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1 Úvod 

Motivácia sa zdá byť jedným z najdôleţitejších nástrojov managementu ľudských 

zdrojov. Organizácie navrhujú systémy na podporu zamestnancov, aby vykonávali svoju 

prácu čo najkvalitnejším spôsobom, ale taktieţ sa týmto snaţia prilákať potenciálnych 

kandidátov. Kľúčom k vytvoreniu efektívneho motivačného programu je odpoveď na otázku, 

čo skutočne motivuje zamestnancov. 

Motivácia hrá kľúčovú rolu na pracovný výkon zamestnancov. Motivácia 

zamestnancov je uţ dlho témou ústredných výskumov vedcov a praktikov. Ako výsledok 

vzniklo mnoţstvo teórii a prístupov, ktoré boli vyvinuté s cieľom vysvetliť podstatu motivácie 

zamestnancov v súkromnom aj verejnom sektore. Avšak väčšina týchto štúdii nedosahuje 

praktické aplikácie. Problémom je to, ţe dôsledkom poslednej finančnej krízy, verejný  

a súkromný sektor potrebujú dnes viac neţ kedykoľvek predtým, praktické spôsoby, ako 

motivovať zamestnancov k väčšej produktivite a získať "viac za menej". 

Cieľom práce je prostredníctvom dotazníkového šetrenia a analýzy interných 

materiálov firmy zistiť, aký má spoločnosť Hessel Slovakia s.r.o. motivačný program a ako sú 

s ním zamestnanci spokojný. Po úvodnej kapitole sú prezentované teoretické východiská 

skúmanej problematiky. Najskôr budú vysvetlené základné pojmy, prejde sa k procesu 

motivácie, teóriám potrieb a motivačným faktorom. V praktickej časti je kapitola venovaná 

charakteristike spoločnosti, v ktorej sú zhrnuté základné informácie, niečo z histórie a kvality 

spoločnosti Hessel Slovakia s.r.o. Nasledujúca kapitola sa zaoberá analýzou motivačného 

programu spoločnosti, ktorá bude pozostávať z predmetu skúmania a podrobne rozobraný 

motivačný program spoločnosti. Neskôr sa pokračuje vyhodnotením analýzy a na základe 

vyhodnotenia budú vypracované návrhy a odporúčania pre spoločnosť. Poslednou kapitolou 

je záver, ktorý je zhodnotením prínosu tejto práce a čo bolo jej cieľom.  
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2 Význam a štruktúra motivačného programu 

Pojmom motivačná štruktúra rozumieme stále dispozície človeka konať v určitých 

ţivotných situáciách osobitným spôsobom. Motivácia človeka sa utvára a vyvíja počas celého 

ţivota, tak ako sa utvára a vyvíja osobnosť človeka (Vysekalová, 2011).  

Na základe hľadiska zmyslu motivácie pre osobnostnú stránku človeka a jeho aktivitu, 

sa dá tento rozsah osobnosti človeka pokladať za najzaujímavejší, ale zároveň taktieţ  

za najzloţitejší (Bedrnová, Nový a kol., 2007). 

Neraz sa pýtame, prečo sú ľudia takí, akí sú, prečo sa tak správajú, a snaţíme sa nájsť 

vysvetlenie v ich zázemiu, v dedičnosti, vo výchove zo strany rodičov, alebo v určitých 

situáciách, ktorými prechádzali počas svojej pracovnej kariéry. Kaţdý z týchto vplyvov sa 

podpisuje na mentalitu jednotlivca. Snahou je však vysvetliť beţné správanie druhých pokiaľ 

moţno bezprostredným spôsobom. Sú to zjednodušenia, stereotypy, ktoré sa môţu zdať 

výstiţné a zábavné, ale ustavične prinášajú uţší a klamný pohľad na človeka, ktorého 

osobnostný rozvoj je komplikovaný. Predstavuje unikátnu kombináciu všetkých týchto 

faktorov, a odchyľuje sa od rôznych systémov alebo predsudkov (Bělohlávek, 2012). 

2.1 Motivácia 

Slovo motivácia je vytvorené z latinského slova "Motus", forma slovesa "movere", 

ktoré znamená pohyb, vplyv, pôsobiť, a vyvolať. Motiváciou sa potom rozumie do akej miery 

je osoba schopná uviesť niečo do pohybu (Preiss a Křivohlavý, 2009). 

Slovníky jednoducho popisujú motiváciu ako "donútenie do akcie", zatiaľ čo teoretici 

rozšírili pojem k súboru psychologických procesov, ktoré spôsobujú vzrušenie, smer,  

a vytrvalosť správania jednotlivca k dosiahnutiu cieľa (Robbins a Judge, 2008) 

Motivácia je individuálny jav. Kaţdý človek je jedinečný a má odlišné potreby, 

očakávania, hodnoty, históriu, postoje a ciele. Z tohto dôvodu nemôţe manaţér predpokladať, 

ţe to, čo motivuje jeho, bude tieţ motivovať zamestnancov. A to, čo motivuje jedného 

zamestnanca, nemusí motivovať ďalšie. Ďalším aspektom motivácie je, ţe sa týka 

rozhodnutia, zámeru a vlastnej voľby. To znamená, ţe motivácia je pod kontrolou 

zamestnancov a oni rozhodnú či vloţia úsilie a príjmu opatrenia (Cejhamrl, Dědina, 1982). 
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V tomto mnoţstve moţných variant nie je ľahké odpovedať na otázku "Čo vlastne 

motivuje zamestnancov“. Najjednoduchší spôsob, ako to zistiť, je jednoducho opýtať sa ich. 

Existuje dlhá história výskumov, ktoré ţiadajú zamestnancov, aby sa riadili dôleţitosťou 

motivačných faktorov. Niektorý výskumníci strávili veľkú časť svojho ţivota štúdiom reakcie 

zamestnancov. Vo svojich štúdiách sa porovnávali odpovede od zamestnancov, ktorí 

pochádzajú z rôznych kultúr, vekových skupín, úrovne organizácie a dokonca z rôznych 

časových bodov v histórii. Výsledky ukázali, ţe význam motivačných faktorov sa môţe líšiť 

medzi jednotlivými skupinami ľudí. Avšak, existuje niekoľko motivačných faktorov, ktoré sú 

veľmi často hodnotené vo vysokých funkciách. Zaujímavá práca, kompletne vykonaná práca, 

pocit byť dobré informovaný a zapojený, a dobré platy sú tie faktory, ktoré získali vysoké 

hodnotenia vo veľa výskumoch (Forsyth, 2009). 

Prameňom motivácie je zakaţdým akýsi motív. Motívy pozostávajú z dvoch zloţiek. 

Tie zloţky, ktoré dodávajú energiu a silu správania ľudí, sú zloţky energetizujúce. Zloţky 

udávajúce smer konania, kedy sa ľudia rozhodnú pre jednoznačnú vec a nie pre inú,  

vyberajú spôsob a postup, ako tieto veci dosiahnuť, sa nazývajú zloţkami  

riadiacimi (Bělohlávek 2000).  

Motívy môţeme taktieţ rozdeliť na: 

 biologické motívy (potreby primárne, vrodené) - jedná sa o potreby, ktoré 

zaisťujú fyzické preţitie jedinca, môţe to byť napríklad hlad. 

 psychické motívy (potreby sekundárne, získané) - interná motivácia, ktorá 

smeruje k zachovaniu vnútorného rádu a k nastoleniu duševného pokoja.  

 sociálne (kultúrne) motívy (potreby sekundárne, získané) - to je napríklad pocit 

nedostatku lásky, zázemia,  a vznikajú následkom porovnávania s druhými, ide 

o reguláciu medziľudských vzťahov a ich vnímanie. 

S motiváciou súvisí rada rôznych motivačných teórii. Najznámejšia je Maslowova 

hierarchia potrieb, v ktorej americký psychológ Abraham Maslow definuje 5 hlavných 

ľudských potrieb (Pauknerová, 2012). 

2.2 Vonkajšia a vnútorná motivácia 

Vonkajšia motivácia slúţi na uspokojovanie nepriamych alebo inštrumentálnych 

potrieb. Napríklad peniaze sú takmer vţdy prostriedkom na dosiahnutie cieľa, slúţia  
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na zaplatenie dovolenky alebo kúpa auta. V kariérnom kontexte, vonkajšia motivácia pramení  

z túţby uspokojiť priamo nejaké potreby nesúvisiace s prácou. V tomto prípade, práca je 

jednoducho nástroj, prostredníctvom ktorého dostaneme plat, ktorým môţeme uspokojiť 

potreby po veciach, ktoré chceme (Frey, Osterloh, 2002). 

Vnútorná motivácia je činnosť, v ktorej zodpovedajúci konečný cieľ uspokojuje 

priamu potrebu. Tri z hlavných foriem vnútornej motivácie sú znázornené na obrázku 2.1.

 

Obr. 2.1 Formy vnútornej motivácie (Frey, Osterloh, 2002 str. 9) 

V prvom prípade, činnosť sama o sebe je zdrojom uspokojenia, poskytuje príjemný 

záţitok. Ako príklady moţno uviesť lyţovanie, počúvanie hudby alebo čítanie dobrej novely. 

Potešenie je odvodené z činnosti samotnej, a nie iba z jej vyvrcholenia. Konečný cieľ  

a činnosť samotná sú rovnako dôleţité. V druhom prípade, je to otázka dodrţiavania noriem 

pre ich vlastné dobro. Môţu to byť etické normy, ktoré by sa mali rešpektovať ako pracovné 

kódexy alebo zabrániť nevhodnému správaniu. Empirické výskumy ukazujú, ţe tam, kde 

zamestnanci majú pocit, ţe hmotné normy či procesná spravodlivosť nie sú plnené, bude ich 

produktivita klesať, a svoj osobný prospech môţu uprednostniť pred inými povinnosťami tak 

aby dosiahli zlepšenie svojej situácie. Tretia forma vnútornej motivácie plynie z dosahovania 

cieľov, ktoré si človek stanovuje sám pre seba, a to aj za predpokladu, ţe samotný proces je 

čokoľvek, len nie príjemný. Ako príklad môţeme uviesť písomnú skúšku v škole alebo 
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šplhanie po horách. Horolezci môţu potvrdiť, ţe nie vţdy si náročný výstup alebo hroziace 

nebezpečenstvo vychutnávajú. Dá sa povedať, ţe majú skutočne milujúci a zároveň 

nenávidený vzťah s týmto športom. Nič menej aj napriek tomu neváhajú venovať značnú časť 

svojich príjmov svojmu koníčku, aby mohli zaţiť pocit vzrušenia pri dosiahnutí vrcholu  

hory (Frey, Osterloh, 2002). 

Nie vţdy je však moţné stanoviť jasný empirický rozdiel medzi vnútornou  

a vonkajšou motiváciou. Pokiaľ niekto šplhá po horách, takmer vţdy tu hrá rolu aj vonkajšia 

motivácia, ako je fyzický tréning alebo potreba uznania okolia. Z pravidla ide vnútorná  

a vonkajšia motivácia spoločne ruku v ruke. Rozdiel je v tom, ţe pokiaľ je cieľ sledovaný  

len ako prostriedok k dosiahnutiu iného cieľa, tak tento prvotný cieľ stráca  

na hodnote (Frey, Osterloh, 2002). 

2.3 Proces motivácie 

Motivačný proces môţe byť aj schematicky zobrazený tak, ako znázorňuje  

obrázok 2.2. Tento model sa vzťahuje k potrebám a naznačuje, ţe motivácia je podnecovaná 

vedomým alebo samočinným zistením neuspokojených potrieb. Tieto potreby tvoria ţelanie 

dosiahnuť niečo alebo niečo získať. Následne sú stanovené ciele, o ktorých sa verí,  

ţe uspokoja tieto potreby a ţelania, a zvolia sa cesty, od ktorých sa očakáva, ţe budú viesť  

k dosiahnutiu daných cieľov. Ak je určitý cieľ dosiahnutý, dôjde k uspokojeniu potreby a je 

pravdepodobné, ţe správanie, ktoré viedlo k cieľu, sa nabudúce zrekapituluje v prípade, ţe sa 

vytvorí obdobná potreba. Ak nie je cieľ dosiahnutý, je menej predpokladané, ţe sa budú tie 

isté kroky v budúcnosti opakovať (Armstrong, 1999). 

 

Obr. 2.2 Armstrongov model procesu motivácie (Armstrong, 2007 str. 220) 
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Tento model z hľadiska organizácie je moţno pouţiť k objasneniu procesu motivácie 

zahŕňajúceho určenie cieľov, ktoré povzbudzujú správanie potrebné k dosiahnutiu cieľov  

a taktieţ môţu uspokojiť individuálne potreby a ţelania. Zjednodušene vysvetľuje, ako 

dochádza k motivácii jedinca. Je zakladaný na motivačných teóriách, ktoré sa týkajú potrieb, 

cieľov a očakávaní. Taktieţ je ovplyvňovaný teóriou otvoreného systému, posilňovaním 

presvedčenia človeka a homeostázou, ktoré sú špecifikované niţšie (Armstrong, 1999). 

Teória otvoreného systému - ţivý organizmus je otvorený systém, ktorý odovzdáva 

neustále nejaký materiál alebo energiu okoliu a iný materiál či energiu si zasa z okolia berie, 

pritom seba udrţiava neustále behom tejto výmeny v stabilnom stave. Systém jedinca ide 

takým smerom, aby udrţal svoju vnútornú rovnováhu pri vzdore rôznym poţiadavkám, ktoré 

na neho kladú vonkajšie sily. Vyvíja sa tak, ţe s ohľadom na svoje prvotné potreby rieši 

problémy, ktoré mu ponúka vonkajšie prostredie. (Armstrong, 1999). 

Posilňovanie presvedčenia človeka - ľudia nadobúdajú skúsenosti pri snahách  

o uspokojovanie svojich potrieb. Zisťujú, ţe niektoré postupy napomáhajú k dosiahnutiu 

cieľov a prinášajú odmeny, zatiaľ čo iné postupy nie sú také účinné pri dosahovaniu cieľov, 

majú za následok nezdary či tresty. Teória posilňovania presvedčenia človeka sa domnieva,  

ţe úspechy pri dosahovaniu cieľov a odmien pôsobia ako pozitívny stimul. Rastie 

pravdepodobnosť opakovania úspešnosti istého správania, tým väčšia je táto 

pravdepodobnosť. A opačne, nezdary a tresty smerujú k negatívnemu posilňovaniu tvrdení  

a nepriamo dávajú najavo, ţe je nevyhnutné hľadať náhradné prostriedky dosahovania cieľov. 

Tento proces je pomenovaný zákon príčiny a účinku (Armstrong, 1999). 

Homeostáza - úsilie zachovať rovnováhu. Vyplýva z toho ţe ľudský organizmus, tak 

ako aj všetky zvyšné ţivé organizmy, je trvalo v stave nerovnováhy. Musí vynakladať 

energiu, aby ostal ţivý, a taktieţ musí túto energiu doplňovať. Existuje tak snaha uspokojiť 

neuspokojené potreby, ktorá je uvádzaná do činnosti neustálym pohybom smerom  

k rovnováhe (Armstrong, 1999). 

Vedúci pracovníci, teda manaţéri musia riadiť a to nevyhnutne pozostáva z aktivít ako 

je kontrola výsledkov. V prípade, ţe nejdú veci podľa plánu, je treba zavádzať opravné 

prostriedky. Ešte aj tu existujú motivačné príleţitosti. Ak mnoţstva kontroly  je veľa, potom 

sa to prejavuje demotiváciou. Lenţe manaţér, ktorý skoro vôbec nekontroluje a nemá záujem 

ani snahu, môţe byť povaţovaný za neatraktívneho vedúceho (Forsyth, 2009).  
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Otázka neznie, či budú činnosti manaţmentu ovplyvňovať motivačný postoj 

zamestnancov, ale ako ich budú ovplyvňovať. Takmer kaţdá činnosť manaţéra má určité 

motivačné dôsledky. Ich vykonaná práca by mala zistiť, či sú vôbec tí dobrí. Prvým krok  

k tomuto je pochopiť psychologický prejav, ktorý sa objavuje "Čo vlastne ľudí motivuje?".  

V skutočnosti existujú veľmi často prípady o dvoch stranách mince. Budeme si musieť 

poloţiť otázku: čo je to, čo spôsobuje, ţe ľudia pozitívne a dobre myslia o svojom 

zamestnávateľovi, obzvlášť o svojom manaţérovi, o celej svojej práci a všetkom čo s ňou 

súvisí, a čo ešte tvorí negatívne pocity? Motivácia je prirodzená činnosť vytvárania stavu 

vyrovnanosti. Aby sme k tomu došli musíme na jednej strane minimalizovať veci, ktoré môţu 

spôsobovať negatívne pocity, a na druhej strane maximalizovať tie, ktoré spôsobujú pozitívne 

pocity a  robiť to takým spôsobom, aby sa zaistila prevaha pozitívnych vecí (Forsyth, 2009). 

2.4 Zdroje motivácie 

Potreby - V dnešnej dobe uţ vieme, ţe motorom nášho ţivota je uspokojovanie 

pociťovaných potrieb. Ak nie sú potreby uspokojované, vzniká v organizmu napätie, ktoré nás 

núti reagovať, nejako sa správať. Psychologický motor nášho správania sa rozbieha, pokiaľ  

sa subjektívne pociťovaná potreba dostane do rozporu s realitou. Situácia je však 

komplikovanejšia tým, ţe nie vţdy to, po čom subjektívne túţime, odpovedá tomu,  

čo objektívne potrebujeme. Potom usilujeme o niečo, čo je dokonca v rozporu s našimi 

potrebami. Túto situáciu nie je tak ťaţké vyvolať. Vzniká pravidelne napríklad pôsobením 

reklamy, manipulácie alebo politického populizmu. Medzi potreby a túţby môţeme poloţiť 

hranicu ako medzi motiváciu  a manipuláciu. Pri motivácii vyuţívame skutočných záujmov  

a potrieb ľudí. A pri manipulácii vyuţívame subjektívne túţby, ktoré nemusia byť  

v súladu so skutočnými, objektívnymi potrebami človeka. Táto hranica je samozrejme krehká, 

vnímanie oboch pojmov sa môţe líšiť u rôznych autorov (Plamínek, 2010). 

Môţeme pociťovať rôzne potreby v rôznych fázach ţivota a rôznych situáciách. 

Prostredie ma bezprostredný vplyv na naše potreby (Plamínek, 2010). 

Návyky - Návyky sú hybnou silou motivácie. Ide o isté mechanizmy, ktoré šetria 

energiu potrebnú na myslenie, rozhodovanie a voľné úsilie. Návyky sú zautomatizované 

činnosti, ktoré vznikli opakovaním. V spotrebe nájdeme veľkú radu príkladov správania, 

ktorého podnetom je návyk. Nakupujeme v určitých obchodoch a do iných, aj keď sa s nimi 

často stretávame,  nevstúpime. Nakupujeme "svoju" značku a to preto, ţe sme si na ňu zvykli, 
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obľúbili sme si ju a v situáciách nákupu túto značku dobre rozlíšime od ostatných. 

Postupujeme automaticky, nemusíme sa denne rozhodovať. Stimulom pre zmenu návykov 

môţe byť podnet od druhého človeka (Vysekalová, 2012). 

Po vybočení z návykovej činnosti, keď porušíme svoj osvedčený spôsob správania, 

nastáva rozhodujúca fáza zrovnávania. Podľa toho, ako dopadne, sa buď pôvodný návyk 

upevní a vraciame sa k nemu alebo zostaneme u nového návyku. Ľudia sa od seba veľmi líšia 

v pruţnosti a strnulosti svojich návykov. Na jednej strane sú novátori, ktorý často menia svoje 

správanie, a na druhej strane sú konzervatívni, ktorí svoje správanie v práci menia iba  

z donútenia (Vysekalová, 2012). 

Záujmy - Aj keď medzi záujmom a potrebou nie sú ostré hranice, záujem je vedome 

aktívnejší a taktieţ výraznejšie viazaný na určitý konkrétny predmet. Spredmetnenie záujmu  

a jeho uvedomenie spolu úzko súvisia. Nadväznosť záujmov na potrebu je daná tým,  

ţe človek ma predovšetkým záujem o predmet, ktorý je pre neho potrebný. Zároveň sa väčšia 

predmetnosť záujmu prejavuje v tom, ţe človek môţe mať záujem o predmety a javy, ktoré 

presahujú okruh jeho potrieb (Výrost, Slameník, 2008). 

Vedomým výrazom záujmu ako objektívneho vzťahu človeka k jeho prostrediu je 

predmetná zameranosť záujmov. Táto objektívna ukotvenosť záujmov znamená,  

ţe so záujmom nevyčerpáva faktom jeho uvedomenia či neuvedomenia. Z tejto objektívnosti 

a taktieţ subjektívnosti záujmov vyplýva, ţe si človek nemusí skoro vţdy svoj objektívny 

záujem uvedomovať. Môţe sa riadiť aj iluzórnym záujmom v rozporu so svojím skutočným 

záujmom. Kvôli toho je dôleţitou súčasťou mediačnej činnosti za situácie konfliktu záujmov  

viesť strany, ktoré sú v záujmovom konfliktu k uvedomeniu svojich skutočných a nie len 

predpokladaných záujmov. S tým však súvisí rozlíšenie bezprostredného záujmu o "vec"  

a "zaujatosťou" na tom čo "vec", prípadne záujem o ňu človek prináša. Bezprostredný záujem 

o vec sa môţe zmeniť v zaujatosť na tom, čo vec a záujem o ňu prináša. Taktieţ naopak, 

pôvodná zaujatosť na tom, čo vec prináša, sa môţe zmeniť v direktný záujem o vec  

samu (Výrost, Slameník, 2008). 

Ideály a hodnoty - Hodnoty vstupujú do činnosti a preţívania človeka, a to ako 

zvnútornený či interný hodnotový systém. Tento systém tvorí základnú osnovu 

individuálneho vedomia a zahrňuje aj hodnotový základ svetového názoru. Zdroj týchto 

zvnútornených hodnôt presahuje rámec jedinca, je objektívny a spoločenský. Zdroj je daný 

výchovou, vlastnou aj sprostredkovanou ţivotnou skúsenosťou, celým súborom tvarujúcich 
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spoločenských vplyvov. Interiorizáciou hodnotového systému sa ľudská motivácia uvoľňuje  

z priamej závislosti na konkrétnej činnosti a danej konkrétnej potrebe. Pretoţe súčasné 

spoločenské zázemie hodnotového systému je širšie neţ zázemie konkrétneho produktu 

ľudskej činnosti ako hodnoty, býva aj jeho motivačná sila väčšia. Potom môţeme povedať,  

ţe človeka a jeho činnosť hodnoty po psychickej stránke orientujú. Súčasne sa  

hodnoty vzhľadom k svojej objektívnosti na hodnotové orientácie  

neredukujú (Výrost, Slameník, 2008). 

Hodnoty sú ozajstne prírodne a spoločenské javy hmotnej alebo duchovnej povahy, 

ktorá slúţi k zachovaniu a rozvoju základných vzťahov medzi človekom a spoločnosťou, 

človekom a prírodou, človekom a prácou, k zachovaniu a rozvoju samotného ľudského ţivota. 

Ozajstné javy sú však hodnotami nie len preto, ţe ţivot človeka udrţujú a v jeho 

najvlastnejších dimenziách obohacujú. Človek musí o nich zároveň usilovať, pripadne ich 

vytvárať. Z tohto dôvodu sa hodnoty prejavujú v špecifickej motivačnej podobe hodnotových 

orientácii, príliš spojených s potrebami a záujmami (Výrost, Slameník, 2008). 

Taktieţ idoly v zmysle nekriticky obdivovaných vzorov správania z rád záujmových 

osobností majú svoj viditeľný vplyv na motiváciu ľudí. Automobily, ktorými tieto osobnosti 

chodia, to ako sa obliekajú, ako pracujú, kde chodia za zábavou alebo odpočinkom, to všetko 

sa stáva stimulom pre nasledovanie, pre vytváranie modelu správania (Vysekalová, 2012). 

2.5 Teórie potrieb 

Väčšina motivačných teórii a prístupov vychádza z rovnakých základov. Z toho 

dôvodu je efektívnejšie spraviť dôkladnú analýzu pred zvolením nových aspektov motivácie 

pre tým. Potom je dôleţité motiváciu systematicky udrţiavať. Kontrola motivačných metód  

a prístupov sa odporúča prevádzať po troch aţ štyroch rokoch (Evangelu, Fridrich 2009). 

Potreba je pociťovaný nedostatok. Kaţdá osoba ma vlastné potreby, odlišné  

od ostatných. Potreby sú nekonečné, pretoţe uspokojenie jednej potreby vytvára ďalšiu 

potrebu. Uspokojujeme ich pomocou statkov a sluţieb. Úsilie uspokojiť svoje potreby je 

hlavným hnacím motorom kaţdého ekonomického systému (Pauknerová, 2012). 

Maslowova hierarchia ľudských potrieb 

Pozostáva zo systému piatich základných potrieb, ktoré sú hierarchicky usporiadané 

od najniţších k najvyšším: fyziologické potreby, potreba bezpečia, potreba lásky  
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a vzájomnosti, potreba úcty, a potreba sebarealizácie, ako uvádza obrázok 2.3. Predpokladom 

je, ţe uspokojenie niţších potrieb je potrebné, aby vyššie potreby mohli existovať. Avšak 

potreba sebarealizácie nemôţe byť nikdy naplno uspokojená. Správanie človeka podnecuje 

neuspokojená potreba, zatiaľ čo niţšie potreby zanikajú uspokojovaním, uspokojované vyššie 

potreby sa umocňujú, motivujú sa (Kocianová, 2010). 

Potreby bezpečia a existenčné potreby je moţno uspokojiť finančnou odmenou  

za prácu, podmienkami práce a istotou zamestnania. Pracovná aktivita funguje z pravidla  

so spoluprácou druhých ľudí, zabezpečuje utváranie a rozvíjanie medziľudských vzťahov. 

Človeku, ako členovi určitej organizácie a hlavne určitej pracovnej skupiny, pracovná činnosť 

je schopná uspokojiť potrebu spolupatričnosti. Veľmi dôleţité pre ľudí býva ich postavenie  

a prestíţ v spoločnosti a aj v pracovnej skupine. Ocenenie a uznanie výsledkov práce  

je spätnou väzbou k úsiliu, ktoré človek vydá. Ľudia pomocou práce uplatňujú svoje 

schopnosti a zámery, práca môţe umoţňovať individuálnu sebarealizáciu. (Kocianová, 2010). 

 

Obr. 2.3 zobrazuje Maslowovú hierarchiu potrieb  (Kotler, Keller 2007) 

McClellandova teória manažérskych potrieb 

Teória sa vyuţíva k identifikácii potrieb manaţérov. Zasahuje tri úrovne motivácie 

zakladanej na potrebe spolupatričnosti, potreby moci a potreby úspešného  

uplatnenia (Kocianová, 2010). 

Potreba spolupatričnosti je orientovaná na typ manaţérov so sociálnym zameraním  

a záujmom o prácu v skupine. Moţnosť presadiť sa a pozičný vplyv je charakteristikou 
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manaţérskej profesie. Ťaţnou silou pre manaţéra sa stáva v tomto prípade túha dôleţitejšej 

pozícii v spoločnosti (Kocianová, 2010). 

Ľudia s vysokou potrebou úspechu sa snaţia vyniknúť, a majú tendenciu vyhýbať sa 

rizikovým situáciám. Silní jedinci dávajú prednosť práci, ktorá má aspoň miernu 

pravdepodobnosť úspechu, v ideálnom prípade 50% šancu. Manaţéri potrebujú pravidelnú 

spätnú väzbu, aby bolo moţné sledovať priebeh ich úspechu. Dávajú prednosť buď pracovať 

samostatne, alebo s inými úspešnými jedincami (Kocianová, 2010).  

Potreba človeka po moci môţe byť buď osobná alebo inštitucionálna. Tí, ktorí 

potrebujú osobnú moc, chcú riadiť ostatných a táto potreba je často vnímaná ako neţiaduca. 

Osoby, ktoré potrebujú inštitucionálnu moc, tá je známa ako aj sociálna moc, tak tí chcú 

organizovať úsilie druhých, aby podporovali ciele organizácie. Manaţéri s vysokou potrebou 

inštitucionálnej sily majú tendenciu byť účinnejší, neţ tí s vysokou potrebou osobnej moci 

(Kocianová, 2010). 

Herzbergová dvojfaktorová teória 

Taktieţ známa ako teória motivácie a hygieny alebo vnútornej a vonkajšej motivácie. 

Prichádza k názoru, ţe zatiaľ čo existujú určité faktory na pracovisku, ktoré spôsobujú 

uspokojenie z práce, samostatný súbor faktorov môţe spôsobiť nespokojnosť. Faktory, ktoré 

motivujú ľudí, sa môţu zmeniť v priebehu ţivota, ale "rešpekt pre mňa ako človeka"  

je jedným z hlavných motivačných faktorov v ktorejkoľvek fáze ţivota. Vnútorné stimuly ako 

napríklad náročné práce, uznanie a zodpovednosť vytvárajú spokojnosť zamestnancov, zatiaľ 

čo vonkajšie hygienické faktory, vrátané statusu, bezpečnosti práce, miezd  

a zamestnaneckých výhod produkujú nespokojnosť (Srpová, Řehoř a kol., 2010). 

Tento dvojfaktorový model motivácie je zaloţený na predstave, ţe prítomnosť jedného 

súboru pracovných charakteristík alebo motívov vedie k spokojnosti pracovníkov, zatiaľ čo 

ďalší a samostatný súbor pracovných charakteristík vedie k nespokojnosti. Ak chce 

spoločnosť zaistiť spokojnú a produktívnu pracovnú silu, manaţéri musia dávať pozor na oba 

súbory pracovných faktorov (Srpová, Řehoř a kol., 2010). 

2.6 Motivačné faktory 

Úspech. Keď niečo dosiahneme, tak kaţdý ma z toho potešenie. Počas pracovného 

dňa môţe existovať veľa menších osobných uspokojení. Budú tu však existovať dôleţitejšie 
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faktory a tieto faktory prispievajú k celkovému uspokojeniu, ktoré je ukončené fiškálnym 

rokom. Úspech je relatívny. Drobnosti môţu byť veľmi dôleţité, a to v rozsahu, v ktorom  

si ľudia tvoria svoje vlastné uspokojenia. Hlavné je poskytnúť ľuďom vhodné meradlo  

k tomu, aby mali svoj úspech s čím porovnávať. Ciele, formálne aj neformálne, sú jeho 

súčasťou. Môţu byť spojené s čímkoľvek a dodávajú širokú škálu moţností. Čím viac je 

rôznych spôsobov merania vecí, tým viac zmien môţeme realizovať a rozširovať spôsoby, 

ktorými môţeme zdôrazniť úspech za účelom motivácie. Ak by práca ţiadne také body 

nemala, potom ich je nutné nájsť. Menej uspokojujúce zamestnania budú tie, ktoré nedávajú 

ľuďom moţnosť pocitu dobre odvedenej práce. Pokiaľ tu nejestvujú očividné faktory vedúce 

k úspechu, na ktoré sa máme zamerať, potom si ich ľudia vytvoria sami. Ale toto môţe byť 

nezdravé, môţe to odviesť pozornosť k veciam, ktoré by poškodili oveľa dôleţitejšie  

záleţitosti (Forsyth, 2009). 

Ak by mohli byť stanovované hmatateľné ciele, a pokiaľ ľudia dosiahnu úspechu, cítia 

sa aj oni spokojní. Úspech je najsilnejší motivačný faktor, a kvôli toho je jedným  

z najúčelnejších. Jeho sila je oveľa viac znásobená, pokiaľ je spojený s ďalším motivačným 

faktorom a to je uznanie (Forsyth, 2009). 

Uznanie. Uznanie výkonu je oveľa viac potrebná časť dobrej motivácie neţ úspech. 

Tohto by si mal byť vedomý kaţdý manaţér. Ak ľudia nevedia, čo majú robiť s nejasnými 

cieľmi, a veci nie sú dobre zorganizované, úspech a vyjadrenie jeho uznania môţe byť veľmi 

zloţité. Uznanie výkonu môţe byť pominuteľné a malé. Alternatívne zasa môţe byť veľké  

a hmatateľné uznanie. Medzi malým a veľkým uznaním môţe byť celá rada rôznych druhov 

motivácie (Forsyth, 2009). 

Takýto druh ocenenia ako je uznanie, je rovnako udeľovaný týmu ako jednotlivcovi. 

Manaţér, aby bol v obrazu, musí udrţiavať so svojím týmom neustály kontakt a tým vytvárať 

aj motiváciu. Uţitočnejšie je vyuţiť príleţitosť prehovoriť k celému týmu ako k jednotlivcovi. 

Ale je jedna podmienka a to, ţe pochvala musí byť skutočne zaslúţení hodná (Forsyth, 2009).  

Ocenenie formou odmeny. Kombinácia uznania s dosiahnutými výkonmi je vhodnou 

príleţitosťou k zamysleniu sa nad hmotnou odmenou. To môţe byť čokoľvek počnúc mzdou 

aţ  po bonusový balíček. To zahrňuje (Forsyth, 2009):  

 Firemné autá. Takáto odmena je veľmi hodnotná. Ale aj tak nesmieme 

prehliadnuť slabé stránky či si robiť chybné predstavy o jej moţnostiach, ako 
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napríklad veľká daň na sluţobné autá. Aj tak firemné autá zostávajú dôleţitou 

súčasťou veľkého mnoţstva firemných balíčkov a sú neodmysliteľne 

povaţované za určitý spôsob uznania. 

 Provízie. Provízia je forma platby,  ktorá sa zvyčajne pridáva k mzde  

a je viazaná na pracovné výsledky. Motivujúca je iba za predpokladu,  

ţe pravidlá pre jej udelenie sú správne nastavené. Suma by mala byť výraznou 

proporčnou výškou celého platu. V dnešnej dobe by manaţéri mali mať  

na mysli príjmy celej rodiny svojho podriadeného. Čo je povaţované  

za dôleţité, sa u väčšiny ľudí vzťahuje k celej domácnosti, do ktorej patria 

príjmy oboch partnerov.  

 Finančná pomoc. To sú peniaze, ktoré sú poskytované na pôţičky, bývanie  

s úrokom, platbu zdravotného poistenia, apod. Kombinácia týchto výhod, ktoré 

zamestnanec dostáva, sú všeobecne známe a lepší balíček môţe byť udelený 

ako vyjadrenie uznania skvelých výkonov. Občas býva moţné si vybrať medzi 

vyšším finančným ohodnotením a určitým druhom benefitov. 

 Penzia. V dnešnej dobe veľmi dôleţitá oblasť. Penzijné výhody sú niekedy 

menej oceňované mladými ľuďmi, a tak u nich strácajú motivačné účinky. 

 Úhrada výdajov. To sú platby, ktoré nie len pokrývajú náklady vynakladané  

na pracovné účely ale aj ktoré zahrnujú veľa sporivých výhod, ako je napríklad 

cestovné poistenie zadarmo. Musia avšak aj tu existovať pravidlá firemnej 

politiky lebo inak začnú výdaje narastať a objavia sa rôzne zneuţitia  

a nespravodlivé jednanie. 

 Podiely na zisku, bonusy, podielové schémy. Všetky tieto zloţky zaväzujú, 

pútajú zamestnancov k spoločnosti a sú vzťahované k výkonom a mzde.  

V pozícii vedúcich pracovníkov môţu byť  nie len veľmi silné a mocné,  

ale niekedy taktieţ môţu spôsobiť stret záujmov, keď spoločnosť môţe byť 

ohrozená tým koľko si zarobíme na úkor vytvorenia najlepších podmienok  

pre spoločnosť. 

 Dovolenka. Je prepojená s rodinným ţivotom a je dôleţitým prvkom. Dĺţka  

ale aj alternatíva voľby obdobia dovolenky a spôsob ako spoločnosť pristupuje  

k dovolenke počas Vianoc, to všetko môţe mať motivačný účinok. Prichádza  

aj do úvahy určité logistické zázemie - moţnosť prepojenia osobnej dovolenky 
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s pracovnou cestou, keď to prinesie finančné úspory, umoţnenie vziať si 

dovolenku na niektorom zaujímavom mieste či oboje. 

 Pohyblivá pracovná doba. Sa stáva moderným trendom vo vzťahu zamestnanec 

a práca. Obzvlášť ţeny chcú radšej prácu na polovičný úväzok, aby  

tak vyváţili prácu so svojimi domácimi povinnosťami. Iní zas uprednostňujú 

pohyblivú pracovnú dobu, ktorá je umoţnená za istých podmienok. Tá je tieţ 

frekventovaným nástrojom vernostného balíčku hodnotenia zamestnanca. Táto 

oblasť sa čas od času mení (Forsyth, 2009). 

Náplň práce. Ľudí motivujú niektoré zamestnania ľahšie pretoţe sa im zdajú 

zaujímavejšie, zmysluplnejšie a zábavnejšie. Aj keď je práca niekedy sama o sebe nudná,  

tak pracovné prostredie byť nemusí a nie je k tomu potreba nejako významných výdajov. 

Zamestnancov, ktorí nie sú pre danú pozíciu práve vhodní, bude veľmi ťaţké motivovať, 

nebudú nikdy tak výkonný a nedosiahnu výsledkov a kvalitu, ktoré poţadujeme. Nudná práca 

môţe byť atraktívnejšia pokiaľ je dobrá komunikácia. Keď ľudia poznajú svoje miesto  

v spoločnosti a vidia, ţe aj ich práca je dôleţitá a uţitočná. Veľa manaţérov podniká kroky 

k tomu, aby rozšírili spektrum činností za účelom motivácie. Úmysly ako je kontrola kvality 

alebo vítaná idea a podnet, vyvolá u zamestnancov pocit dôleţitosti ich práce a môţe vytvoriť 

niečo uţitočného. Existujú aj ďalšie moţnosti z moţných príkladov, ako si prácu urobiť 

zaujímavejšiu, a sú to (Forsyth, 2009):  

 Vybavenie. Veci ako notebook, mobilný telefón či pager, ktoré môţu byť 

vyuţívane aj súkromne. 

 Funkčnosť. Určitým spôsobom je úzko spojená s vybavením, ale prináša  

aj inú dimenziu.  

 Pohodlie. Tu  môţeme napríklad zahrnúť taxíky, pokiaľ pracujeme dlho, 

bezpečnostné opatrenia, parkovacie priestory alebo veci ako jasle  

či opatrovanie detí. 

 Časová úspora. Jedáleň alebo sluţby v mieste pracoviska ako je obchod a iné 

môţu hrať svoju úlohu a ušetriť peniaze zamestnancom. 

 Fajčenie či nefajčiarska politika. Ťaţké je snaţiť sa vyhovieť kaţdému, 

najlepšie je ľuďom vysvetliť, ţe to čo robíme je spravodlivé a má svoje 

dôvody. 
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 Ostatné vybavenie k zlepšeniu pracovných podmienok. To môţe byť 

napríklad klimatizácia, vetráky, kúrenie v zime, dobré svetelné podmienky  

a rastliny. 

 Prostredie. Mnoho vecí je jasne dané, veci idú lepšie keď je dostatok 

priestoru, pohodlné sedenie a občas šálka kávy alebo čaju. Ostatné veci sú  

uţ zloţitejšie. 

Zodpovednosť. Tá ide ruku v ruke s prácou. Mnoho ľudí ma rado zodpovednosť. 

Vkladajú do toho viac svojho úsilia. Keď sa dá ľuďom zodpovednosť, váţia si toho a sú 

starostlivejší neţ predtým. Medzi organizáciou, pracovnou náplňou a delegovaním právomoci 

existuje väzba. Zodpovednosť prináša ľuďom väčší pocit dôleţitosti ich pracovnej náplne  

a tým sa zvyšuje ich produktivita ale aj efektivita, kvalita a iné meradlá výkonu. Manaţéri by 

mohli tohto vyuţiť pri riadení týmu. Manaţéri sú platení za to, aby produkovali dostatočné 

mnoţstvo nápadov k tomu, aby ich práca fungovala. Ţiadna spoločnosť si nemôţe dovoliť 

zaostávať, nové nápady sú stále potrebné. Nápady, ktoré budú popoháňať k neustálym 

zmenám a rozvoju (Forsyth, 2009). 

Možnosť kariérneho postupu. Pozostáva na základe toho, ţe nikto nechce stáť  

na rovnakom mieste. Pocit potreby kariérneho postupu je pochopiteľne aj motiváciou. 

Vzdelanie a tituly sa môţu vyuţiť k tomu, aby sa ľudia posúvali vyššie a vyššie. Pomáha  

to taktieţ udrţať si dobrých zamestnancov. Vyššie stupne sú spojené s platovým rastom, 

ďalšími podmienkami a taktieţ pracovnou pozíciou. Pravidelné zmeny a moţnosť posunu 

pomáha udrţať si zamestnancov a tí budú pracovať efektívnejšie. Hodnotenia sú  

pre motiváciu veľmi dôleţité pretoţe sa priamo vzťahujú k tejto oblasti a tým predstavujú  

pre manaţment veľkú príleţitosť (Forsyth, 2009). 

Možnosť rastu. Teória motivácie rozoznáva medzi povýšením a rastom. Povýšenie je 

postup v jednej spoločnosti a rast je postup z jedného zamestnania do lepšieho. Vo veľkých 

spoločnostiach je to niečo medzi. Najdôleţitejšie je vytvoriť skvelo fungujúci tým a udrţať si 

ľudí v ňom a maximalizovať ich výkony tak dlho, ako to je len moţné. Pokiaľ sa vďaka 

motivačnej činnosti podarí udrţať pracovníkov, potom čas, ktorý sme na to vynaloţili bude 

určite štedro zaplatený (Forsyth, 2009). 
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2.7 Pracovná motivácia 

Pracovnou motiváciou sa rozumie vyjadrenie prístupu jednotlivca k práci, jeho ochoty 

pracovať, vychádzajúcej z nejakých motívov. V tejto súvislosti sa obvykle uvaţuje taktieţ  

o postojoch človeka k práci, či uţ máme na mysli obecný postoj k práci ako takej alebo  

k práci v určitej firme alebo typu organizácie, kde je to obvykle v spojeniu s vyjadrením 

pracovnej spokojnosti. Beţne sa hovorí o potrebe pracovať, o postojoch k práci, ale taktieţ  

o zameraní osobnosti na určitý typ práce ako je fyzická práca alebo práca duševná, na výkon 

orientovaná práca vo firmách alebo práca pre neziskové spoločnosti. Pri pracovnej motivácii 

sú skúmané obzvlášť motívy, ktoré vedú k voľbe určitého typu pracovnej činnosti a to, aké 

motívy sú prostredníctvom účasti v pracovnej činnosti uspokojované (Tureckiová, 2004). 

Z tohto hľadiska sa rozlišujú: 

a) Priame motívy - tu je práca sama o sebe zdrojom uspokojenia 

b) Nepriame motívy  - práca je prostriedkom k uspokojovaniu iných potrieb 

Najviac činnosti, ktoré v priebehu svojho ţivota vykonávame je vyvolávaná 

kombináciou obidvoch typov motívov a práca je toho príznačným príkladom. Ak by sme mali 

šťastie, mohli by sme vykonávať prácu, ktorá nás baví a ešte dostaneme za ňu zaplatené. 

Avšak hlavne vtedy, pokiaľ práca, ktorú vykonávame, nespĺňa naše predstavy alebo ak je  

pre nás práce iba prostriedkom uspokojovania iných potrieb, je potrebné dodať zvonku 

patričné podnety, ktoré podporujú proces motivácie alebo posilňujú ţiaduce prejavy 

správania. Práve toto je podstatou manaţérskej funkcie označovanej ako motivovanie.  

V súvislosti s pracovnou motiváciou sa zvyčajne objavuje prívlastok pozitívny. To by malo  

v manaţérskej praxi skutočne prevaţovať. Manaţér sa nesmie báť pouţívať ani prostriedky 

negatívnej motivácie, respektíve negatívneho posilňovania, vedúceho k vyhasínaniu určitých 

prejavov správania, a tam kde je to potreba, musí taktieţ trestať (Tureckiová, 2004). 

2.8 Motivačný program 

Motivačný program spoločnosti obsahuje nástroje stimulácie pracovníkov v súladu  

s personálnou stratégiou, s personálnou a sociálnou politikou a preplieta sa celým systémom 

riadenia ľudí v organizácii. Hlavnou úlohou motivačného programu je ovplyvňovanie 

pracovnej ochoty ľudí, ich výkonnosti, spokojnosti a stabilizácie (Kocianová, 2010). 
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Motivačný program je konkretizáciou systému práce s ľuďmi s relatívne vyhradeným 

zameraním na pozitívne ovplyvňovanie pracovnej motivácie pracovníkov. Motivačný 

program určuje základné princípy uplatňovania stimulačných prostriedkov. V konkrétnej 

podobe predstavuje súbor pravidiel, zabezpečení a postupov, ktorých primárnym poslaním je 

dosiahnutie ţiaducej pracovnej motivácie a z nej nasledujúceho optimálneho prístupu 

pracovníkov firmy k práci. A to vo všetkých aspektoch, ktoré sú z pohľadu firmy aktuálne  

či trvalo významné. Motivačný program spoločnosti by mal rešpektovať všeobecné poznatky  

o motivácii a stimulácii ľudí a mal by vychádzať z analýzy motivačnej štruktúry pracovníkov 

spoločnosti. Prieskumy motivačnej štruktúry pracovníkov spolu s inými psychologickými  

a sociologickými prieskumami umoţňujú zhodnotiť počiatočný stav v spoločnosti v oblasti 

ľudských zdrojov, slabé a silné stránky systému riadenia a jeho motivačné účinky. Tieto 

základné poznatky sú predpokladom k tvorbe motivačného programu, aby odpovedal 

prioritám pracovníkov (Kocianová, 2010). 

K sociálne ekonomickým informáciám, ktoré sú dôleţité pri tvorbe motivačného 

programu spoločnosti, patria (Kocianová, 2010): 

 informácie o technických, technologických a organizačných podmienkach práce; 

 informácie o sociálne - demografických a profesiovo - kvalifikačných 

vlastnostiach pracovníkov organizácie; 

 informácie o uplatňovanom systéme hodnotenia a odmeňovania pracovníkov; 

 informácie o pracovných podmienkach, o vybaveniu pracovísk a pod.; 

 informácie o pouţívaných spôsoboch riadenia a vedenia pracovníkov; 

 informácie o pouţívanom systému starostlivosti o pracovníkov v spoločnosti; 

 informácie o systému personálneho riadenia a realizovanej personálnej práce  

v spoločnosti; 

 informácie vyplývajúce z zhromaţdených a analyzovaných informácii  

o charakteristikách pracovnej spokojnosti alebo nespokojnosti pracovníkov, o ich 

hodnotovej orientácii, vzťahu k práci a k profesii, k pouţívanému štýlu riadenia  

a vedenia ľudí, informácie o ich názoroch na informačnú politiku organizácie  

vo vzťahu k pracovníkom, o ich subjektívnom hodnotení celkovej koncepcie 

riadenia firmy atď.   
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Postup tvorby motivačného programu: 

1. Zhromaţďovanie a vyhodnocovanie potrebných informácii, ide o analytickú fázu, 

v ktorej sa najskôr vykoná zber sociálne ekonomických informácii  

a potom sa realizujú odborné psychologické analýzy. Výsledkom odborných 

psychologických analýz je zistenie postojov pracovníkov k práci  

a k spoločnosti, dôvody pracovnej spokojnosti alebo nespokojnosti, ich 

hodnotenie starostlivosti spoločnosti o zamestnancov. 

2. Fáza prípravy a prevádzanie motivačného programu. Ako prvé sa urobí 

vyhodnotenie doterajších foriem motivovania pracovníkov a hľadanie bariér. 

Ďalším krokom bude určenie cieľov motivačného programu, ktoré sú krátkodobé 

a perspektívne a nasmerovanie programu na určité oblasti, kde by mal pôsobiť. 

Ako tretí krok urobíme vypracovanie charakteristiky súčasnej výkonnosti 

pracovníkov a ich porovnanie s predstavami ţiaducej výkonnosti. Posledným 

krokom bude vybranie adekvátnych stimulačných prostriedkov, stanovenie 

foriem a takých postupov stimulácie, ktoré budú rešpektovať významné 

odlišnosti určitých skupín pracovníkov. 

Program motivácie je zostavený do podoby dokumentu, s ktorým sú zoznámení 

zamestnanci. Zverejnením tohto programu je zaistená kontrola a sledovanie efektívnosti 

stimulačných prostriedkov, čo umoţňuje ich zmenu. Súčasne musí byť aktualizovaný  

aj samotný motivačný program v nadväznosti na jednotlivé kroky vývoja  

spoločnosti (Komárková a Provazník, 2004).  
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3 Charakteristika firmy 

V tejto časti bakalárskej práce je rozobraná spoločnosť Hessel Slovakia s.r.o., ktorej 

informácie boli získané z webových stránok spoločnosti, obchodného registra a materiálov, 

ktoré poskytla sama spoločnosť. 

3.1 Základné informácie a predmet činnosti spoločnosti 

Základné informácie: 

 Spoločnosť:  Hessel Slovakia s. r. o. 

 Sídlo:    Podháj 133, 841 03 Bratislava 

 IČO:   46 035 800 

 IČ DPH:  2023193964 

 Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Predmet činnosti: 

 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

alebo iným prevádzkovateľom ţivnosti (veľkoobchod) 

 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby a obchodu 

 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

 Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérii 

 Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastu 

 uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

 opracovanie kovu jednoduchým spôsobom 

Pobočky spoločnosti: 

 Hessel Gerätebau GmbH, Brügelweg 6, 42579 Heiligenhaus, Nemecko 

 Hessel Slovakia s.r.o., Staničná 502, 95201 Vráble, Slovensko 

 C2i s.r.o., Kračanská cesta 51, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko 

 VAT TYSA, Parizskoj Komuny 4, UA-88011 Uzhorod, Ukrajina 
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3.2 História a profil spoločnosti Hessel Slovakia s.r.o. 

V roku 1972 bola pánom Reinhardom Hesselom v Nemecku zaloţená spoločnosť 

Hessel Gerätebau GmbH. S počiatku sa zameriavala na výrobu a predaj poľnohospodárskych 

a elektronických zariadení. Neskôr sa zamerala na oblasti výroby káblových zväzkov, 

spracovanie plastov a spracovanie kovov. Hessel Gerätebau GmbH funguje ako obchodné 

centrum, ktoré riadi činnosti nákupu a odbytu.  

V deväťdesiatych rokoch boli na Slovensku a Ukrajine zriadené výrobné závody, ktoré 

sa zaradili medzi popredných európskych výrobcov káblových zväzkov. Výrobný závod 

Hessel Slovakia s.r.o sa so svojím tímom opiera o vyše 20 rokov skúseností vo výrobe 

káblových zväzkov pre automobilový priemysel, úţitkové stroje, tlačiarenskú a medicínsku 

techniku ako aj bielu techniku. 

Ako full service supplier môţe ponúknuť spoločnosť svojím klientom technickú 

podporu, zabezpečenie nákupu materiálu, výroby, prepravy, konštrukciu montáţnych  

a skúšobných dosiek ako aj plnú kontrolu kvality. 

3.3 Kvalita Hessel Slovakia s.r.o. 

Cieľom aktivít spoločnosti je dosahovať vynikajúcu kvalitu. Spoločnosť je úspešná  

na rôznych trhoch vďaka spoľahlivej kvalite a hodnotným výrobkom. Aby si svoju pozíciu 

udrţala a ďalej budovala, je jej najvyšším cieľom neustále zlepšovanie kvality s vyuţitím 

metód ako workshopy, projekty trvalého zlepšovania, individuálne zlepšovateľstvo, 

kontinuálny proces zlepšovania a ďalších adekvátnych metód.  

Pre zákazníkov chce byť spoločnosť kooperatívnym spolupracujúcim partnerom  

a prostredníctvom preventívnych opatrení a opatrení na predchádzanie chybám na všetkých 

úsekoch podniku dosahovať a udrţiavať najvyššiu úroveň kvality pri dodrţaní hospodárnosti, 

zásad ochrany ţivotného prostredia a zákonných poţiadaviek.  

Starostlivosť o ţivotné prostredie je preto integrovanou súčasťou všetkých činností. 

Nosným programom je predovšetkým politika kvality a princípy riadenia kvality. Politika 

kvality Hessel Slovakia s.r.o. stojí na troch základných pilieroch, ktoré sú spokojnosť 

zákazníkov, preventívne metódy zabezpečenia kvality a hlavne tímová práca. Spoločnosť sa 

riadi mottom "Vynikajúca kvalita znamená prekonávať očakávania našich zákazníkov." 
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S pribliţne 400 zamestnancami v stredoeurópskych a východoeurópskych závodoch 

dodáva produkty najvyššej kvality pre celosvetovú sieť zákazníkov z oblastí automobilového 

priemyslu, tlačiarenského priemyslu, výroby úţitkových vozidiel, prístrojov pre domácnosť  

a medicínske techniky. 

Hessel Slovakia s.r.o. je drţiteľom týchto certifikátov TUV NORD CERT GmbH ISO 

9001/14001/ISO/TS 16949.  
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4 Analýza motivačného programu firmy 

Táto kapitola bude venovaná analýze motivačného programu pre rok 2014, ktorý  

sa nachádza v prílohe č. 1. V úvodu je načrtnutý predmet skúmania a jeho ciele. V ďalšej časti 

je podrobne rozpísaný motivačný program spoločnosti. Posledná časť tejto kapitoly bude 

venovaná dotazníkovému šetreniu. Informácie sú poskytnuté riaditeľkou spoločnosti,  

z podnikových materiálov a hlavne z dotazníkového šetrenia. 

4.1 Predmet skúmania a jeho ciele 

Hlavným objektom skúmania je súčasne nastavenie programu motivácie  

a odmeňovania v spoločnosti a zistenie prípadných nedostatkov. Hlavným zdrojom informácii 

bolo dotazníkové šetrenie, ktoré prebehlo medzi zamestnancami. 

Cieľom analýzy motivačného programu a dotazníkové výskumu je: 

 zistenie štruktúry skúmaného motivačného programu; 

 zistiť spokojnosť zamestnancov s týmto motivačným programom 

a odmeňovaním; 

 zistiť spokojnosť zamestnancov s obsahom práce a vedením spoločnosti; 

 zistiť úroveň komunikácie a hodnotenia dosiahnutých výsledkov medzi 

vedením a pracovníkmi spoločnosti; 

 určiť prípadne nedostatky v stávajúcom systéme a navrhnúť moţné riešenia 

a odporúčania; 

Spôsob získavania potrebných informácii 

Informácie potrebné pre analýzu motivačného programu boli zisťovane pomocou 

rozhovorov so zamestnancami ekonomického a personálneho útvaru. Najväčšia časť 

informácii pochádza z dotazníkov, ktorý zamestnanci vyplňovali. Dotazník sa nachádza  

v prílohe č. 2. Po odovzdaní dotazníkov boli odpovedi zamestnancov vyhodnotené a vyuţité 

pre stanovenie návrhov a odporúčaní. 

4.2 Motivačný program spoločnosti Hessel Slovakia s.r.o. 

Spoločnosť pôsobí na trhu uţ viac ako 10 rokov, to svedčí o jej vyspelosti  

a profesionalite zamestnancov. Profesionalita zamestnancov sa prejavuje hlavne pri výrobe, 
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ktorá sa udrţuje svoj kvalitatívny štandard, o čom svedčia aj získané certifikáty kvality. Kvôli 

tomu sa spoločnosť snaţí udrţať zamestnancov, ktorí pôsobia v podniku dlhšie. Títo 

zamestnanci sú zároveň kvalifikovanou a zabehnutou pracovnou silou, ale aj školiteľmi 

nových zamestnancov. Spoločnosť Hessel Slovakia s.r.o. vzhľadom na skvelé dosiahnuté 

výsledky stále rozširuje výrobu a to zvyšuje potrebu zamestnancov.  

Hlavnou motiváciou uchádzačov o zamestnanie sú v prvom rade platobné podmienky. 

Mzdy zamestnancov sú vyplácane 1 krát za mesiac, avšak zamestnanec môţe kedykoľvek 

poţiadať o jednu zálohu medzi výplatami. Zariadenie spoločnosti sociálnymi a stravovacími 

priestormi je na skvelej úrovni. Priestory lákajú svojím moderným vybavením a čistotou. 

Vedenie spoločnosti sa snaţí, aby pracovníci keď prichádzajú do šatne, jedálne alebo  

na toalety pociťovali, ţe si ich spoločnosť váţi ako ľudí. Avšak  s obsahom práce vo výrobe 

sa toho veľmi zlepšiť nedá, kvôli tomu sa vedenie snaţí, aby aspoň zamestnanecké priestory 

boli na veľmi dobrej úrovni.  

Spoločnosť si váţi svojich zamestnancov a preto organizuje na konci roka spoločenskú 

akciu. Jej hlavnou úlohou je jednotnosť kolektívu, pretoţe kvalitne fungujúci kolektív zvyšuje 

výkonnosť a konkurencieschopnosť spoločnosti. Táto spoločenská akcia taktieţ slúţi  

na zhodnotenie dosiahnutých výsledkov, začlenenie nových zamestnancov do spoločnosti  

a komunikáciu medzi vedením a zamestnancami. Veď ľudia sa môţu najlepšie porozprávať 

na spoločenských akciách, kde sú uvoľnenejší a kde je dobré jedlo a pitie. A tento fakt  

si uvedomuje aj spoločnosť. Na týchto akciách vedenie chváli tých zamestnancov, ktorí si to 

ich pracovným výkonom skutočne zaslúţia. Výborne nastavená pochvala pred kolegami 

zamestnanca môţe byť intenzívny motivačný článok pre jedinca. Spoločnosť ďalej ponúka 

pre zamestnancov rôzne školenia, športové podujatia a iné. Týmto si vytvára so svojimi 

zamestnancami priateľský vzťah so stanovenými pravidlami a vďaka tomuto vytvára aj 

vhodné pracovné prostredie. Zamestnanci sa cítia v spoločnosti dobre, nemajú potrebu opustiť 

svoje miesto v spoločnosti. Takto si spoločnosť udrţiava kvalifikovaných zamestnancov, 

ktorý vykonávajú svoju prácu zodpovedne. Týmto sa aj minimalizujú problémy súvisiace  

s ľudským faktorom.  

Podnik si upevňuje svoju pozíciu na trhu, čo dokazuje veľké mnoţstvo získaných 

referencii, napríklad od spoločnosti Bosch, Porsche, Opel, Continental, Caterpillar a iné. 
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Motivačný program spoločnosti pre rok 2014, ktorý sa nachádza v prílohe č. 2, 

pozostáva zo 4 oblastí: 

1) Zdravotná - v tejto oblasti sa odmena šplhá do výšky aţ 1000 eur. Pri príleţitosti 

Jánskeho plakety sa poskytuje finančný dar. Jánskeho plaketa (v Českej republike 

aj Jánskeho medaila) je ocenenie odovzdávané bezpríspevkovým darcom krvi. 

Udeľuje ich organizácia Červeného kríţa. Ďalej pozostáva z rôznych príspevkov 

alebo celých úhrad na preventívne lekárske prehliadky. Taktieţ v tejto oblasti je 

moţné získať spoločnosťou hradené masáţe v rôznych wellness centrách alebo 

zdravotných strediskách. 

2) Sociálna - táto oblasť poskytuje zamestnancom odmenu aţ do výšky 1200 eur.  

Je tu moţnosť získať finančné dary pri ţivotnom jubileu buď 50. alebo 60. rokov, 

finančný dar pri pracovnom jubileu, rôzne príspevky na stravné nad rámec 

zákona, výpomoc pri ťaţkej ţivotnej situácií zamestnanca a jeho rodiny a inú 

sociálnu výpomoc, ktorá je návratná. 

3) Voľno časová - táto oblasť ma maximálnu výšku odmeny 700 eur. Skladá sa  

z dvoch častí, a to športová a kultúrna. V športovej časti to je moţnosť prenájmu 

športových zariadení pre zamestnancov, ako je napríklad bowling, telocvičňa, 

alebo získanie permanentiek do fitnes centier. Spoločnosť organizuje aj vlastné 

športové podujatia. V kultúrnej časti moţno získať darčekové poukáţky  

na úhradu kultúrnych podujatí a organizovanie vlastných kultúrnych a zábavných 

podujatí. 

4) Vzdelávacia - Táto oblasť je taktieţ dobre financovaná, a to je aţ do výšky 1100 

eur. Z tejto oblasti sa financujú rôzne rozvojové školenia a tréningy, školenia  

zo zákona a nadstavbové školenia. 

4.3 Dotazníkové šetrenie 

Spoločnosť zamestnáva vyše 400 pracovníkov. Respondentov tvorilo 100 

zamestnancov spoločnosti Hessel Slovakia s.r.o. Pomocou analýzy vypracovaných dotazníkov 

100 zamestnancami spoločnosti Hessel Slovakia s.r.o. sa zistili nedostatky v motivácii  

a prístupe zamestnancov. Zistenie nedostatkov v motivácii napomôţe spoločnosti lepšie 

vyuţívať potenciál zamestnancov, čo vedie k lepšiemu a efektívnejšiemu napĺňaniu cieľov 

spoločnosti. Dosiahnuté percentuálne výsledky nám pomohli identifikovať oblasti v ktorých 

by mala spoločnosť zvýšiť snahu, aby sa zamestnanci cítili motivovaní. 
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Dotazníkové dáta, ktoré boli zistené, boli prepracované do elektronickej podoby 

pomocou programu MS Excel. Na vyhodnotenie odpovedí boli pouţité koláčové grafy.  

Na začiatok sa spracovali do grafov identifikačné otázky. Tie obsahujú základné 

charakteristiky respondentov, ktorí dotazník vyplnili a tým poskytli dôleţité informácie, aby 

sa mohli vypracovať návrhy a odporúčania pre zefektívnenie motivácie v spoločnosti.  

V grafoch 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 a 4.5 sú uvedené základné charakteristiky.  

1. Pohlavie 

Z grafu 4.1 môţeme vidieť ţe z celkového počtu respondentov tvorí 56% muţov  

a 44% ţien. Z čoho vyplýva, ţe v spoločnosti je štruktúra pohlavia skoro vyrovnaná. Všetky 

pracovné činnosti v spoločnosti môţu vykonávať tak ako muţi aj ţeny. 

Graf 4.1 Rozdelenie zamestnancov podľa pohlavia 

 

2. Veková štruktúra 

Podľa vekovej štruktúry, ktorú zobrazuje graf 4.2 sa dá určiť, ţe v spoločnosti Hessel 

Slovakia s.r.o. nachádzajú uplatnenie ľudia od 18 rokov aţ do dosiahnutia dôchodkového 

veku. Väčšia časť pracovných činností je potom nenáročná na fyzickú pripravenosť človeka. 

Najväčšiu skupinu respondentov tvoria zamestnanci vo veku 41 aţ 60 rokov, ktorých je 46%. 

Druhou najväčšou skupinou sú zamestnanci vo veku 26 aţ 40 rokov, ktorí tvoria 31% 

opýtaných respondentov. Uplatnenie v spoločnosti nachádzajú aj ľudia do 25 rokov, ako sú 

napríklad absolventi škôl, ktorých z celkového počtu respondentov bolo 17%. Zvyšných 6% 

tvoria zamestnanci vo veku viac ako 61 rokov. 
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Graf 4.2 Veková štruktúra zamestnancov spoločnosti 

 

3. Vzdelanie 

Graf 4.3 zobrazuje dosiahnuté vzdelanie zamestnancov spoločnosti. V spoločnosti je 

vo väčšine zamestnávaná skupina zamestnancov s dosiahnutým stredoškolským vzdelaním.  

Je to aj spojene hlavne tým, ţe v spoločnosti vo veľkej časti pracujú zamestnanci robotníckej 

profesie. S vysokoškolským vzdelaním je len 4% opýtaných respondentov. Ďalšia skupina 

respondentov sú s vyšším odborným vzdelaním, ktorých je 7%. Spoločnosť zamestnáva  

aj zamestnancov, ktorý dosiahli základné vzdelanie. Tí tvorili 16% opýtaných respondentov. 

Graf 4.3 Dosiahnuté vzdelanie zamestnancov 
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4. Dĺžka pôsobenia v spoločnosti 

Celkovú situáciu v podniku nám znázorňuje graf 4.4, v ktorom je spracované 

vyhodnotenie na túto otázku. Z celkového počtu respondentov tvorí 17%  zamestnancov, ktorí 

pôsobia v spoločnosti viac ako 10 rokov. To nám svedčí o stabilite a schopnosti udrţania si 

zamestnancov. Aj fakt, ţe 46% z respondentov pracuje v spoločnosti 5 - 10 rokov je veľmi 

uspokojujúci. Zamestnancov motivuje k zotrvaniu v podniku spokojnosť s prístupom vedenia. 

29% respondentov tvorí skupinu zamestnaných v spoločnosti 1 aţ 4 roky. Poslednou 

skupinou tvoria zamestnanci, ktorí pôsobia v spoločnosti menej ako 1 rok, ktorých je  

8% z celkového počtu respondentov. Toto svedčí aj o neustálej zvyšovaní kapacity 

spoločnosti. Zvýšením kapacity sa aj zvyšujú potreby zamestnancov. 

Graf 4.4 Štruktúra zamestnancov podľa dĺžky pôsobenia v spoločnosti 

 

5. Pracovné zaradenie v spoločnosti 

Ako uvádza graf 4.5, tak skoro všetci opýtaný zamestnanci sú robotníckej profesie, 

ktorý tvoria 87% celkového počtu respondentov. Zvyšných 13% respondentov tvoria 

technicko-hospodárský pracovníci, ktorí tvoria obsadenie vedúcich pozícii. Z čoho môţeme 

vidieť, ţe je dostatok vedúcich pracovníkov, aby kontrolovali svojich podriadených a vhodne 

ich motivovali k väčšiemu pracovnému výkonu. Preto je veľmi dôleţité mať vhodne 

rozdelenie pracovníkov, a snaţiť sa ich mať v optimálnom mnoţstve. 
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Graf 4.5 Rozdelenie zamestnancov podľa pracovného zaradenia v spoločnosti 

 

Otázka č. 6: Prečo ste sa rozhodli pracovať pre túto spoločnosť? 

Predstava, ţe keď niečo motivuje nás, bude to motivovať aj ostatných, by bola účinná 

len za predpokladu, ţe všetci ľudia by boli rovnakí. Ľudia sú však odlišní a môţu byť 

citlivejší na rôzne podnety v dôsledku svojich schopností, znalostí, inteligencie a osobnosti.  

V tejto otázke mohli opýtaní označiť viac odpovedí. 

Z grafu 4.6 môţeme vidieť, ţe najväčším motivátorom sú u 72% respondentov 

platobné podmienky, čo sme zistili z vyhodnotenia dotazníkov. Pre 11% opýtaných 

respondentov je motivátorom celková starostlivosť o zamestnancov. 6% zamestnaných bolo 

hlavným dôvodom pracovať pre spoločnosť aj blízka vzdialenosť bydliska od sídla podniku. 

Pre 5% z celkového počtu respondentov je dôvodom pracovanie pre spoločnosť pracovný 

kolektív, ktorí tieţ priaznivo pôsobí na zamestnancov. 4% respondentov presvedčilo pracovné 

prostredie. Zvyšné 2% opýtaných boli dôvodom iné motivátory. 

Graf 4.6 Rozhodnutie pracovať v spoločnosti 
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Otázka č. 7: Ste dostatočne motivovaný k pracovnému výkonu? 

V tejto otázke bolo snahou zistiť priamu motiváciu zamestnancov k pracovnému 

výkonu, či sú dostatočne motivovaný, aby mohli pracovať. Na grafe 4.7 môţeme vidieť,  

ţe pomerne veľká časť zastúpenia respondentov, ktorí pracujú pre spoločnosť, kladne 

hodnotia prístup vedenia k zamestnancom. Aţ 74% opýtaných sa vyjadrilo kladne k motivácii  

v spoločnosti. To nasvedčuje k tomu, ţe spoločnosť Hessel Slovakia sa snaţí motivovať  

a udrţať si svojich zamestnancov. Avšak negatívne sa vyjadrilo 26% respondentov, čo by 

malo viesť k tomu, aby sa spoločnosť snaţila zníţiť takýto počet nemotivovaných 

zamestnancov. Zamestnanec, ktorý nie je dostatočne motivovaný, nedokáţe podať dobrý 

pracovný výkon. 

Graf 4.7 Motivovanosť k pracovnému výkonu 

 

Otázka č. 8: Ak ste uviedli v otázke číslo 7 odpoveď určite áno  alebo skôr áno, 

tak ktorá z nižšie uvedených oblastí Vás najviac motivuje?  

V tejto otázke sme sa snaţili zistiť, ktorá oblasť pôsobí najpriaznivejšie  

na zamestnancov. Vyjadrenia respondentov s motivačnými oblasťami sú pomerne rovnaké, 

čiţe sú pomerne spokojný s kaţdou oblasťou, ktorú firma poskytuje. Spoločnosť môţe byť 

spokojná s tak pomerne rovnomerným rozloţením spokojnosti zamestnancov s motivačnými 

oblasťami. 

Na grafe 4.8. sú zobrazené motivačné oblasti zamestnancov. Najviac respondentov 

čiţe 34% vyjadrilo názor, ţe najviac motivujúca oblasť je oblasť sociálna. Je to spôsobené  
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aj finančnými darmi pri ţivotnom a pracovnom jubileu, a aj rôznymi sociálnymi výpomocami 

pre zamestnanca. Ďalšia skupina respondentov teda 30% vyjadrila spokojnosť s oblasťou 

zdravotnou, ktorá sa zaoberá finančnými darmi pri príleţitosti Jánskeho plakety alebo 

príspevkami na masáţe a ďalšie lekárske prehliadky. Tretia motivačná oblasť je voľno časová, 

s ktorou vyjadrilo spokojnosť 19% respondentov. Vzdelávacia oblasť poskytuje 

organizovanie rôznych kultúrnych a športových podujatí čo priaznivo pôsobí  

na zamestnancov. Zvyšných 17% respondentov motivuje oblasť vzdelávacia, ktorá poskytuje 

rôzne školenia a tréningy. 

Graf 4.8 Motivačné oblasti 

 

Otázka č. 9: Sú podľa Vás stravovacie priestory a sociálne zariadenia v podniku 

vybavené dostatočne? 

Z grafu 4.9 môţeme vidieť nespokojnosť a spokojnosť so stravovacími priestormi  

a sociálnymi zariadeniami v spoločnosti. Nespokojných so stravovacími priestormi  

a sociálnymi zariadeniami  je len 7% opýtaných respondentov. Znamená to, ţe vybavenie 

týchto zariadení a priestorov je na dobrej úrovni keďţe 93% odpovedalo kladne. Nedostatky, 

s ktorými 7% zamestnaných nie je spokojných sa budú dať ľahko odstrániť. Malo by ísť  

o drobnejšie detaily a malé nedostatky.  
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Graf 4.9 Vybavenosť stravovacích a sociálnych zariadení 

 

Otázka č. 10: Hodnotí  vedenie s Vami dosiahnuté výsledky? 

Hodnotenie vedenia dosiahnutých výsledkov so zamestnancami im dodáva pocity 

dôleţitosti v spoločnosti. Zamestnanci sú potom ochotný vydávať vyšší pracovný výkon, aby 

dosiahli ešte lepšie výsledky. Spoločnosť vykonáva komplexné hodnotenie výsledkov za celý 

hospodársky rok vţdy na spoločenskej akcii, ktorá je organizovaná vedením na konci roka.  

Z grafu 4.10 vidíme, ţe s 83% respondentov hodnotí vedenie dosiahnuté výsledky  

a s ostatnými 17% nie. Medzi týmito 17% respondentmi sú väčšinou zamestnanci, ktorí sa 

nezúčastňujú spoločenských akcií. Z toho dôvodu nemôţe vedenie zhodnotiť dosiahnuté 

výsledky s touto časťou zamestnancov.  

Graf 4.10 Hodnotenie výsledkov vedením 
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Otázka č. 11: Motivuje Vás vedúci pracovník? 

Vedúci pracovník ma viesť a riadiť. Ide o dve rozdielne veci, ale bohuţiaľ, veľa ľudí  

si neuvedomuje rozdiely a kaţdý z nás robí viac jedno ako druhé a pre niečo ma lepšie vlohy. 

Pritom správna motivácia zamestnancov je veľmi závislá práve na správnom prístupe k obom 

roliam.  

V tejto otázke boli moţné dve odpovedi, buď áno alebo nie. Z celkového počtu 

opýtaných je motivovaných vedúcim pracovníkom 59% respondentov. Zvyšných 41% nie je 

motivované vedúcim pracovníkom. Na kaţdom jedincovi záleţí, čo a ako ich motivuje. Graf 

4.11 zobrazuje výsledky odpovedi na túto otázku. Nasledujúcim faktorom môţu byť taktieţ 

vzťahy medzi vedúcim pracovníkom a zamestnaným. 

Graf 4.11 Motivácia vedúcim pracovníkom 

 

Otázka č. 12: Čo Vás vo Vašom zamestnaní najviac demotivuje? 

V tejto otázke bolo moţnosť označiť viacero odpovedí. V grafe 4.12 môţeme vidieť 

ţe najviac demotivujúci účinok ma pre zamestnancov neuznanie dobrých pracovných 

výsledkov, túto skutočnosť označilo 34% respondentov. Títo zamestnanci sa cítia nedocenení 

za odvedenú prácu, nezáujem nadriadeného o nápady zamestnancov demotivuje. 

Nasledujúcim faktorom je nespravodlivé odmeňovanie. Túto skupinu opýtaných tvorí 20% 

respondentov. Vţdy a všade sa nájde zopár ľudí, ktorí dokáţu nájsť nespokojnosť v niečom 

alebo ukrivdenosť voči ostatným. Tretím faktorom je hrubé jednanie, túto skutočnosť 

označilo 18% opýtaných. Ďalším faktorom nezáujem nadriadeného o nápady. S týmto 
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súhlasilo 14% respondentov. Spoločnosť má záujem o nápady a inovácie zamestnancov, 

akurát niektoré si nevypočuje, ale to je z cela normálne, keďţe spoločnosť o takejto veľkosti, 

nedokáţe riešiť s kaţdým zamestnancom niečo takéto. Treba na to aj dostatok času. Ako 

poslednými faktormi boli kritika zo zle vykonanej práce, a iné demotivačné faktory. Kritiku 

zo zle vykonanej práce označilo 10% a respondentov. Kritika v pracovnom pomere je 

dôleţitá, a je aj samozrejme ţe to ma istý demotivačný účinok, ale ten môţe viesť k vyššej 

výkonnosti jedinca. Ako iné označilo 4% opýtaných. Demotivovanosť v spoločnosti existuje, 

ale je to prirodzené, lebo ľudia nie sú dokonalý. 

Graf 4.12 Demotivácia zamestnancov 

 

Otázka č. 13: Je podľa Vášho názoru odmeňovanie vo firme spravodlivé? 

Najväčšou motiváciou pre výkon zamestnanca predstavujú peniaze, ktoré poskytujú 

prostriedky k dosiahnutiu stanovených cieľov. Avšak peniaze motivujú kaţdého iným 

spôsobom a v inej miere. Ako môţeme vidieť na grafe 4.13 tak väčšina zamestnancov je 

spokojná s odmeňovaním a povaţuje ho za spravodlivé. Túto časť tvorí 76% respondentov, 

ktorí odpovedali určite áno alebo skôr áno. Ďalšiu skupinu tvorí 26% respondentov, ktorí 

odpovedali určite nie alebo skôr nie. Títo zamestnanci majú pocit, ţe odmeňovanie nie je 

spravodlivé a majú nejaké výhrady voči tomuto odmeňovaniu.  
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Zamestnanci väčšinou porovnávajú svoju odmenu s odmenou iných pracovníkov, 

napríklad so svojimi známymi z iných spoločností. Odmeňovanie je však určované na základe 

individuálnej výkonnosti zamestnancov a ich pracovnej pozícii. Vôbec sa nedá očakávať 

lepšia odmena za štandardný pracovný výkon. Je potrebné brať v úvahu aj vzdelanie 

jednotlivcov, dĺţka praxe či doba zamestnania v spoločnosti.  

Graf 4.13 Spravodlivosť v odmeňovaní 

 

Otázka č. 14: Motivujú Vás zamestnanecké výhody? 

Zamestnanecké výhody sú benefity, ktoré je spoločnosť ochotná poskytnúť svojím 

zamestnancom mimo mzdu. Nie sú vymáhateľné alebo upravované zákonom. Spoločnosť ich 

ponúka v peňaţnej forme, v hmotnej forme ale aj vo, forme nadštandardných sluţieb. 

Spoločnosť poskytuje zamestnanecké výhody, aby ľahšie našla nových zamestnancov  

a stávajúcich zamestnancov motivovala k lepšiemu pracovnému výkonu. Hlavné podmienky, 

ktoré by mal spĺňať respondent, aby dostal zamestnanecké výhody je podpísaná pracovná 

zmluva, odpracovanie 6 mesiacov, disciplína, dodrţanie etického a pracovného kódexu, 

podávanie poţadovaného výkonu a zodpovednosť. Nefinančné odmeňovanie je pre 

zamestnancov výhodné. Ak od podniku dostanú predplatené poukáţky, z nich uţ spoločnosť 

neodvádza ţiadne dane ani odvody. Potom sa príjem zamestnanca zvyšuje. 
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Graf 4.14 vyjadruje motivovanosť s ponúkanými zamestnaneckými výhodami. 

Celkom 79% opýtaných je motivovaných so zamestnaneckými výhodami. Naopak 21% 

respondentov označilo, ţe nie sú dostatočne motivovaný s ponúkanými zamestnaneckými 

výhodami. Táto nemotivovanosť môţe byť voči snahám vedenia a mnoţstvom ponúkaných 

zamestnaneckých výhod určitým spôsobom neúctivá. Zamestnanci spoločnosti majú napríklad 

moţnosť výpomoci pri ťaţkých ţivotných situáciách zamestnanca a jeho rodiny. prenájmy 

športových zariadení, darčekové poukáţky na kultúrne podujatia a mnoho ďalších. 

Graf 4.14 Motivovanosť zamestnaneckými výhodami 

 

 

Otázka č. 15: V prípade inej pracovnej ponuky by ste uvažovali, že... 

Graf 4.15 zobrazuje akoby sa zachovali zamestnanci spoločnosti v prípade inej 

pracovnej ponuky. 63% respondentov by uvaţovalo, ţe v spoločnosti by naďalej ostala,  

čo svedčí o spokojnosti zamestnancov s podmienkami spoločnosti. Ďalej moţno vyčítať  

z grafu 4.15, ţe 31% respondentov by uvaţovalo o odchodu zo spoločnosti. Avšak 6% 

respondentov, bolo skalopevne rozhodnutých, ţe v prípade inej pracovnej ponuky by 

spoločnosť opustili. Na toto hodnotenie určite podstatnou mierou vplýva systém odmeňovania 

v spoločnosti. 6% ľudí by bolo schopných odísť zo spoločnosti, zvyšní zamestnanci sú  

vo veľkej miere presvedčení o spokojnosti v spoločnosti. 
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Graf 4.15 Možnosť inej pracovnej ponuky 

 

Otázka č. 16: Ako ste spokojný s nasledujúcimi faktormi? 

V tejto otázke sme sa zaoberali spokojnosťou zamestnancov s piatimi nasledujúcimi 

faktormi, ktoré sú komunikácia medzi zamestnancami a vedením spoločnosti, obsah práce, 

moţnosť vzdelávania vo firme, ponúkané zamestnanecké výhody a pracovná doba. Táto 

otázka bola spracovania do hodnotenia pomocou škály 1 aţ 5, kde 1 znamená veľkú 

spokojnosť a 5 veľkú nespokojnosť.  

Najväčšia spokojnosť respondentov bola s ponúkanými zamestnaneckými výhodami, 

kde označilo aţ 69% respondentov hodnotenie 1 alebo 2. Zamestnaní ktorí nevedeli sa veľmi 

vyjadriť, a ich hodnotenie bolo v celku neutrálne označili 3, týchto respondentov je 21%. 

Zvyšných 10% označilo buď 4 alebo 5 čo vyjadruje nespokojnosť. Takţe v celkovom 

hodnotení boli zamestnaní spokojní so zamestnaneckými výhodami. Moţnosti vzdelávania  

v spoločnosti a pracovná doba boli na podobnej úrovni, kde z celkového hodnotenia vyšlo 

kladné hodnotenie. U moţnostiach vzdelávania 64% respondentov ohodnotilo na škále buď  

1 alebo 2, čím vyjadrili spokojnosť s daným faktorom. Respondentov, ktorí ohodnotili 

moţnosti vzdelávania v spoločnosti na škále číslom 3 je 15%.  Zvyšných 21% vyjadrilo 

nespokojnosť. S pracovnou dobou bolo spokojných 61% opýtaných. Neutrálne sa vyjadrilo 

17% respondentov. Svoju nespokojnosť s pracovnou dobou vyjadrilo 22%. Spokojnosť 

zamestnancov s komunikáciou medzi zamestnancami a vedením je vyjadrená 57% 

respondentov, ktorí zvolili na škále 1 alebo 2. Respondenti, ktorí zvolili na škále číslo 3 je 

18%, z čoho vyplýva ţe táto skupina sa nevedela vyjadriť jasnejšie. 25% opýtaných zvolilo 

63%

31%

6%

Možnosť inej pracovnej ponuky

vo firme zostanete

o odchodu by ste uvažoval/a

z firmy by ste odišiel/la
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nespokojnosť s komunikáciou. To môţe byť aj zdôvodnené kritikou zo strany vedenia. Ako 

posledný faktor je obsah práce. S týmto faktorom bolo spokojných 42% opýtaných a 21% 

ohodnotilo tento faktor na škále číslom 3, čo znamenalo neutralitu v ich názore. Pokiaľ je 

zamestnanec spokojný s obsahom svojej práce, umoţňuje to prejaviť jeho schopnosti  

a zručnosti. Podnetnosť a zaujímavosť práce je pre väčšinu zamestnancov hlavným 

motivátorom pracovného výkonu. 37% respondentov bolo nespokojných s obsahom ich práce. 

Toto hodnotenie svedčí o zlepšeniu charakteru práce, spoločnosť by mala viac podporovať 

prácu v kolektíve ak je to moţné. 
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5 Vyhodnotenie, návrhy a odporúčania 

Podľa vyhodnotenia dotazníkového šetrenia v spoločnosti Hessel Slovakia s.r.o. bolo 

zistené, ţe najviac motivujúcim faktorom zamestnancov sú platobné podmienky. Tento 

motivačný faktor pomohol pri rozhodnutiu zamestnancov pracovať pre spoločnosť. Aţ 72% 

respondentov súhlasilo s týmto názorom. Z toho vyplýva, ţe spoločnosť by mala zachovať si 

aspoň takú výšku finančných odmien ako doposiaľ.  

 Pracovníci sú avšak nespokojný s obsahom práce, ktorý sa nedá veľmi ovplyvniť 

vzhľadom na výrobu. Spoločnosť by sa mala snaţiť o to, aby práca pre zamestnancov bola 

menej rutinná.  

Kvôli tomu navrhujeme: 

 zaviesť aspoň jednu 10 minútovú prestávku, ktorá by slúţila na odreagovanie 

zamestnancov od práce, a aby ich priviedla na iné myšlienky. Táto prestávka 

by bola podľa zákonníku práce preplácaná. Náklady na túto prestávku by boli 

vo výške 1/6 z hodinovej mzdy zamestnanca. 

 vzhľadom na skutočnosť, ţe 25% respondentov je nespokojných  

s komunikáciou medzi zamestnancami a vedením spoločnosti navrhujeme,  

aby spoločnosť organizovala dve spoločenské akcie namiesto jednej ktorá  

sa uskutočňuje na konci roka. Vţdy po dvoch kvartáloch jedna spoločenská 

akcia. Ale tá na konci roka musí byť pozoruhodnejšia, lebo je poďakovaním 

vedenia spoločnosti za celoročnú snahu zamestnancov. Náklady na prvú 

spoločenskú akciu by boli 6000 €. Koncoročná akcia by vyšla na 8000 €. 

Sumy sú orientačné. Bolo v nich započítané občerstvenie, nápoje, prenájom 

reštaurácie. V koncoročnej akcii sú náklady väčšie, a to z dôvodu zábavného 

programu, ktorý by slúţil na uvoľnenie atmosféry. Tým pádom by akcia trvala 

dlhšie a s tým by boli spojené náklady na občerstvenie, atď. 

 Na zlepšenie komunikácie medzi zamestnancami a vedením, by sa dalo 

navrhnúť vyuţitie rozhlasu v podniku. Takţe náklady by boli minimálne,  

vo väčšine len nepriame a to čas zamestnanca, ktorý vyhlasuje informácie. 

K celkovej prosperite spoločnosti by mali prispieť tieto faktory, ktoré by mali doniesť 

do spoločnosti lepšie prostredie zaloţené na priateľskej spolupráci. Spoločnosť by mala 

uskutočňovať takýto prieskum pomocou dotazníkov aspoň raz za rok, osobnosť človeka sa 



 

 

42 

 

neustále mení a taktieţ sa menia potreby človeka, ktoré sa snaţí uspokojiť. Keďţe spoločnosť 

bude poznať potreby svojich pracovníkov, bude to viesť k lepšej vedomosti o motivácii 

svojich pracovníkov. 

Ďalšie možné návrhy a odporúčania: 

 zlepšenie informovanosti a včasnej aktualizácie informácii týkajúcich sa 

odmeňovania a zamestnaneckých výhod. 

 konanie porád na oddelení častejšie, vrátane zverejnenia opatrení 

vyplývajúcich z týchto porád. 

 väčšia účasť vedúcich pracovníkov na školeniach a tréningoch. 

 zverejňovanie informácii týkajúcich sa cieľov a zámerov spoločnosti. 

 zvýšenie pozornosti pochvale zamestnancov a poskytnutie spätnej väzby.  
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6 Záver 

Táto práca sa zaoberala problematikou v oblasti motivácie zamestnancovi. Táto téma 

bola vybraná z dôvodu záujmu detailnejšieho nazretia do problematiky motivácie a jej 

pôsobenia na pracovný výkon a spokojnosť zamestnancov, ale taktieţ z praktického hľadiska. 

Pretoţe získané poznatky o motivácii, motivačných faktoroch a metódach na zvýšenie 

motivácie v spoločnosti, nájdu uplatnenie aj v beţnom ţivote. 

Účelom bakalárskej práce bolo pomocou metódy analýzy, rozobrať motivačný 

program spoločnosti a navrhnúť odporúčania na jeho zlepšenie. Pomocou dotazníkového 

šetrenia medzi zamestnancami spoločnosti sa odhalila miera dôleţitosti a spokojnosti  

s motivačnými oblasťami, faktormi, percipovanie odmeny a výkonu, spätnej väzby  

a pochvaly, spokojnosť s obsahom práce a zamestnaneckými výhodami. Odpoveďami 

respondentov sa zistili oblasti, kde by mala spoločnosť zvýšiť úsilie na zlepšenie určitých 

aspektov motivačného programu a tým prispieť k lepšej spokojnosti a motivovanosti svojich 

pracovníkov. 

Najdôleţitejším motivačným faktorom sa ukázali v dotazníkovom šetrení platobné 

podmienky. Najmenšiu spokojnosť vyjadrili respondenti s obsahom práce, komunikáciou 

medzi zamestnancami a vedením spoločnosti, kde aj smerovali odporúčania  

a navrhované riešenia. Išlo o návrhy týkajúce sa finančného aj nefinančného odmeňovania, 

zvýšenie komunikácie a vzťahov medzi nadriadenými a podriadenými, kolektívnej práce  

a zlepšenie informovanosti zamestnancov. Avšak s obsahom práce s ktorou zamestnanci 

vyjadrili určitú nespokojnosť sa nedalo navrhnúť veľa odporúčaní, lebo charakter výroby sa 

veľmi pozmeniť nedá. Akurát pozmeniť trochu štýl práce, aby sa zmenšil stereotyp práce. 

Chovanie zamestnancov v pracovnom prostredí a aj v osobnom ţivote ovplyvňujú 

vnútorne faktory, ktoré pôsobia na zamestnanca a podnety prichádzajúce z vonku.  

To vyjadruje, ţe výslednú činnosť zamestnanca motivujú ich osobnostné rysy a popudy 

vychádzajúce z vonkajšieho prostredia. Vynikajúca motivácia človeka zato závisí od poznania 

týchto faktorov, ktoré by malo vedenie vedieť ak chce myslieť na úspech celej spoločnosti.  
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