 

zálibách. Zaměstnavatelé proto používají všechny možnosti, které jim vyplývají ze zákoníku 

práce, a poskytují velké množství benefitů v různých hodnotách, či podobách. Forma i částka 

často rozhodují o tom, jestli bude daný benefit podléhat odvodům ze strany zaměstnance a zda 

jej může zaměstnavatel zahrnout do svých nákladů.  

Z hlediska daní, sociálního a zdravotního pojištění je při sestavování programu 

zaměstnaneckých výhod důležité zvážit veškeré varianty a možnosti tak, aby byl pro 

zaměstnance zajímavý a pro zaměstnavatele z pohledu nákladů efektivní. Je také důležité, aby 

byl jednoduše přizpůsobitelný změnám v legislativě. Narůstá tedy obliba elektronických 

programů, které bez problémů splňují uvedené nároky, protože jsou modifikovatelné 

potřebám zaměstnavatele. Jejich výhodou je také to, že šetří čas potřebný pro správu aktuální 

nabídky výhod, jejich objednávání, sestavování, logistiku, fakturaci a reporting. [24] 

Pravidelná studie pojišťovny ING a Svazu průmyslu a dopravy, přinesla výsledky 

nejpoužívanějších zaměstnaneckých výhod za roky 2010 – 2013, které jsou zpracovány na 

obrázku č. 3, který graficky znázorňuje, jak velké procento podniků využívá konkrétních 

zaměstnaneckých výhod, které jsou mezi zaměstnavateli nejvyužívanějšími. [14] 
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Obrázek č. 3 – Nejpoužívanější zaměstnanecké výhody v podnicích v letech 2010 – 2013 [13] 

4.3 Cafeteria systém odměňování 

Cafeteria systém, nebo též volitelný systém, umožňuje jednotlivým pracovníkům 

využívat zaměstnanecké benefity podle osobních preferencí, individuálních potřeb, které 

souvisí s pohlavím, věkem, rodinným stavem apod. [10] 

Podniky ve většině případů nabízejí širokou škálu zaměstnaneckých výhod. Některé 

z nich poskytují svým pracovníkům možnost výběru těchto výhod do tzv. „balíčku“, který je 

pro ně z pohledu jejich potřeb a momentální situace co nejvýhodnější. V takovémto případě 

mluvíme o tzv. Cafeteria systému, což je soustava volitelných částí zaměstnaneckých výhod, 

podle výše objemů bodů či virtuálních peněz, které jsou zaměstnanci přiřazeny pomocí bodů, 

a ten za určité období čerpá výhody dle svých přání. [3] 
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Mezi výhody Caferetia systému patří: 

 flexibilita – průběžná obměna potřeb pracovníků; 

 transparentnost, informovanost – jsou stanovena jasná pravidla; 

 spravedlnost – pracovník má svůj účet, který si obhospodařuje; 

 konkurenční výhoda – ne všechny podniky využívají tento systém; 

 svobodná volba – zaměstnanec si může sám navolit výhody; 

 zvýšení spokojenosti a loajality. [3] 

K nevýhodám Cafeteria systému řadíme: 

 intenzivní komunikaci; 

 náročná administrativa a nákladná aplikace do systému odměňování; 

 pravidelná a nekončící aktualizace potřeb zaměstnanců. [3] 

Cafeteria systém odměňování je poskytován třemi variantami, a to [3]: 

 systém bufetu, který je znázorněný na obrázku č. 4, kdy jsou zaměstnanecké 

výhody vybírány pracovníky do výše jejich bodového účtu; 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 – Systém bufetu [3] 

 systém jádra (viz obrázek č. 5), kde je pevně určeno jádro zaměstnaneckých 

výhod pro všechny pracovníky a zbylé benefity jsou poskytovány nabídkou. 

 

 

                               

 

                                                                                                                                                                                                        

Obrázek č. 5 – Systém jádra [3] 
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 systém bloků, který je vyjádřen obrázkem č. 6, pro který jsou stanoveny 

kategorie pracovníků, podle různých hledisek, ať už podle pohlaví či věku, 

k nimž jsou definovány nabídky benefitů.   

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6 – Systém bloků [3] 

Studie Sodexo, která byla realizována agenturou Millward Brown (2012), doložila 

informace o tom, že: 

 pouze 5% dotazovaných společností již využívá Cafeteria systém; 

 30% společností se chystá Cafeteria systém zavést v průběhu let 2013 – 2014; 

[24] 
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5 Hodnocení a odměňování v Podniku 

5.1 Hodnocení 

Podnikové hodnocení je pro kategorii D (dělník) a THP (technickohospodářský 

pracovník) rozdílné povahou, časovým intervalem, za který se hodnocení provádí a také výší 

výkonové odměny. Dělníci jsou hodnoceni za měřitelný výkon, či dodržování požadavků, viz 

dále v kapitole. Technickohospodářští pracovníci jsou hodnoceni na základě bodového 

formuláře (viz příloha č. 1). 

5.1.1 Hodnocení dělníků 

Hodnocení zaměstnanců kategorie D se provádí 1 x měsíčně. Hodnocení je provázáno s 

výplatou výkonové odměny, která je ve výši 20 nebo 30 % tarifní mzdy.  

Výkonové odměňování váže část mzdy zaměstnance odměňování na jeho osobní výkon, 

kterým může být dosažení určitých výsledků, ale i dodržování určitých požadavků a 

standardů, zásad pracovního chování a kvality práce nebo výkon pracovní skupiny. Výkonové 

odměňování a jeho hodnocení se opírá o objektivně měřitelné a zaměstnanci známá (předem 

vysvětlená) kritéria. Cílem výkonového odměňování je vázat výkonovou odměnu na výsledky 

práce a docílit spravedlivost odměňování. Výkonová odměna slouží k motivaci 

nadstandardních výkonů či stanovení uznání za jejich dodržování. 

Hodnocení sleduje několik kritérií, kterými jsou: 

 Kritérium I - Hodnotí se kvalita, spolehlivost a kvalita výsledků vykonané práce, 

bezchybnost pracovních výsledků, dosahovaná jakost práce bez výkyvů a změn do 

výše 40 % z celkové výše výkonové odměny pro dané tarifní pásmo tarifního 

stupně. 

 Kritérium II - Hodnotí se produktivita práce, pracovní výkonnost a výsledky práce 

do výše 40 % z celkové výše výkonové odměny pro dané tarifní pásmo tarifního 

stupně. 

 Kritérium III - Hodnotí se pracovní kázeň, dodržování povinností vyplývajících z 

právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci do výše 20 % z celkové výše 

výkonové odměny pro dané tarifní pásmo tarifního stupně. 
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5.1.2 Hodnocení technickohospodářských pracovníků 

Hodnocení zaměstnanců kategorie TH se provádí v periodě 1 x nebo 2 x ročně. 1 x 

ročně u liniových zaměstnanců, 2 x ročně u vedoucích zaměstnanců. Hodnocení stanovuje, že 

při dosažení 100 – 90 bodů je zaměstnanec ohodnocen odměnou ve výší 110 %, při 89 – 75 

bodů je odměněn 80 %, při 74 – 60 bodů mu náleží odměna 50 % a při nižším bodovém 

hodnocení nedosahuje na odměnu, činí tedy 0%. 

Hodnocení zaměstnanců vede ke splnění následujících cílů: 

 objektivně zjisti současnou úroveň pracovního výkonu zaměstnanců; 

 umožnit zaměstnancům zlepšit jejich výkon; 

 zhodnotit perspektivy pracovního postupu; 

 vytvořit základnu pro diferencované odměňování zaměstnanců podle přispění k 

dosažení cílů firmy; 

 poznat důvody nespokojenosti zaměstnanců; 

 zvýšit pracovní motivaci; 

 vytvořit podmínky pro lepší spolupráci mezi nadřízeným vedoucím a podřízeným 

zaměstnancem na základě periodických setkání a diskusí k pracovní problematice; 

 stanovit základní záměry v osobním rozvoji a odborné kariéře zaměstnanců na 

základě dosažených výsledků; 

 rozpoznat potenciál (rezervy a hranice) pracovního výkonu zaměstnanců; 

 vytipování personálních záloh; 

 vytvořit podklady pro ostatní personální činnosti v a.s. (plánování, výběr, 

rozmisťování, vzdělávání zaměstnanců, odměňování apod.); 

 naplánovat vzdělávací a výcvikové kurzy pro zaměstnance; 

 vyslovit uznání a poděkování za vykonanou práci; 

Hodnocení zaměstnanců je provázáno s výplatou pohyblivé složky mzdy. Váha tohoto 

ukazatele činí 20 % z pohyblivé složky mzdy. Zaměstnanec může být hodnocen až na 110 % 

plnění.  

5.2 Odměňování 

Zaměstnanci jsou za svou vykonanou práci odměňování peněžitým plněním, mzdou, 

která je pro kategorii TH (technickohospodářské) zaměstnance stanovena tarifně měsíční 
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sazbou zaručené mzdy a čtvrtletní výkonnostní odměnou a pro kategorii D (dělník) 

pravidelnou hodinovou sazbou zaručené mzdy a výkonnostní odměnou. 

Zaměstnanec je za práci kompenzován těmito formami: 

 mzdou, 

 výkonovou odměnou, 

 příplatky, 

 zaměstnaneckými výhodami. 

V podnikovém odměňování je využíváno těchto forem mzdy: 

 časová mzda,  

 úkolová mzda,  

 stálá mzda, 

 pobídková složka mzdy.  

Zaměstnanci jsou zařazeni do sedmi tarifních stupňů. Z následující tabulky č. 1 jsou 

zřejmé tarifní stupně a jejich peněžitá hodnota. Průměrná měsíční mzda odpovídá 21 588 Kč. 

Tabulka č. 1 - Tarifní stupně 

Tarifní stupeň Základní mzda 

4 8 700 až 11 700 

5 9 400 až 13 900 

6 10 600 až 16 100 

7 12 100 až 19 100 

8 13 300 až 22 300 

9 15 000 až 27 000 

10 16 700 až 33 000 

 

V podniku výkonové odměňování váže část mzdy na osobní výkon zaměstnance, 

kterého dosáhne buď dosažením určitých výsledků, či dodržováním specifikovaných 

požadavků, zásad pracovního chování, standardů, kvality práce nebo výkonem pracovní 

skupiny. Hodnocení je podloženo měřitelnými a zaměstnanci předem známými kritérii. Cílem 

tohoto odměňování je vázat výsledky práce na výkonovou odměnu a dosáhnout spravedlivosti 



 

 

35 

 

odměňování. Výkonová odměna působí k motivaci či vyslovení uznání za dosažení vyšších 

výkonů. 

Dále je mzda tvořena příplatky: 

 za práci přesčas, 

 za noční práci, 

 za práci v odpolední směně,  

 za práci ve ztíženém pracovním prostředí, 

 za rizikové zařazení, 

 za zaškolování a zaučování,  

 za práci vedoucího týmu,  

 za práci v nepřetržitém provozu. 

Dle potřeb diplomové práce jsem poskytované zaměstnanecké výhody rozdělila na 

finanční a nefinanční. K finančním jsou zařazeny: odměna za pracovní výročí, odměna při 

dovršení 50 let věku, odměna při odchodu do důchodu, odměna za poskytnutí účinné pomoci. 

Tyto finanční výhody nepodléhají navrhovanému systému. Zaměstnancům jsou poskytovány 

nefinanční odměny ve formě příspěvku na penzijní připojištění, příspěvku na soukromé 

životní pojištění, stravování či stravenek, příspěvků na kulturní, rekreační a sportovní 

činnosti, příspěvku pro děti, výhodného mobilního tarifu, dodatkové dovolené.  

Zaměstnanecké výhody jsou poskytovány všem zaměstnancům stejnou měrou. Podnik 

tedy využívá plošného systému benefitů. Některé benefity jsou omezeny celkovými financemi 

na ně uvolněnými. Takovéto benefity mohou využívat všichni zaměstnanci, ale pouze do 

doby, než vyčerpají limit na ně stanovený. 
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6 Průzkum mezi Podnikovými zaměstnanci 

Pro potřeby této diplomové práce bylo za podpory personálního útvaru v Podniku 

provedeno písemné dotazníkové šetření. Tato forma získávání informací byla zcela anonymní, 

finanční i časově méně náročná, než při osobním dotazování. Přesto je její vypovídací 

schopnost dostačující a je finančně nenáročná. Výsledky tohoto šetření vedly k vyjádření 

postojů, pocitů a názorů zaměstnanců na odměňování v Podniku a dále vypovídají o 

preferencích a potřebách zaměstnanců.  

Výstupem šetření je zpráva obsahující vyhodnocení současné situace odměňování 

z pohledu zaměstnanců a doporučení změny pro personální útvar.  

6.1 Charakteristika dotazníku a průběh šetření 

Dotazníky byly distribuovány do jedné divize Podniku s počtem zaměstnanců 503, která 

je výrobními činnostmi jeho průřezem. Šíření dotazníků proběhlo během jednoho až dvou 

pracovních dnů, což vyplynulo z počtu zaměstnanců a pracovních směn. Zaměstnanci měli 

pro vyplnění stanovenu dobu tří týdnů, proto aby neměli pocit časového nátlaku. Po skončení 

doby šetření byly hromadně dotazníky dopraveny personálnímu útvaru a pak autorce.

 Návratnost byla 288 dotazníků, což odpovídá 57, 26 %. Myslím si, že je to dobrá 

zpětná vazba s přihlédnutím na počet zaměstnanců na řádné, nemocenské, či mateřské 

dovolené a jejich pracovní vytížení.  

 Dotazník (viz příloha č. 3) je složen z 20 otázek, které jsou rozděleny na 3 části a to 

úvod, základní informace a dotazová část. V úvodní části jsou zaměstnanci seznámeni 

s osobou autorky, důvodem dotazníkového šetření a instrukcemi k jeho vyplnění.    

Druhá část obsahující 8 uzavřených otázek se dotazuje na základní informace, jako jsou 

pracovní pozice, pohlaví, věk, nejvyšší dosažné vzdělání, délka pracovního poměru u 

zaměstnavatele, jak je vnímáno odměňování, zda zaměstnanci pociťují s vyšším výkonem, 

vyšší odměnu a naopak snížení odměny při snížení výkonu. 

Třetí dotazová část byla zaměřena na zaměstnanecké výhody. Obsahovala 12 otázek a to 8 

uzavřených, 2 otevřené, do kterých měli zaměstnanci možnost zapsat benefity, které používají 

a které nové by uvítali, a 2 bodové, ve kterých bylo nutno bodově ohodnotit odpovědi, jež 

jsou v Podniku aplikovány a které by zaměstnanci uvítali. 
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6.2 Vyhodnocení šetření 

Odpovědi šetření byly vyhodnocovány metodou absolutních četností a jejich 

procentním zastoupením. Tabulkové a grafické zpracování výstupů dotazníků je součástí 

přílohy č. 3. Pro přehlednost jsou výstupy zpracovány v grafické podobě pomocí výsečových 

grafů.  

6.2.1 Základní informace 

 Pro zjištění základních informací o dotazovaných bylo položeno 8 otázek, které 

vypovídaly o jejich pracovní pozici, pohlaví, věku, nejvyšším dosaženém vzdělání, délce 

jejich pracovního poměru, jež jsou součástí následující tabulky. Dále posloužily k určení, jak 

zaměstnanci vnímají odměňování na pracovišti, jak vnímají zvýšení, či snížení pracovního 

výkonu. 

Tabulka č. 2 - Struktura dotazovaných   

 Pozice Pohlaví Věk  

 THP D muž žena 18-25 26-30 31-40 41-50 51 < nevyplněno  Celkem 

Počet 29 259 103 185 29 47 93 60 58 1 288 

Podíl v 

(%) 
10,07 89,93 35,76 64,24 10,07 16,32 32,29 20,83 20,14 0,35 100 

 

Z odpovědí a tabulky č. 2 je zřejmé, že dotazování se účastnilo 10,07 % 

technickohospodářských pracovníků, 89,93 % dělníků a dělnic.  Ve vzorku respondentů bylo 

35,76 % mužů a 64,24 % žen, jejich věkové rozpětí bylo rozsáhlé, největší podíl 32,29%  

měla věková skupina 31 – 40 let a nejmenší podíl 10,07% byl zastoupen věkem 18 – 25 let. 

Další informace, která z šetření vyplynula, byla vzdělanostní složení dotazovaných 

zaměstnanců. Nejvíce 59,72 % dotazovaných je vyučeno bez maturity.  Zajímavostí je, že 

základního vzdělání dosáhlo 6,6 % a 4,51 % je vysokoškolsky vzdělaných v bakalářském, 

magisterském a vyšším stupni. 

Z šetření bylo zjištěno, že 61,46 %, tedy největší procento dotazovaných zaměstnanců, 

je v pracovním poměru s Podnikem v rozmezí 2 – 10 let. Nejméně respondentů 2,77 % pro 

Podnik pracuje v období do 1 roku.  
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 Z následujícího obrázku č. 7 je zřetelné, že odměňování v Podniku je vnímáno dvěma 

hlavními skupinami, které jsou zastoupeny přibližně 34 %, jako spíše spravedlivé a spíše 

nespravedlivé. K této otázce se nevyjádřilo 3,13 % dotazovaných. 

Obrázek č. 7 – Odpověď na otázku: „Jak vnímáte odměňování na Vašem pracovišti?“ 

Zajímavé zjištění (viz obrázek č. 8) vyplývající z odpovědí bylo, že pouze 14,58 % 

respondentů pociťuje zvýšení odměny při vyšším výkonu, či práci nad rámec pracovní pozice. 

Tento fakt nepociťuje 84,38 % dotazovaných a 1,04 % se k této otázce nevyjádřilo. Zde může 

vyvstat rozpor mezi tím, zda jsou zaměstnanci odměňováni podle výkonu, nebo zda jsou 

schopni svůj výkon ovlivnit. 

 

Obrázek č. 8 - Odpověď na otázku: „Pociťujete zvýšení odměny?“ 

Snížení odměny při nižším výkonu, či za nekvalitní práci, vnímají respondenti 

přibližně stejnou měrou, jak je viditelné z obrázku č. 9. Snížení pociťuje 55,56 % a 43,40 % 

toto snížení nepociťuje.  
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Obrázek č. 9 - Odpověď na otázku: „Pociťujete snížení odměny?“ 

6.2.2 Dotazová část 

Dotazová část šetření, byla zaměřena na poskytování zaměstnaneckých výhod, byla 

postavena ze 12 otázek a to uzavřených, otevřených a dvou bodovaných, kde respondenti 

museli doplnit bodové hodnoty k benefitům. 

Ze šetření vyplynulo, že 88,89 % dotazovaných má povědomí o tom co je to 

zaměstnanecký benefit a 10,76 % ho nemá. Je možno usoudit, že ti kteří toto povědomí 

nemají, nemusí být schopni je adekvátně posoudit, mohou je považovat za určitou 

samozřejmost.  

Zaměstnanecké výhody jsou při výběru pracovního místa důležité pro 66,32 % 

respondentů. Naopak pro 30,21 % nejsou benefity pro výběr podstatné. Dva dotazovaní 

nebyli schopni posoudit důležitost benefitů při výběru zaměstnání. 

Z grafického znázornění obrázku č. 10, je zřejmé, že 69,44 % dotazovaných využívá 

poskytované zaměstnanecké benefity, jeden respondent si není jist jejich využíváním a 

26,04% si je jistá o jejich nevyužívání. 

                                               

Obrázek č. 10 – Odpověď na otázku: „Využíváte poskytované zaměstnanecké benefity?“ 
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Následující tabulka č. 3 podává informace o tom, jak motivují jednotlivé typy odměn 

zaměstnance, jak jsou pro ně důležité. 

Tabulka č. 3 – Důležitost odměn pro motivaci zaměstnanců 

 Velmi 

důležité 

Méně 

důležité 

Spíše 

nedůležité 

Nedůležité Nevyplněno Celkem 

(%) 

Mzda 
98,61 % 0,69 %   0,69% 

99,99 

Zaměstnanecké benefity 39,58 % 

 

 

 

 

47,57 % 4,17 % 2,08 % 6,7 % 
100 

Pracovní podmínky 
80,90 % 11,11 % 

 

 

0,35 % 7,64 % 
100 

Pracovní kolektiv 
72,57 % 19,10 % 1,74 % 1,04 % 5,56 % 

100,01 

Pochvala od nadřízeného 
47,82 % 26,39 % 7,63 % 9,38 % 8,68 % 

99,99 

 

Zaměstnanecké priority se z pohledu forem odměňování různí. Pro sestavení pořadí 

těchto priorit jsem využila průměrných bodových hodnot, které jim zaměstnanci přiřazovali (1 

bod znamenal největší prioritu a 17 bodů pak prioritu nejmenší). Výsledky jsem uvedla do 

tabulky č. 4. 

Tabulka č. 4 – Sestavení pořadí forem odměňování podle priorit zaměstnanců 

Forma odměňování Celková 

počet bodů 

Počet 

hodnotících 

Průměrná 

hodnota 

Pořadí 

Mzda 245 195 1,256 1 

Příspěvek na penzijní připojištění 851 176 4,835 2 

Příspěvek na soukromé sociální pojištění 745 131 5,687 4 

Výhody tarifu u mobilního operátora 906 133 6,812 7 

Příspěvek na sportovní činnosti 1010 116 8,707 11 

Příspěvek na rekreační činnosti 1076 124 8,677 10 

Příspěvek na kulturní činnosti 1040 95 10,947 15 

Příspěvek dětem na kulturní a společenskou 

činnost 

960 109 8,807 12 
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Závodní stravování, nebo poskytování stravenek 853 166 5,139 3 

Pochvala od nadřízeného 1017 103 9,874 14 

Veřejné uznání výsledků nejlepších pracovníků 1150 93 12,366 17 

Rozvoj kvalifikace 804 104 7,731 8 

Pocit sociální jistoty 773 100 7,89 9 

Možnost pracovního postupu 798 118 6,551 6 

Obohacování obsahu práce o kreativní prvky 1006 88 11,432 16 

Vytváření pozitivního klimatu v mezilidských 

vztazích 

867 94 9,223 13 

Příjemné pracovní prostředí, zázemí 613 97 6,32 5 

 

Pořadí bylo sestaveno z průměrných hodnot, proto mohu tvrdit, že má charakter 

přibližující skutečnost. Bodové hodnoty jednotlivých respondentů byly ve velké míře odlišné. 

Kromě výhod z předcházející otázky zaměstnanci uvedli, že využívají tyto benefity: 

automobil, ochranu a práva zaměstnanců, pojištění zodpovědnosti, mobilní telefon, týden 

dodatkové dovolené.  

Šetření vypovědělo také o tom, jak jsou zaměstnanci spokojeni s nastavením benefitů u 

svého zaměstnavatele. Výsledky jsou zaznamenány graficky v obrázku č. 11, který vypovídá 

o tom, že 63,89 % respondentů je a 31,25% není spokojeno. K otázce se jich 4,86% 

nevyjádřilo.  

                                                                      

Obrázek č. 11 – Spokojenost s poskytovanými benefity, tak jak jsou nastaveny 

 

63,89% 

31,25% 

4,86% 

Ano

Ne

Nevyplněno
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Přestože jsou zaměstnanci informováni z větší škály zdrojů (viz tabulka č. 5), kterými 

jsou nadřízení, spolupracovníci, kolektivní smlouva, intranet a jiné zdroje, jejich 

informovanost není zcela dostačující. Tento fakt je zřejmý z grafického vyjádření na obrázku 

č. 12, kde  27,43% dotazovaných vnímá informovanost jako nedostatečnou, pro 69,09 % je 

naopak dostačující. Jeden respondent byl nespokojený s informovaností a sám se informoval 

samostudiem firemní kultury. 

Tabulka č. 5 – Odpověď na otázku: „Jste dostatečně informováni o zaměstnaneckých 

benefitech?“ 

  Počet Podíl (%) 

Ano z jednoho zdroje 

Od nadřízených 21 7,29 

Od spolupracovníků 24 8,33 

Z kolektivní smlouvy 70 24,31 

Z intranetu 2 0,69 

Z jiných 1 0,35 

 118 40,97 

Ano z více zdrojů  57 19,79 

Ano neuvedeno z jakých zdrojů  24 8,33 

Neinformováni   79 27,43 

Neuvedeno   10 3,47 

Celkem  288 99,99 

 

 

Obrázek č. 12 – Informovanost o benefitech 

S návazností na předchozí zjištění je zajímavé, že  31,25% není spokojeno 

s poskytovanými benefity, tak jak jsou nastaveny a následně 28,82 % není dostatečně o 

benefitech informováno. Je zde zřejmá kontinuita. Pro názornost a přiblížení uvádím některá 

67,71% 

28,82% 

3,47% 

Ano

Ne

Nevyplněno
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zajímavá data: 29 dotazovaných zaměstnanců je o poskytovaných benefitech nedostatečně 

informováno, ale jsou s jejich nastavením spokojeni; 48 dotazovaných není o benefitech 

dostatečně informováno a nejsou spokojeni s jejich poskytováním. Je možné, že i fakt 

nevyužívání benefitů, které je aplikováno 26,04 % respondentů, může mít spojitost 

s informovaností a spokojeností. 

Do šetření byla zahrnuta otázka, jež vypovídala o preferencích nově zařazených 

benefitů mezi zaměstnanci. Ti měli za úkol přiřadit ke každému uvedenému benefitu číselnou 

hodnotu, kdy 1 znamenala nejvyšší prioritu a 6 prioritu nejnižší. Pořadí, které je k benefitům 

přiřazeno v tabulce č. 6, je stanoveno podle průměrných bodových hodnot jednotlivých 

výhod. 

Tabulka č. 6 – Pořadí nových benefitů podle priorit 

 

Zaměstnanecká výhoda 

Celková 

přidělená 

hodnota 

Počet 

bodujících 

Průměrná 

hodnota 

Pořadí 

Jisté parkovací místo 659 203 3,25 3 

Sick – day: 2-3 dny volna, bez lékařského potvrzení 484 230 2,10 1 

Poskytnutí krátkodobé půjčky 731 211 3,47 4 

Příspěvek na dopravu 534 230 2,32 2 

Jednorázový příspěvek za darování krve 845 195 4,33 6 

Zvelebení společných prostor 773 216 3,58 5 

 

Součástí této otázky byl i prostor proto, aby zaměstnanci napsali, jakým způsobem by si 

přáli zvelebit společné prostory. Uváděnými odpověďmi pro zvelebení, či zpříjemnění byly: 

vymalování, modernizace zařízení, vybavení (automat na kávu, bagety, atd.), spotřebiče 

(varná konvice, rádio, lednice, mikrovlnná trouba), výpočetní technika odpovídající 

požadavkům na pracovní místo, rekonstrukce kanceláře a zasedací místnosti (nový nábytek, 

koberec a kancelářské židle, které byly nejvíce zmiňovány), oddělit prostor pro odpočinek, 

vytvoření kuchyňky, rekonstrukce svačinového koutu (vymalování, pořádný úklid, lavice s 

opěradlem), svačinový kout blíže pracovišti, pořádné šatny. Klid a soukromí je pro 

zaměstnance, také důležité. 
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Firemní školka patří v poslední době k benefitům, které jsou mezi zaměstnanci 

žádány. V tomto šetření by využilo firemní školku 39,58 % dotazovaných a 56,25% by ji 

nevyužilo. Otázku nevyplnilo 4,17 %. Myslím, že k tomuto výsledku přispěl fakt, že celkem 

40,97% dotazovaných bylo ve věku 41 a více let. 

Otázka vlastního návrhu benefitů byla otevřená. Neodpovědělo na ni 86,11% 

dotazovaných a 13,89 % vyplnilo jaké další benefity by uvítali. Mezi odpověďmi byly: 

polstrované židle, automat na kávu, automat na nápoje, klimatizace v letním počasí, příspěvek 

na dovolenou, 13. plat, permanentky na bazén, příspěvek pro děti, odměny za přesčasy, více 

zeleně na pracovišti, více motivovat zaměstnance. 

Poslední otázka se dotazovala zaměstnanců, zda by uvítali možnost čerpání a 

sestavování benefitů podle vlastního výběru do výše přiděleného limitu (Kč/zaměstnance) a 

zda by uvítali možnost kontroly, či sestavování benefitů on-line. Výsledky vypovídají o tom, 

že 78,13 % zaměstnanců by souhlasilo a 14,24 % by nesouhlasilo se zavedením čerpáním a 

sestavováním benefitů dle vlastního výběru (viz obrázek č. 13). Zbývající zaměstnanci se 

nevyjádřili. Odpovědi druhé části svědčí o tom, že 58,94% zaměstnanců by uvítalo možnost 

sestavování benefitů online. 

 

Obrázek č. 13 – Odpověď na otázku: „Uvítali byste možnost čerpání a sestavování benefitů podle 

vlastního výběru do výše stanoveného limitu.“ 

Mezi neobvyklé odpovědi, či postřehy zaměstnanců patřily: zvyšování odměny a 

zaměstnanecké výhody neexistují a příjemné pracovní prostředí na pracovišti není, pro 

zvelebení pracovního prostředí požadavek Xboxu, pohovky, stolního fotbalu a také 

požadavek na slušné chování vedení. 

78,13% 
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7,64% 
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7 Návrh úprav systému odměňování 

Tato část slouží k navržení změn systému odměňování, který by měl pomoci k lepší 

motivaci zaměstnanců a ke zvýšení jejich spokojenosti s odměňováním benefitů. Návrhy 

vychází z potřeb personálního útvaru, které zastupují požadavky Podniku, podnikových 

podkladů a dotazníkového šetření, které vypovídá o potřebách a prioritách zaměstnanců.  

Pro potřeby této práce je možno oblasti změny rozdělit na 3 části. První popisuje nové 

benefity. Druhá část objasňuje návrh Cafeterie. Třetí stanovuje doporučení v oblasti změn 

v personálních činnostech. 

7.1 Návrh nových benefitů 

Podnětem pro vytvoření nových zaměstnaneckých výhod, které jsou níže uvedeny, byly 

měnící se lidské potřeby a také oživení stávajících benefitů. 

 jisté parkovací místo, které by zaměstnancům zajišťovalo parkování v blízkosti 

Podniku; 

 sick – days: 1-3 dny volna bez lékařského potvrzení a bez finanční náhrady; 

 poskytnutí krátkodobé půjčky s nižším úrokem než u finančních institucí, 

převážně v případě náhlých peněžních krizí, s dobou splatnosti podle výše půjčky; 

 příspěvek na dopravu pro dojíždějící zaměstnance, stanovení maximální 

vzdálenosti, při které by měli na příspěvek nárok;  

 jednorázový příspěvek za darování krve; 

 zvelebení společných prostor např. pomocí vybavení, vymalování, spotřebičů a 

jiných nástrojů napomáhajících ke zlepšení pracovního prostředí; 

 firemní školka. 

Z dotazníkového šetření, vyplynulo několik zajímavých skutečností. Zaměstnanci 

označili sick - days za nejvíce preferovaný benefit. Po té následoval příspěvek na dopravu. 

Jako další se umístilo jisté parkovací místo, krátkodobá půjčka, zvelebení společných prostor 

a nejmenší prioritu získal příspěvek za darování krve.  

Firemní školku by využilo téměř 40% zaměstnanců. Myslím si, že jak jsem již uvedla 

v předešlé kapitole, k tomuto faktu přispěl věkový průměr zaměstnanců, který je přibližně 41 

let. Proto navrhuji zvážit vytvoření střediska pro děti zaměstnanců, které by mohly 

navštěvovat i starší děti. Myslím, že pak by bylo využíváno větším počtem zaměstnanců.  
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7.2 Návrh Cafeteria systému 

V prvním kroku navrhuji, aby Cafeteria systém byl aplikován systémem jádra, které je 

znázorněno v tabulce č. 7. Obsahuje penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, 

stravování/stravenky dle možnosti závodního stravování.  

Tabulka č. 7 – Jádro a jeho finanční ohodnocení 

Položky jádra Cafeterie Finanční hodnota (Kč/rok) 

penzijní připojištění 3 600 

soukromé životní pojištění 6 000 

Stravování/stravenky 8 400 

 - Finanční hodnota jádra 18 000 

 

Z finančního pohledu činí jádro 18 000 Kč/rok. Takto navrženo je proto, aby 

zaměstnanci mysleli na svou budoucnost a také využívali stravování, které jim zaměstnavatel 

nabízí. Pro výpočty počítám s 21 pracovními dny. Pro zjednodušení následných výpočtů jsem 

výsledky zaokrouhlila na celé stokoruny nahoru. 

Ve druhém kroku navrhuji stanovení maximálního finančního limitu pro zaměstnance, 

do jehož výše si budou moci individuálně navolit, které poskytované výhody využijí a také 

finanční ohodnocení jednotlivých zaměstnaneckých výhod.   

Určení limitu pro zaměstnance jsem založila na výši aktuálních výdajů na poskytované 

výhody a u těch, kde se částka dělí mezi zaměstnance, jejím průměrem na jedince, což je 

podloženo tabulkou č. 8. Podnik přispívá formou zaměstnaneckých výhod v průměru na 

jednoho zaměstnance částkou 18 800 Kč / rok, čili 1 567 Kč / měsíc. 

Tabulka č. 8 – Aktuální průměrné výdaje Podniku na benefity na jednoho zaměstnance 

Příspěvek zaměstnavatele 
částka (Kč) / 

osobu / rok 

Příspěvky odborů 
částka (Kč) / 

osobu / rok 

Penzijní připojištění 3 600 Pobyty dětí ± 180 

Soukromé zdravotní pojištění 6 000 Rekreační činnosti ± 183 

Stravování/stravenky 8 316 Tělovýchova a sportovní činnosti ± 58 

Kulturní akce ± 162     

Péče o zdraví ± 250     
Kult. a sportovní činnosti – děti 

zaměstnanců 

± 33     

Celková částka ±  18 800 
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Pro potřeby Podniku jsem stanovila finanční maximální limit pro zaměstnance ve 

výši 24 000 Kč / rok, tedy 2 000 Kč / měsíc. Neboť po odečtení hodnoty jádra z aktuálního 

příspěvku na jednoho zaměstnance, by částka, která by zbyla, nebyla dostačující. 

Třetím krokem návrhu je určení volných finančních jednotek zaměstnance, které jsem 

určila tak, že jsem od max. limitu odečetla jádro, tedy 24 000- 18 000 = 6 000 Kč/rok. Zbylé 

finanční jednotky po odečtení benefitů, jsou převoditelné. 

V návaznosti na třetí krok vyvstává otázka, jaký typ Cafeteria systému zvolit.  

Prvním typem je neomezený Cafeteria systém by určoval, že všichni zaměstnanci 

mají k dispozici plnou výši volných finančních jednotek.  Disponovali by tedy s celými 

6 000 Kč, bez ohledu na to, jaké je jejich hodnocení.  Tento přístup působí na zaměstnance 

motivačně pouze tím, že si benefity mohu sami navolit, ale nijak více je nestimuluje 

k vyššímu výkonu.  

Druhým typem je odvozený Cafeteria systém, je systém, při kterém je výše 

přidělených volných finančních jednotek odvozena od bodového hodnocení zaměstnanců 

a to do výše, která je uvedena v následující tabulce č. 9. 

Tabulka č. 9 – Rozdělení příspěvku na benefity podle hodnocení zaměstnance 

Aktuální hodnocení Navrhované hodnocení 

Bodová hodnota Výše výkon. odměny Bodová hodnota/ 

výkonová hodnota 

Výše volných 

finančních jednotek 

100 – 90 b. 110 % 100 b. 6 000 Kč / rok 

89 – 75 b. 80 % 95 b. 5 700 Kč / rok 

74 – 60 b.  50 % 90 b. 5 400 Kč / rok 

59 – 0 b. 0 % 85 b. 5 000 Kč / rok 

 80 b.  4 500 Kč / rok 

75 b. 4 000 Kč / rok 

70 b. 3 500 Kč / rok 

60 b. 3 000 Kč / rok 

 

Základem pro odvození výše finančních jednotek bylo aktuální bodové hodnocení a 

k němu přiřazená výše výkonové odměny, jak je již uvedeno v kapitole č. 5. Z tabulky je 
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jasné, že výše finančních jednotek se mění s bodovým hodnocením, je tedy motivujícím 

k vyššímu výkonu a hodnocení. Proto jej doporučuji aplikovat v Podnikovém odměňování.   

Podstatou další kroku návrhu je ocenění jednotlivých benefitů, jež jsem pro tuto práci 

stanovila podle následující tabulky č. 10 s bližším výpočtem v příloze č. 4: 

Tabulka č. 10 – Nová finanční struktura benefitů 

Současné benefity Navrhovaná finanční 

hodnota (Kč) 

Nové benefity Navrhovaná finanční 

hodnota (Kč) 

Penzijní připojištění 3 600 / rok Jisté parkovací místo 2 520 / rok 

Soukromé životní 

pojištění 

5 000 / rok Sick – days (1 – 3 dny) 500 – 1000 / den**  

Stravování/ stravenky 8 400 / rok Poskytnutí krátkodobé 

půjčky  

5 000 – 20 000 / 1 - 4 

roky 

Příspěvek na sportovní 

činnosti  

500 – 2 000 / rok Příspěvek na dopravu 5 040 / rok 

Příspěvek na rekreační 

činnosti 

500 – 2 000 / rok Jednorázový příspěvek 

za darování krve 

400 / rok 

Příspěvek na kulturní 

činnosti 

500 / rok Zvelebení společných 

prostor 

10 – 10 000 / rok 

Příspěvky dětem  250 – 500 / rok Firemní školka/centrum 

pro děti 

50 / den 

Výhodný tarif u mob. 

operátora 

4 800/ rok neomezený 

3 600/ rok omezený 

  

Celkový příspěvek na benefity = maximálně 24 000 Kč / rok 

* Výhodný tarif u operátora jsem rozdělila finančně podle toho, zda zaměstnanec využívá tarif 

omezený, či neomezený (300 Kč/měsíc omezený, 400 Kč neomezený)  

** Finanční hodnotu sick-days, bych odvodila částečně od pracovní pozice. Přeci jen, pokud je nutno 

zastoupit dělníka, není třeba tak kvalifikovaného zaměstnance jako při pozici vyšší (dělník 500 Kč a 

THP 1 000 Kč) 
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7.2.1 Příklady čerpání výhod 

Nyní uvedu několik příkladů možnosti čerpání benefitů. Jsou zde zařazeny, neboť 

názorně popisují navrhované systémy. Výhody si každý zaměstnanec přizpůsobí svým 

potřebám. V případě neomezeného Cafeteria systému mají všichni zaměstnanci stejný limit. 

V případě odvozeného Cafeteria systému je zaměstnanec omezen pouze finančními 

jednotkami, které jsou odvozeny od jeho bodového hodnocení. 

Modelový příklad č. 1  - neomezený Cafeteria systém 

Zaměstnanec má nárok na jádro = 18 000 Kč a volné finanční jednotky = 6 000 Kč. 

Celkem má k dispozici 24 000 Kč. Navolí si takovéto benefity: 

 omezený mobilní tarif = 3 600 Kč; 

 zvelebení pracovního místa = 1 500 Kč; 

 jisté parkovací místo na 60 dní = 60dnů* 10Kč = 600 Kč; 

 firemní školka, centrum pro děti 6 dní = 6dnů *50Kč = 300 Kč. 

Tabulka – modelový příklad č. 1  

Zaměstnanecké výhody Finanční ohodnocení / rok 

Jádro:  

penzijní připojištění 3 600 Kč 

životní pojištění 6 000 Kč 

stravování 8 400 Kč 

 jádra: 18 000 Kč 

Sestavené benefity:  

Omezený mobilní tarif 3 600 Kč 

zvelebení pracovního místa 1 500 Kč 

jisté parkovací místo, 60 dní 600 Kč 

školka, centrum pro děti 300 Kč 

 sestavených benefitů 6 000 Kč 

Celková hodnota benefitů  24 000 Kč 

Celková výše zaměstnaneckých benefitů 24 000 Kč 

Zbytek finančních prostředků 0 

Zaměstnanci nezbyly žádné finanční jednotky. Rozvrhl si benefity, tak aby využil 

všechny finance. 
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Modelový příklad č. 2 - neomezený Cafeteria systém 

Zaměstnanec má nárok na jádro = 18 000 Kč a volné finanční jednotky = 6 000 Kč. 

Celkem má k dispozici 24 000 Kč. Navolí si takovéto benefity: 

 zvelebení pracovního místa = 1 000 Kč; 

 příspěvek na dopravu, na půl rok = 1Kč*20km*21dnů*6měsíců = 2 520 Kč; 

 příspěvek na rekreaci = 1 500 Kč; 

 příspěvek dětem = 500 Kč. 

Tabulka – modelový příklad č. 2 

Zaměstnanecké výhody Finanční ohodnocení / rok 

Jádro:  

penzijní připojištění 3 600 Kč 

životní pojištění 6 000 Kč 

stravování 8 400 Kč 

 jádra: 18 000 Kč 

Sestavené benefity:  

zvelebení pracovního místa  1 000 Kč 

příspěvek na dopravu, na půl roku 2 520 Kč 

příspěvek na rekreaci 1 500 Kč 

příspěvek dětem 500 Kč 

 sestavených benefitů 5 520 Kč 

Celková hodnota benefitů  23 520 Kč 

Celková výše zaměstnaneckých benefitů 24 000 Kč 

 Zbytek finančních prostředků 480 Kč 

 

Zaměstnanec při sestavování vlastního balíčku nevyužil všechny finanční prostředky. 

Zbylo 480 Kč, za které si může ještě nějaký benefit, či jeho část zvolit.  
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Modelový příklad č. 3 – odvozený Cafeteria systém 

Předpokládám, že zaměstnanec je dělník a je v průměru za rok ohodnocen 80 b. Jeho 

finanční limit bez jádra je podle tabulky č. 7 ve výši 4 500 Kč. Celkově tedy 22 500 Kč. 

Zaměstnanec si navolí následující benefity: 

 příspěvek na sportovní činnosti = 1 000 Kč; 

 jisté parkovací místo na 6 měsíců = 21dnů*10Kč *6měsíců = 1260 Kč; 

 2 dny sick - days = 2 *500Kč = 1 000 Kč; 

 výhodný omezený tarif = 4*300Kč = 1 200 Kč. 

Tabulka – modelový příklad č. 3 

Zaměstnanecké výhody Finanční ohodnocení / rok 

Jádro:  

penzijní připojištění 3 600 Kč 

životní pojištění 6 000 Kč 

stravování 8 400 Kč 

 jádra: 18 000 Kč 

Sestavené benefity:  

sportovní činnosti  1 000 Kč 

jisté parkovací místo – 6 měsíců 1 260 Kč 

sick-days – 2 dny 1 000 Kč 

výhodný tarif – 4 měsíce 1 200 Kč 

 sestavených benefitů 4 460 Kč 

Celková hodnota benefitů  22 460 Kč 

Celková výše zaměstnaneckých benefitů 22 500 Kč 

 Zbytek finančních prostředků 40 Kč 

 

Po odečtení všech využitých benefitů zaměstnanci zbyly finanční prostředky ve výši 

40 Kč.  
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Modelový příklad č. 4 – odvozený Cafeteria systém 

Předpokládám, že zaměstnanec je dělník a je v průměru za rok ohodnocen 95 b. Jeho 

finanční limit bez jádra je podle tabulky č. 7 ve výši 5 700 Kč. Celkově tedy 23 700 Kč. 

Zaměstnanec se navolí následující benefity: 

 příspěvek na kulturní činnosti = 500 Kč; 

 jisté parkovací místo na 3 měsíce = 10Kč*21dnů*3měsíce = 630 Kč 

 zvelebení pracovního místa = 2 000 Kč; 

 školka, centrum pro děti 21 dnů = 21dnů*50Kč = 1 050 Kč  

 příspěvek na sportovní činnosti = 1 000 Kč 

 příspěvek na rekreaci = 1 000 Kč 

Tabulka – modelový příklad č. 4 

Zaměstnanecké výhody Finanční ohodnocení / rok  

Jádro:   

penzijní připojištění 3 600 Kč 3 600 Kč 

životní pojištění 6 000 Kč 6 000 Kč 

stravování 8 400 Kč 8 400 Kč 

 jádra: 18 000 Kč 18 000 Kč 

Sestavené benefity:   

Příspěvek na kulturní činnosti 500 Kč 500 Kč 

Jisté parkovací místo 630 Kč 630 Kč 

Zvelebení pracovního místa 2 000 Kč 2 000 Kč 

Školka, centrum pro děti, 21 dnů 1 050 Kč 1 050 Kč 

Příspěvek na sportovní činnosti 1 000 Kč 500 Kč 

Příspěvek na rekreaci 1 000 Kč  

 sestavených benefitů 6180 Kč 5 680 Kč 

Celková hodnota benefitů  24 180 Kč 23 680 Kč 

Celková výše zaměstnaneckých benefitů 23 700 Kč 

 

 

Zbytek finančních prostředků - 480 Kč* 

-  

20 Kč 

-  
 

 V tomto případě zaměstnanci chybí část finančních prostředků, a proto musí snížit 

hodnotu některého z benefitů. Vybere si např. 500 Kč ze sportovních činností. 

Po odečtení všech využitých benefitů zaměstnanci zbyly finanční prostředky ve výši 

40 Kč.  
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7.2.2 Výhody a nevýhody Cafeterie 

Zavedení nového systému odměňování sebou přináší pozitiva a negativa, na která 

musí být při zavádění Cafeteria  systému přihlíženo. V tomto případě mohou být vnímána na 

straně zaměstnavatele i zaměstnance. 

Přínosy pro zaměstnavatele: 

 přehledný systém zaměstnaneckých výhod, snížení nákladů na administrativu 

(samoobslužný systém);  

 kladný pohled zaměstnanců na zaměstnanecké výhody; 

 informovanost o zaměstnaneckých potřebách; 

 růst konkurenceschopnosti v oblasti zaměstnaneckých výhod;  

 zvýšení produktivity práce; 

Přínosy pro zaměstnance: 

 flexibilita a možnost vlastního výběru benefitů;  

 nové zaměstnanecké výhody; 

 online přehled výhod;  

 větší informovanost o benefitech;  

 odměňování na základě výkonnosti; 

Negativa pro zaměstnavatele: 

- financování; 

- vysoké počáteční náklady;  

- časová náročnost;  

- snížení produktivity práce;  

- zhoršení atmosféry na pracovišti;  

- odpory k dalším případným změnám; 

Negativa pro zaměstnance: 

- odměňování podle výkonnosti a s ním spojené snížení zaměstnaneckých výhod; 

- zhoršení atmosféry na pracovišti;  

- odpory k dalším případným změnám;   
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7.3 Doporučení změn v personální činnosti 

Myslím si, že informovanost o benefitech není dostačující, což také vypovědělo 28,82% 

dotazovaných. Tento fakt může být zapříčiněn tím, že informace z pohledu zaměstnanců 

nemusí být ucelené a jasné, neboť jsou získávány z více zdrojů, viz tabulka č. 5. Větší počet 

zdrojů nemusí vždy působit dobře. Mnohdy je lepší stanovit jeden, či dva řádné zdroje. Další 

příčinou tohoto stavu může být špatná komunikaci a zpětná vazba mezi zaměstnanci a 

vedením. 

Poměrná část zaměstnanců, přesněji 31,25%, není spokojeno 

s nastavením poskytovaných  benefitů. Což může být vázáno na nedostatečnou 

informovanost. Dále může být příčinou tohoto nespokojení fakt, že v Podniku je aktuálně 

nastaven systém. Kdy má na každý benefit vyčleněnu výši a po jejím překročení se nenabízí. 

Dále nespokojenost mohou způsobovat takové benefity, které zaměstnanci nevyužijí a také 

měnící se požadavky na zaměstnanecké výhody.  

Pro řešení těchto slabin doporučuji zaměřit se na zpětnou vazbu a komunikaci se 

zaměstnanci v oblastech jejich informovanosti a spokojenosti. Zodpovědností za tuto činnost 

pověřit kvalifikovaného TH pracovníka, či pracovníky, jejichž úkolem by bylo 1 – 2 ročně 

stanovit, zda mají zaměstnanci povědomí o tom, na co mají nárok a jaké benefity jsou jim 

poskytovány. Určovat proč nejsou s poskytovanými benefity a informovaností o nich 

spokojeni. Podklady pro tato zjištění je možno získat pomocí osobních rozhovorů se 

zaměstnanci, písemných dotazníků, či pomocí anonymní schránky, do které by zaměstnanci 

vkládali své postřehy, stížnosti a nespokojenosti. 

Předpokládám, že tento stav by se také mohl zlepšit uplatněním online sestavování 

benefitů, kdy si zaměstnanec všechny informace najde v online systému. Jejich informovanost 

by touto formou měla narůstat a zpětná vazba se bude zdokonalovat.  

Jak již v návrhu zmiňuji, doporučuji využít odvozeného Cafeteria systému, který je 

s pohledu motivovanosti samotných zaměstnanců i jejich výkonu vhodnější.   

Z pohledu personálních činností navrhuji, s ohledem na velikost a počet zaměstnanců 

Podniku, aplikovat Cafeteria systém prostřednictvím programu, či aplikace. Dále se zaměřit 

na změny v potřebách zaměstnanců a Cafeteria systém jim co nejvíce přizpůsobovat. 
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Závěr 

 Lidé velkou část svého života prožijí v pracovním procesu, z čehož vyplývá, že je 

neustále ovlivňuje. Kompenzací a motivací jsou jim nejen peníze, které za svou práci 

dostávají, ale také pocit sociální jistoty, uznání či ocenění od ostatních, pracovní kolektiv a 

další faktory. 

Diplomovou práci jsem zpracovala na podnět personálního útvaru, který zaznamenal 

změnu potřeb a priorit zaměstnanců. K tomuto stavu mohla pomoci i jejich nespokojenost. 

Práce je zaměřena na vysvětlení souvislostí teoretických a praktických poznatků 

v oblastech motivace zaměstnanců a jejich odměňování. 

Předmětem této diplomové práce bylo, na základě odborné literatury, představit 

teoretické poznatky z oblasti odměňování zaměstnanců, především zaměstnaneckých výhod, 

které byly podkladem pro praktickou část práce. Jejím cílem bylo analyzovat stávající 

zaměstnanecké benefity ve vybraném Podniku. Na základě teoretických a praktických 

podkladů navrhnout Cafeteria systém odměňování, včetně finančního hodnocení a 

doporučení, které souvisejí s úpravami personálních činností. 

Teoretická část je zaměřena na uvedení podkladů personálních činností, kterými jsou 

motivace, řízení pracovního výkonu, odměňování a zaměstnanecké výhody.  

Praktická část implementuje praktické poznatky, získané studiem Podniku. Představuje 

vybraný podnik, jeho ekonomicko-technickou charakteristiku a zaměstnance. Popisuje 

hodnocení a odměňování zaměstnanců. Podává informace z dotazníkového šetření, které 

v Podniku proběhlo. V poslední části práce navrhuji úpravy systému odměňování, jakými jsou 

nové benefity, Cafeteria systém a doporučuji změny personálních činností. 

Přínosem práce považuji ucelení informací o odměňování ve vybraném podniku, náhled 

spokojenosti zaměstnanců s tímto tématem a vytvoření nových benefitů. V neposlední řadě 

splnění cílů, kterými bylo vytvoření Cafeteria systému, doporučení změn v odměňování a 

finanční náhled na tuto problematiku. 
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Příloha č. 1 – Pracovní hodnocení  

 Úroveň plnění v bodech (1-10) 

I. Hodnotící kritéria Sebehodnocení Hodnocení vedoucí 

Znalosti :   

- kvalifikace a odborné   

- strategie   

- jazyk (1 jazyk 5 bodů, 2 jazyky 10 

bodů) 

  

Dovednosti :   

- kreativita, resp. nové nápady   

- jednání s lidmi   

- výkonnost   

Postoje:   

- zodpovědnost   

- ochota přijímat úkoly   

- loajalita k firmě   

- „tah na branku“   

Body celkem (max. 100 bodů)   

 

     Výsledek hodnocení: 

Hodnocení dobrý neuspokojivý nedostatečný 

Počet bodů:          

90-100 

75-89 60-74 0-59 

Prémie:               

110% 

80% 50% 0% 
        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 2 – Dotazník pro zaměstnance 

Dobrý den, vážení zaměstnanci, 

jmenuji se Martina Kučová, studuji ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia na VŠB- TU Ostrava. 

Předkládám Vám dotazník, který mi poslouží k získání, vyhodnocení a zpracování informací pro mou 

diplomovou práci. Dotazník se týká systému odměňování u Vašeho zaměstnavatele. 

 

 Touto formou bych Vás ráda poprosila o několik minut Vašeho času a vyplnění dotazníku. Dotazník je 

anonymní. Vaše upřímné odpovědi mi umožní zpracování faktického stavu, Vašeho pohledu na odměňování a 

poslouží i jako podklad Vašemu zaměstnavateli. Vyhodnocené výsledky a mé následné návrhy, mohou být 

přínosem pro Vás, Vaši pracovní pozici a Vaše podmínky na pracovišti.  

 

 Označte vždy jednu odpověď, pokud není v textu uvedeno jinak. 

  

Základní informace 

1. Pracovní pozice 

 THP 

 dělník/dělnice 

 

2. Pohlaví 

 Muž  

 Žena 

 

3. Věk 

 18-25 

 26-30 

 31-40 

 41-50 

 51 a více 

 

4. Nejvyšší dosažené vzdělání 

 Základní 

 Vyučen-(a) bez maturity 

 Vyučen-(a) s maturitou 

 Středoškolské s maturitou  

 Vyšší odborné 

 Vysokoškolské 1. stupeň (bakalářské) 

 Vysokoškolské 2. stupeň (magisterské) 

 Vyšší 

  

5. Jak dlouho pracujete pro Vašeho zaměstnavatele? 

 Méně jak 3 měsíce 

 3 měsíce – 1 rok 

 2 roky – 10 let 

 11 – 20 let 

 21 – 30 let  

 31 a více 

 

6. Jak vnímáte odměňování na Vašem pracovišti? 

 spravedlivé 

 spíše spravedlivé 

 spíše nespravedlivé 

 nespravedlivé  

 

7. Pociťujete zvýšení odměny při vyšším výkonu, či práci nad rámec Vaší pracovní náplně? 

 Ano, pociťuji

 Ne, nepociťuji 

 

8. Pociťujete snížení odměny při snížení výkonu, či při nekvalitně provedené práci? 

 Ano, pociťuji 

 Ne, nepociťuji



 

 

 

 

Dotazová část 

9. Víte, co je to zaměstnanecký benefit? 

 Ano 

 Ne 

 

10. Jsou pro Vás zaměstnanecké benefity důležité při výběru zaměstnání? 

 Ano 

 Ne 

 

11. Využíváte zaměstnanecké benefity, které jsou Vám poskytovány? 

 Ano 

 Ne 

 

12. Označte, v řádku vždy jednu možnost, jak Vás motivují následující typy odměn? 

 Velmi důležité Méně důležité Spíše nedůležité Nedůležité 

Mzda         

Zaměstnanecké benefity         

Pracovní podmínky         

Pracovní kolektiv         

Pochvala od nadřízeného         

 

13.  

Označte všechny formy odměňování, se kterými se u Vašeho 

zaměstnavatele setkáváte.  

Seřaďte benefity dle Vaší priority. 

(1 – nejvyšší priorita, 17- nejmenší 

priorita) 

 Mzda  

 Příspěvek na penzijní připojištění  

 Příspěvek na soukromé sociální pojištění  

 Výhody tarifu u mobilního operátora  

 Příspěvek na sportovní činnosti  

 Příspěvek na rekreační činnosti  

 Příspěvek na kulturní činnosti  

 Příspěvek dětem na kulturní a společenskou činnost  

 Závodní stravování, nebo poskytování stravenek  

 Pochvala od nadřízeného  

 Veřejné uznání výsledků nejlepších pracovníků  

 Rozvoj kvalifikace  

 Pocit sociální jistoty  

 Možnost pracovního postupu  

 Obohacování obsahu práce o kreativní prvky  

 Vytváření pozitivního klimatu v mezilidských vztazích  

 Příjemné pracovní prostředí, zázemí  

 

14. Využíváte nějaké jiné benefity, než ty zmíněné v předcházející otázce? Napište jaké. 

 Ano, uveďte jaké …………………………………………………………………………………….. 

 Ne 

 



 

 

 

 

15. Jste spokojen-(a) s poskytovanými benefity, tak jak jsou nastaveny u Vašeho zaměstnavatele? 

 Ano 

 Ne 

 

16. Jste dostatečně informován-(a) o zaměstnaneckých benefitech?  

 Ano 

 Uveďte z jakých zdrojů: 

o od nadřízeného 

o z kolektivní smlouvy 

o od spolupracovníků 

o z intranetu 

o z jiných zdrojů, napište z jakých ………………………………………………………………….. 

 Ne 

 

17. Které z těchto benefitů byste v zaměstnání uvítal-(a)? Seřaďte je podle priority. (1 – nejvyšší priorita, 

6 – nejmenší priorita) 

 

Jisté parkovací místo  

Sick-days: 2-3 dny volna bez lékařského potvrzení  

Poskytnutí krátkodobé půjčky (menší úrok než banka, bezúročná)  

Příspěvek na dopravu  

Jednorázový příspěvek za darování krve  

Zvelebení společných prostor pro odpočinek, zvelebení prostoru k práci (kancelář)*  

*napište jakým způsobem (např. vybavení, vymalování, spotřebiče) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

18. Využil-(a) byste možnost firemní školky? 

 Ano 

 Ne 

 

19. Napište, které jiné benefity byste uvítal-(a)? 

……………………………………………………………………………………………………………….* 

*Tato odpověď nemusí být závazná, proto aby byly uvedené benefity poskytovány.  

 

 

20. Uvítal/a byste možnost čerpání a sestavování benefitů dle vlastního výběru do výše přiděleného limitu 

Kč/zaměstnance? 

 Ano 

 Ne 

 

 Pokud ano uvítal-(a) byste možnost kontroly, či sestavování benefitů on-line (pomocí internetu)? 

o Ano 

o Ne 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 3 – Tabulkové výstupy dotazníku 

Tabulka - Pracovní pozice 

 Počet respondentů Hodnota v % 

THP 29 10,07 

Dělník/dělnice 259 89,93 

Celkem 288 100 

 

Tabulka - Pohlaví 

 Počet respondentů Hodnota v % 

Muž 103 35,76 

Žena 185 64,24 

Celkem 288 100 

 

Tabulka - Věk 

 Počet respondentů Hodnota v % 

18 - 25 29 10,07 

26 - 30 47 16,32 

31 - 40 93 32,29 

41 - 50 60 20,83 

51 a více 58 20,14 

Nevyplněno 1 0,35 

Celkem 288 100 

 

Tabulka -  Nejvyšší dosažené vzdělání 

 Počet respondentů Hodnota v % 

Základní 19 6,6 

Vyučen bez maturity 172 59,72 

Vyučen s maturitou 27 9,38 

Středoškolské s maturitou 53 18,4 

Vyšší odborné 4 1,39 

Vysokoškolské (bakalářské) 2 0,69 

Vysokoškolské (magisterské) 9 3,13 

Vyšší 2 0,69 

Celkem 288 100 

 

 



 

 

 

 

Tabulka - Délka zaměstnání u zaměstnavatele 

 Počet respondentů Hodnota v % 

Méně jak 3 měsíce 2 0,69 

2  měsíce – 1 rok 6 2,08 

2 roky – 10 let 177 61,46 

11 – 20 let 71 24,65 

21 – 30 let 18 6,25 

31 a více let 12 4,17 

Nevyplněno  2 0,69 

Celkem 288 99,99 

 

Tabulka -  Jak vnímáte odměňování na Vašem pracovišti? 

 Počet respondentů Hodnota v % 

Spravedlivé 40 13,89 

Spíše spravedlivé 97 33,68 

Spíše nespravedlivé 98 34,03 

Nespravedlivé 44 15,28 

Nevyplněno 9 3,13 

Celkem 288 100,01 

 

Tabulka -  Pociťujete zvýšení odměny při vyšším výkonu, či práci na rámec Vaší pracovní pozice? 

 Počet respondentů Hodnota v % 

Ano, pociťuji 42 14,58 

Ne, nepociťuji 243 84,38 

Nevyplněno 3 1,04 

Celkem  288 100 

 

Tabulka - Pociťujete snížení odměny při snížení výkonu, či při nekvalitně provedené práci? 

 Počet respondentů Hodnota v % 

Ano, pociťuji 160 55,56 

Ne, nepociťuji 125 43,40 

Nevyplněno 3 1,04 

Celkem  288 100 

 

 

 



 

 

 

 

Tabulka – Víte co je to zaměstnanecký benefit? 

 Počet respondentů Hodnota v % 

Ano 256 88,89 

Ne 31 10,76 

Nevyplněno 1 0,35 

Celkem  288 100 

 

Tabulka - Důležitost benefitů při výběru zaměstnání. 

 Počet respondentů Hodnota v % 

Ano 191 66,32 

Ne 87 30,21 

Neví 

 

2 0,69 

Nevyplněno 8 2,78 

Celkem  288 100 

 

Tabulka - Využíváte poskytované zaměstnanecké benefity? 

 Počet respondentů Hodnota v % 

Ano 200 69,44 

Ne 75 26,04 

Neví 

 

1 0,35 

Nevyplněno 12 4,17 

Celkem  288 100 

 

Tabulka  - Priority v odměňování 

Forma odměňování Celková 

počet bodů 

Počet 

hodnotících 

Průměrná 

hodnota 

Pořadí 

Mzda 245 195 1,256 1 

Příspěvek na penzijní připojištění 851 176 4,835 2 

Příspěvek na soukromé sociální pojištění 745 131 5,687 4 

Výhody tarifu u mobilního operátora 906 133 6,812 7 

Příspěvek na sportovní činnosti 1010 116 8,707 11 

Příspěvek na rekreační činnosti 1076 124 8,677 10 

Příspěvek na kulturní činnosti 1040 95 10,947 15 

Příspěvek dětem na kulturní a společenskou 

činnost 

960 109 8,807 12 

Závodní stravování, nebo poskytování stravenek 853 166 5,139 3 

Pochvala od nadřízeného 1017 103 9,874 14 

Veřejné uznání výsledků nejlepších pracovníků 1150 93 12,366 17 

Rozvoj kvalifikace 804 104 7,731 8 

Pocit sociální jistoty 773 100 7,89 9 

Možnost pracovního postupu 798 118 6,551 6 

Obohacování obsahu práce o kreativní prvky 1006 88 11,432 16 

Vytváření pozitivního klimatu v mezilidských 

vztazích 

867 94 9,223 13 

Příjemné pracovní prostředí, zázemí 613 97 6,32 5 



 

 

 

 

Tabulka - Jste spokojen(a) s poskytovanými benefity, tak jak jsou nastaveny u Vašeho zaměstnavatele?  

 Počet respondentů Hodnota v % 

Ano 184 63,89 

Ne 90 31,25 

Nevyplněno 14 4,86 

Celkem  288 100 

 

Tabulka  - Dostatečná informovanost o zaměstnaneckých benefitech? 

 Počet respondentů Hodnota v % 

Ano 199 69,1 

Ne 79 27,43 

Nevyplněno 10 3,47 

Celkem  288 100 

 

Tabulka  - Firemní školka 

 Počet respondentů Hodnota v % 

Ano 114 39,58 

Ne 162 56,25 

Nevyplněno 12 4,17 

Celkem  288 100 

 

Tabulka  - Jaké jiné benefity byste uvítali? 

 Počet respondentů Hodnota v % 

Vyplněno 40 13,89 

Nevyplněno 248 86,11 

Celkem 288 100 

Vyplněno: polstrované židle, automat na kávu, automat na nápoje, klimatizace v letním počasí, příspěvek na 

dovolenou, 13 plat, permanentky na bazén, příspěvek pro děti, odměny za přesčasy, více zeleně na pracovišti, 

slušné chování nadřízených a managementu 

Tabulka – Uvítal(a) byste možnost čerpání benefitů dle vlastního výběru?  

 Počet respondentů Hodnota v % 

Ano 225 78,13 

Ne 41 14,24 

Nevyplněno 22 7,64 

Celkem  288 100,01 

 



 

 

 

 

Příloha č. 4 - Navržení výdajů Podniku na zaměstnanecké výhody 

Poskytovaný benefit Finanční hodnota (Kč) 

Penzijní připojištění 3 600 

Soukromé životní pojištění 6 000 

Stravování  8 400 

Příspěvek na sportovní činnosti  500 – 1 500 

Příspěvek na rekreační činnosti 500 – 5 000 

Příspěvek na kulturní činnosti  200 - 500 

Příspěvky dětem  250 - 500 

Jisté parkovací místo 10 Kč/den*21*12=2 520 Kč 

Sick – days 500 – 1 000 /1 den 

Poskytnutí krátkodobé půjčky  10 000 – 50 000 

Příspěvek na dopravu 1Kč/km/cca20km/den 

20*21*12=5 040 Kč 

Jednorázový příspěvek za darování krve 400 Kč 

Zvelebení společných prostor 500 – 10 000 

Výhodný tarif u mob. operátora neomezený 400 = 400*12= 4 800 Kč 

omezený 300 = 300*12= 3 600 Kč 

Firemní školka, centrum pro děti 50 = 50 *21 = 1 050 Kč / měsíc 
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