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1 Úvod 

Motivace zaměstnanců se stává jedním z nejdůležitějších úkolů každého manažera. 

Stejně jako se mění motivace jednotlivých pracovníků v průběhu času, mění se i všeobecně 

uznávaný přístup k samotné motivaci a procesu motivování pracovníků. 

V dnešní dynamické době je rovněž zapotřebí zvyšovat kvalifikaci a s ní související 

výkonnost vlastních zaměstnanců. Zkušený pracovník má pro firmu velikou cenu, a proto je 

zapotřebí jej ve firmě také udržet. Odchod výkonného a kvalifikovaného pracovníka je pro 

každou společnost velmi citelnou ztrátou, která ohrožuje jeho každodenní chod. Správně 

zvoleným způsobem motivace zaměstnanců v souladu s jasně definovaným motivačním 

programem můžeme zvýšit spokojenost zaměstnance a posílit jeho pocit sounáležitosti 

s firmou. Výrazně tak snižujeme riziko odchodu zaměstnanců, kteří mohou být pro fungovaní 

firmy klíčoví a nepostradatelní. Kvalitní motivační program musí být založen na datech 

získávaných neustálou analýzou současného motivačního prostředí v celém podniku. 

Cílem této práce je prostřednictvím dotazníkového šetření zanalyzovat a zhodnotit 

současné motivační prostředí podniku, navrhnout případné změny a způsob jejich 

implementace. V průběhu dotazování vyvstalo několik důležitých otázek, které bezprostředně 

souvisejí s fungováním podniku i motivací a spokojeností zaměstnanců. Cílem navazující části 

práce je pak nalezení odpovědí na otázky jako například zda jsou zaměstnanci dostatečně 

motivováni, zda je možné je lépe motivovat, případně jakým způsobem je možné vyšší 

motivace dosáhnout, a zda jsou zaměstnanci v podniku spokojeni, tj. zda podniku hrozí zvýšené 

riziko jejich odchodu.  

Vzhledem k tomu, že počet zaměstnanců celého podniku odpovídá počtu členů běžných 

pracovních týmů ve velkých společnostech, bude rovněž ověřován předpoklad bezproblémové 

oboustranné komunikace nejen mezi pracovníky a jejich nadřízenými, ale i mezi zaměstnanci 

navzájem. 

V první části této práce jsou shrnuta teoretická východiska motivace zaměstnanců  

od nejstarších teorií lidské motivace po konkrétní výsledky moderních průzkumů. V úvodní 

kapitole je tedy kladen důraz na vymezení základních pojmů, představení nejznámějších teorií 

motivace a uvedení několika příkladů motivačních faktorů 

Následující kapitoly jsou pak zaměřeny na analýzu současného stavu motivace 

zaměstnanců a následný návrh možných opatření, která mohou přispět ke zlepšení motivačního 

prostředí podniku. 
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2 Význam a struktura motivačního programu 

2.1 Motivace 

Oxfordský slovník definuje motivaci jako „důvod či důvody pro jednání a chování 

konkrétním způsobem“, případně jako „touhu či ochotu něco učinit“ (překlad vlastní). 

 V odborné literatuře nalezneme mnoho dalších definic tohoto hojně užívaného slova. 

Dvořáková (2007, str. 151) podrobně definuje motivaci následujícím způsobem: „Motivace je 

abstrakce klíčového a typického rysu dynamiky lidské psychiky. Vyjadřuje její permanentní 

aktivizovatelnost. Je energizující intervenující proměnnou ve vztahu ke struktuře osobnosti, 

jejímu prožívání a jednání. Má genotypické a fenotypické osobnostní nastavení, projevující se 

v motivačních preferencích při identifikování, zacílení a perzistenci. Garantuje kvalitu života, 

uspokojitelnost potřeb na všech úrovních, jež se u jedince v průběhu života vyskytují, i ve všech 

jejich modifikacích, v nichž se projevuje v osobnosti a vně osobnosti, tj. též jako zájmy, postoje, 

sklony, názory.“ 

Adair (2004) při definování pojmu motivace vychází z původního významu latinského 

slova movere, tedy hýbat, pohybovat. Motivaci tedy definuje jako něco, co člověka uvede  

do pohybu. Svou definici dále rozvádí jako iniciaci jednání a chování člověka, resp. stimulaci 

zájmu člověka a jeho převod do aktivity. Evangelu (2013) pak motivaci popisuje jako probuzení 

snahy něco dělat požadovaným způsobem, podnícení zájmu a efektivity. 

Jak uvádí Arnold (2007), jediná a všeobecně přijímaná definice motivace neexistuje. 

Můžeme ji však popsat třemi složkami, kterými jsou: směr, úsilí a vytrvalost. Vzájemný vztah 

motivace a úsilí pak zdůrazňuje také Armstrong (2009). Motivace má tedy přímý dopad  

na lidské jednání. 

Motivace může být v člověku vyvolána jak vnitřními tak vnějšími zdroji. 

2.1.1 Vnitřní zdroje motivace – motivy  

V kontextu práce a pracovního výkonu můžeme za vnitřní zdroj motivace považovat 

například touhu po dosažení výsledku či vykonávání něčeho, co nás jednoduše baví a činí nám 

radost. 

Nakonečný (2005, str. 61) vysvětluje, že motiv „vyjadřuje postulovanou příčinu jednání, 

která je odvozována z jeho významu pro subjekt, resp. z cíle jednání.“ Z výše uvedeného tedy 

vyplývá, že slovem motiv označujeme zdroj chování, zatímco pojmem motivace označujeme 

samotný proces. Vztah motivace a motivu je znázorněn na obrázku 2.1. 
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Obrázek 2.1 - Vztah motivu a motivace (Nakonečný2005, s. 61) 

2.1.2 Vnější zdroje motivace – incentivy  

Pokud i nadále zůstaneme v pracovním prostředí, můžeme za vnější zdroje motivace 

považovat například pochvalu vedoucího či odměnu za odvedenou práci (řádnou  

i mimořádnou). 

Armstrong (2009) dále uvádí, že vnější motivace má kratšího trvání, jelikož je vnucena 

z vnějšku a nevychází z jedince samotného. V pracovním prostředí je tedy zapotřebí do procesu 

vnější motivace vhodným způsobem zasahovat a udržovat tak míru motivace na požadované 

úrovni (Evangelu, 2011), viz obrázky 2.2 a 2.3. 

 

 

Obrázek 2.2 - Motivační cyklus při zavedení změny v týmu (zdroj: Evangelu, 2011) 

 

Obrázek 2.3 - Motivační cyklus s vlivem zásahů manažera (zdroj: Evangelu, 2011) 
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2.2 Teorie motivace 

Armstrong (2009, str. 109) uvádí: „Teorie motivace se zabývá tím, co vede lidi k tomu, 

aby něco dělali – co ovlivňuje lidi, aby se určitým způsobem chovali. Objasňuje faktory, které 

ovlivňují úsilí, které lidi vkládají do své práce, jejich míru angažovanosti a přispění a jejich 

spontánní, dobrovolné chování“ 

2.2.1 Hierarchická teorie potřeb A. H. Maslowa 

Jednou z nejznámějších a nejdůležitějších teorií motivace je Maslowova teorie 

hierarchie potřeb. Adair (2004, str. 29) shrnuje základní myšlenku této teorie následujícím 

způsobem: „Její základ tvoří představa, že člověk není motivován vnějšími podněty, jako je 

odměna nebo trest, ale vnitřním programem potřeb. Tyto potřeby vytvářejí určité soubory. 

Pokud je jeden soubor uspokojen, vynoří se do popředí jiný. Uspokojená potřeba přestává 

motivovat.“ 

Maslow (1943) svou teorii poprvé představil v článku nazvaném A Theory of Human 

Motivation, ve kterém mimo jiné dochází k závěru, že člověk dosahuje stavu uspokojení pouze 

na krátký okamžik. Pro člověka je charakteristické, že stále po něčem touží. Pro pochopení 

motivace je tedy zapotřebí studovat potřeby nikoliv izolovaně, ale jako celek. 

Maslow (1943) rozdělil potřeby do následujících pěti skupin: 

 fyziologické potřeby, 

 potřeba jistoty, 

 společenské potřeby, 

 potřeba uznání, 

 potřeba seberealizace. 

Hierarchie potřeb je nejčastěji znázorňována jako pyramida, viz obrázek 2.4. Adair 

(2004) ovšem takové znázornění považuje za nesprávné a raději volí jinou formu schématu,  

viz obrázek 2.5. Tvar pyramidy považuje za zavádějící, protože může vyvolávat dojem, že výše 

postavené potřeby jsou menší, než potřeby postavené níže. Ve skutečnosti je tomu právě 

naopak. Zatímco fyziologické potřeby jsou omezeny např. maximálním množstvím jídla, které 

sníme, potřeba seberealizace na žádná omezení nenaráží. Forsyth (2009) pak hierarchii potřeb 

znázorňuje jako žebříček. 
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Obrázek 2.5 - Přesnější znázornění Maslowovy hierarchie potřeb (zdroj: Adair, 2004, str. 30) 

 

Fyziologické potřeby 

Maslow (1943) ve svém článku uvádí, že potřeby, které jsou často považovány  

za výchozí bod pro motivační teorie, vycházejí z fyziologických hnacích sil. Uspokojení 

fyziologických potřeb považuje za předpoklad naplňování potřeb vyšších. Mezi fyziologické 

potřeby řadí především potřebu zahnat hlad a žízeň. V rozšířeném pojení můžeme fyziologické 

potřeby rozšířit rovněž o sexuální touhu a další tělesné aktivity.  

Potřeba jistoty 

Přestože se Maslow (1943) zaměřil především na potřeby dospělých, vysvětluje tuto 

potřebu na dětech, které na rozdíl od dospělých nemají tendenci své obavy skrývat. Děti tak 

mnohem otevřeněji reagují na hlasité zvuky, záblesky světla, zranění, bolest, nemoci či jiné 

odchylky od normálu. U dospělých se pak potřeba bezpečí může projevovat preferencí stálého 

zaměstnání, majetku a dalšího zlepšování životních podmínek.  

Potřeba jistoty 

Společenské potřeby 

Potřeba seberealizace 

Potřeba uznání 

Fyziologické potřeby 

Obrázek 2.4- Maslowova hierarchie potřeb v podobě pyramidy (vlastní zpracování) 
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Společenské potřeby 

Maslow (1943) dále popisuje, že lidé, kteří uspokojí fyziologické potřeby a potřeby 

bezpečí začnou pociťovat potřebu budování vztahů a získání pozice ve skupině. Začne se tedy 

projevovat potřeba přátel a rodiny. Člověk poté může dokonce zapomenout, že když měl hlad, 

potřebu lásky vědomě přehlížel. 

Potřeba uznání 

Potřebu uznání Maslow (1943) dále dělí na dvě dílčí kategorie. První kategorií potřeba 

vlastní sebeúcty (touha po síle, úspěchu, nezávislosti, …), druhou kategorií je potřeba 

pozitivního hodnocení od jiných lidí (reputace, prestiž, statut, uznání, …). Vzájemný vztah 

obou kategorií se může negativně projevit ve chvíli, kdy začneme vlastní sebeúctu zakládat  

na hodnocení druhými lidmi. Maslow proto dochází k závěru, že objektivní sebeúcta je založena 

na zasloužené úctě od našeho okolí. 

Potřeba seberealizace 

Podstatu poslední skupiny potřeb Maslow (1943, vlastní překlad) vysvětluje 

následovně: „I když jsou všechny předchozí potřeby uspokojeny, můžeme někdy (pokud ne 

vždy) očekávat, že se brzy objeví nová nespokojenost a neklid, nekoná-li jedinec to, co jej 

naplňuje. Muzikant musí skládat hudbu, malíř musí malovat, básník musí psát, má-li být 

nakonec šťastný. Čím člověk může být, tím také musí být.“ 

Jak uvádí Forsyth (2009, str. 130), potřeba sebeaktualizace (seberealizace) se  

od předchozích čtyř skupin zásadně liší: „V uspokojování prvních čtyř kategorií nižších potřeb 

se uplatňuje princip redukce daného deficitu, potřeb je odstraněna (není již motivačně 

naléhavá), když jsou odstraněny podmínky jejího vzniku. … U potřeby sebeaktualizace 

(seberealizace) však princip redukce neplatí, neboť tato potřeba je tvořena celým komplexem 

tendencí, které Maslow označuje jako potřeby růstu.“ 

Potřeba seberealizace je tedy silnější u zajištěných a zdravých lidí. Adair (2004) 

upřesňuje, že uvedených pět skupin zahrnuje výhradně potřeby konativní (související s touhami 

a přáními). Vedle nich rovněž připouští existenci potřeb kognitivních (potřeba vědět  

a porozumět) a potřeb estetických (potřeba krásna). 

Hierarchie potřeb v kontextu pracovní motivace 

Nakonečný (2005) pro jednotlivé potřeby přináší následující obecné příklady: 

 fyziologické potřeby – jídlo, oděv tělesná pohoda, 

 potřeba jistoty - stabilita, 

 společenské potřeby – přátelství a láska, 
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 potřeba uznání - status, 

 potřeba seberealizace – výkon autonomie. 

 

V kontextu pracovní motivace jednotlivé příklady upřesňuje následovně: 

 fyziologické potřeby – plat, pohodlí, 

 potřeba jistoty – jistota zaměstnání, 

 společenské potřeby – přátelství spolupracovníků, 

 potřeba uznání – vysoké postavení, titul, 

 potřeba seberealizace – podnětné zaměstnání. 

Na základě výše uvedeného lze dojít k závěru, že dle Maslowa vychází motivace 

především z vnitřních zdrojů. 

Kritika Maslowovy teorie 

Arnold (2007) spatřuje hlavní nedostatky teorie Abrahama Maslowa zejména 

v následujících oblastech. 

V hierarchii potřeb postrádá a navrhuje doplnit potřebu kompetence, tj. potřebu něco 

umět jen pro radost z toho, že to skutečně umíme. Podotýká, že tuto potřebu lze pozorovat již 

u dětí. Potřebu kompetence řadí mezi potřeby bezpečí a sounáležitosti. 

Dále pak poukazuje na možnost rozlišovat dva druhy sebeaktualizace. Tím prvním  

je potřeba vyjádření vlastního já, zatímco do druhého vstupuje prvek duchovna, tj. potřeba věřit 

v Boha či jakoukoliv jinou sílu, která člověka přesahuje. Podotýká, že toto dělení je zřejmé 

zejména v pozdějších Maslowových dílech. 

Dvořáková (2007) dále poukazuje na fakt, že teorii hierarchie potřeb není vhodné příliš 

zobecňovat, neboť každý jednotlivec reaguje na vznik potřeby odlišně. 

2.2.2 Herzbergova teorie dvou dimenzí 

Jednou z nejznámějších a nejčastěji zmiňovaných teorii motivace je spolu 

s Maslowovou teorií Herzbergova dvoufaktorová teorie. Štikar (2003, str. 114) základní dělení 

faktorů přibližuje následovně: „Jako nejmarkantnější příklad je uváděn plat, který výrazně 

přispívá k nespokojenosti, ale neovlivňuje spokojenost. Herzberg se svými spolupracovníky 

rozlišuje dvě skupiny faktorů. První skupinu tvoří faktory, jež se dotýkají obsahu práce  

a nazývají se motivačními; jejich existence či naplnění ovlivňuje spokojenost. Druhá skupina 

se sestává z faktorů vztahujících se k vnějším podmínkám práce – jde o hygienické faktory; 

jejich nepříznivá konstelace vyvolává nespokojenost.“ Vnímání jednotlivých faktorů 
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samotnými pracovníky je znázorněno v následujícím grafu 2.1, vyjadřujícím výsledky původní, 

tzv. Pittsburgské studie. 

 

Graf 2.1 - Výsledky Pittsburgské studie - vnímání jednotlivých faktorů pracovníky (zdroj dat: Dvořáková, 2007, str. 174) 

 

Vedle faktorů první úrovně, které jsou blíže specifikovány v následujících 

podkapitolách, Herzberg na základě svého výzkumu definoval rovněž faktory druhé úrovně. 

Faktory druhé úrovně se mohou názve shodovat s faktory první úrovně a Adair (2004, str. 54) 

proces jejich vymezení popisu je následovně: „Pod hlavičkou ‚faktorů druhé úrovně‘ 

analyzovali výzkumníci, jak dotazovaní odpověděli na otázku: ‚Co pro vás tyto události 

znamenaly?‘ … Pokud odpověď na otázku ‚Proč ve vás toto povýšení vzbudilo uspokojivé 

pocity?‘ byla ‚Líbí se mi představa, že budu moci vydělávat více peněz,‘ pak by faktor druhé 

úrovně nazván ‚plat‘.“ 

Na následujícím obrázku 2.6 je dále přiblížen vztah spokojenosti a nespokojenosti 

k hygienickým a motivačním faktorům. 

 

Obrázek 2.6 - Vztah spokojenosti a nespokojenosti k hygienickým a motivačním faktorům (zdroj: Štikar, 2003, str. 114) 
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Faktory spokojenosti neboli motivátory 

Motivátory  

Úspěch Určité specifické úspěchy, jako je zdařilé dokončení práce, vyřešení 

problémů, potvrzení správnosti a vidění výsledků práce. 

Uznání Jakýkoli akt uznání, ať už formou poznámky nebo pochvaly. Je nutné 

rozlišovat mezi situacemi, ve kterých jsou spolu s uznáním uděleny také 

určité odměny, a situacemi, kdy odměny uděleny nejsou. 

Možnost růstu Změny v pracovní situaci, kdy se zvýší příležitosti profesionálního růstu. 

Kromě nových perspektiv, jež se otevírají při povýšení, se sem řadí také 

rostoucí příležitosti ve stávající pracovní pozici nebo příležitosti naučit se 

a procvičit si nové dovednosti nebo osvojit si nové profesionální znalosti.  

Povýšení Skutečné změny, které zlepší pozici a status v práci. 

Odpovědnost Skutečná odpovědnost je spojena s nezbytnou pravomocí, aby byla činnost 

správně vykonávána. 

Práce sama Skutečné vykonávání práce nebo některé její fáze. 

Tabulka 2.1 - Faktory vedoucí k uspokojení z práce (převzato: Adair, 2004, str. 61-62) 

 

Forsyth (2009) dále upřesňuje, že ať už se jedná o faktory pozitivní či negativní, 

vycházejí z osobnosti jedince, tj. jedná se o faktory vnitřní. 

Dvořáková (2007) vysvětluje, že jsou-li motivátory správně laděny a působí pozitivně, 

podněcují k lepšímu pracovnímu výkonu a osobní aktivitě zaměstnanců. Tvoří tím nejúčinnější 

složku motivace zaměstnanců firmy, a je proto žádoucí tyto faktory pozitivně stimulovat. 

Motivátory, motivace a pracovní výkon spolu neoddělitelně souvisí. 

Adair (2004) rovněž podotýká, že spokojenost a motivace spolu sice souvisí, ale nejedná 

se o to samé. Člověk tedy může být s prací spokojen, přestože není motivován. 
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Faktory nespokojenosti neboli hygienické faktory 

Hygienické faktory  

Strategie společnosti 

a její administrativa 

Jsou dostupné jasně definované strategie společnosti, obzvláště ty, 

které se týkají lidí; přiměřenost organizace a řízení. 

Dohled – technický Přístupnost, kompetence, a spravedlivý postoj vašeho nadřízeného. 

Interpersonální 

vztahy 

Vztahy s nadřízenými, podřízenými a s kolegy; kvalita 

společenského života v práci. 

Plat Celkový balíček kompenzací jako mzdy, platy, důchod, služební auto 

a další finanční požitky. 

Postavení ve firmě Pozice nebo postaveni jednotlivce ve vztahu k ostatním, 

symbolizované titulem, parkovacím místem, autem, velikostí 

kanceláře, nábytkem. 

Jistota práce Osvobození od nejistoty, jakou je možná ztráta pozice nebo úplná 

ztráta zaměstnání. 

Osobní život Dopad práce jednotlivce na jeho rodinný život, např. stres, časté 

přesčasy omezující sociální kontakty nebo stěhování za prací. 

Pracovní podmínky Fyzické podmínky, ve kterých pracujete, objem práce, dostupné 

zařízení, vybavení a pomůcky, ventilace, nástroje, prostor, hluk  

a další aspekty prostředí. 

Tabulka 2.2 - Faktory způsobující nespokojenost s prací (převzato: Adair, 2004, str. 56-57) 

 

Forsyth (2009) podotýká, že uvedené příklady na jedince působí z okolí, a proto rovněž 

užívá výrazu „environmentální faktory“.  

Jak vysvětluje Dvořáková (2007), neodpovídající stav či dokonce absence těchto faktorů 

vede v pracovním prostředí k nespokojenosti zaměstnanců. Jsou-li tyto faktory naopak 

v dobrém stavu, do procesu motivace nijak nevstupují. Jinými slovy – hygienické faktory 

mohou mít negativní dopad na pracovní nespokojenost, neovlivní však motivaci zaměstnanců 

k práci. Hygienické faktory jsou přímo ovlivnitelné firmou, respektive jejím vedením. Žádoucí 

je minimalizace či úplné potlačení vlivu těchto faktorů. 

Štikar (2003, str. 115) vysvětluje důvod, proč není plat řazen mezi motivátory 

následovně: „Mzda nebo plat je důležitým faktorem, který, je-li nepříznivý, silně ovlivňuje 

nespokojenost v práci. … Vysoký plat nebo zvýšení platu nemá dlouhodobější motivační 
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účinek. Pracovník jej rychle akceptuje jako standard náležící k dané profesi nebo funkci  

a do popředí vystoupí jiné faktory“. 

Štikar (2003) rovněž dále upřesňuje, že vliv platu na motivaci vystupuje do popředí 

především v případech, kdy zákazník srovnává plat s jinými pracovníky na obdobné pozici, 

srovnává své ohodnocení s výkonem společnosti či v případě, že plat dává do souvislosti 

s prestiží své profese. 

Kritika Herzbergovy teorie 

Dvořáková (2007, str. 172) podotýká: „Herzbergovo členění faktorů motivace  

je v odborné literatuře velice diskutováno, zejména s přihlédnutím k praktickým aplikacím 

v řízení. Vyskytují se stanoviska od jednoznačného přijetí až po kritické výhrady. Především je 

nutno uvést, že hranice mezi vymezením faktorů hygieny a motivátory není striktní  

a nepřekročitelná.“ 

Armstrong (2009, str. 112) dále zdůrazňuje následující: „… za prvé se tvrdí, že původní 

výzkum je vadný a nepodporuje tvrzení, že peněžní odměna není motivátorem, a za druhé, že 

nebyl učiněn žádný pokus změřit vztah mezi spokojeností a výkonem.“ S odkazem na Davida 

Guesta pak uvádí, že Herzbergova i Maslowova teorie jsou pro dnešní dobu příliš zastaralé. 

2.2.3 Kognitivní teorie 

Celou následující skupinu teorií můžeme shrnout pod jedním názvem – kognitivní 

teorie. Jsou to teorie zaměřené nikoliv na obsah motivace (jako dvě výše uvedené),  

ale na samotný proces motivace. 

Teorie očekávání 

S teorií očekávání je neoddělitelně spjato jméno Victora H. Vrooma. Dle Vromma mají 

na motivaci vliv tři základní faktory – valenci, instrumentalitu, expektaci.  

Arnold (2007, str. 312) pro vysvětlení uvádí, že valence je odpovědí na otázku „Jak velkou 

hodnotu přikládám těmto výsledkům?“, instrumentalita je odpovědí na otázku „Vedlo by 

provedení této akce k identifikovatelným výsledkům?“ a expektace je odpovědí na otázku 

„Pokud bych to zkusil, byl bych schopen provést akci, o níž uvažuji?“. 

Pro manažerskou praxi z teorie očekávání Arnold (2007) vyvozuje následující závěry. 

Zaprvé, je zapotřebí v zaměstnancích vzbudit pocit, že disponují adekvátními dovednostmi pro 

dosažení cíle (expektace). Zadruhé, zaměstnanec musí mít pocit, že za dosažení cíle bude 

odměněn (instrumentalita). Zatřetí, zaměstnanec musí vnímat odměnu za dosažení cíle jako 

atraktivní (valence). 
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Nakonečný (2005, str. 128) uvádí: „… hlavní tezí je, že pracovní výkon je funkcí 

očekávání dosažení cílové hodnoty; pohnutkou práce je očekávaný užitek, který přinese, a to 

nejen ve formě mzdy (výsledek první roviny, ale i jako výsledek druhé roviny, kdy se mzda 

stává prostředkem uspokojení životních potřeb a osobních zálib a zájmů).“ Tuto myšlenku 

znázorňuje i prostřednictvím obrázku 2.7. 

 

Obrázek 2.7 - Teorie motivace práce dle Vrooma (zdroj: Nakonečný, 2005, str. 128) 

 

Vzhledem k tomu, že Vroom motivaci vyjadřuje jako součin tří popisovaných faktorů, 

je nezbytně nutné, aby ani jeden z faktorů neměl nulovou hodnotu. Adair (2004, str. 25) toto 

tvrzení podkládá jednoduchým příkladem: „Pokud věříte tomu, že dané chování spolehlivě 

povede k danému výsledku, který však pro vás nepředstavuje žádnou hodnotu, nebudete 

motivováni chovat se tak, abyste se k výsledku dostali. Pokud výsledku přikládáte vysokou 

hodnotu, přičemž se ale domníváte, že pravděpodobnost jeho dosažení je nulová, vaše motivace 

bude opět nulová.“ Tento vztah je znázorněn na následujícím obrázku 2.8. 

 

Obrázek 2.8 - Vliv pravděpodobnosti úspěchu na motivaci (zdroj: Forsyth, 2009, str. 21) 
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Je však zapotřebí rovněž podotknout, že Arnold (2007) upozorňuje na dva zásadní 

problémy. Zaprvé, teorii očekávání lze, stejně jako dvě předchozí, považovat za spíše 

zastaralou. Toto tvrzení podkládá prudkým poklesem počtu studií spojených s touto teorií  

po roce 1990. Zadruhé zdůrazňuje, že teorie očekávání je zaměřena výhradně na proces, nikoliv 

obsah. Je tak pouze zkoumáno, jak moc si lidé něčeho cení, není však přikládána žádná váha 

tomu, proč si toho cení. 

Teorie spravedlnosti  

Armstrong (2009) uvádí, že teorie spravedlnosti vychází z předpokladu, že lidé budou 

lépe motivování, budou-li mít pocit, že je s nimi zacházeno spravedlivě. Naopak, bude-li s nimi 

zacházeno nespravedlivě, motivace se bude snižovat. Vnímání spravedlnosti vychází  

ze subjektivního pocitu jedince, který zacházení se sebou samým vždy srovnává se zacházením 

s dalším jedincem či skupinou. Pojem spravedlnost není zaměnitelný s pojmem rovnost. 

Rovnost bude vnímána jako nespravedlivá, bude-li rovně zacházeno s osobami, které si zaslouží 

zacházení odlišné. 

Arnold (2007, str. 315) zdůrazňuje zásadní rozdíl mezi expektační teorií a teorií 

spravedlnosti. Základním předpokladem expektační teorie je, že se jedinec snaží dosáhnout 

maximální možné odměny za své úsilí. Základem teorie spravedlnosti je však předpoklad,  

že se jedinec snaží dosáhnout spravedlivé odměny. Jinými slovy: „… osoba je motivována 

zachovávat stejnou rovnováhu mezi svým přispěním a svými odměnami jako je rovnováha, 

kterou zažívá významná srovnávací osoba či osoby.“  

Armstrong (2009) pak dochází k závěru, že motivační program bude spravedlivý, pouze 

pokud bude jako spravedlivý skutečně vnímán i zaměstnanci. 

Teorie stanovení cílů 

Další ze skupiny kognitivních teorií motivace je teorie stanovení cílů, jejíž autory jsou 

Edwin Locke a Gary Latham. Štikar (2003, str. 106) vysvětluje, že motivace a vyššího výkonu 

je dle uváděné teorie dosahováno stanovováním jasně vymezených cílů, které splňují 

následující podmínky: „cíle jsou obtížné ale přijatelné; existuje zpětná vazba poskytující 

potřebné informace o postupu, kvalitě práce, apod.; pracovníci participují na stanovení cílů  

a souhlasí s nimi.“ Pokud se zaměstnanec s cílem ztotožní, vzniká u něj vnitřní závazek cíle 

dosáhnout. Arnold (2007) uvádí, že díky důkladnému výzkumu byly potvrzeny následující 

jevy: 

 obtížné cíle motivují více než cíle nižší, jelikož jedince nutí mobilizovat  

a strategicky zaměřit své síly, 
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 specifické cíle motivují více než cíle obecné, protože jedinec snáze směřuje své 

úsilí, 

 je nezbytné pracovníkům poskytovat zpětnou vazbu, při jejím vhodném 

načasování může sama působit motivačně, 

 lepšího výsledku je dosahováno posilováním odhodlání pracovníka a jeho 

neochoty cíle redukovat či opustit.  

Arnold (2007) dále uvádí, že se jedná o pravděpodobně nejvíce prozkoumanou  

a podloženou teorii motivace, jelikož až 90 % všech laboratorních i terénních studií potvrdilo 

předpoklady této teorie. Její proces znázorňuje v podobě obrázku 2.9. 

 

 

Obrázek 2.9 - Teorie stanovení cílů (zdroj: Arnold, 2007, str.319) 

Armstrong (2009) však podotýká, že i tato teorie může z dnešního pohledu působit 

zastaralým dojmem, zejména kvůli sklonům vedoucích pracovníků k byrokratizace  

a zaměřování se převážně na kvantitativní cíle. Sledování cílů a měření jejich dosahování přesto 

tvoří základ tradičních systémů odměňování, kdy je na míře dosahování cílů stanovována výše 

výkonové odměny. 

2.2.4 McGregorova teorie X a Y 

Přestože je tato teorie nejčastěji řazena mezi teorie řízení lidských zdrojů, velmi úzce 

souvisí i s pracovní motivací zaměstnanců. Teorie X a Y popisují dva naprosto protichůdné 

stavy. 

Dvořáková (2007) teorii X popisuje jako výsledek centrálního stylu vedení pomocí 

návodů, příkazů a kontroly pracovníků, představuje tedy autoritativní styl vedení a používá 
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obrazného označení „na krátkém vodítku“. Teorii Y naopak popisuje jako styl vedení založený 

na zájmu zaměstnanců, směřováním úsilí a vlastní aktivitou v rámci nastavených pravidel. Pro 

teorii Y používá obrazného označení „na dlouhém vodítku“. Oba přístupy pak dává do srovnání 

v podobě tabulky 2.3. 

 

Tabulka 2.3 - McGregorova teorie X a Y (zdroj: Dvořáková, 2007, str. 176) 

 

Arnold (2007) shrnutí teorie X staví na tvrzení, že lidem nelze věřit, jsou iracionální  

a nespolehliví. V případě, že není přítomna kontrola, jednají v zájmu svých cílů a jsou 

v neustálém rozporu s cíli samotné organizace. Dle teorie Y však lidé v práci uplatňují svou 

kreativitu a snaží se dosáhnout svého rozvoje. Je-li s nimi jednáno s morálkou a zodpovědností, 

můžeme očekávat, že budou pracovat i pro dobro podniku. 

Adair (2004) vysvětluje, že rozdíl mezi teorií X a Y spočívá v zájmu jednotlivce o cíle 

organizace. Zatímco v případě teorie X se předpokládá nulový zájem o organizaci a její 

směřování (zaměstnanec je motivován pouze strachem či lákadlem výdělku – metoda cukru  

a biče), v případě teorie Y se předpokládá spojení zaměstnance s organizací a ztotožnění  

se s jejími cíli. Neznamená to však, že mezi potřebami jednotlivce a organizace nemůže vznikat 

napětí. Nevzniká však žádný zásadní konflikt. Je tak hledána rovnováha mezi společnými  

a odlišnými potřebami, zájmy, cíli. Obě situace jsou znázorněny na obrázku 2.10. 
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Obrázek 2.10 – Teorie X a teorie Y (zdroj: Adair, 2004, str. 46) 

 

Forsyth (2009) pak teorii X popisuje jako teorii založenou na předpokladu lidské lenosti, 

nezájmu a nezodpovědnosti. Z tohoto důvodu je zapotřebí pracovníky k disciplinovanosti 

dovést nucením a přemlouváním (za pomoci odměny). Základ teorie Y spatřuje v naprosto 

opačném předpokladu, tj. že lidé sami pracovat chtějí. K tomuto jsou hnáni vlastní touhou  

a radostí ze zodpovědnosti a zkušenosti. Na základě těchto dvou skutečností dochází k závěru, 

že i pracovníky vykonávající naprosto obyčejnou práci je možné motivovat, a to tím, že jim 

jejich práce bude prezentován jako zajímavější. Toto tvrzení dokládá následujícím příkladem 

(str. 17): „Byl proveden pokus se dvěma skupinami pracovníků, kteří byli přeuspořádáni kolem 

pracovního pásu s tím, že ten tým, který splní jako první úkol, to všem oznámí zvukem zvonu. 

… Nic dalšího – žádné bonusy či odměnu, nic takového – ale produktivita se rapidně zvětšila. 

Pravděpodobně se jednalo, alespoň v této situaci, o jistý přirozený zájem…“  

Forsyth (2009) tedy došel k závěru, že teorie Y je účinnější. Proto je vhodné podporovat 

přeorientování pracovníků ze skupiny X do skupiny Y a následně účinněji a snáze podporovat 

jejich motivaci dle principů teorie Y. 

2.2.5 Srovnání Maslowovy, Herzbergovy a McGregorovy teorie 

Dvořáková (2007) staví tři z výše uvedených teorií (Maslowovu, Herzbergovu  

a McGregorovu) do přímého srovnání, viz obrázek 2.11. Vyjadřuje tak myšlenku, že všechny 

tři uvedené teorie zkoumají stejnou problematiku, pouze na ni nahlížejí z různých úhlů pohledu. 

Můžeme tak dojít k závěru, že i v naprosto stejné situaci můžeme přistoupit rozdílným 

způsobem a nalézt tak nejvhodnější řešení, tj. dosáhnou nejvyšší míry motivace. Je pak úkolem 

manažera, aby dokázal zvolit takový přístup, který bude mít na zaměstnance nejsilnější 

pozitivní vliv.  
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Obrázek 2.11 - Pyramida potřeb z hlediska rozdílných motivačních teorií (zdroj: Dvořáková, 2007, str. 179) 

2.2.6 Moderní přístup k motivaci 

Společnost TINYhr zveřejnila v roce 2014 výsledky svého rozsáhlého průzkumu 

TINYpulse, prováděného v období od srpna 2013 do srpna 2014. Do průzkumu se zapojilo více 

než 500 organizací po celém světě a bylo zpracováno přes 200 000 odpovědí pracovníků. Jedna 

ze zkoumaných otázek zněla: „Co zaměstnance motivuje k tomu, aby pro organizaci udělali 

něco navíc?“ Oproti zažitým představám, plat či odměna se umístily až na sedmém místě. 

Nejčastěji zmiňovaným motivačním faktorem byly přátelské vztahy na pracovišti. Jako druhý 

nejčastější zdroj motivace byla zmiňována vnitřní potřeba zaměstnance odvádět dobrou práci. 

Třetím nejčastěji zmiňovaným zdrojem motivace se stal pocit povzbuzení a uznání. Mzda  

a odměna se umístily až na sedmém místě pomyslného žebříčku. Tato skutečnost jen potvrzuje 

výše zmiňovaný předpoklad, že plat nemá významný motivační účinek. 

Autoři průzkumu dospěli k závěru, že je zapotřebí, aby zaměstnance nebyli do chodu 

organizace zapojování pouze naoko. Dle autorů je v organizacích zapotřebí pracovat  

na následujících bodech: 

 odměňovat zaměstnance a prokazovat jim uznání, 

 posilovat pozitivní pracovní kulturu, 

 plánovat profesní růst zaměstnanců, 

 zaměstnávat kolegiální, ale přesto výkonné pracovníky, 

 zaměstnávat manažery, kteří plní roli lídra, 

 umožnit zaměstnancům dosáhnout úspěchu,  

 umožnit individuální ocenění. 

Na základě průzkumu Metlife (Metropolitan Life Insurance Company, 2012) však 

k výše uvedenému můžeme doplnit velmi důležité zjištění. Přestože mzda nemusí působit 
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motivačně, je důležitým faktorem, vyvolávajícím v zaměstnancích pocit loajality k organizaci. 

Je tak nezbytnou součástí snahy udržet si kvalitní, výkonné a kvalifikované zaměstnance.  

2.3 Struktura motivačního programu, systém odměňování 

Motivace zaměstnanců neoddělitelně souvisí s jejich odměňováním. V této souvislosti 

je však zapotřebí se zdržet zjednodušování a nestavět tak do rovnosti odměňování a plat. 

Peněžní složka je jen jednou z částí uceleného souboru možností odměňování pracovníků. 

Jak je již naznačeno výše, systém odměňování se vedle platu (finančního odměňování) 

skládá rovněž z nefinančního odměňování (hmotného a nehmotného). Dohromady pak tvoří 

tzv. celkovou odměnu. Jednotlivé složky odměňování budou popsány v následujících 

podkapitolách. 

2.3.1 Definice celkové odměny 

Celková odměna je výsledkem celého systému odměňování, viz obrázek 2.12. 

Armstrong (2009) tento systém dělí do pěti úrovní: strategie odměňování, politika odměňování, 

praxe odměňování, procesy odměňování a konečně postupy odměňování. 

 

Obrázek 2.12 - Prvky systému odměňování a jejich vzájemné vztahy (zdroj: Armstrong, 2009, str. 24) 
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Armstrong (2009) pro jednodušší pochopení dělí celkovou odměnu na dvě části,  

viz obrázek 2.13. Prví část tvoří tzv. transakční odměny (tj. peněžní odměna a zaměstnanecké 

benefity), druhou část pak tvoří tzv. relační odměny (nehmotné odměny jako např. vzdělávání 

či zážitky a zkušenosti). 

 

Obrázek 2.13 - Složky celkové odměny (zdroj: Armstrong, 2009, str. 42) 

 

Výše uvedené dělení je však vhodné rozšířit o druhou dimenzi, a to dělení odměn na 

skupinové a individuální, viz obrázek 2.14. Výsledkem je pak dvourozměrný model celkové 

odměny. Armstrong (2009) zdůrazňuje důležitost koordinace horních dvou kvadrantů 

(transakčních odměn) a dolních dvou kvadrantů (relačních odměn). Transakční (peněžní) 

odměny pomáhají získávat pracovníky a stabilizovat je na jejich pozicích. Plán transakčních 

odměn však může být velmi jednoduše převzat konkurenční organizací. Relační odměny 

naopak pomáhají posilovat hodnotu transakčních odměn a není jednoduché je kopírovat. 

Schopnost koordinace transakčních a relačních odměn je pak obrazem síly organizace. 
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Obrázek 2.14 - Model celkové odměny (zdroj: Armstrong, 2009, str. 44) 

2.3.2 Účel odměny, postup při tvorbě motivačního programu 

Abychom lépe pochopili vliv odměňování pracovníků na jejich motivaci a mohli tak 

přistoupit k sestavení odpovídajícího motivačního programu, je zapotřebí blíže specifikovat 

obsah a vliv jeho jednotlivých složek. 

Dvořáková (2007, str. 182, zkráceno) jako příklad možného postupu při tvorbě 

motivačního programu uvádí následujících 5 bodů: 

 zjištění stavu a účinnosti základních faktorů motivace k práci a faktorů pracovní 

spokojenosti či nespokojenosti, 

 charakteristika motivačního klimatu organizace, 

 stanovení cílů motivačního programu, 

 určení nástrojů k zabezpečení cílů,  

 zpracování motivačního programu jako uceleného koncepčního dokumentu. 
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Rámcový postup tvorby motivačního programu pak shrnuje v podobě tabulky 2.4 

definující jednotlivé kroky. 

Kroky Výstupy 

Čeho chceme dosáhnout? (O jaký stav 

usilujeme? 

Cíl (reálný, konkrétní) 

Proč je to důležité? (Co je na tom závislé?) Konečný cíl (motivační význam) 

Jak to vypadá nyní? (Jaký je výchozí stav?) Současný stav (klady a zápory 

Kdo a co brání dosažení cíle? (Proč nemáme 

žádoucí stav už nyní?) 

Překážky a jejich příčiny 

Jaká jsou možná opatření k odstranění 

překážek? 

Možnosti řešení (teoreticky možná) 

Která z nich jsou u nás možná? Možná řešení (realizovatelná) 

Jaká opatření uděláme a v jakém rozsahu? Plán opatření (průběh a termíny) 

Kdo bude komu odpovědný? (Kdo bude 

spolupracovat?) 

Organizace (kompetence a koordinace) 

Jak zabezpečíme dosažení cíle? Způsob kontroly 

Čeho jsme dosáhli? Vyhodnocení účinnosti 

Tabulka 2.4 - Rámcový postup při tvorbě motivačního programu organizace (zdroj: Dvořáková, 2007, str. 183) 

 

Základní složky odměňování budou popsány v následujících podkapitolách. 

2.3.3 Finanční odměňování 

Evangelu (2013) pro ilustraci nabízí dlouhý výčet příkladů peněžitých forem odměn, 

mezi kterými například uvádí příspěvek na stravování, dopravu či ubytování, příspěvek  

na školné, příspěvky na penzijní či životní pojištění, příspěvek na vzdělávání nebo například 

zvýhodněné půjčky. 

Forsyth (2009) upozorňuje na problematičnost aplikace finančního odměňování jako 

složky motivačního programu. Finanční odměna velmi rychle přestává motivovat – jednoduše 

proto, že je brzy považována za samozřejmost. I navzdory závěrům výše popisovaných teorií 

může být finanční odměna významným zdrojem motivace, a to zejména v podobě provize 

vyplácené zaměstnancům, jejichž pracovní náplní je prodej. V takovém případě je při splnění 

následujících podmínek dosaženo významného motivačního efektu: 

 provize tvoří významnou složku odměny a pracovník tuto skutečnost akceptuje, 

 provize je individuální, 
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 provize je vyplácena pravidelně a v kratších intervalech (ne delších než  

3 měsíce), 

 způsob výpočtu provize je jednoduchý a přehledný, 

 provizi je možno získávat v průběhu celého roku. 

2.3.4 Nefinanční odměňování 

Nefinanční složka odměňování se – zejména v moderních organizacích – stává 

předmětem stále větší pozornosti. I v případě nefinančního odměňování je zapotřebí brát ohled 

na individuální potřeby každého zaměstnance. Nastavení systému nefinančního odměňování 

tak vyžaduje citlivý a chápavý přístup. Jak uvádí na krátkém příkladu Forsyth (2009, str. 60): 

„… není dobré, aby manažer, který je nadšeným zahradníkem, použil poukázky na rostliny, 

řekněme pro jarní schéma, pokud všichni příslušní pracovníci bydlí v bytech.“ 

Evangelu (2013) jako příklady nepeněžitých odměn uvádí například vstřícný přístup 

nadřízeného, delší dovolenou, osobní či tzv. indispoziční volno, možnost pracovat z domova 

nebo pružnou pracovní dobu. Rovněž však připouští, že zejména pro menší a střední firmy 

může být zavádění takovýchto zaměstnaneckých výhod poměrně obtížné. 

Nelson (2012) rovněž dochází k závěru, že peněžní odměna není rozhodujícím 

motivačním faktorem. Uvádí, že (pro mnohé možná překvapivě) ty nejúčinnější motivační 

prostředky stojí organizaci minimální či dokonce žádné prostředky. Jedná se o pochvalu, větší 

zapojení do činnosti podniku či prostá podpora v úsilí. Uvádí, že peněžní odměna může  

na zaměstnance působit příliš neosobně a jedině nepeněžní odměny umožní bližší spojení 

jednotlivce a organizace. Ještě menší dopad má peněžní odměna v případech, kdy je upravována 

pouze jednou ročně. 

Z výše uvedeného mimo jiné vyplývá, že nefinanční odměny lze dělit do dalších dvou 

níže popsaných skupin. 

Hmotné odměny 

Jako příklady můžeme jmenovat počítač či mobilní telefon, služební automobil. Do této 

skupiny rovněž můžeme zahrnout i různé dary či výrobky samotné společnosti. Dokonce i kávu 

nebo čaj poskytované na pracovišti zdarma je zapotřebí považovat za druh benefitu (Armstrong, 

2009). 
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Nehmotné odměny  

Mezi nehmotné formy odměňování pak můžeme zařadit pochvalu, možnost účastnit  

se rozhodovacích procesů a dále kariérní, osobní či odborný růst, například ve formě vzdělávání 

zaměstnanců. 

Marciano (2013) dokonce úplně popírá účinek benefitních programů. Ve své knize 

dokonce zevrubně popisuje 20 důvodů, proč motivační programy nefungují. Mezi těmito 

důvody uvádí například úzké zaměření programů, nedůsledné a neobjektivní měření výkonu, 

pozdní odezvu či nerovnoměrný účinek na všechny zaměstnance. Pro posilování motivace  

a angažovanosti pracovníků proto navrhuje využití modelu nazvaného RESPECT. Název  

je složen z počátečních písmen jednotlivých složek modelu, které autor nazývá „hnacími 

silami“. Mezi tyto hnací síly řadí: 

 recognition (uznání – zaměstnanec je nadřízeným oceňován za svůj přínos), 

 empowerment (zplnomocnění – nadřízený nastaví podmínky tak, aby byl 

zaměstnanci umožněn úspěch), 

 supportive feedback (podpůrná zpětná vazba – zaměstnanci je poskytována včas 

a vždy za účelem podpory, nikoliv trestu), 

 partnering (partnerství – zaměstnanci je umožněn aktivní podíl na rozhodování 

a má přístup k potřebným informacím), 

 expectations (očekávání – zaměstnanec jasně chápe cíle i způsob odměny za jeho 

dosažení), 

 consideration (zájem – nadřízený se aktivně zajímá o názory zaměstnanců), 

 trust (důvěra – nadřízení důvěřují schopnostem zaměstnanců, ti naopak důvěřují 

rozhodnutím vedení). 

2.4 Zaměstnanecké benefity 

2.4.1 Nejoblíbenější benefity 

Pelc (2011) uvádí, že až 88 % firem v soukromém sektoru a dokonce až 99 % veřejných 

subjektů poskytuje nějaký druh benefitu. Dále rovněž uvádí, že zaměstnanecké výhody činily 

v roce 2006 v ČR až 10 % celkového příjmu zaměstnance. Na základě průzkumu Czech Top 

100 z října 2007 pak jmenuje několik nejoblíbenějších benefitů používaných českými firmami. 

Na první příčku se zařadil příspěvek na stravování, následuje penzijní připojištění čí příspěvky 

na vzdělávání a třetím nejoblíbenějším benefitem je příspěvek volnočasové aktivity. 
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2.4.2 Způsoby poskytování zaměstnaneckých benefitů 

Kupony a poukazy 

Nejčastějším a nejběžněji používaným způsobem poskytování zaměstnaneckých 

benefitů ve formě příspěvku na nejrůznější aktivity jsou zaměstnanecké poukazy. 

Prostřednictvím těchto poukazů zaměstnavatel zaměstnancům poskytuje příspěvek např.  

na kulturní akce, sportovní vyžití, vzdělávání či stravováním a to ve formě tzv. „stravenek“.  

Mezi tři největší a nejznámější společnosti poskytující v České republice zaměstnanecké 

poukazy patří: Sodexo, s.r.o., Edenred CZ s.r.o. a Le Chèque Déjeuner, s.r.o. nově pod  

názvem UP Česká republika. Jmenované společnosti poskytují následující zaměstnanecké 

poukazy: 

Poukazy Sodexo 

 Gastro Pass – je prostředkem k poskytnutí příspěvku na stravování,  

je akceptována v síti partnerských provozoven (restaurace a maloobchodní 

prodejny), 

 Relax Pass – slouží k úhradě aktivit souvisejících se sportem, kulturou a relaxací, 

 Vital Pass – slouží k úhradě výdajů souvisejících s péčí o zdraví,  

např. v lékárnách, prodejnách zdravotních potřeb, rehabilitačních zařízeních  

či optikách, 

 Holiday Pass – slouží jako prostředek k poskytování příspěvku na rekreaci  

a cestování, slouží k úhradě zájezdů poskytovaných vybranými cestovními 

kancelářemi a agenturami či k úhradě pobytu v chatách a penzionech, 

 Smart Pass – poukaz slouží k úhradě nákladů za nejrůznější kurzy,  

ať už jazykové, manažerské, rozvojové či např. umělecké, 

 Flexi Pass – poukaz zahrnuje možnost úhrady za zboží a služby v oblasti čtyř 

výše uvedených poukazů, tj. kultury, sportu, relaxace a cestování, podpory 

zdraví a prevenci i osobního rozvoje, 

 Flexi Karta – je moderní obdobou papírových poukazů Flexi Pass. 

Poukazy Edenred: 

 Ticket Restaurant – je prostředkem k čerpání příspěvku na stravování, 

 Ticket Restaurant Card – je moderním prostředkem poskytování příspěvku  

na stravování v podobě platební karty, nikoliv papírového poukazu (použití se 



29 

 

neliší od běžné platební karty, výhodou oproti papírové poukázce je možnost 

placení nižších částek), 

 Ticket Holiday – slouží k úhradě zájezdů nabízených partnerskými cestovními 

kancelářemi a agenturami či k úhradě pobytu v nejrůznějších ubytovacích 

zařízeních, 

 Ticket Sport & Kultura – lze využít k úhradě vstupného do kin, divadel,  

či sportovních zařízení jakými jsou např. fitcentra, kurty, hřiště a bazény, 

 Ticket Medica – slouží k platbě v lékárnách, rehabilitačních centrech  

(např. masáže), zdravotnických střediscích či například u vybraných praktických 

lékařů, 

 Ticket Academica – prostřednictvím těchto poukazů je možné využít služeb 

jazykových škol, autoškol či poskytovatelů nejrůznějších kurzů (počítačové, 

manažerské, účetní, atd.), 

 Ticket Multi – poukaz zahrnuje čtyři výše popsané možnosti čerpání benefitů  

(tj. Holiday, Sport & Kultura, Medica a Academica), zaměstnanec má tedy 

široké možnosti výběru z nabízených služeb. 

 Ticket Benefits Card – karta je moderní podobou poukazu Ticket Multi a lze ji 

použít k čerpání libovolné částky (do maximální výše poskytovaných benefitů) 

ve všech partnerských provozovnách označených příslušným logem. 

Poukazy UP (dříve Le Chèque Déjeuner): 

 Jídelní kupon – slouží k čerpání příspěvku na stravování, 

 Unišek – prostřednictvím tohoto poukazu je hradit služby a zboží v oblasti sportu 

(fitcentra, hřiště, bazény, …), kultury (kina, divadla, koncerty, …), zdraví 

(lékárny, optiky, rehabilitační služby, …) a vzdělávání (jazykové školy, 

autoškoly, kurzy, …), 

 Šek dovolená – slouží k úhradě ubytování a zájezdů nabízených sítí partnerských 

cestovních kanceláří a agentur, 

 Unišek+ - poukaz je spojením dvou výše uvedených poukazů a nabízí tak 

zaměstnancům širší možnost výběru a kombinace preferovaných benefitů. 
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Daňová výhoda zaměstnaneckých poukazů 

Výhoda poskytování zaměstnaneckých poukazů namísto finanční odměny spočívá 

zejména v daňové úspoře jak na straně zaměstnance (viz tabulka 2.5), tak na straně 

zaměstnavatele (viz tabulka 2.6). Poskytované poukazy nejsou do zákonem stanovené výše 

zahrnovány do hrubé mzdy, jejíž zvýšení vede k dalším dodatečným nákladům (zvýšením hrubé 

mzdy se zvyšuje základ daně i odvody na sociální a zdravotní pojištění). V následujících 

tabulkách je přehledně znázorněna výhoda využití poukazu oproti zvýšení hrubé mzdy. V níže 

uvedeném příkladu je za základ považována hrubá mzda ve výši 20 000 Kč, odměna  

je zvyšována o 1 000 Kč a celkem je zaměstnáno 10 pracovníků (viz tabulka 2.7). Výhoda 

poukazů oproti finanční odměně je naprosto zřejmá. 

 

Z pohledu zaměstnance Mzda 
Mzda + peněžní 

odměna 
Mzda + poukázky 

Hodnota finanční odměny / 

poukázky 
  1 000 1 000 

Hrubá mzda 20 000 Kč 21 000 Kč 20 000 Kč 

SP 6,5 % 1 300 Kč 1 365 Kč 1 300 Kč 

ZP 4,5 % 900 Kč 945 Kč 900 Kč 

SP 25 % - zaměstnavatel 5 000 Kč 5 250 Kč 5 000 Kč 

ZP 9 % - zaměstnavatel 1 800 Kč 1 890 Kč 1 800 Kč 

Základ daně 26 800 Kč 28 140 Kč 26 800 Kč 

Zálohová daň 4 020 Kč 4 221 Kč 4 020 Kč 

Sleva na dani 2 070 Kč 2 070 Kč 2 070 Kč 

Čistá mzda 15 850 Kč 16 539 Kč 16 850 Kč 

Skutečný užitek zaměstnance   689 Kč 1 000 Kč 

Při použití poukázek je reálný příjem zaměstnance vyšší o: 45,14% 

Tabulka 2.5 - Daňové srovnání zvýšení hrubé mzdy o 1 000 Kč a poskytnutí poukázky ve výši 1 000 Kč z pohledu 
zaměstnance (zdroj: http://cz.benefity.sodexo.com) 

 

Z pohledu zaměstnavatele Mzda 
Mzda + peněžní 

odměna 
Mzda + poukázky 

Hodnota finanční odměny / 

poukázky 
  1 000 1 000 

Hrubá mzda 20 000 Kč 21 451 Kč 20 000 Kč 

SP 6,5 % 1 300 Kč 1 394 Kč 1 300 Kč 

ZP 4,5 % 900 Kč 965 Kč 900 Kč 

SP 25 % - zaměstnavatel 5 000 Kč 5 363 Kč 5 000 Kč 

ZP 9 % - zaměstnavatel 1 800 Kč 1 931 Kč 1 800 Kč 

Základ daně 26 800 Kč 28 745 Kč 26 800 Kč 

Zálohová daň 4 020 Kč 4 312 Kč 4 020 Kč 
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Sleva na dani 2 070 Kč 2 070 Kč 2 070 Kč 

Čistá mzda 15 850 Kč 16 850 Kč 16 850 Kč 

Navýšení daňových nákladů 

na 1 zaměstnance 
  1 945 Kč 1 235 Kč 

Při poskytnutí peněžní odměny vzrostou výdaje zaměstnavatele o: 57,53% 

Tabulka 2.6 - Daňové srovnání zvýšení hrubé mzdy o 1 000 Kč a poskytnutí poukázky ve výši 1 000 Kč z pohledu 
zaměstnavatele (zdroj: http://cz.benefity.sodexo.com) 

 

 
Počet 

zaměstnanců 

Mzda + peněžní 

odměna 
Mzda + poukázky 

Daňové náklady 

zaměstnavatele (měsíční) 
10 19 448 Kč 12 346 Kč 

Daňové náklady 

zaměstnavatele (roční) 
 233 376 Kč 148 152 Kč 

Roční úspora 85 224 Kč 

Tabulka 2.7 - Daňové srovnání zvýšení hrubé mzdy o 1 000 Kč a poskytnutí poukázky ve výši 1 000 Kč – roční úspora 
z pohledu zaměstnavatele (zdroj: http://cz.benefity.sodexo.com, upraveno) 

 

Cafeteria system 

Cafeteria system představuje vhodnou náhradu plošného přidělování benefitů. Jak uvádí 

Pelc (2011, str. 24-25): „Rozšiřuje se nabídka volitelných programů benefitů (zaměstnaneckých 

výhod) pro zaměstnance; ta umožňuje ve vymezeném rámci každému zaměstnanci výběr 

benefitů dle jeho individuálních preferencí. …zaměstnanci pocházejí z rozdílných věkových, 

sociálně či zájmově jinak orientovaných skupin, kde má každý jinou prioritu svých sociálních 

potřeb.“  Každému zaměstnanci je tak umožněna individualizace balíčku čerpaných benefitů.  

Dvořáková (2007) ve stejné souvislosti podotýká, že cafeteria system je pro 

zaměstnavatele výhodný i proto, že individualizací složení benefitů roste motivace při 

zachování nákladů na poskytované zaměstnanecké výhody. V zaměstnanci může být tímto 

způsobem vyvoláván větší pocit odpovědnosti a dochází k jeho aktivizaci. Úkolem 

zaměstnavatele pak zůstává pravidelná aktualizace nabízených možností. Jedině tak může být 

dosaženo dlouhodobé atraktivity.  

Cafeteria system může (ale také nemusí) zahrnovat následující možnosti (Dvořáková 

2007, str. 340): 

 výplata rozpočtu na benefity v hotovosti, 

 pojištění, 

 výměna za volný čas, 

 příspěvek na volnočasové aktivity, 
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 čerpání věcných požitků (služební automobil, telefon, notebook), 

 zvýhodněné půjčky, 

 poradenství (daňové, právní, …), 

 účast na zisku, 

 podíl na akciích. 

Výše uvedený výčet ovšem rozhodně není konečný. Je jen na uvážení zaměstnavatele, 

jaké možnosti zaměstnancům nabídne (při zohlednění očekávaného přínosu). 

Cefeteria system představuje moderní a doporučovaný způsob poskytování benefitů. 

Paradoxem je tak výsledek pravidelné roční studie americké Society for Human Resource 

Management (SHRM, 2014) prováděné v rámci více než 400 společností v USA, dle kterého 

podíl společností s plně volitelným benefitním programem klesl (viz tabulka 2.8). 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Množství spol. s plně volitelným benefitním programem  30 % 32 % 31 % 31 % 24 % 

Tabulka 2.8 - Vývoj podílu společností s plně volitelným benefitním programem (zdroj: SHRM, 2014) 
 

Ucelené služby souvisejícím s provozováním a poskytováním cafeteria systemu nabízejí 

rovněž všechny tři dříve zmiňované společnosti nabízející zaměstnanecké poukazy. Jejich 

systémy jsou modulární, tj. nabízejí zaměstnavatelům možnost využít pouze těch jejich částí, 

které opravdu potřebují. Při využití cafeteria systemu pro čerpání benefitů tak není 

zaměstnancům vydáván papírový poukaz, nákupy u partnerů poskytovatele cafeteria systemu 

provádějí podobně jako v internetových obchodech. I v takovém případě však má zaměstnance 

možnost o vydání papírového poukazu požádat. 

Společnosti poskytují následující systémy: 

 Sodexo, s.r.o. – systém Moje Benefity 

 Edenred CZ s.r.o., - systém Cafeterie Benefity Café (systém je jednou  

ze součástí uceleného benefitního systému, který může sloužit rovněž ke správě 

stravovacích poukazů a dalších možností odměňování, např. přidělování extra 

benefitních bodů), 

 Le Chèque Déjeuner, s.r.o. – systém Gallery βeta. 

Benefitní cafeteria system nabízejí i další společnosti jako např. BENEFITY a.s.  

či ABSOLUT-IN s.r.o. 
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2.5 Preference odměn v závislosti na věku zaměstnance 

Inceoglu (2012) na základě svého širokého průzkumu (dotazováno bylo přes 9 000 

zaměstnanců) dochází k závěru, že mladší zaměstnanci dávají přednost vyššímu výdělku  

a kariérnímu růstu, zatímco starší zaměstnanci stále více preferují flexibilitu a pracovní 

samostatnost, tj. možnost uvádět do souladu pracovní a osobní život, viz graf 2.2.  

 

Graf 2.2 - Vývoj preferencí ve vztahu k věku pracovníka (zdroj: Inceoglu, 2012) 

Vysvětlení: na vodorovné ose je znázorněn věk zaměstnanců, svislá osa vyjadřuje z-score (vychýlení od souboru) 
Překlad: autonomy – autonomie, flexibility – flexibilita, interest – zájem, personal principles – osobní zásady, affiliation – 

vztah k práci 

 

Preference volného času rovněž roste s výdělkem. Od jisté úrovně výdělku (tato úroveň 

je u každého zaměstnance naprosto individuální) už zaměstnanec není ochoten obětovat práci 

více svého volného času, viz graf 2.3. 

 

Graf 2.3 - Vztah výdělku a ochoty jednotlivce věnovat práci více času (zdroj: Jurečka, 2010, str. 244) 
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Předpoklad různých preferencí (a naopak obav) v závislosti na věku zaměstnance 

potvrzuje rovněž Průzkum Metlife (Metropolitan Life Insurance Company, 2012),  

viz tabulka 2.9. 

Zaměstnanec má obavu z: 
Generace 

Y 

Generace 

X 

Young 

boomers 

Old 

boomers 

Nebude mít dostatek prostředků na pořízení 

vlastního bydlení. 
58 % 38 % 30 % 32 % 

Nebude schopen dostán případným 

závazkům (s výjimkou hypotéky) 
64 % 45 % 47 % 37 % 

Tabulka 2.9 - Vnímání finanční jistoty pracovníky z různých věkových skupin (zdroj: Metlife, 2012) 

Vysvětlení: generace Y – narozeni 1981-1994; generace X – narozeni 1965-1980; young boomers – narozeni 1956-1964; old 
boomers – narozeni1946-1955 

 

Na základě výše uvedených skutečností tedy můžeme konstatovat, že při tvorbě 

motivačního programu je rovněž zapotřebí přihlížet k věku zaměstnanců a aktuální výši jejich 

odměny. Z dat v tabulce 2.9 můžeme odvodit, že mladší pracovníci mají větší obavu ze ztráty 

zaměstnání a peněžního příjmu.  

2.5.1 Účinek motivačního programu v čase 

Forsyth (2009, str. 61) uvádí, že jedním z důležitých úkolů při tvorbě a aplikaci 

motivačního programu je udržování zájmu zaměstnanců: „Ani ten nejlepší model netrvá věčně. 

Jeho přitažlivost postupně slábne, není už nový a zajímavý a po nějakém čase již nemotivuje 

tolik jako předtím. To, co je zapotřebí, je soubor.“ Souborem pak myslí skupinu různě 

zaměřených zaměstnaneckých výhod, složených ze stálého a dlouhodobého plánu, doplněného 

krátkodobými schématy. Krátkodobé schéma vyvolá zájem, který ovšem rovněž dříve  

či později opadne, viz graf 2.4.  
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Graf 2.4 - Průběh zájmu generovaného motivačním schématem (zdroj: Forsyth, 2009, str. 62) 

Řešení se pak nabízí v podobě řady překrývajících se krátkodobých schémat, viz graf 

2.5. Freemantle (2004, s. 122) ve vztahu k udržování stálé míry motivace podotýká: „Motivační 

dopad ani zdaleka není trvalý. Týmoví lídři, kteří efektivně motivují své týmy praktikují značně 

experimentální styl. Neustále zkoušejí nové nápady a čerstvé stimuly, aby své týmy udrželi 

v euforii …“ 

 

Graf 2.5 - Vývoj zájmu vyvolaného motivačním schématem (zdroj: Forsyth, 2009, str. 62) 

 

Budování kvalitního motivačního programu je tak neustálým procesem. Forsyth (2009, 

str. 13) zdůrazňuje úlohu managementu při budování motivačního prostředí: „Některé věci se 

musí udělat a musí být vidět, že jsou dělány způsobem, který se zaměřuje na motivaci. Podřízení 

očekávají, že této věci bude věnována pozornost a pracovat pro někoho, kdo se stará o své lidi 

a snaží se brát jejich situaci v úvahu, je samo o sobě motivující.“ 
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3 Charakteristika firmy 

3.1 Historie společnosti 

Společnost ComDis, s.r.o. byla založena v roce 1995, na trhu tedy působí již 20 let. 

Společnost se zabývá prodejem příslušenství pro počítače, notebooky a fotoaparáty. 

Rozhodující pro úspěch celé firmy byla v prvních letech podnikání její schopnost vyrábět RAM 

paměti pro notebooky v Číně a následně získat potřebnou certifikaci pro prodej na našem trhu. 

Společnost se později stala distributorem výrobků značky Actiontec, zejména modemů 

a dalšího příslušenství. Vzhledem k rostoucí nákupní ceně výrobků zvolila společnost strategii 

budování vlastní značky iTec, která je dodnes jednou ze zastupovaných značek. 

V současné době je společnost ComDis výhradním distributorem značek iTec a Pretec 

a importérem výrobků značky Dicota. Pod značkou Pretec jsou na trh dodávány paměťové 

karty, USB flash disky, solid state disky a další příslušenství. Pod značkou iTec dnes společnost 

na trh dodává široké portfolio výrobků jako např. napájecí zdroje pro počítače, dokovací stanice 

pro notebooky, USB huby, síťové příslušenství, bluetooth příslušenství, a další. Společnost 

ComDis je dále importérem a distributorem výrobků značky Dicota, tj. brašen na notebooky, 

cestovních zavazadel, kufrů, atd. 

Společnost ComDis od svého založení neustále rostla, a to až do počátku ekonomické 

krize v roce 2007. Na svém vrcholu v roce 2006 společnost dosáhla obratu 280 milionů korun. 

V roce 2008 došlo k poklesu obratu až na 80 milionů korun. V tomto období musela společnost 

přistoupit k úsporným opatřením a úplnému vyprodání skladových zásob. Od roku 2009 obrat 

společnosti znovu roste a v roce 2014 dle prvních odhadů dosáhl výše 118 milionů korun.  

I přes pokles obratu společnost během celé své historie každoročně dosahuje zisku. 

3.2 Zaměstnanci 

Společnost ComDis v současnosti zaměstnává 14 pracovníků včetně pracovníků 

spolupracujících na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Organizační 

struktura je znázorněna Přílohou č. 1. Zaměstnanci společnosti ComDis zastávají následující 

pracovní pozice. 
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Obchodní ředitel 

Vedle obchodních činností má dále na starosti finance a personální činnosti. 

Ředitel nákupu 

Zajišťuje výběr a nákup produktů pro další prodej a je rovněž zodpovědný za spolupráci 

s německými odběrateli. 

Provozní ředitel 

Zajišťuje koordinaci běžných podnikových činností a podílí se na obchodní činnosti 

podniku. Je zodpovědný za nákup výrobků v Číně, volbu jejich parametrů, kontrolou kvality  

a následnou certifikací pro distribuci na evropském trhu. 

Asistentka 

Zajišťuje běžné kancelářské činnosti, přijímá objednávky, zodpovídá za fakturaci a celní 

proces (včetně přípravy podkladů a výkazů pro Intrastat). Mimo jiné zpracovává podklady pro 

splnění povinností vyplývajících z prodeje elektrozařízení (EkoKom, práce s obaly, Zelený 

bod). 

Pracovník marketingu 

Připravuje grafiku, vzhled obalů, podobu webových stránek, grafiku manuálů a rovněž 

zajišťuje rozesílku marketingových sdělení. 

Pracovník obchodu 

Zodpovídá za sledování online obchodů, cen, správnosti popisů a použitých fotografií  

a komunikaci s maloobchodními zákazníky. 

Pracovníci technického oddělení 

První ze dvou pracovníků zodpovídá za správu technického zázemí podniku (server, síť, 

údržba počítačů, telefonie a softwarového vybavení včetně správy přístupů). Dále se pak podílí 

na testování nových výrobků před jejich uvedením na trh. 

Druhý pracovník za technické oddělení zodpovídá a dále přijímá a řeší případné 

reklamace výrobků. Dále se podílí na obchodování s německými odběrateli. 

Skladníci 

Na pozici skladníka jsou zaměstnání tři pracovníci. Vzhledem k manuální náročnosti 

vykonávané práce je vždy zapotřebí, aby byli na pracovišti dva skladníci zároveň. 

Skladníci zodpovídají za příjem zboží, expedici zásilek, komunikaci s externím skladem 

a následně transport a předání zboží zahraničním dopravcům přímo v zahraničí, čímž  
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je urychleno doručení zboží ke koncovému zákazníkovi o jeden den – nedochází totiž 

k předávání zboží mezi tuzemským a zahraničním dopravcem. 

Baliči 

Balí odesílané zboží, kontrolují a lepí štítky, kontrolují správnost EAN kódů. 

Účetní 

Zodpovídá za běžné účetní a výkazové činnosti a administrativu mezd. 
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4 Analýza motivačního programu firmy 

4.1 Současný systém odměňování 

Odměňování zaměstnanců ve společnosti ComDis je založeno na zcela individuálním 

přístupu. Každý zaměstnanec má pevně stanovenou základní mzdu, která je zvyšována  

o nenárokovou složku, tj. prémii. Prémie je stanovena vedením, není však podložena 

kvantitativním měřením pracovního výkonu. Prémie jsou zaměstnancům vypláceny v rozmezí 

stovek až tisíců korun.  

V rámci rozvoje znalostí a dovedností pracovníků jsou všem zaměstnancům hrazena 

veškerá školení potřebná pro zvyšování jejich kompetencí. Mezi taková školení patří například 

vzdělávání v oblasti statistiky Intrastat, vybraným zaměstnancům je pak hrazen například kurz 

německého jazyka. 

Společnost ComDis v současné době svým pracovníkům nabízí omezené množství 

zaměstnaneckých benefitů. Zaměstnancům je poskytována standardní doba dovolené. 

V případě, že to náplň práce umožňuje, může zaměstnanec v odůvodněných případech využít 

tzv. home office, tj. možnost pracovat ze svého domova. Tato možnost je výhodná zejména pro 

rodiče, a to například v případě, že jejich dítě nečekaně onemocní. 

Zaměstnancům je rovněž nabízen nejrozšířenější benefit, kterým je příspěvek  

na stravování ve formě příspěvku 60 % z nominální hodnoty stravovacích poukazů  

ve výši 70 Kč. 

Jednou ročně je rovněž pořádáno vánoční setkání, jehož účelem je posílení 

nepracovních vztahů mezi zaměstnanci a zejména pak poděkování za celoroční pracovní úsilí 

a dosažené výsledky. 

4.2 Dotazování 

Následující podkapitola je zaměřena na provedené dotazníkové šetření a jeho výsledky. 

Cílem uvedeného šetření je zjistit, zda je naplněn předpoklad bezchybné komunikace v malé 

firmě, zda jsou zaměstnanci dostatečně motivováni a zda je možné jejich motivaci zvýšit, 

případně jakým způsobem. V neposlední řadě je pak zjišťována celková spokojenost 

zaměstnanců a je analyzováno riziko odchodu zaměstnanců. 

Pro tyto účely je dotazník rozdělen do čtyř navazujících celků: 

 demografické údaje, 

 vnímání současné pozice ve firmě, 

 zaměstnanecké preference jednotlivých složek celkové odměny, 
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 vzájemné vztahy a negativní vlivy na pracovišti. 

4.2.1 Metodika 

Data byla získána prostřednictvím online dotazníku, jehož podoba je obsahem Přílohy 

č. 2. Mezi zaměstnanci firmy ComDis tak byl proveden primární sběr dat. 

Dotazník byl zvolen jako nejrychlejší, nejjednodušší a nejpřehlednější nástroj 

k dosažení cílů této práce. Dotazník byl zcela anonymní a veškerá data jsou zpracována 

hromadně, proto bylo všem respondentům zdůrazněno, že identifikace respondenta není možná. 

Na základě této informace byli respondenti požádání o naprosto pravdivé odpovědi. Data byla 

shromážděna v měsíci dubnu roku 2015. 

4.2.2 Analýza a vyhodnocení získaných dat 

Na položené dotazy odpovědělo celkem 9 respondentů, nebylo tak dosaženo 100% 

návratnosti dotazníků. Vzhledem k jejich anonymitě však nebylo a ani nemohlo být jejich 

vyplnění striktně vyžadováno. Vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců bude převážná většina 

výsledků vyjádřena v absolutních počtech. 

Demografické údaje 

První část dotazníku je zaměřena na získání základních demografických údajů. Tyto 

údaje mohou napomáhat k vytvoření ucelené představy o preferencích zaměstnanců. Na základě 

dříve uvedených průzkumů například můžeme předpokládat, že starší zaměstnanec upřednostní 

časovou flexibilitu před dynamickým karierním růstem. Výsledky uvedených průzkumů však 

pro tuto malou firmu zůstávají nadále pouhým předpokladem. 

Z celkového počtu oslovených na otázky odpovědělo na otázky sedm mužů a dvě ženy 

(viz graf 4.1). Čtyři z respondentů spadají do věkové skupiny 26-35 let, shodně další čtyři 

spadají do věkové skupiny 36-45 let. Jeden z respondentů spadá do věkové skupiny  

46 a více let (viz graf 4.2).  

Jedním ze zjišťovaných údajů byla rovněž úroveň vzdělání respondentů. Jeden 

z respondentů dosáhl středního vzdělání bez maturity, čtyři respondenti dosáhli středního 

vzdělání s maturitou a vyššího odborného vzdělání dosáhl jeden respondent. Vysokoškolského 

vzdělání dosáhli tři ze všech devíti respondentů (viz graf 4.3). 

Samotný zaměstnanec může naopak vyšší počet dlouholetých pracovníků vnímat rovněž 

velmi pozitivně, a to z důvodu předpokladu stálosti zaměstnání. Od zaměstnavatele přijímá 

jasný signál, že efektivní pracovník se o svou pozici nemusí nijak obávat. 
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Graf 4.1 - Počet mužů a žen mezi respondenty 

 

Graf 4.2 - Věkové složení respondentů 

 

 

Graf 4.3 - Vzdělání respondentů 

 

Vnímání současné pozice ve firmě 

Další část otázek je zaměřena na současnou pracovní pozici zaměstnanců a její případné 

vnímání. Výsledkem dotazování je jedno velmi pozitivní zjištění. Drtivá většina zaměstnanců 

v současné době neuvažuje o tom, že by společnost opustila (viz graf 4.4). Přesto se mezi 

odpověďmi shodně jednou objevily možnosti spíše ano a spíše ne. Tyto odpovědi mohou být 

varovným signálem. Pro malou společnost může mít odchod jakéhokoliv zaměstnance vážný 

0

2

4

6

8

Muž Žena

P
o

če
t

0 1 2 3 4

26-35 let

36-45 let

46 nebo více let

Počet

0 1 2 3 4

Střední bez maturity

Střední s maturitou

Vysokoškolské

Vyšší odborné

Počet



42 

 

dopad na její běžné fungování. Na rozdíl od větších společností totiž není možné spoléhat  

na možnost dočasného přerozdělení práce bez neúměrného zvýšení zátěže současných 

zaměstnanců. Je tak nezbytně zapotřebí odhalit příčiny nespokojenosti obou respondentů. 

 

Graf 4.4 - odpovědi na otázku „Uvažujete v současné době o změně zaměstnání?“ 

Z výsledků je dále zcela jasně patrné, že se společnost může ve velké většině spolehnout 

na stálé zaměstnance. Většina respondentů ve společnosti pracuje již devět nebo více let (viz 

graf 4.5). Dloholetí zaměstnanci jsou pro společnost nedocenitelným přínosem. Dlouhodobí 

zaměstnanci disponují bohatými zkušenostmi a zejména pak tzv. tacitními znalostmi,   

tj. znalostmi, které jsou pro zaměstnance samozřejmé a podvědomé. Tacitní znalosti jsou 

získávány díky zkušenostem a je velmi obtížné je jekýmkoliv způsobem předat jinému/novému 

pracovníkovi. Ztráta dlouholetého a zkušeného pracovníka je pak pro podnik obzvláště cit livá. 

Je tedy zapotřebí podotknout, že u stálých zaměstnanců obvykle dochází k pozvolnému 

poklesu pracovní motivace (například zevšedněním běžně vykonávané práce). Ztráta motivace 

může ve výsledku vést k nucenému či dobrovolnému odchodu pracovníka. Zejména u těchto – 

dlouholetých a stálých – pracovníku je zapotřebí udržovat a podporovat optimální míru 

pracovní motivace. Vedení společnosti musí motivování zaměstnanců chápat jako investici, 

nikoliv jako zvyšování nákladů. 

 

Graf 4.5 - Odpovědi na otázku Jak dlouho pracujete ve firmě ComDis? 
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Prostřednictvím dotazníku pak bylo dále sledováno rozložení zaměstnanců  

do jednotlivých mzdových rozmezí (viz graf 4.6). Zkoumané údaje mohou do jisté míry 

vypovídat o možné preferenci nefinančního odměňování. 

Nejčastějšími mzdovými rozmezími jsou 15 001 Kč – 20 000 Kč a 20 001 Kč – 25 000 

Kč. Do obou skupin se zařadili shodně tři respondenti. Vždy jeden respondent se pak zařadil 

do skupin 10 001 Kč – 15 000 Kč, 25 001 Kč – 30 000 Kč a 30 001 – 35 000 Kč. 

Vyšší preferenci nefinančního odměňování tak bude s největší pravděpodobností možné 

sledovat pouze u jednoho či dvou respondentů. 

 

Graf 4.6 - Počty respondentů v jednotlivých mzdových rozmezích 

Velmi pozitivní zjištění lze vyvodit z odpovědí týkajících se vlastního srovnání 

měsíčního příjmu zaměstnanců a jimi vykonávané práce (viz graf 4.7). Více než polovina 

respondentů se domnívá, že jejich měsíční mzda zcela odpovídá jimi vykonávané práci. Další 

tři respondenti se k tomuto názoru spíše přiklánějí. Drtivá většina, tj. osm z devíti respondentů, 

se tedy domnívá nebo spíše domnívá, že za odvedenou práci dostávají odpovídající odměnu.  

Částečnou nespokojenost se obdrženou mzdou můžeme sledovat u jednoho z devíti 

respondentů. Vedení podniku by tedy mělo vynaložit úsilí na odhalení důvodu nespokojenosti 

jednoho ze svých pracovníků. Nespokojenost s odměnou za vykonanou práci může být silným 

důvodem ke změně zaměstnání. 

Důkazem může být jeden z názorů připojených k odeslaným dotazníkům: „Krize  

již odezněla a po 7 letech je čas na růst reálných mezd.“ 
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Graf 4.7 - odpovědi na otázku Považujete Váš měsíční příjem za odpovídající vzhledem k vykonávané práci? 

Dotazníkovým šetřením bylo dále zjišťováno, zda mají zaměstnanci dostatek informací 

o tom, jak jsou odměňování, a jaké možnosti čerpání zaměstnaneckých výhod jim 

zaměstnavatel poskytuje (viz graf 4.8). Převážná většina pracovníků se domnívá,  

že je o způsobu odměňování a možnostech čerpání benefitů dostatečně informována. Celkem 

pět respondentů vyjádřilo názor, že je o odměňování dostatečně informováno, další dva 

dotazovaní se k tomuto názoru rovněž spíše přiklánějí.  

Docházíme však ke zjištění, že dva zaměstnanci mají názor, že nejsou dostatečně 

informování o tom, jakým způsobem jsou odměňování a jakých výhod mohou z pozice 

zaměstnance využívat. Vzhledem k tomu, že by měl být o způsobu a možnostech odměňování 

každý zaměstnanec dokonale informován, je nezbytným úkolem vedení podniku, aby odhalilo 

možné příčiny těchto nejasností. V případě, že zaměstnanec nezná způsob, jakým je stanovena 

jeho odměna, nemusí své pracovní úsilí směřovat správným, tj. pro podnik přínosným, směrem.  

 

 

Graf 4.8 - Odpovědi na otázku Jste dobře informován(a) o způsobu odměňování a zaměstnaneckých výhodách? 

V návaznosti na výše uvedené byli respondenti dále dotazováni, jaký je jejich názor  

na současný systém odměňování a čerpání zaměstnaneckých výhod (viz graf 4.9). Drtivá 
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většina respondentů (osm z devíti) považuje současný systém za spravedlivý. Většina 

respondentů jej rovněž považuje za srozumitelný (sedm respondentů z devíti) a motivující 

(rovněž sedm respondentů z devíti).  

Naopak jeden z respondentů považuje současný systém za nespravedlivý,  

dva respondenti jej pak považují za špatně srozumitelný a nedostatečně motivující. Tyto počty 

zcela odpovídají počtu respondentů, kteří se domnívají, že jsou o tomto systému informováni 

nedostatečně. Na tomto místě se tedy nabízí otázka, zda pocit nespravedlivosti, 

nesrozumitelnosti a malého motivačního účinku systému nevychází právě z jeho nedostatečné 

znalosti. Na základě získaných odpovědí se musí vedení podniku pokusit odhalit důvody 

negativního vnímání současného systému, ať už je touto příčinou nepochopení  

a malá informovanost či cokoliv jiného. 

 

Graf 4.9 - Odpovědi na otázku Současný systém odměňování a zaměstnaneckých výhod ve firmě ComDis je… 

Zaměstnanecké preference jednotlivých složek celkové odměny 

V další části je zkoumána preference jednotlivých složek celkové odměny při jejich 

hromadném srovnání, viz graf 4.10. Respondenti měli za úkol vybrat ze šestnácti 

vyjmenovaných složek pět takových, které považují za nejzajímavější či nejdůležitější. 

Jednotlivé složky celkové odměny byly vybírány v souladu s Armstrongovým dvourozměrným 

modelem, viz obrázek 2.14. Z každého kvadrantu modelu byly vybrány čtyři možnosti. 

Možnost výběru pěti odpovědí téměř znemožňuje náhodné rovnoměrné rozložení odpovědí 

mezi všechny kvadranty. 

Odpovědi na takto položenou otázku mohou být nejdůležitějším vodítkem pro návrh 

případných změn.  
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Graf 4.10 - Faktory, které respondenti v zaměstnání považují za nejdůležitější 

 

Za vůbec nejdůležitější složku celkové odměny považují téměř všichni respondenti 

(osm z devíti) kvalitu a náplň práce, tj. že práce je zajímavá, odpovědná, nabízí prostor pro 

rozvoj a vlastní rozhodování, … Ze všech nabízených možností tak téměř všichni respondenti 

zvolili odměnu nehmotnou. 

Druhé až páté místo v žebříčku preferencí pak zaujímají shodně se čtyřmi hlasy 

zvyšování pracovní kvalifikace, peněžní bonusy, styl a kvalita vedení a výše základní mzdy.  

I na těchto čtyřech příčkách se tedy objevují další dvě nehmotné složky celkové odměny.  

V celkovém srovnání pak zaměstnanci skutečně dali přednost více než polovinou 

možných hlasů přednost nehmotným složkám. 

Rozložení hlasů mezi kvadranty Armstrongova modelu je znázorněno prostřednictvím 

grafu 4.11. Z uvedeného grafu je patrné, respondenti nejen že upřednostňují nehmotné složky, 

ale více se přiklánějí i ke složkám skupinovým oproti individuálním. Největší podíl hlasů je 

pak směřován do kvadrantu znázorňujícího kvalitu práce a pracovního prostředí. Nejmenší 

počet hlasů pak nalezneme v kvadrantu, který zahrnuje možnosti čerpání zaměstnaneckých 
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výhod, jakými jsou například příspěvky na penzijní připojištění, služební mobilní telefon, 

služební automobil, apod. 

 

Graf 4.11 - rozložení odpovědí do jednotlivých kvadrantů dle Armstrongova modelu 

Na základě rozložení hlasů mezi kvadranty tedy můžeme dojít k závěru, že největší 

motivační prostor nabízejí ty složky celkové odměny, které pro podnik ani neznamenají zvýšení 

nákladů. Tento závěr je v naprostém souladu s tvrzením Paula L. Marciana a jeho modelem 

RESPECT, viz kapitola 2.3.4. Získaný výsledek jasně podporuje myšlenku, „odměnit“ nemusí 

nutně znamenat „platit“. 

Dotazníkovým šetření byla následně prováděna hlubší analýza jednotlivých složek 

odměňování a jejich vnímaného vlivu na motivaci zaměstnanců (viz graf 4.12).  

Zaměstnanci nejčastěji přisuzují velmi pozitivní a pozitivní vliv na jejich motivaci 

zejména faktorům jakými jsou například dobré vztahy na pracovišti, jistota stálého zaměstnání, 

zajímavost práci, dobrý vztah s nadřízeným či možnost plnit mimořádné úkoly za mimořádnou 

odměnu. Velmi pozitivní je pak vnímaný kladný motivační dopad vzdělávacích a rozvojových 

aktivit. Jinými slovy, pracovníci jsou motivování, pokud je zvyšována jejich odbornost  

a kvalifikace.  

Při zvyšování kvalifikace zaměstnanců ovšem opět roste riziko jejich odchodu,  

tedy riziko citelné ztráty pro celý podnik. Míra kvalifikace zaměstnance tedy velmi úzce souvisí 

se způsobem a výší jeho odměňování, kterým musí být věnována zvýšená pozornost. 

V přímém rozporu s předchozím zjištěním (zejména s grafem 4.11) je pak zjištění,  

že zaměstnanci přisuzují velký motivační účinek běžným hmotným benefitům. V přímém 

hodnocení jsou tedy tyto benefity vnímány pozitivně, ve srovnání s jinými složkami celkové 

odměny však nenabývají takového významu. 
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Shodně vždy čtyři respondenti dále uvedli, že faktory jako vztahy se spolupracovníky, 

jistota stálého zaměstnání, množství práce ani fixní složka mzdy nemají na jejich motivaci 

žádný dopad. 

Negativní či velmi negativní dopad na motivaci některých zaměstnanců mají vztahy  

se spolupracovníky a kvalita pracovního prostředí. Tyto názory jsou na jednu stranu ojedinělé, 

na druhou stranu mohou v těchto zaměstnancích vyvolávat veliké vnitřní napětí, které zvyšuje 

stres a snižuje pracovní výkon.   

 

 

Graf 4.12 - Vliv jednotlivých složek odměňování na pracovní spokojenost a motivaci respondentů 
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Další otázka je již zcela konkrétně zaměřena na vnímání jednotlivých zaměstnaneckých 

benefitů (viz graf 4.13). Odpovědi na tuto otázku mají vést ke zjištění, které benefity uspokojí 

největší skupinu zaměstnanců. 

Zdaleka nejvyšší preferenci zaměstnanci vyjádřili – nijak překvapivě – příspěvku  

na stravování. Možný překvapením pak mohou být vysoké preference vyjádřené možnosti 

nákupu firemního sortimentu za výhodnější než běžné maloobchodní ceny (8 respondentů 

z devíti). 

Zaměstnanci se dále přiklánějí či spíše přiklánějí k preferenci možného využití 

příspěvku na další vzdělávání (všech devět respondentů), ale i jiné aktivity, jako například sport 

či kultura (osm z devíti respondentů). Bez jednoho pak všichni respondenti vyjádřili sympatii 

k myšlence navázání části odměny na celkový zisk firmy. Sedm respondentů z devíti by dále 

využilo takzvaných sick days, neboli placených dnů volna, jejichž čerpání je možné bez 

přechozího schválení. 

Nejméně zaměstnanců (pět, resp. šest respondentů z devíti) by pak využilo příspěvku  

na penzijní připojištění, příspěvku na životní pojištění či příspěvku na školku. 

Na základě výše uvedených zjištění skutečně můžeme dojít k závěru, že existují takové 

zaměstnanecké benefity, které uspokojí všechny či alespoň téměř všechny zaměstnance 

společnosti. Tyto benefity by se měly stát základem pro nové motivační schéma celého 

podniku. 
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Graf 4.13 - Preference možných benefitů mezi respondenty 

 

V návaznosti na předchozí otázku byli respondenti dotázáni, zda by uvítali možnost 

čerpání nejrůznějšího množství benefitů do výše předem přiděleného rozpočtu prostřednictvím 

tzv. cafeteria systému (viz graf 4.14). 

Většina respondentů (sedm z devíti) pak dle očekávání uvedla, že by této možnosti 

využila. Respondenti tedy potvrdili atraktivitu možnosti čerpání benefitů v nejširší možné 

nabídce. 
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Graf 4.14 - Odpovědi na otázku Využil(a) byste možnost individuálního čerpání z nabídky benefitů v rámci předem 
stanoveného rozpočtu (tzv. cafeteria system)? 

 

Vzájemné vztahy a negativní vlivy na pracovišti 

Prostřednictvím dvou otázek v poslední části dotazníku bylo zjišťováno, jakým 

způsobem zaměstnanci vnímají vztahy a kvalitu komunikace na pracovišti a dále, zda se setkali 

s některými z negativních dějů na pracovišti. 

Předposlední otázka tedy byla zaměřena na vnímání vztahů zejména mezi zaměstnanci 

a jejich nadřízenými, ale i mezi zaměstnanci navzájem (viz graf 4.15). 

Nesmírně pozitivní zjištěním pro vedoucí pracovníky je fakt, že drtivá většina 

respondentů vnímá popsané situace kladně či velmi kladně. Tato skutečnost může napovídat, 

že vztahy napříč podnikovou hierarchií fungují bezproblémově a komunikace rovněž probíhá 

naprosto bezchybně. 

Někteří respondenti ovšem vyjadřují pocit nedostatečné zpětné vazby od svých 

vedoucích a rovněž vyjadřují nejistotu nad správným pochopením toho, co se od nich očekává. 

Ojediněle se mezi odpověďmi objevují i názory, že komunikace ani vztahy s nadřízení nejsou 

na dobré úrovni. 

Vzhledem k malému počtu zaměstnanců je však i toto zjištění důvodem k hledání zdrojů 

negativního vnímání vztahů a komunikace a zavádění opatření vedoucích ke zlepšení této 

situace. 
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Graf 4.15 - Názory respondentů na současný stav ve firmě 

Konečně prostřednictvím poslední otázky bylo zjišťováno, zda se zaměstnanci setkávají 

s některými z nejčastějších negativních jevů na pracovištích (viz graf 4.16). 

Výsledkem tohoto šetření je negativní zjištění, že s alespoň jedním z popisovaných jevů 

se více či méně často setkává hned několik zaměstnanců. Nejčastěji se respondenti setkávají 

s kritikou i před ostatními spolupracovníky. Dále zaměstnanci spatřují problém v přidělování 

práce bez jasného zadání, tj. bez zadání, upřesnění požadavků či definice požadovaného stavu. 

Taková situace pak s největší pravděpodobností vede k plýtvání pracovním úsilím na činnosti, 

které nejsou pro dosažení požadovaného výsledku nezbytně potřebné. 

Ve svých odpovědích zaměstnanci dále uvedli, že se setkávají s nespravedlivým  

či dokonce nevhodným chováním svého vedoucího. Někteří rovněž projevili pocit nedocenění 

některých mimořádných pracovních výkonů.  
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Graf 4.16 - Četnost, s jakou se respondenti na pracovišti setkávají s jednotlivými negativními jevy 

4.3 Shrnutí 

Na základě analýzy výsledků dotazníkového šetření můžeme dojít k několika důležitým 

závěrům. 

Drtivá většina zaměstnanců aktuálně nezvažuje opuštění společnosti. Pro podnik 

s malým počtem zaměstnanců je taková skutečnost velmi důležitá a zároveň pozitivní. I dalších 

odpovědí je jasně patrné, že se společnost může ve velké většině spolehnout na stálé 

zaměstnance. V této souvislosti však vedení podniku nesmí zapomenout na dva rizikové 

faktory. 

Zaprvé, dlouholetí zaměstnanci mohou postupem času ztrácet motivaci, což může vést 

ke snižování pracovního výkonu. V nejhorším případě může toto vést až k odchodu 

zaměstnance. Zadruhé, dlouholeté zaměstnání přináší zkušenosti, znalosti a zvyšující  

se kvalifikaci. Je tedy zapotřebí takové pracovníky přesvědčit, že pro ně výhodné firmu 

neopouštět. 

Velmi překvapivě byl naprosto popřen předpoklad, že vyšší preferenci nefinančního 

odměňování bude s  možné sledovat pouze u jednoho až dvou. Analýza odpovědí v rámci celého 

dotazníku naopak poukazuje na vyšší preferenci nefinančních složek odměňování. 

0 1 2 3 4 5 6

Kritika před jinými zaměstnanci

Nezájem nadřízeného o řešení pracovních
problémů

Nespravedlivý přístup ve srovnání s jinými
zaměstnanci
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Neocenění mimořádného pracovního výkonu

Přidělení práce bez jasného zadání

Počet
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Výše uvedené může být rovněž vysvětlováno pocitem zaměstnanců, že za vykonávanou 

práci dostávají odpovídající odměnu. Toto zjištění ovšem nijak nevypovídá o možných 

požadavcích pracovníků na růst mezd. 

Z dalších výsledků rovněž vyplývá, že ve firmě pracují zaměstnanci, kteří mají pocit 

nedostatečné informovanosti o způsobu odměňování a možnostech čerpání zaměstnaneckých 

benefitů. Aby však mohl zaměstnanec své pracovní úsilí směřovat k činnosti, která podniku 

přináší hodnotu, musí být přesně informován, jakým způsobem bude tato činnost odměněna.  

I z nepochopení systému odměňování pak může plynout pocit některých zaměstnanců, 

že je systém odměňování nesrozumitelný, nespravedlivý a nedostatečně motivující. Klíčem  

ke zlepšení této situace je lepší komunikace mezi vedoucími pracovníky a zaměstnanci.  

Jak již bylo zmíněno výše, z analýzy získaných odpovědí je mezi zaměstnanci rovněž 

zřejmá vyšší preference nehmotných složek odměňování, zejména pak vzdělávání a rozšiřování 

kvalifikace. Tato skutečnost v důsledku vede k ochotě zaměstnanců čerpat benefity ve formě 

příspěvku na vzdělávání. 

Přestože zaměstnanci nepřikládají běžným benefitům (jako například právě poukázky) 

ve srovnání s jinými složkami celkové odměny velkou důležitost, připouštějí jejich vysoký 

motivační efekt. 

Dalším velmi pozitivním zjištěním je, že mezi zaměstnanci panuje téměř naprostá shoda 

na nejpreferovanějších zaměstnaneckých benefitech. Všichni nebo alespoň téměř všichni 

zaměstnanci by využili nejen již nabízeného příspěvku na stravování, ale i příspěvku  

na vzdělávání, příspěvku na sport a kulturu, slevy na firmou prodávaný sortiment zboží, podílu 

na zisku celého podniku a v neposlední řadě pak již dříve popisovaných sick days. 

Shoda na těchto benefitech by se měla stát inspirací při přípravě nového motivačního 

schématu společnosti.  

Nejméně pozitivně je pak některými zaměstnanci vnímána komunikace na pracovišti  

a vzájemné vztahy, zejména s nadřízenými. Vzhledem k tomu, že i nedostatečné pochopení 

systému odměňování může být důsledkem nefungující komunikace, je největší prostor  

pro případné zlepšení spatřován právě zde. 

Z chybné komunikace pak mohou pramenit i negativní jevy na pracovišti, mezi kterými 

zaměstnanci nejčastěji zmiňují kupříkladu nevhodně podanou kritiku či přidělení práce  

bez jasné specifikace. 
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5 Vyhodnocení analýzy a návrhy doporučení 

Výsledky provedené analýzy a z nich vyplývající návrhy opatření můžeme rozdělit  

do dvou základních skupin. První skupinu tvoří zjištění související se způsobem hmotného 

odměňování, která můžeme dále rozdělit na peněžní odměňování a zaměstnanecké benefity. 

Druhou a zároveň jen stěží kvantifikovatelnou skupinu tvoři závěry vztahující se k nehmotné 

složce zaměstnanecké odměny. 

5.1 Hmotná odměna 

5.1.1 Peněžní odměňování 

Z analýzy výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že převážná většina zaměstnanců 

považuje výši své mzdy za odpovídající vykonávané práci. I přes toto pozitivní zjištění byl 

objeven velký prostor pro možné zlepšení. 

Z popsaných výsledků můžeme odvodit, že výši fixní složky zaměstnanci akceptují, 

někteří z nich ovšem nerozumí způsobu individuálního stanovení její variabilní (zásluhové) 

složky. 

Řešením tohoto problému může být zavedení pravidelných měsíčních pohovorů mezi 

vedoucím pracovníkem a hodnoceným zaměstnancem, tzv. za zavřenými dveřmi. V průběhu 

tohoto setkání vedoucí pracovník sdělí zaměstnanci hodnocení jeho pracovního výkonu  

za uplynulý měsíc, zhodnotí případné mimořádné pracovní činnosti a zdůvodní tak výši 

vyplácené zásluhové složky mzdy. 

V případě, že zaměstnanec není seznámen se způsobem, jakým souvisí jím vykonávaná 

práce a obdržená odměna, mohou se začít projevovat negativní dopady, které Bělohlávek 

(2007) shrnuje do následujících příkladů: pracovníci se přestávají snažit, protože jejich úsilí 

není věnována pozornost; pracovníci sami nevědí, že některé z jimi vykonávaných činností 

nejsou pro podnik prospěšné, ale přesto je stále opakují; pracovníci nevyvíjejí žádné úsilí  

na odstranění svých nedostatků, atd. 

Prostřednictvím pravidelných hodnocení je rovněž možné sledovat vývoj chování 

zaměstnanců, zejména pak při snaze eliminovat ty projevy jejich činnosti, které mají přímý 

negativní vliv na vykonávanou práci. 

Z důvodu možného nepochopení způsobu odměňování by měl být rovněž zpracován 

podnikový dokument, přehledně shrnující způsob odměňování a možnosti čerpání 

zaměstnaneckých výhod. 
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Uvedená doporučení nijak nesouvisejí se samotnou výší fixní ani zásluhové složky 

mzdy. Samotné lepší pochopení způsobu odměňování a jeho vazby na vykonávanou práci 

se může stát prostředkem ke zvyšování motivace zaměstnanců. 

5.1.2 Zaměstnanecké benefity 

Kladně můžeme hodnotit veškeré již nabízené benefity, tj. příspěvek na stravování, 

možnost v případě nutnosti pracovat z domova i vánoční setkání zaměstnanců. Z důvodu 

posilování mimopracovních vztahů lze jedině doporučit častější setkávání zaměstnanců 

mimo pracoviště. Takové setkání nemusí pro zaměstnavatele znamenat vysokou finanční 

zátěž. V daném případě je plně dostačující např. úhrada pronájmu sportoviště či jakékoliv jiné 

společné aktivity, která dosahuje výše několika stovek či tisíců korun. Tento výdaj však může 

být vyrovnán růstem pracovní výkonnosti v důsledku zvyšování motivace související 

s lepšími vztahy na pracovišti. 

V průběhu dotazování pak zaměstnanci vyjádřili svou preferenci následujících druhů 

benefitů: příspěvek na vzdělávání, příspěvek na kulturu a sport, sleva na podnikem nabízený 

sortiment, odměna odvozená od zisku podniku. 

Z výsledků dotazníkového šetření je naprosto zřejmý silný zájem zaměstnanců  

o další vzdělávání a zvyšování jejich kvalifikace. I toto zjištění lze považovat za velmi 

pozitivní pro celý podnik, protože může být prostřednictvím vzdělávání dosahováno dalšího 

růstu produktivity. Z tohoto důvodu můžeme silně doporučit zavedení možnosti využití 

zaměstnaneckých poukazů jako například Ticket Multi či Flexi Pass. Tyto poukazy 

zaměstnancům umožní čerpání příspěvku nejen na vzdělávání, ale rovněž na další 

upřednostňovanou skupinu aktivit, kterými jsou kultura a sport. 

V případě zavedení příspěvku ve výši 500 Kč měsíčně vznikají podniku roční náklady 

na jednoho zaměstnance ve výši 6 000 Kč, oproti 8 040 Kč při zvýšení mzdy o stejnou 

částku. Poukaz tak lze díky daňovému zvýhodnění vnímat jako kompromis mezi požadavkem 

zaměstnanců na růst odměny a náklady, které by zaměstnavateli vznikly zvyšováním mezd.  

V případě zavedení poukazů lze rovněž doporučit možnost jejich jednorázového 

čerpání do výše ročního příspěvku. Zaměstnanci by byla tímto umožněna například 

jednorázová úhrada poplatku za dlouhodobý kurz. V neposlední řadě je zapotřebí upozornit na 

možnost individuálního stanovování výše příspěvku, čímž lze dosáhnout toho, že poukazy 

nebudou v krátké době vnímány jako standart, což by znamenalo ztrátu motivačního účinku.  

V souvislosti s výše uvedeným lze rovněž podotknout, že i přes výraznou preferenci 

zavedení cafeteria systemu nelze jeho implementaci doporučit. Pro malý podnik by cafeteria 
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system znamenal zbytečně složité a robustní řešení, jehož funkci mohou v dostatečné míře 

zastat právě poukazy bez omezení účelu jejich použití. 

Mezi další nejpreferovanější benefity zaměstnanci dále zařadili možnost nákupu 

podnikem prodávaných výrobků za snížené ceny. I v tomto případě lze vedení podniku 

doporučit zavedení takového benefitu, tzn. umožnit zaměstnancům nákup výrobků  

za velkoobchodní ceny (do předem stanoveného limitu, který by zabránil zneužívání této 

výhody). Zavedení takového benefitu pro podnik v důsledku nemusí znamenat žádný 

reálný náklad. Příjem z prodeje výrobku zaměstnanci by se totiž nijak nelišil od příjmu 

z prodeje shodného výrobku maloobchodnímu prodejci. 

Posledním ze skupiny nejpreferovanějších benefitů je pak odměna stanovená  

na základě výše zisku celého podniku. Výhodou takové odměny je skutečnost, že v případě 

nízkého zisku či dokonce ztráty podnik nijak dále nezatěžuje. Zavedení takového benefitu 

ovšem není možné jednoznačně doporučit a zcela závisí na důkladném zvážení vedením 

podniku. 

5.2 Nehmotná odměna 

5.2.1 Komunikace 

Z výsledků dotazníkového šetření lze usoudit, že byl popřen předpoklad dokonale 

fungující komunikace vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců celého podniku. I přestože 

počet pracovníků odpovídá počtu členů jediného pracovního týmu ve větších společnostech, 

odhalily výsledky provedené analýzy výrazný prostor pro další zlepšování. 

I v tomto případě je prostředkem ke zlepšení situace pravidelní individuální schůzka 

se zaměstnanci. Během takového setkání pak vedle hodnocení pracovního výkonu mohou být 

zcela diskrétně řešeny případné spory a nejrůznější nejasnosti v oboustranné komunikaci. 

Vedoucí tak rovněž získá možnost vyhnout se kritice zaměstnanců před jejich spolupracovníky, 

kterou lze na pracovišti považovat za nežádoucí. 

Fungující a bezproblémová komunikace mezi všemi zaměstnanci podniku i mezi 

zaměstnanci a jejich nadřízenými by měla být jedním z hlavních cílů každého vedoucího 

pracovníka. Dobrá komunikace vede k posilování týmové kultury a ve svém důsledku  

se tak projeví i ve zvýšení pracovního výkonu. 

Takový růst produktivity může vyrovnat či dokonce převýšit i množství času 

věnovaného jednotlivým schůzkám, který se zprvu může zaměstnancům i vedoucím 

pracovníkům jevit jako neefektivně využitý. Z výše uvedených důvodu je pak možné 

důrazně doporučit zavedení pravidelných měsíčních schůzek s jednotlivými zaměstnanci.  
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6 Závěr 

Motivace zaměstnanců je komplexním, komplikovaným a nikdy neustávajícím 

procesem, který úzce souvisí se schopnostmi každého manažera. Správná motivace 

zaměstnanců je prostředkem k růstu jejich výkonnosti, a ve svém důsledku tedy  

i konkurenceschopnosti celého podniku. 

První část této byla zaměřena na poskytnutí dostatku teoretických východisek pro lepší 

pochopení principů a způsobů lidské motivace. V kontextu pracovní motivace pak bylo cílem 

představit nejen celé skupiny, ale i konkrétní příklady jednotlivých motivačních složek. 

Cílem druhé části této práce pak bylo ověření několika předpokladů (např. předpoklad 

výborné komunikace v malé firmě) a zodpovězení otázek týkajících se motivace zaměstnanců, 

jejich spokojenosti a případného prostoru pro implementaci případných zlepšení. 

Na základě analýzy výsledků dotazníkového šetření bylo zjištěno, že největší prostor 

pro zlepšování skrývá právě kvalita komunikace, ať už mezi zaměstnanci navzájem, tak mezi 

zaměstnanci a vedoucími pracovníky. 

Naopak za příklad velmi pozitivního zjištění lze uvést, že drtivá většina zaměstnanců 

neuvažuje o změně zaměstnání, svou mzdu považuje za odpovídající odváděné práci  

a vyjadřuje velmi výraznou preferenci možnosti dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace.  

I z těchto důvodů pak bylo podniku doporučena mimo jiné zavést pravidelné měsíční schůzky 

s jednotlivými zaměstnanci a rovněž umožnit zaměstnancům čerpat příspěvek na vzdělávání  

a volnočasové aktivity prostřednictvím zaměstnaneckých poukazů.  

Poskytováním zaměstnaneckých poukazů může podnik zaměstnancům umožnit nejen 

další vzdělávání dle vlastní volby, ale rovněž využití dalších volnočasových aktivit dle zcela 

individuálních preferencí. Tímto způsobem lze zvyšovat motivaci a spokojenost zaměstnanců 

s o poznání nižšími náklady oproti možnosti zvýšení mzdy. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že byl cín této práce splněn, tzn., že byl 

zjištěn nejen aktuální stav motivačního prostředí podniku, ale byl rovněž odhalen prostor pro 

možná zlepšení, na základě kterého byla dále navržena opatření, způsob jejich možné 

implementace a jejich vliv na podnik. 

Úplným závěrem lze pouze zopakovat, že správně fungující podnik musí své 

zaměstnance vnímat jako investici, nikoliv jako náklad. 
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