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1. Úvod 

Kaţdá společnost se v klasické teorii dlouhodobě snaţí o základní cíl - o maximalizaci trţní 

hodnoty společnosti. V současnosti není moţné tohoto cíle dosáhnout bez základního kamene 

kaţdé úspěšné společnosti. Tímto základním kamenem, na kterém by všechny společnosti 

měly stavět svůj budoucí i současný vývoj, jsou lidské zdroje. Významnost lidských zdrojů 

zastává jednu ze základních problematik, kterými se zabývá vedení společností. Vedení musí 

k lidským zdrojům přistupovat jako ke strategicky a logicky promyšleným přístupům k vedení 

zaměstnanců, kteří ve společnosti pracují a kteří individuálně i kolektivně přispívají 

k dosaţení cílů organizace. 

Lidské zdroje, tak zastávají velice ceněnou sloţku kaţdé společnosti. Z tohoto důvodu je pro 

kaţdou organizaci nutné dosáhnout kvalitní a propracované personální politiky, která se tak 

stává klíčovým nástrojem, který ovlivňuje konkurenceschopnost na trhu. V současnosti si 

společnosti, také začínají uvědomovat, ţe nestačí pracovníkům pouze nabízet místo, kde 

mohou vykonávat své povinnosti, ale je nezbytné je především motivovat. Řízení pracovní 

motivace a podpora efektivní práce s lidskými zdroji společnosti jsou nutným předpokladem 

správného fungování všech organizací. Ovlivňování pracovní motivace potřebným či 

ţádoucím směrem se tak stává klíčovou sloţkou náplně personalistické práce, ale i důleţitým 

úkolem všech vedoucích pracovníků, kteří mají moţnost ovlivňovat zaměstnance. 

Problematikou pracovní motivace se zabývá obrovské mnoţství autorů odborné literatury, jak 

zahraničních tak i českých. Jelikoţ kaţdý zaměstnanec je jiný, na kaţdého člověka působí 

motivační faktory odlišně.  Tak i jednotliví autoři představují rozdílně přístupy k motivaci 

zaměstnanců, nemálo důleţité jsou rozdíly mezi pozitivní a negativní motivací. Jak 

zaměstnanci reagují na pozitivní motivaci nebo na jednotlivé stimuly, kterým jsou ve 

společnosti vystaveni. Úkolem mé práce je tyto různé podoby motivace zpracovat dle různých 

přístupů odborné motivace. Naleznout základní principy funkce vedení lidí a konečného 

konceptu řízení lidských zdrojů. A porovnat a objasnit jaký motivační dopad mají 

zaměstnanecké benefity, skrze které si společnosti snaţí udrţet a nalákat moţné i stálé 

zaměstnance, na jednotlivé skupiny motivovaných či nemotivovaných zaměstnanců.  
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Samostatná bakalářská práce je rozdělena do šesti kapitol. Po první kapitole – úvodu, 

následuje kapitola týkající se motivace z odborné světové i české literatury. Budou zde 

objasněny jednotlivé přístupy k motivaci, jednotlivé faktory motivace ovlivňující jednotlivce. 

Nastíněny zde budou vlastnosti a termíny motivovaného člověka. Dostaneme se 

k schopnostem vést a motivovat lidi a k celkovému konceptu řízení lidských zdrojů s jeho 

modely, náleţitostmi a zákonitostmi, na které musí myslet kaţdý pracovník, který chce 

motivovat a být motivován. V poslední řadě se dostaneme k problematice  zaměstnaneckých 

benefitů, které jsou stěţejním činitelem dotazníkového šetření v praktické části. 

Třetí kapitola je úvodem do praktické části mé bakalářské práce. Zde bude přestavena 

společnost Erich Jaeger, s.r.o. Zkráceně objasníme historii společnosti, jednotlivé výrobky, 

které jsou společností nabízeny a pro výzkum nejdůleţitější část, týkající se zaměstnaneckých 

benefitů a zaměstnanců. Následující čtvrtá kapitola popíše analýzu sociologického šetření ve 

společnosti. Cílem tohoto šetření je zjistit, zda zaměstnanci upřednostňují zaměstnanecké 

benefity před ostatními motivačními nástroji. Dílčím cílem je naleznout potřebné informace 

k zdokonalení dosavadního motivačního systému a systému zaměstnaneckých benefitů 

fungujících ve společnosti. Následující kapitola se jiţ týká návrhů a doporučení pro 

společnost na základě výsledků dotazníkového šetření. Poslední kapitolou je závěr, který 

shrne celou bakalářskou práci a jednotlivé výsledky kapitol. 
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2. Motivace v odborné literatuře 

2.1  Motivace 

Motivace má původ v jazyku latinském, vychází ze slova motiv, který je odvozen z latinského 

slova movere, jehoţ význam je hýbat se, pohybovat. Autor John Aldair (2004) popisuje 

motiv jako vnitřní pohnutku, která něco či někoho uvádí do pohybu. 

Nic se neděje bez důvodu, všechno má svou příčinu. Existují dobré i špatné důvody jistého 

chování přesně tak jako existují jasné a nejasné příčiny. Nespočet faktorů, jak uţ reálných 

tak i vymyšlených, ovlivňuje naše chování, běţné ţivoty a zkušenosti a v neposlední řadě náš 

pracovní ţivot. Důležité motivační faktory ovlivňující naše reakce v různých životních 

situacích, které uvádí Herwig W. Kressler (2003), jsou: 

 touhy, 

 obavy, 

 závazky a povinnosti, 

 ambice, 

 odměny či ocenění, 

 odhodlanost. 

Nicméně tyto vnitřní impulzy, ať jsou jakkoli silné, nebudou dostatečně efektivní, dokud 

nezapojíme do daného problému vůli provést vybranou činnost, která uvede věci do pohybu. 

Aldair (2004) tvrdí, že rozhodujícím faktorem je vůle, akt či síla něco provést, znamená 

vědomý záměr iniciovat určitou akci. Dobré promyšlení, pevný úmysl či přání je hlavním 

rozdílem mezi tím, mít pouze motiv a být motivován. Vůle je tedy komplexní signální 

soustava, která nám dává moţnost volby mezi potřebami a přáními na straně jedné a moţnými 

činy na straně druhé. Iniciovat vědomý nebo záměrný čin je součásti koncepce bytí člověka, 

které nás odlišuje od zvířat jednajících instinktivně či počítačů jednajících podmíněně. Motiv 

pak představuje příčinu, psychologickou pohnutku, důvod určitého lidského chování v dané 

ţivotní situaci. Nakonečný (2004) určuje motivaci jako vnitřní proces, v němţ se vytváří 

energetizace a zaměření na dosaţení určitého cíle. 
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Znaky, které vykazuje motivovaný jedinec – jako například energie, odhodlanost, zájem 

o danou problematiku nebo snahu o seberealizaci – jsou tím hlavním ukazatelem podle, 

kterého se zaměstnavatelé rozhodují, zda právě tento jedinec se stane jejich novým 

zaměstnancem. Později v pracovním procesu se tyto vlastnosti ještě více rozvinou 

nebo prohloubí. Termíny vztahující se k výběru práce, tréninku a hodnocení práce spojené 

s motivací ukazuje následující tabulka. 

Tabulka 2.1 : Termíny a vlastnosti spojené s motivací 

Přiřazené termíny Přiřazené vlastnosti 

Přístup k práci Energie 

Orientace na práci Pracovní nasazení 

Úsilí Houţevnatost 

Vůle Rozhodnost 

Nadšení Přesvědčivost 

Vyrovnanost osobnosti  

Loajalita  

Cílevědomost  

Chuť do práce  

Zdroj. John Aldair. Efektivní motivace. Str. 15. Upraveno 

2.2  Motivy na různé úrovni vědomí 

Lidé velmi často hledají potřebu pojmenovat motiv nebo důvody, proč jsou vedeni k té či oné 

činnosti nebo proč se chovají zrovna tímto způsobem a ne jiným. Důvody a motivy jsou 

v tomto případě často pouţívány jako synonyma, abychom odhalili, co nás k určitému činu 

vedlo. Důvod je však konkrétnější a vyjadřuje logickou nebo rozumovou oprávněnost 

k určitému jednání, ať uţ pro nás samotné nebo pro osoby druhé, mnohdy také aby se toto 

jednání stalo pochopitelným.  

Proces podávání si přirozeného zdůvodnění je označován jako racionalizace, coţ znamená 

přisuzovat určitému jednání rozumové a důvěryhodné motivy bez analyzování opravdových 

motivů, zejména motivů nevědomých. Často je velmi namáhavé rozpoznat nebo si uvědomit, 
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který motiv je pro nás zásadní a má největší vliv na chování v určité situaci. Mnohdy se lidé 

snaţí jevit v pozitivnějším světle neţ je to ve skutečnosti, jak sami před sebou tak tím spíše 

před ostatními. Aldair (2004) tvrdí, že jediný skutečný problém, který nám brání motivaci 

jasně a jednoznačně popsat, je právě v tom, že značná část motivu je nevědomá. 

Racionalizace nám tedy pomáhá částečně odkrýt příčinu motivu, ale zároveň skrývá ty 

motivy, které si z nějakého důvodu nechceme přiznat. Je tedy velice namáhavé nalézt právě tu 

příčinu, která je hnacím motivem nejen u vlastní osoby, ale mnohem obtíţnější je nalézt 

takovou příčinu, která bude mít za následek motivaci či stimulaci někoho dalšího. 

Motivovat pak znamená provádět činnost, která je vyvíjena směrem k druhému člověku 

či osobě. Motivovat v tomto pojetí tedy znamená, ţe je druhé osobě poskytnut motiv nebo 

stimul, který má za následek, ţe se něco uskuteční nebo dá do pohybu. Tímto svým jednáním 

jedna osoba iniciuje chování nebo jednání osoby druhé. Aldair (2004) uvádí, že motivovat 

znamená činnost, která stimuluje zájem druhého člověka a uvádí jej do aktivity.  

Slovo stimul pochází také z latiny ze slova stimulus, které původně znamenalo pobídnout 

nebo bodec – tedy ocelí zakončenou hůl, která se vyuţívala k pohánění zvířat a tak je nutila 

k pohybu proti jejich vůli či přáním. Stimulace a motivace jsou vyuţívány v procesu vedení 

a řízení lidských zdrojů v organizacích jako činnosti, skrze které jsou zaměstnanci v procesu 

ovlivňováni. Na základě vědeckých poznatků Pink (2009) naznačuje, že nejde ani o stimul, 

který je podáván, ale jde převážně o to jakým způsobem je podán. Zda tento způsob zvyšuje či 

sniţuje motivaci daného subjektu. 

2.3.  Teorie „cukru a biče“ 

Nejstarší a stále nejrozšířenější teorie týkající se stimulace je úsloví o „cukru a biči“. 

V anglickém jazyku je tato teorie nazývána jako teorii Stick and carrot, tedy teorie  

„hole a mrkve“. Názvy se mohou lišit, ale podstata zůstává stejná, zaměstnanci jsou 

motivování kombinací odměn a trestů, tak jako je v úsloví o cukru a biči, osel stimulován 

k určité činnosti cukrem, jenţ je pro něj odměnou a dokonce je rád, kdyţ ho za provedenou 

činnost dostane nebo je k této činnosti veden násilněji a to úderem hole či biče.  

Jak cukr, tak i bič napomáhají, aţ nutí osla k provedení dané činnosti, cukr tedy odměna je 

zpočátku účinnější převáţně, kdyţ je zvíře vyhládlé. S postupem času ovšem cukr ztrácí svou 

efektivnost, jelikoţ osel uţ přejedený. Podobné je to i u zaměstnanců v určitém bodě jiţ bude 
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mít volný čas větší důleţitost neţ odměna, která je mu za určitou činnost přislíbena. V jiné 

situaci je zase účinnější vyvinout na osla nátlak skrze trest, tedy popohnat ho holí nebo bičem. 

Jak uvadí Aldair (2004), strach osla z biče, založený na jeho zkušenosti „příčina-následek“ 

z minulosti, vyvolá reakci, která ho donutí provést danou činnost. Avšak kaţdá osobnost 

je odlišná, kaţdého motivuje něco odlišného. To co je hnacím motorem jednoho člověka, 

můţe znamenat pravý opak pro člověka jiného. „Dvěma hlavními hybateli lidské mysli jsou 

touha po dobru a strach ze zla.“ - Samuel Johnson 

Herwig W. Kressler (2003) uvádí, že při vedení zaměstnanců je velice důležité rozlišovat 

motivaci od pobídek. Motivace podporuje chování a postoje lidí k práci, vede k lepšímu 

plnění úkolů. Cílem kaţdého motivování v podniku je, aby se zaměstnanec cítil jako součást 

celého procesu, aby nevytvářel svou práci pro někoho, ale aby sám a s chutí přispíval svým 

úsilím k lepšímu chodu procesů v podniku. Zatímco účinnost pobídek nebude tak veliká, 

jelikoţ převáţně peněţní pobídky, jsou brány, jako ohodnocení za uskutečněnou práci, tudíţ 

pobídka v zaměstnancích vytváří pocit, ţe pouze obdrţel částku za to, co museli vykonat. 

Jiţ zmíněný bič i cukr spadají do kategorie, nazývané vnější stimuly. Od původního významu 

slova stimul tedy pouţívání biče nebo hrotu, se význam rozšířil na cokoliv, co vyvolá, zvyšuje 

nebo zrychluje tělesnou aktivitu. Termín stimul v sobě skrývá také všechno, co dodává ţivotní 

vzpruhu, energii jak tělu tak mysli či duši. Kromě toho také zvyšuje zájem či podnítí činnosti 

vedoucí k dosaţení uspokojení nebo posílení. Při motivaci druhých osob, vyuţíváme vědomě 

či nevědomě stimuly, zaměřené na mysl, srdce nebo duši. Stimuly mohou být pozitivní, 

nabídky odměn či jiná lákadla, na druhou stranu mohou být také negativní, různé hrozby, 

pokuty, nepříjemné následky určitého jednaní a podobně.  

V reálném ţivotě se vyuţívá kombinace jak pozitivních tak negativních stimulů k ovlivňování 

druhých osob. Jak uvádí Aldair (2004), do jisté míry jsme schopni ovládat druhé v závislost 

na situaci pomocí odměn a trestů, ale lidská přirozenost, zvláště pak naše mimořádná 

schopnost komunikace, nabízí i třetí možnost. Touto třetí moţnosti jsme totiţ schopni vyvolat 

(stimulovat) v druhých celou řadu motivů, které budou mít pramálo společného se strachem 

z bolesti nebo hledáním materiálních odměn. 
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2.4.  Maslowova hierarchie potřeb 

Hierarchie potřeb Abrahama Maslowa měla snad ze všech teorií o motivaci jeden z největších 

vlivů na myšlení manaţerů. Základem je představa, ţe kaţdý jedinec není motivován vnějšími 

podněty, jako je odměna nebo trest, ale vnitřním programem potřeb. Tyto potřeby vytvářejí 

určité soubory potřeb. V případě, ţe jeden ze souborů je jiţ uspokojen, vynoří se do popředí 

další soubor – následující. Uspokojená potřeba jiţ přestává motivovat. Nákonečný (1996) 

tento soubor uspokojování popisuje, jako rozpor mezi tím, co subjekt aktuálně prožívá, a tím, 

co prožívat touží. 

Maslow identifikoval pět souborů potřeb, které jsou v dynamickém vztahu či v určité 

hierarchii. Pokaţdé kdyţ se uspokojí, potřeby z niţšího patra hierarchie, člověk je na malou 

chvíli spokojen neţ se objeví nové vyšší potřeby, které ho skrze motivaci vedou k jejich 

naplnění. Jak naznačuje Aldair (2004), Maslow znázorňoval tyto potřeby v pyramidovém 

nebo trojúhelníkovém diagramu. Toto pojetí má své nevýhody, jelikoţ vyšší potřeby se 

v takových modelech jeví dle měřítka jako menší, zatímco opak je pravdou. Niţší potřeby se 

svou kapacitou nevyrovnají těm vyšším. Například kapacita pro jídlo je značně omezena, 

zatím co osobní růst se v porovnání s ní jeví jako bezmezný. 

Obrázek 2.1: Maslowova hierarchie potřeb 

 
Zdroj. John Aldair. Efektivní motivace. Str. 30. Upraveno 
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2.5.  Funkce vedení lidí 

Je samozřejmé, ţe pro to, aby skupina mohla plnit své úkoly a aby její členové drţeli spolu 

jako pracovní tým, je třeba vykonávat určité funkce. Bělohlávek (2000) naznačuje, že způsob, 

jakým manažeři vedou své pracovníky, má rozhodující vliv na efektivnost práce pracovních 

skupin, oddělení i celých organizací. Funkce v tomto smyslu jsou míněny veškerá slova, 

chování nebo činnosti, které uspokojují jednu nebo více sfér potřeb či oblastí odpovědnosti 

vedení. Vymezení cíle, plánování a povzbuzení skupiny jsou příklady toho, co se rozumí pod 

pojmem funkce. V základu jsou tyto funkce rozděleny do šesti následujících skupin. 

1. Plánování  

 Vyhledávání všech dostupných informací. 

 Vymezení úkolů, záměru nebo cíle pro skupinu. 

 Zpracování proveditelného plánu (s vyuţitím správného procesu rozhodování). 

2. Iniciování 

 Seznámení členů skupiny s cíli a plánem. 

 Vysvětlení proč je cíl nebo plán nezbytný. 

 Rozloţení úkolů mezi členy skupiny. 

 Stanovení skupinových standardů. 

3. Kontrola 

 Podporování skupinových standardů. 

 Ovlivňování pracovního tempa týmu. 

 Zajištění, aby veškeré uskutečněné akce směřovaly k daným cílům. 

 Udrţování relevantní diskuse. 

 Pobízení členů skupiny k akci nebo rozhodnutí. 

4. Podpora 

 Vyjádření toho, ţe lidi akceptujete a uznáváte jejich přínos. 

 Povzbuzení skupiny a jednotlivců. 

 Udrţování disciplíny jednotlivců i skupiny. 

 Budování týmového ducha. 
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 Odlehčování napětí humorem. 

 Usmiřování nesouhlasných postojů nebo podceňování ostatních, aby nad nimi 

přemýšleli. 

5. Informace 

 Vysvětlení úkolu a plánu. 

 Poskytování nových informací skupině, tj. udrţovat všechny členy v obraze. 

 Získávání informací od skupiny. 

 Jasné shrnutí návrhů a myšlenek. 

6. Hodnocení 

 Kontrola proveditelnosti myšlenek (nápadů). 

 Testování důsledků navrhovaného řešení. 

 Hodnocení výkonu skupiny. 

 Pomoc skupině s hodnocením vlastního výkonu ve srovnání se standarty. 

2.6.  Řízení lidských zdrojů 

Termín personální řízení byl do značné míry nahrazen termínem řízení lidských zdrojů, 

ve smyslu označení procesů týkajících se vedení a motivování lidí v organizacích. Řízení 

lidských zdrojů je definováno jako strategický a logicky promyšlený přístup k vedení 

zaměstnanců, kteří v organizaci pracují a kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosaţení 

cílů v organizaci. Bělohlávek (2000) uvádí, že k tomu, aby úkoly ovlivnily aktivitu jednotlivce, 

jsou nutné dvě podmínky na straně pracovníka:  

 jedinec musí cíl přijmout za svůj (úkol není přijat, pokud je nedosaţitelný nebo jedinec 

v něm nevidí přínos pro svou osobu),  

 je-li cíl přijat, jedinec se musí úkolu oddat (jinak jej vzdá při první moţné překáţce či 

problému). 

Armstrong (2007) pak uvádí čtyři aspekty, které tvoří smysluplnou verzi řízení lidských 

zdrojů: 

 zvláštní, specifická konstelace přesvědčení a předpokladů; 
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 strategické podněty poskytující pro rozhodování o řízení lidí; 

 ústřední role liniových manaţerů; 

 spoléhání na soustavu „pák“ k formování zaměstnaneckých vztahů. 

Řízení lidských zdrojů funguje prostřednictvím systému lidských zdrojů, které logickým 

a promyšleným způsobem propojují:  

 Filosofie lidských zdrojů popisující základní a klíčové principy a hodnoty vyuţívané 

v řízení lidí. 

 Strategie lidských zdrojů definující směr, kterým chce řízení lidských zdrojů jít. 

 Politiky lidských zdrojů, coţ jsou základy definující, jak by měly být tyto hodnoty, 

principy a strategie pouţívány a realizovány v jednotlivých oblastech řízení lidských 

zdrojů. 

 Procesy v oblasti lidských zdrojů obsahující formální postupy a metody vyuţívané 

k uskutečňování strategických plánů a politik. 

 Praxe v oblasti lidských zdrojů zahrnují neformální přístupy pouţívané při řízení 

lidí. 

 Programy v oblasti lidských zdrojů umoţňující, aby se strategie, politika a praxe 

realizovaly podle plánu. 

Sakslová a Šiková (2013) uvádějí, že idea organizace vznikla z faktu, že jedinec není schopen 

sám realizovat všechny své potřeby a přání. Nemá dostatek schopností, sil času nebo 

vytrvalosti, a proto se musí spolehnout na pomoc druhých, aby své potřeby uspokojil. 

2.6.1 Modely řízení lidských zdrojů – model shody 

Jedna z prvních výslovných formulací, týkající se řízení lidských zdrojů, vytvořila 

Michiganská škola. Její představitelé zastávali názor, ţe systémy lidských zdrojů a struktura 

organizace by měly být řízeny takovým způsobem, který je v souladu se strategií organizace, 
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odsud vznikl název modelu shody. Součástí modelu shody je existence cyklu lidských zdrojů, 

který tvoří čtyři typické procesy nebo funkce vykonávané ve všech organizacích.  

Armstrong (2007) uvádí: 

 výběr - spojování existujících lidských zdrojů s pracovními místy; 

 hodnocení - řízení pracovního výkonu; 

 odměňování - „systém odměňování je jedním z nejvíce nedostatečně vyuţívaných a 

špatně prováděných manaţerských nástrojů stimulace výkonu organizace“; musíme 

odměňovat stejně tak krátkodobé i dlouhodobé výsledky a respektovat to, ţe „podnik 

musí fungovat a vyvíjet úsilí v současnosti, aby uspěl v budoucnosti“; 

 rozvoj – rozvíjení vysoce kvalitních pracovníků. 

Obrázek 2.2: Cyklus lidských zdrojů 

 

Zdroj: Armostrong. Řízení lidských zdrojů. Str. 29. 

2.6.2 Modely řízení lidských zdrojů – Harvardský systém 

Dalším zakladatelem pojetí řízení lidských zdrojů byla harvardská škola, odsud Harvardský 

systém. Jak uvádí Armstrong (2007), harvardský systém vychází z přesvědčení, že problémy 

dosavadního personálního řízení lze vyřešit. Manaţeři si musí vytvořit názor na to, jak si přejí 

vidět pracovníky, kteří jsou v podniku zaměstnaní, jak jsou tito zaměstnanci podnikem 

rozvíjení a jaká politika a praxe řízení lidských zdrojů můţe tohoto názoru, tedy budoucích 

cílů dosáhnout. Bez ústřední filosofie a strategické vize, které mohou nabídnout pouze 

manaţeři (generalisté), zůstane řízení lidských zdrojů pouze souborem nezávislých činností, 

z nich kaţdá se bude pouze řídit svou vlastní odzkoušenou tradicí.  
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Na Harvardu Beer a jeho kolegové došli k závěru, ţe „ v současné době existuje v podniku 

mnoho tlaků, které vyţadují nový úhel pohledu na problematiku řízení lidských zdrojů 

a to širší, komplexnější a strategičtější pohled. Kvůli takovým tlakům v podniku vznikla 

potřeba dlouhodobějšího hlediska v řízení lidí a potřebu pohlíţet na zaměstnance jako 

na potenciální bohatství daného podniku a ne jen jako na čistě nákladovou poloţku. 

Harvardský systém také zdůrazňuje důleţitost liniových manaţerů a uvádí, ţe řízení lidských 

zdrojů zahrnuje všechna rozhodnutí a všechny kroky managementu, které ovlivňují povahu 

vztahu mezi organizací a jejími pracovníky. Harvardský systém a jeho výhody ukazuje 

obrázek přiloţený v přílohách. Výhody harvardského modelu jsou následující: 

 zahrnuje uznání širokého spektra zájmů zainteresovaných stran; 

 uznává význam spolupráce mezi zájmy vlastníků a pracovníků a bere v potaz i zájmy 

různých zájmových skupin; 

 zahrnuje vliv pracovníků, organizaci práce a s tím související otázky stylu řízení; 

 doporučuje manaţerům, aby volili takovou strategii, aby přitom byly uváděny do 

souladu logika trhu výrobku se sociálně-kulturní logikou; 

 zdůrazňuje strategický přístup, ten se neřídí příčinnou podmíněností nebo 

determinismem prostředí. 

Harvardský model měl na teorii i praxi řízení lidských zdrojů významný vliv, jelikoţ kladl 

důraz na skutečnost, ţe řízení lidských zdrojů se spíše týká všech manaţerů pracujících 

v podniku neţ jen personálního útvaru a personalistů. (Model příloha číslo 1) 

2.7  Cíle řízení lidských zdrojů 

Obecným a základním cílem řízení lidských zdrojů je zajistit, aby byla organizace schopna 

úspěšně plnit vztyčené cíle prostřednictvím svých zaměstnanců. Systém řízení lidských zdrojů 

by měl být zdrojem takových schopností, které umoţní organizacím učit se rozpoznávat 

a vyuţívat nové příleţitosti. Konkrétněji řečeno plnit cíle v následujících oblastech. 
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2.7.1 Řízení lidského kapitálu 

Lidský kapitál kaţdé organizace, je tvořen lidmi, kteří jsou v této organizaci zaměstnáni 

a na kterých závisí úspešnost podnikání. Lidský kapitál je definován jako lidský faktor 

v organizaci, je to kombinace inteligence, dovedností a zkušeností, souhrnem těchto vlastností 

je tvořena jedinečnost a zvláštní charakter kaţdého podniku. Dále pak jsou lidské sloţky 

určeny jako ty sloţky organizace, které jsou schopny učení se, vzdělávání, inovace 

a kreativního úsilí. Pokud jsou tyto sloţky dobře motivované, zabezpečují dobré, dlouhodobé 

fungování a přeţití organizace. Velice nutné je povaţovat lidský kapitál za jedno 

z nejdůleţitějších bohatství organizace. Podniky, které mají snahu o své přeţití a růst, musí  

do tohoto bohatství investovat. 

Hlavním cílem řízení lidských zdrojů je zajistit, aby si organizace získala, vychovala a udrţela 

potřebné kvalifikované, oddané a dobře motivované pracovní síly. Důraz je kladen 

na směřování kroků k předvídání budoucí potřeby pracovníků a zvyšování a rozvoji 

schopností jednotlivých pracovníků. Motivovaní a schopní pracovníci pak budou přispívat 

k cílům organizace a skrze jejich potenciál jim budou nabízeny příleţitosti k učení 

a soustavnému rozvoji. 

Do řízení lidského kapitálu se také zahrnuje fungování pečlivých a přísných postupů pří 

výběru a získávání budoucích zaměstnanců. Důleţité je také fungování systému pobídkového 

odměňování zaloţeném na výkonu, rozvoj manaţerů a způsobu řízení a vzdělávacích aktivit 

odráţejících potřeby podniku. Jak uvádí Armstrong (2007), znamená to angažovat se v řízení 

talentů – tedy v procesu získávání a výchovy talentů, ať už jsou potřební kdekoli, a to za 

pomoci vzájemně propojených politik a postupů v oblasti zabezpečování lidského kapitálu 

a rozvoje pracovníků a řízení pracovního výkonu. 

2.7.2 Řízení znalostí a odměňování 

Proces řízení znalostí je definován, jako jakýkoliv proces nebo jakékoliv postupy vytváření, 

získávání, ovládání, sdílení a vyuţívání znalostí, ať uţ jsou potřebné kdekoliv v podniku, 

směřujících ke zlepšování učení se a zdokonalování výkonu v organizacích. Cílem řízení 

znalostí je podporovat pro firmu specifických znalostí a dovedností, které jsou výsledkem 

procesů vzdělávání probíhajících v organizaci. Podstatou řízení odměňování je úsilí 

o zvyšování motivace, pracovní angaţovanosti a oddanosti zaváděním politiky a postupů. 
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Tyto postupy pak zajišťují, aby pracovníci byli hodnoceni a odměňováni za to, co ve 

skutečnosti dělají a čeho dosahují, i za úroveň dovedností a schopností, kterou mají nebo si 

osvojí. 

Problematikou pracovní motivace se manaţeři zabývají od nástupu průmyslové výroby. 

Rozvoj společnosti, změny ve výrobních vztazích sebou přinesly i změnu pohledu na způsob 

ovlivňování zaměstnanců s cílem realizace co nejvyššího výkonu. Změny socioekonomických 

a organizačních podmínek také znamenají změnu poţadavků na kvalifikaci a výkon 

zaměstnanců. Jak ukazuje Dvořáková (2012), pracovní motivace je důležitou stránkou vedení 

lidí v organizacích, musíme vycházet z předpokladu, že jednání lidí ovlivňují okolnosti, které 

určují směr, sílu a vytrvalost výsledného jednání, které je důsledkem podnětů vycházejících 

z pracovního poměru. 

2.7.3 Uspokojování potřeb a zaměstnanecké vztahy 

Cílem odvětví řízení lidských zdrojů je vytvářet a realizovat politiku, která vyvaţuje 

a respektuje potřeby všech zainteresovaných stran, zabezpečuje pro management různorodé 

pracovní síly, bere v úvahu individuální i skupinové rozdíly zaměstnání, v osobních 

potřebách, ve stylu práce a osobního vztahu zaměstnanců k cíli a poskytuje stejné či rovné 

příleţitosti všem pracovníkům.  

Cílem zaměstnaneckých vztahů je vytvářet takové pracovní klima, ve kterém lze 

prostřednictvím partnerství mezi managementem a pracovníky a jejich odbory udrţovat 

produktivní a harmonické vztahy. Jak uvádí Armstrong (2007), procesy zaměstnaneckých 

vztahů tvoří přístupy a metody používané zaměstnavateli pro potřeby jednání s pracovníky 

buď kolektivně prostřednictvím odborů, nebo individuálně. Vztahy mezi jednotlivými 

zaměstnanci bývají zaloţené na jasně formulované nebo vţité podnikové politice a strategii 

zaměstnaneckých vztahů. Způsob, jak se vytvářejí a jak fungují, bude ovlivněn a bude 

ovlivňovat klima zaměstnaneckých vztahů. 

2.7.4 Strategická povaha řízení lidských zdrojů 

Jedním z nejvíce důleţitých rysů řízení lidských zdrojů je důraz kladený na strategickou 

integraci, která vychází z vize a vedení vrcholového managementu a která vyţaduje, aby 

se této vizi všichni lidé v podniku plně oddali. Armstrong (2007) uvádí, ţe je to hlavní 
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politický cíl řízení lidských zdrojů, který se týká schopnosti organizace integrovat záleţitosti 

řízení lidských zdrojů do strategického plánu společnosti, důleţité je zabezpečit, aby různé 

stránky řízení lidských zdrojů byly ve vzájemném souladu. Neméně důleţité je zároveň vést 

liniové manaţery k tomu, aby do svého rozhodování zařadili hledisko řízeni lidských zdrojů. 

Jedním ze společných témat typických definic řízení lidských zdrojů je to, ţe politika lidských 

zdrojů musí být propojena se strategických plánováním podniku. Další důleţitý rys řízení 

lidských zdrojů je tlak na spolupráci jednotlivých oblastí politiky lidských zdrojů jak 

navzájem mezi sebou, tak s podnikovým plánováním. Armstrong (2007) pak konstatuje, 

že toto pojetí pevně umisťuje formulaci politiky řízení lidských zdrojů na strategickou úroveň 

a potvrzuje, že charakteristickým rysem řízení lidských zdrojů je jeho vnitřně soudržný 

a logický přístup. 

2.7.5 Orientace na oddanost a angaţovanost 

Oddanost a vzájemnost májí v podniku obrovský význam a potenciál. Nový model řízení 

lidských zdrojů je vytvořen na základě zásad, které prosazují vzájemnost, tedy společné cíle, 

vzájemné ovlivňování, oboustranný respekt, vzájemné odměny, společnou odpovědnost. 

Vysoká míra závazku a oddanosti lidského kapitálu vede k pocitu závazku chovat se v zájmu 

dohodnutých cílů a také oddanost v postojích odráţejících silnou identifikaci jedince 

s podnikem. 

2.7.6 Zaměření na podnikové hodnoty 

Koncepce řízení lidských zdrojů je do značné míry zaloţena na filozofii managementu a na 

podnikatelsky orientované filozofii. Vychází z ní orientace na celkové zájmy organizace – 

přitom zájmy členů organizace jsou uznávány, ale podřízeny zájmům celkového podnikání. 

Z toho plyne význam připisovaný strategické integraci a silné kultuře podniku, které 

vycházejí z vize a vedení vrcholového managementu a které vyţadují lidi oddané této 

strategii, lidi schopné se adaptovat na změny a na kulturu organizace. Jak ukazuje Armstrong 

(2007), samozřejmým důsledkem je to, že řízení lidských zdrojů je příliš důležité na to, aby 

bylo ponecháno na personálních manažerech.  

Politika řízení lidských zdrojů se přizpůsobuje tomu, aby prosazovala podnikové hodnoty, 

modifikuje se v souladu s měnící se podnikovými cíli a podmínkami, v nichţ podnik funguje. 
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Obecně je oblíbenější a více podporována tvrdá podoba řízení lidských zdrojů před měkkou 

podobou. 

2.8  Zaměstnanecké benefity 

Společnost poskytuje svým zaměstnancům zaměstnanecké výhody neboli zaměstnanecké 

benefity především z důvodu, aby zapůsobila na motivaci jednotlivých zaměstnanců, zvýšil 

jejich loajalitu ke společnosti nebo získala nové zájemce o práci právě v jejich organizaci. 

Účinek zaměstnaneckých benefitů je nepřímý, jelikoţ je mohou zaměstnanci získávat bez 

ohledu na svůj pracovní výkon.  Pro zvýšení efektivity zaměstnaneckých benefitů je nutné, 

aby společnost nabízela takové zaměstnanecké výhody, o které mají zaměstnanci dané 

společnosti zájem. Většina společností z tohoto důvodu zavádějí tzv. cafeteria systém, ve 

kterém jsou nabízeny jisté okruhy odměn nebo výhod, ze kterých si jednotliví zaměstnanci 

vyberou právě ten, o který stojí. V tomto pruţnějším přístupu mohou být nabízeny např. 

poukázky na zboţí nebo sluţby, dárky, dovolené, podpora pojištění apod. Koubek (2003) 

uvádí, že zaměstnanecké výhody (požitky) jsou takové formy odměn, které organizace 

poskytuje pracovníkům pouze za to, že u ní pracují. 

Armostrong (2007) rozděluje zaměstnanecké výhody do následujících kategorií: 

 Penzijní systémy - jsou systémy, podle nichţ zaměstnavatelé poskytují penze 

pracovníkům, kdyţ jsou v důchodu, příjmy pro rodiny pracovníků, kteří zemřeli apod. 

 Osobní jistoty - jsou zaměstnanecké výhody, které posilují osobní jistotu zaměstnance 

a jeho rodiny formou nemocenského, úrazového, zdravotního nebo ţivotního pojištění. 

 Finanční výpomoc – v tomto případě se můţe jednat například o půjčku od 

organizace, pomoc při koupi bydlení nebo stěhování. 

 Osobní potřeby – řadí se zde např. poskytnutí dovolené na zotavení, poradenství při 

odchodu na důchod, rekreační pobyty. 

 Podnikové automobily a pohonné hmoty  

 Jiné výhody – mobilní telefony, elektronika, zvýhodněné stravování, příplatky na 

ošacení apod. 
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 Nehmotné výhody – jsou to charakteristiky organizace přispívající ke kvalitě 

pracovního ţivota a pracovní místo se díky nim stává atraktivním. 

Macháček (2010) pak konstatuje, že poskytování zaměstnaneckých benefitů, tedy různých 

peněžitých nebo nepeněžitých plnění zaměstnancům jejich zaměstnavatelem nad rámec 

sjednané mzdy přispívá k motivaci zaměstnanců a k jejich vyšší loajalitě k zaměstnavateli. 

Důvodem poskytování zaměstnaneckých benefitů je také stále větší pohledávka 

po kvalifikovaných a kvalitních zaměstnancích, a proto se společnosti pokoušejí takové 

zaměstnance získat a udrţet právě v jejich podniku poskytováním nejrůznějších benefitů 

poskytovaných navíc vedle mzdy. V mnohých případech pak zaměstnanci vnímají dopad 

těchto benefitů na motivaci lépe neţ dopad na motivaci výhradně formou mzdy. Balíček 

poskytovaných zaměstnaneckých benefitů ve společnosti je jedním z významných 

rozhodovacích faktorů pro moţné zaměstnance, kteří se rozhodují mezi několika pracovními 

nabídkami. Správně zvolený systém zaměstnaneckých výhod spolu s optimálně zvoleným 

systémem odměňováním zaměstnanců přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti 

zaměstnavatele na trhu práce a napomáhá získat a stabilizovat vhodné kvalifikované 

pracovníky společnosti. 

Podle Macháčka (2010) k nejčastějším zaměstnaneckým benefitům patří: 

 příspěvky na stravování, zejména formou poskytování stravenek, 

 příspěvky na odborný rozvoj zaměstnanců (prohlubování a zvyšování kvalifikace), 

 příspěvky na tuzemskou a zahraniční rekreaci zaměstnanců a jejich rodinných 

příslušníků, 

 příspěvky na sportovní a kulturní vyţití zaměstnance, 

 příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, 

 příspěvky na soukromé ţivotní pojištění, 

 příspěvky na masáţní, rehabilitační a posilovací sluţby, 

 nákup vitaminových přípravků, 

 očkování proti chřipce, 
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 zvýhodněné půjčky zaměstnancům, 

 dary k ţivotním a jiným výročím, 

 podpora při neštěstí v rodině, při ţivelné pohromě, při dlouhodobé nemoci, 

při nepříznivé finanční či sociální situaci zaměstnance, 

 prodej výrobků nebo sluţeb firmy za cenu niţší, neţ je cena obvyklá (trţní), 

 poskytování nealkoholických nápojů na pracovišti, občerstvení na pracovišti, 

 bezplatné poskytování sluţebního auta i pro soukromé účely (manaţerské auto), 

 zajišťování nebo hrazení dopravy do a ze zaměstnání, 

 poskytnutí bezplatného přechodného ubytování, 

 opční akciové programy pro manaţery, poskytování zaměstnaneckých akcií, 

 podpora přátelských vztahů na pracovišti, 

 zřizování firemních školek a další. 

2.8.1 Forma poskytování benefitů 

Zaměstnavatel má dvě moţnosti, co se týče poskytování benefitů svým zaměstnancům. První 

z moţností je poskytování fixním způsobem, druhým způsobem je forma flexibilního 

poskytování (tzv. cafeteria systém). Rozdělení podle Macháčka (2010) je následující: 

 Fixní způsob poskytování benefitů - Zaměstnavatel v tomto případě stanoví 

v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu základní zaměstnanecké benefity 

s určením pro všechny zaměstnance a je na zaměstnanci, zda tyto nabízené benefity 

vyuţije či nikoli. Velkou nevýhodou tohoto systému je, ţe zaměstnavatel můţe 

investovat do určitého programu zaměstnaneckých výhod, avšak zaměstnanci nemusí 

mít o tento vybraný program benefitů zájem. 

 Flexibilní způsob poskytování benefitů – V tomto případě zaměstnavatel stanoví 

firemní balíček zaměstnaneckých benefitů a stanoví rovněţ roční limit bodů, které má 

kaţdý zaměstnanec k dispozici. Kaţdý zaměstnanec si pak z nabízeného balíčku 
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vybere takové benefity, které mu budou nejvíce vyhovovat. Při výběru benefitů 

vychází zaměstnanec z bodově ohodnocené příslušné zaměstnanecké výhody 

a z celkové výše přidělených bodů zaměstnanci k čerpání benefitů. Výhodou 

je, ţe zaměstnanec můţe v rámci stanoveného bodového limitu optimalizovat čerpání 

zaměstnaneckých benefitů podle vlastních preferencí. 

V současnosti by měl poskytovaný benefit nabízet nejen atraktivní výběr sluţeb 

a volnočasových aktivit, ale měl by být rovněţ moderním produktem, který umoţňuje 

zaměstnancům svobodnou volbu výběru benefitu. Takový benefit lze nabídnout nejen výše 

popsaným systémem cafeteria, ale moţným řešením můţe být tzv. předplacená benefiční 

karta, která představuje vhodný způsob čerpání benefitů v oblasti volnočasových aktivit 

zaměstnance. Udrţování rovnováhy mezi soukromým ţivotem a prací nejen zvyšuje motivaci 

a spokojenost zaměstnanců, ale také zvyšuje jejich výkonost, sniţuje pracovní neschopnost a 

zlepšuje jejich přístup k práci. Odpočatí, spokojení a správně motivovaní zaměstnanci jsou 

více produktivní. 

2.9  Techniky dotazovací - dotazník 

Sociologický výzkum je cílevědomé, systematické a organizované získávání, zpracovávání a 

interpretace informací o sociální dimenzi objektivní reality. Techniky dotazovací patří 

k technikám získávání údajů o sociálních jevech. Dotazovací techniky zjišťují individuální 

výpovědi nebo hromadné údaje o sociálních jevech prostřednictvím informací ze 

subjektivního světa. Zprostředkovanost skrze lidské vědomí je také největší slabostí těchto 

technik. Stanovená pravidla se snaţí tyto slabosti, co nejvíce minimalizovat nebo eliminovat 

úplně. Zjištěná data lze dobře statisticky zpracovávat a proto jsou tyto techniky velmi často 

pouţívány. Základními podobami těchto technik jsou dotazník, anketa a rozhovor. 

Dotazník má z hlediska formy pevně fixované pořadí, obsah a formu otázek, zpravidla 

s jednoznačně formulovanými variantami odpovědí. Jak uvádí Nový a Surynek (2006), 

dotazník je určen k předání pro vyplnění konkrétním osobám, kde se dotazníky vybírají 

organizovaně. Skrze závaznost respondentů k dotazníku, lze získat velké mnoţství 

podrobnějších informací, způsobené blízkým vztahem respondentů a zkoumané problematiky. 
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3. Společnost Erich Jaeger, s.r.o. 

3.1 Historie 

Společnost Erich Jaeger byla zaloţena roku 1927 v německém Bad Homburgu. Na trh během 

jednoho roku vstupuje s prvním elektronickým ukazatelem směru jízdy. Společnost se cíleně 

zaměřuje na průmysl uţitkových vozidel. V roce 1970 zavedla první 7-pólovou zástrčku na 

trh po celém Německu, během několika let díky tohoto konceptu 7-pólové zástrčky, získala 

společnost Erich Jaeger vedoucí postavení na německém trhu. Díky dobrého postavením na 

trhu, měla společnost moţnosti investovat do vývoje a výzkumu. A proto v roce 1986 uvedla 

na trh první 13-pólovou zástrčky, které umoţnily společnosti další růst. V roce 1996 získáni 

certifikace podle DIN EN ISO 9001. Během dvou let proběhlo většinové převzetí společností 

AdCapital AG. S vidinou levnější pracovní síly se společnost rozšířila do České republiky. 

 V roce 1999 proběhlo zaloţení dceřiné společnosti Erich Jaeger, s. r. o. v České republice. 

V totoţném roce se společnost také rozšířila do Číny, kde proběhlo zaloţení Joint Ventures 

Jaeger Poway Ltd. Během jednoho roku zavádí do společnosti softwarový produkt SAP R/3 

společnosti SAP, který slouţí k snadnějšímu řízení podniku. V roce 2001 proběhla certifikace 

podle ISO/TS 16949. V roce 2002 se uskutečnilo zaloţení nového obchodního zastoupení 

v Lyonu ve Francii. Rok na to přenáší SAP R/3 i do České Republiky.  

V roce 2004 došlo k dalšímu rozšíření, vytvoření obchodního zastoupení v Brescii v Itálii. 

V následujícím roce proběhlo zaloţení Jaeger Poway Automotive Systems (Shenzen) Ltd. 

V Číně v témţe roce proběhlo přestěhování dceřiných společností v ČR a Číně do nových 

větších a vhodnějších budov. V roce 2005 získání certifikace dle ISO 14001. V roce 2006 

proběhlo zaloţení dvou prodejních zastoupení ve Švédsku a Polsku. V roce 2007 proběhlo 

rozšíření výrobních kapacit v České republice. Zaloţení EJ France Sarl  v Lyonu ve Francii 

v roce 2009 a také zaloţení Erich Jaeger USA Inc. V Grand Rapids, USA v roce 2012. 

3.2 Výrobky 

Dceřiná společnost působící v Kopřivnici se zaměřuje na výrobu kabelových svazků, které 

jsou následně převáţně pouţívány v automobilovém průmyslu. Společnost má ve své činnosti 

celý proces od stříhání kabelů, izolaci přes osazování svorkovnic aţ po konečné celky 

kabelových adaptérů.  
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V širokém sortimentu, který Erich Jaeger nabízí, převáţně nalezneme zásuvkové spojení, 

které je vytvářeno v několika provedeních obsahující různé moţné obměny osazení právě pro 

určité poţadavky zákazníků. Tyto zásuvkové spojeni jsou pak nejčastěji pouţívány 

jako nejrozšířenější systém pro elektrické propojení taţného vozidla a přívěsu s 12 V  

či 24 V palubní sítí, moţnost napojení jak na 7-pólovou, tak i 13-pólovou zástrčku. Umoţňují 

tak, jednoduché propojení všech funkcí světel a dalších doplňkových funkcí, pouze jedinou 

zástrčkou. 

V nabízených výrobcích nalezneme také zásuvky pro speciální pouţití, které jsou moţné 

vyuţít nejenom v automobilovém průmyslu, ale i pro sloţitější přenosné ledničky nebo 

vyuţitelné do kávovarů. 

Společnost dále také nabízí třídu konektorů MIL (militaria), jiţ jsou systémy zabezpečující 

velkou bezpečnost při lehkém pouţití a jsou schopny vydrţet velké elektrické proudy. Tato 

třída také odpovídá nejvyšším poţadavkům, obzvláště s ohledem na odolnost vůči nečistotám 

a nárazům. Design a funkčnost této třidy je zaloţena na vojenských poţadavcích. 

Jednou z dalších větších skupin výrobků, které je moţno poptávat u společnosti Erich Jaeger, 

jsou komponenty kabelové konfekce a vodiče. Tento segment nabízí speciálně 

pro automobilovou kabeláţ nejrůznější instalační materiály od vodičů, přes rozdělovací 

zásuvky aţ po zásuvková spojení vodičů. 

Společnost se také aktivně zúčastňuje významných veletrhů, kde prezentuje své výrobky. 

V roce 2014 se zúčastnila, veletrhů jako je Hannover Messe v Německu, veletrhů 

automechanika, které se v tomto roce uskutečnily v Istambulu, Frankfurtu a Shangai. Výrobky 

společnosti nechyběly ani na veletrhu IAA Nutzfahrzeuge v Hannoveru. 

3.3 Vnitřní mzdový předpis  

Společnost Erich Jaeger není odborovou organizací, tedy nemá uzavřenou kolektivní 

smlouvu. Vnitřní mzdový předpis společnosti určuje platební schéma, tedy celkový výdělek 

zaměstnanců, který je tvořen šesti následujícími sloţkami: 

 Fixní sloţka - je dána pevnou měsíční částkou a je vyplácena jedenkrát měsíčně. 
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 Pohyblivá sloţka - je stanovena ve mzdovém výměru. Podmínky vyplácení stanovuje 

nadřízený a schvaluje příslušný manaţer. 

 Výkonová odměna -  závisí na plnění výkonnostních ukazatelů. Vyplácení musí být 

doloţeno průkazným plněním ukazatelů. O vyplacení rozhoduje jednatel společnosti. 

Pokud ukazatele nejsou určeny, mzdová sloţka se nevyplácí. 

 Příplatky - Vyplacení probíhá se mzdou po splnění podmínek výplaty příplatku. Patří 

zde příplatek za odpolední a noční, příplatek za práci přesčas. Dále příplatky 

za víkendy, svátky nebo za práci v stiţeném prostředí. 

 Mimořádná odměna – vyplácena v případě kladných či mimořádných výsledků 

společnosti a o jejím vyplácení rozhoduje nadřízený zaměstnanec spolu s jednatelem. 

 Zaměstnanecké benefity – forma zaměstnaneckých výhod peněţních i nepeněţních. 

Tabulka 3.1: Platební schéma 

Celkový výdělek 

Fixní sloţka 

Pohyblivá sloţka 

Výkonová odměna 

Příplatky 

Mimořádné odměny 

Zaměstnanecké benefity 

Zdroj: Vnitřní mzdový 2014 Erich Jaeger předpis  

3.4 Zaměstnanecké benefity 

Společnost Erich Jaeger se snaţí nabízet svým zaměstnancům širokou škálu zaměstnaneckých 

benefitů jak peněţních tak i nepeněţních. V podniku není nastaven cafeteria systém 

odměňování zaměstnanců, i přesto je zde poměrně velký sortiment, ze kterého si zaměstnanci 

mohou vybírat. Jako u všech podniků jednotlivé benefity jsou určené, buď pro všechny 

zaměstnance, nebo jsou zaměřeny na určitou skupinu zaměstnanců.  Zaměstnanci společnosti 

Erich Jaeger jsou rozděleni do pěti skupin: 
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 Pracovníci ve výrobě, údrţbě a skladu. 

 Mistři, vedoucí týmu. 

 Administrativní pracovníci. 

 Klíčoví zaměstnanci a vedoucí útvarů. 

 Vrcholový management. 

 

Zaměstnanecké benefity, které jsou nabízeny společností Erich Jaeger, jsou následující. 

 Stravenky - stravenka je poskytována zaměstnancům za kaţdou odpracovanou směnu, 

popřípadě za její část, která činí více neţ polovinu pracovní směny. V případě dvanácti 

hodinové pracovní směny jsou poskytovány stravenky dvě. Celková poskytnutá 

hodnota kaţdé stravenky je 80 Kč, kde zaměstnavatel přispívá na tuto stravenku 

částkou 44 Kč a zbytek tedy 36 Kč platí zaměstnanci za kaţdou stravenku sami. 

 Odměna při ţivotním výročí - kaţdý zaměstnanec má právo obdrţet od společnosti 

peněţní poukázku v hodnotě 500 Kč při ţivotním výročí. Vnitřním mzdovým 

předpisem jsou určeny tyto výročí na 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 a 60 let, 

při dovršení tohoto věku vzniká právo zaměstnance na tento benefit. 

 Dodatková dovolená – po odpracování jednoho kalendářního roku ve společnosti 

poskytuje zaměstnavatel kaţdému zaměstnanci 1 den dodatkové dovolené navíc. 

Za kaţdý další odpracovaný rok ve společnosti je poskytnut další den dovolené navíc 

 aţ do maximální celkové výše pěti dnů dodatkové dovolené ročně. 

 Příspěvek na dopravu – zaměstnavatel poskytuje moţnost dotované dopravy 

u objednaných autobusových linek na ranní a odpolední směnu. Tento objednaný 

autobus jezdí ze směru Roţnov pod Radhoštěm do průmyslové zóny situované 

v blízkosti města Kopřivnice a zpět. V současnosti společnost uvaţuje o příspěvcích 

na dopravu i z jiných lokalit. 

 Poskytování příspěvku zaměstnavatele na soukromé ţivotní pojištění a penzijní 

připojištění zaměstnanců – zaměstnavatel nabízí moţnost čerpání příspěvku 
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na pojištění nebo připojištění zaměstnanců. Vnitřním předpisem z roku 2010 jsou 

nastaveny pravidla a podmínky, které určují, kteří zaměstnanci mají nárok na tyto 

příspěvky. Výše těchto měsíčních příspěvků se pohybuje od 250 Kč do 2000 Kč. 

Lišící se podle důleţitosti kaţdého zaměstnance a jeho zařazení do jedné z pěti 

zaměstnaneckých skupin, které jsou nastaveny ve společnosti Erich Jaeger. 

 Pruţná pracovní doba – společností je nabízena moţnost volby pruţné pracovní 

doby pro zaměstnance pracující v administrativě a v některých případech pro dělníky 

nepřímé – indirect pracovníky. V případě, ţe tato pracovní doba bude v souladu 

s dovršováním termínů, zvolených vedením společnosti. 

 Vzdělání jazykové – zaměstnavatel umoţňuje účast na jazykových kurzech pro 

všechny zaměstnance, které pořádá v prostorech konferenčních místností v blízkosti 

výrobní haly, účast na těchto kurzech je brána jako účast na směně a zaměstnanci tedy 

nejsou nuceni si tento časový úsek nahrazovat. V současnosti je zaměstnancům 

nabízeny kurzy vyučující pět světových jazyků, které se váţou k produkci výrobků 

do zahraničí. Nabízena je angličtina ve třech stupních obtíţnosti, dále je zde moţnost 

učit se ruštinu, polštinu, francouzštinu a samozřejmě jeden z mateřských jazyků 

společnosti němčinu. 

 Odborné vzdělávání  - odborné vzdělání, které je poskytnuto zaměstnavatelem, 

se týká jen některých pracovních pozic. Určité kurzy, které do této skupiny patří, jsou 

uskutečňovány pravidelně, jiné jsou záleţitostí jednorázové. Patří zde například 

pravidelné proškolování pro pracovníky, kteří přichází do styku s elektrickým 

proudem, podle vyhlášky je nutné osoby znalé proškolovat co 3 roky. Zaměstnavatel 

toto proškolování plně těmto zaměstnancům hradí. Dalším často nabízeným kurzem 

jsou kurzy zvládání stresu a kurz relaxování. Tyto kurzy se týkají převáţně vedoucích 

zaměstnanců a vedení společnosti, moţnost vyuţití také v administrativní sloţce 

společnosti. Všechny tyto akce nebo kurzy se uskutečňují v pracovní době a jsou 

uhrazeny zaměstnavatelem. 

 Zdravý podnik – spolupráce s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (ČPZP). 

Myšlenkou projektu zdravý podnik je umoţnit zaměstnancům, kteří jsou pojištěni 

u této zdravotní pojišťovny, získat jedenkrát ročně certifikát v hodnotě 500 Kč, který 

je moţné čerpat na určité nabízené sluţby nebo produkty, související se zdravím 
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zaměstnanců. Výhodou je, ţe zaměstnanec projeví jen zájem o tento benefit a vše 

ostatní vyřídí společnost s pojišťovnou bez angaţování zaměstnanců do tohoto 

procesu. 

 Mobilní telefony, soukromé vozidlo, notebook - tyto benefity se jiţ netýkají všech 

zaměstnanců, ale jsou zacíleny na management či vedení. Mobilní telefony jsou 

nabízeny s neomezeným paušálem, který hradí společnost zaměstnanci. Je moţné je 

vyuţívat i pro soukromé pouţívání. Soukromé vozidla jako benefit se týkají top 

managementu, vozidlo je vyuţíváno také k soukromému uţívání. Notebook jako 

benefit je zacílen na ty zaměstnance, pro které je nutnost pracovat nebo věnovat čas 

práci i mimo pracoviště. 

 Očkování proti chřipce - tento benefit mohli zaměstnanci společnosti čerpat v tomto 

roce bez jakéhokoliv omezení. Efektivnost zacílení na zaměstnance byla malá, nebyl 

o tento benefit velký zájem a do příštích let se bude měnit za jiný, o který budou mít 

zaměstnanci vetší zájem. 

 Vánoční večírek – kaţdoročně je pro všechny zaměstnance společnosti pořádán 

firemní večírek, kde je pro zaměstnance nachystáno občerstvení v podobě rautů 

a doprovodný program. Pro kaţdého zaměstnance je zde nachystán menší dárek 

a děkovná láhev vína. 

3.5 Zaměstnanci 

Společnost Erich Jaeger, aby zabezpečila svou výrobní produkci, potřebuje 305 zaměstnanců, 

toto číslo se v průběhu roku mění s výkyvy poptávky. Jak se měnil počet zaměstnanců 

v průběhu roku 2014, ukazuje graf vývoj počtu zaměstnanců 2014. 
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Graf 3.1: Vývoj počtu zaměstnanců v roce 2014, zdroj: Vnitřní předpis EJ zaměstnanci 

Zaměstnanci jsou také členěni do 3 pracovních kategorií, podle toho jak jsou zúčastněni ve 

výrobním procesu. Hlavní výrobní kategorií jsou dělníci přímí – direct. Další kategorií, která 

není tak hojně zastoupena ve společnosti, jsou pracovníci nepřímí – indirect. Poslední 

skupinou jsou pracovníci, kteří pracují v administrativě – admin. Následující koláčový graf 

z měsíce Říjnu 2014 ukazuje zastoupení poměru jednotlivých kategorií ve společnosti. 

 

Graf 3.2: Rozdělení zaměstnanců v roce 2014, zdroj: Vnitřní předpis EJ zaměstnanci 
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4. Analýza sociologického šetření 

Sociologické šetření bylo provedeno ve společnosti Erich Jaeger a bylo realizováno 

prostřednictvím dotazníkového šetření. Na základě předešlé pilotáţe ve společnosti, byl 

zhotoven a upraven dotazník v papírové podobě. Po odsouhlasení dotazníku personálním 

oddělením bylo respondentům rozdáno náhodně 100 dotazníků mezi zaměstnance všech tří 

směn. Dotazníkové šetření trvalo deset dní a po skončení bylo navráceno 81 vyplněných 

dotazníků. Kompletní dotazník je moţné shlédnout v přílohách. 

Samotný dotazník vyuţitý v dotazníkovém šetření je rozdělen na čtyři pomyslné části. 

Hlavním cílem celého dotazníku je zjistit, zda zaměstnanci upřednostňují zaměstnanecké 

benefity před ostatními motivačními nástroji. Dílčím cílem je naleznout potřebné informace 

k zdokonalení dosavadního motivačního systému a systému zaměstnaneckých benefitů 

fungujících ve společnosti. 

V první části – v úvodu byli respondenti seznámeni, s tím kdo je zadavatel, za jakým účelem 

dotazník vyplňují a čeho se bude týkat a také k čemu budou jejich anonymní odpovědi 

vyuţity.  

Druhá část je zaměřena na získání informací o zaměstnancích, kteří dotazník vyplňovali. Tedy 

informace zaměřeny na popis zkoumané skupiny respondentů, týkající se pohlaví, věku, 

dosaţeného vzdělání. Dále počtu let po, kterou zaměstnanci v podniku pracují, a poslední 

otázka této části zjišťuje, v jaké oblasti zaměstnanci pracují. 

Otázky třetí části dotazníku jsou sestaveny tak, aby nám podaly informace o spokojenosti a 

motivovanosti zaměstnanců ve společnosti. Respondenti byli tázáni na spokojenost se mzdou, 

s kolektivem spolupracovníků a nadřízených, dále odpovídaly na otázky týkající se loajality a 

peněţních pobídek. 

Poslední tedy čtvrtá část se jiţ plně věnuje zaměstnaneckým benefitům, které jsou ve 

společnosti nabízeny, které by nabízeny mohly být a v neposlední řadě otázky týkající se 

spokojenosti ve společnosti a Cafeteria systému, který společnost svým zaměstnancům dosud 

nenabízí a celkovému pohledu zaměstnanců na společnost. 
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4.1. Výsledky dotazníkového šetření 

4.1.1 Popis zkoumané skupiny respondentů 

Pro popis zkoumané skupiny respondentů nám poslouţily data získané z  pěti otázek v druhé 

pomyslné části dotazníku. Rozdělení respondentů podle pohlaví ukazuje následující graf 4.1.  

Z  celkového počtu 81 respondentů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, bylo 77 ţen 

(95,06%) a 4 muţi (4,94%). Výsledná převaha počtu ţen nad muţi nebyla překvapivá, jelikoţ 

zaměstnanci společnosti EJ jsou převáţně ţeny, muţi zastupují převáţně práce ve skladu a 

práce týkající se údrţby či těţších strojů. 

 

Graf 4.1: Rozdělení respondentů podle pohlaví, zdroj: vlastní zpracování 

Následující 2. otázka se týkala, věkového rozdělení respondentů, které je uvedeno 

v následující tabulce 4.1. Z tabulky vyplývá, ţe nejvíce zaměstnanců se nachází ve věkové 

skupině 42 aţ 50 let (35.80%). Dalších 20 respondentů určilo svou věkovou skupinu jako 34 

aţ 41 let (24.69%) a stejně tomu bylo i u věkové skupiny 51-57 let. Většina zaměstnanců se 

tedy nachází ve věku od 34 do 51 let. 

Tabulka 4.1: Věková struktura zaměstnanců 

Věk 18-25 26-33 34-41 42-50 51-57 58 a více 

Absolutní četnost 6 5 20 29 20 1 

Relativní četnost (%) 7,41 6,17 24,69 35,80 24,69 1,23 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Dalším kritériem, podle kterého jsme rozdělili respondenty, je vzdělání. Z následující tabulky 

4.2 dle otázky 3. je zřejmé, ţe nejvíce zaměstnanců je vyučeno a to 38 respondentů (46.91%) 

a další velkou skupinou jsou zaměstnanci, kteří mají středoškolské vzdělání 34 osob 

(41.98%). Taková struktura vzdělání není překvapivá, jelikoţ většina pracovníků pracuje 

manuálně na pozici dělníků.  

Tabulka 4.2: Struktura vzdělání respondentů 

Dosaţené vzdělání VŠ VOŠ SŠ vyučení neodpověděl 

Absolutní četnost 5 1 34 38 3 

Relativní četnost (%) 6,17 1,23 41,98 46,91 3,70 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak jsem jiţ uvedl v teoretické části, je pro společnost klíčové mít dobře motivované a 

zkušené zaměstnance. Následující otázka 4. zkoumala, jak dlouho zaměstnanci pracují 

ve společnosti EJ. Má domněnka byla taková, ţe společnost EJ má velké mnoţství 

zaměstnanců, kteří pracují ve společnosti pouze krátkou dobu a nemají tak potřebné mnoţství 

zkušeností. Výsledek šetření však ukázal pravý opak. Polovina všech respondentů ve 

společnosti pracuje jiţ déle neţ 6 let, přesně je to 43 osob (53.09%). Dalších 21 zaměstnanců 

(25.93%) pracuje ve společnosti jiţ 4-6 let, můţeme tedy tvrdit, ţe zhruba 75% zaměstnanců 

společnosti EJ, jsou zkušení zaměstnanci s mnohaletou praxí v daném oboru. Z těchto 

výsledků vyplývá, ţe společnost se stará o své zaměstnance a dokáţe si je udrţet vůči 

konkurenci. Z následující tabulky 4.3 lze vyčíst, jak dlouho jednotliví respondenti ve 

společnosti pracují. 

Tabulka 4.3: Doba trvání pracovního poměru 

Délka pracovního poměru <1 1 - 3 4 - 6 6 a více 

Absolutní četnost 1 16 21 43 

Relativní četnost (%) 1,23 19,75 25,93 53,09 

Zdroj: vlastní zpracování 

Poslední 5. otázka druhé části dotazníku, se týkala rozdělení zaměstnanců ve výrobním 

procesu. Jak jsem jiţ uvedl, vedení společnosti EJ rozděluje zaměstnance do tří skupin. Jsou 

to přímí dělníci, nepřímí dělníci a administrativa. Jak naznačuje následující výsečový graf 4.2, 

většina respondentů 67 (82.72%) pracuje v kategorii přímých dělníků. Zbytek respondentů je 
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rozdělen mezi dělníky nepřímé a administrativu. Překvapivě na tuto otázku neodpovědělo 7 

respondentů. 

 

Graf 4.2: Rozdělení zaměstnanců dle vnitřního předpisu, zdroj: vlastní zpracování 

Z odpovědí na otázky, týkající se zkoumané skupiny respondentů, můţeme tvrdit, ţe 

zaměstnanci společnosti EJ, jsou převáţně ţeny, které ve společnosti pracují jiţ delší dobu a 

mají mnohaletou praxi. Většina zaměstnanců pochopitelně pracuje jako dělníci přímí a mají 

středoškolské vzdělání nebo vyučení v oboru. Většina respondentů se pohybuje ve věku od 34 

do 57 let. 

4.1.2 Postoje zaměstnanců 

Následující část dotazníku, se zaměřuje na postoje respondentů. Otázky jsou sestaveny tak, 

aby popsaly situaci týkající se motivace, vnitropodnikových vztahů. Tato část nám odhalí, zda 

jsou zaměstnanci dostatečně motivování a spokojeni ve společnosti, jak reagují na kritiku 

nadřízených a jak jsou spokojeni s kolektivem spolupracovníků nebo peněţních pobídek. 

Respondenti odpovídali na daná tvrzení formou škály od 1 do 4. Kde 1 znamená naprostý 

souhlas s daným tvrzením a 4 pravý opak, tedy zcela nesouhlasím. 

První tvrzení otázka 6. se vztahovala ke spokojenosti se mzdou. Jak je zcela běţné 

v podnikové praxi, většina zaměstnanců není nikdy spokojena se mzdou, kterou obdrţí za 

vykonanou práci. Myslím si, ţe pro dělníky to platí dvojnásob. Kaţdá společnost se snaţí, 

poskytnou svým zaměstnancům dostatečnou mzdu, ale zároveň se snaţí mít co moţná 
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nejmenší náklady týkající se lidského kapitálu. Většina zaměstnanců si rychle zvykne i na 

zvětšený plat a po krátkém časovém úseku ho jiţ berou jako standart a chtěli by znovu přidat. 

Zaměstnanci si však neuvědomují, ţe by chtěli zvýšit mzdu, ale výkon (mnoţství odvedené 

práce nebo přínos pro společnost) zůstává stejný. Jak ukazuje následující graf 4.3, společnost 

EJ není výjimkou. Dle odpovědí 61 respondentů není spokojeno se mzdou, kterou dostávají za 

vykonávanou práci. Můţeme tvrdit, ţe 75% zaměstnanců jsou spíše nebo rozhodně 

nespokojeni se mzdou. Jak jsem jiţ uvedl v teoretické části, peníze jsou důleţitým 

motivačním faktorem, lidé do určitého bodu upřednostňují peníze nad svým volným časem. 

 

Graf 4.3: Spokojenost zaměstnanců se mzdou, zdroj: vlastní zpracování 

Na otázku 6 navazovala v případě odpovědi 4 (rozhodně nesouhlasím) otevřená otázka 6.1, 

kde měli respondenti prostor vyjádřit se, o kolik by si přáli svou mzdu navýšit. Jak je patrné 

z grafu spokojenosti se mzdou, na tuto otázku odpovídalo 31 respondentů. Modus, tedy 

nejčastěji se vyskytující odpověď, je 5000 Kč. Tato hodnota se v odpovědích objevila 

desetkrát. Dle mého názoru poměrně přemrštěná a ne moc reálna částka, o kterou by mohl 

zaměstnavatel krátkodobě zvýšit dělníkům mzdy. Takové navýšení, odhaduji, by bylo větší 

neţ 30% celkové současné mzdy. Minimální hodnota uţ o něco reálnější je 1800 Kč a 

maximální hodnota je jiţ zmíněných 5000 Kč. Průměrně chtěli respondenti zvýšit mzdu o 

3300 Kč. 
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Následující 7. otázku zda jsou zaměstnanci seznámeni se všemi sloţkami své mzdy, jsem 

zvolil z důvodu, zda zaměstnanci rozumí všem sloţkám mzdy určených mzdovým předpisem, 

který jsem popsal v kapitole 3.3. Celkový systém mi připadal nestandartní a málo 

transparentní. Avšak odpovědi na tuto otázku potvrdily pravý opak mé domněnky. 

Z následujícího grafu 4.4, je zřejmé, ţe naprostá většina (téměř 90%) zaměstnanců, má 

přehled o tom z jakých částí se jejich mzda skládá.  

 

Graf 4.4: Jednotlivé sloţky mzdy, zdroj: vlastní zpracování 

Další 8. otázka se týkala spokojenosti s kolektivem spolupracovníků. Dle mého pohledu je 

kolektiv velice důleţitým motivačním faktorem. Pro velký počet zaměstnanců v různých 

oborech je tento motivační faktor klíčový, zda zůstat či odejít z daného prostředí společnosti. 

Dobrý kolektiv spolupracovníků sebou nese dobrou atmosféru a dobrý pocit zaměstnanců, 

který vede k motivovanosti jednotlivých zaměstnanců a tak i k lepšímu pracovnímu výkonu. 

Ţádný respondent neodpověděl na toto tvrzení hodnotou 4 (rozhodně nesouhlasím), coţ 

napovídá o slušných mezilidských vztazích ve společnosti. Odpověď „spíše nesouhlasím“ se 

objevila 7x, coţ můţe nasvědčovat, ţe jen malé procento respondentů, se necítí nejlépe 

v daném komunitě spolupracovníků. Můţe to být způsobeno temperamentovým typem 

zaměstnance, nebo se jedná o menší spokojenost na jedné ze směn nebo zde zapracovala 

nespokojenost s nadřízenýma. Avšak naprostá většina 75 respondentů (přes 90%) je 

spokojena s kolektivem ve společnosti EJ. 
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Volba následující 9. otázky, která doplňuje otázku týkající se kolektivu, byla zaměřena na 

nadřízené zaměstnanců. Konkrétně zda kritika nadřízených je objektivní a příhodná. 

Z následujícího grafu 4.5 vyplývá, ţe více neţ polovina 47 (58%) dotazovaných pokládá 

kritiku nadřízených za příhodnou a objektivní. Ovšem zbylých 33 (41%) respondentů není 

spokojena s kritikou nadřízených.  

 

Graf 4.5: Příhodnost kritiky nadřízených, zdroj: vlastní zpracování 

S otázkou číslo 9 se opět pojila otevřená otázka 9.1, kde respondenti měli uvést, k jakému 

pochybení ze strany nadřízených dochází a také zda se to děje opakovaně či nikoliv. Na tuto 

otázku odpovídalo 11 respondentů, kteří rozhodně nesouhlasili s příhodností objektivní kritiky 

ze strany nadřízených. Nejčastěji se objevilo pochybení v podobě nadrţování (9x). Dále se 

těmto respondentům nelíbilo přehlíţení a arogance nadřízených. Dva respondenti, také uvedli, 

ţe k těmto pochybením dochází opakovaně. Myslím si, ţe tyto negativní odpovědi, pramení 

z nedávných osobních střetů s nadřízenými. Řekl bych, ţe je zde myšlena hlavně kritika 

předaček, kde konflikty vznikají na bázi osobního nepochopení či špatné vzájemné 

komunikace. Bohuţel kaţdý člověk je jiný maličkost nedůleţitá pro jednoho, můţe být velice 

důleţitou věcí pro osobu druhou. Proto se musíme snaţit zlepšovat naši komunikaci a snaţit 

se nahlédnout na problém i z druhé perspektivy. 

Následující 10. otázka, měla za úkol zjistit, zda zaměstnanci preferují svou společnost před 

konkurencí. Konkrétně, jestli by přešli do pracovního poměru s konkurencí v případě, ţe by 
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dostali mzdu o 2000 Kč vyšší. Zároveň je hodnota 2000 Kč rovna zhruba minimu, které 

respondenti uváděli u otázky 6.1 týkající se mzdy. Z následujícího grafu 4.6 vyplývá, ţe 

34 respondentů by ihned přešli ke konkurenci, coţ je poměrně velký počet, který by pro 

společnost mohl mít katastrofální následky. Dalších 26 respondentů uvedlo, ţe by také přešlo 

ke konkurenci, ale jiţ by se více rozhodovali a porovnávali klady a zápory (odpověď spíše 

souhlasím). Z následujícího grafu tedy vyplývá, ţe 60 respondentů (75%) by změnilo 

zaměstnavatele jen na základě vyšší mzdy. Zbylých zhruba 25% uvedlo, ţe jsou ve 

společnosti spokojeni a preferovali by ji před konkurencí. S jistotou můţeme tvrdit, ţe peníze 

jsou pro dělníky pracující ve společnosti, klíčovým motivačním nástrojem a je důleţité si 

uvědomit sílu peněţních pobídek. 

 

Graf 4.6: Přechod ke konkurenci – mzda, zdroj: vlastní zpracování 

Další otázka byla, podobného znění jen řešila, zda by zaměstnanci přešli ke konkurenci na 

základě vhodnějších zaměstnaneckých benefitů, které by konkurence nabízela. Otázka 11. 

potvrdila moji domněnku, ţe dělníci jsou převáţně motivování výškou mzdy. Zaměstnanecké 

benefity jsou pro ně důleţité, ale berou je jen jako jeden z dalších ne tolik účinných 

motivačních nástrojů. Z grafu 4.7 je patrné, ţe účinnost zaměstnaneckých benefitů nemá 

takovou váhu, jen 16 (19.25%) respondentů by okamţitě přešlo ke konkurenci, dalších 31 

(38%) respondentů by váhalo s preferencí konkurence. Dalších 32 (39.50%) respondentů by 

zůstalo u dosavadního zaměstnavatele. 
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Graf 4.7: Přechod ke konkurenci – zaměstnanecké benefity, zdroj: vlastní zpracování 

Následující otázka číslo 12 je velice důleţitá z pohledu, jak respondenti či zaměstnanci 

reagují na zaměstnanecké benefity. Otázka se přímo tázala, zda respondenti upřednostňují 

benefity před peněţní pobídkou. Výsledky potvrdily mou domněnku, ţe pro zaměstnance, dle 

mého názoru pro dělníky s niţším příjmem, průměrným vzděláním, kteří pracují manuálně 

s pevnou pracovní dobou, jsou benefity málo účinným motivačním nástrojem. Naprostá 

většina tázaných respondentů odpověděla, ţe peněţní pobídka je motivuje více neţ moţnosti, 

které mohou nabízet zaměstnanecké benefity. Tyto výsledky moţná mohou být také 

způsobeny nedostatečnou transparentností systému zaměstnaneckých benefitů ve společnosti, 

tedy zaměstnanci ani nemají povědomí, jak a jaké zaměstnanecké benefity by mohly změnit 

jejich pohled na upřednostňování peněţních pobídek. Následujícího grafu 4.8 je ukazuje, ţe 

70 respondentů (86,4%) upřednostňují peněţní motivaci před motivací skrze zaměstnanecké 

benefity. 
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Graf 4.8 Peníze vs zaměstnanecké benefity, zdroj: vlastní zpracování 

Předposlední otázka třetí části dotazníku se přímo tázala, zda jsou pro respondenty 

zaměstnanecké benefity důleţitým motivačním faktorem. Získané odpovědi z 13. otázky mi 

jen potvrdily tvrzení z otázky předešlé. Tedy, ţe zaměstnanecké benefity nejsou dostatečným 

motivačním faktorem pro většinu zaměstnanců společnosti EJ. Jen 9 respondentů odpovědělo, 

ţe rozhodně souhlasí s tvrzením, ţe zaměstnanecké benefity jsou důleţitým motivačním 

nástrojem. Dalších 28 respondentů spíše souhlasí s tímto tvrzením, coţ je poměrně dost, ale 

kdyby pro ně byly zaměstnanecké benefity opravdu důleţité volili by, jednoznačně odpověď 

zcela souhlasím. Dohromady 42 respondentů (52%) spíše a rozhodně nesouhlasilo s tímto 

tvrzením. Rozdělení jednotlivých odpovědí ukazuje následující výsečový graf 4.9. 

 

Graf 4.9: Benefity jako motivace, zdroj: vlastní zpracování 
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4.1.3 Postoje zaměstnanců vůči benefitům 

V následující otázce 14, měli respondenti seřadit motivační nástroje od 1 do 7, podle 

důleţitosti. Kde platí 1 – nejdůleţitější, 7 – nejméně důleţitý motivační nástroj pro daného 

respondenta. Na tuto otázku odpovědělo podle pokynů jen 43 respondentů, pravděpodobně 

kvůli větší časové námaze a náročnosti této otázky. Jelikoţ všechny motivační nástroje jsou 

důleţité, někteří repondenti na tuto otázku reágovali pouze 1 ve všech kolonkách, coţ se nedá 

zhodotit a proto jsem tyto respondenty nepočítal do výsledků této otázky.  

Následující tabulka 4.4 zachycuje, vţdy daný motivační nástroj a kolikrát a na kterém pořádí 

se tento nástroj dle odpovědí respondentů ocitl.  Jak je zřejmé, peníze či mzda je velice 

důleţitý motivační faktor, v teorii se přistupuje ke mzdě dvěmi cestami. První z nich mzdu 

charakterizuje jako jeden z hlavních podnětů k práci, zvyšuje stupeň pracovní motivace, ale je 

závislá na faktorech jako závislost pracovního úsílí a velikosti mzdy, stav na trhu, pracovni 

prostředí atd. Zatímco druhý přístup ukazuje, ţe pokud je zaměstnanec jiţ demotivovaný či 

nespokojený, zvyšování mzdy má pouze krátkodobý vliv a nevede k zlepšování motivace do 

budoucna.  

Z tabuly 4.4 motivačních nástrojů je také zřejmé, ţe mzda je nejdůleţitějším nástrojem 

motivace pro respondenty společnosti EJ. Téměř 30% respondentů podle důleţitosti uvedlo 

mzdu na první místo. Domníval jsem se, ţe mzda se umístí na předních příčkách, ale 

předpokládal jsem na základě předešlých odpovědí, ţe toto procento bude jěště větší. Je to 

pravděpodobně způsobeno z důvodu, ţe všechny motivační nástroje, které jsem zvolil jsou 

pro zaměstnance poměrně důleţité a tak rozhodování mezi jednotlivými nástroji na stejné 

motivační úrovni pro respondenty mohlo být náročnější. 

Na druhém místě nástrojů, které respondenti uváděli na prvním místě, se ocitla jistota a 

stabilita v zaměstnání (23% respondentů), hned v zákrytu (téměř 19%) odpovědi ukazují na 

moţnost kariérního postupu. Je pochopitelné, ţe pro kaţdého zaměstnance je ve společnosti 

jistota a stabilita v zaměstnání klíčová. Bohuţel ze strany zaměstnavatele je poměrně obtíţné 

tuto jistotu a stabilitu svým zaměstnancům poskytnout. Tato jistota je závislá na mnoha 

protichůdných faktorech, které společnost ovlivňují z venku (makroekonomické faktory) a 

nebo na ni mají dopad faktory mikroekonimické ( i samotné chování zaměstnanců). Myslím 

si, ţe pro české zaměstnance je jistota a stabilita spolu se mzdou zásadním kritériem dle, 

kterých se rozhodují pro danou společnost, kde by pracovali. Klidně i na úkor dalších 
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motivačních nástrojů. Je zřejmé, ţe moţnost kariérního postupu se ocitla hned v zákrytu za 

stabilitou, jelikoţ v stabilním a jistém zaměstnání, kde jsou zaměstnanci navíc poměrně dobře 

placeni, by rád pracoval kaţdý. Moţnost získat v takovém zaměstnaní ještě kariérní postup, je 

z pohledu zaměstnanců podstatným bonusem.  

Pochvala a pocit uznání se v absolutní četnosti nejčastěji objevily na druhém místě  

(15 respondentů – 35%), ovšem zbylí respondenti uvedli tento motivační nástroj aţ na jedny 

z posledních míst. Vyplývá z toho tedy, jak uţ jsem uvedl, ţe kaţdý zaměstnanec je jiný a 

jednotlivé motivační nástroje mají na jedince různý vliv. Je důleţité si uvědomit, ţe pochvala 

a pocit uznání pro společnost není nijak nákladné a tedy vyuţívání tohoto motivačního 

nástroje, můţe vést ke spokojenosti velkého mnoţství zaměstnanců a v konečé míře 

motivovaný zaměstnanec odvede lepší pracovní výkon. 

Odpovědi týkající se zaměstnaneckých benefitů, opět jen potvrdily, ţe pro respondenty tento 

nástroj z pohledu motivace není podstatný. Můţe to být způsobeno přístupem zaměstnanců 

k benefitům, ţe je po určité době berou jako samozřejmost nebo tím, ţe zaměstnanecké 

benefity nabízené společností EJ nejsou pro danou sortu zaměstnanců dobře zvoleny. Celých 

30 respondentů (bezmála 70%) uvedlo zaměstnanecké benefity na poslední tři místa dle 

důleţitosti. Ovšem pro několik respondentů (zhruba 20%) se benefity ocitly i na prvních třech 

příčkách. Jak jsem jiţ uvedl v teorii, preference jednotlivých zaměstnanců se liší a je obtiţné 

naleznout hromadné uspokojení zaměstnaneckých potřeb, co se benefitů týče. Proto se mnohé 

společnosti orientují na jiţ zmíněný cafeteria systém, který umoţňuje volit zaměstnancům 

ohodnocené balíčky benefitů a tak dosahují maximální motivace skrze zaměstnanecké 

benefity. 

Obdobně na tom skončil nástroj – získání zkušenosti pro lepší uplatnění v budoucnu. Otázkou 

je, zda zaměstnanci nevidí potenciál v těchto nástojích nebo jsou spokojeni s tím, jak jsou na 

tom v součastnosti. 

Poslední z motivačních nástrojů je bezkonfliktní prostředí na pracovišti. Jak se dalo očekávat, 

je to také velice důleţitý nastroj motivace, jelikoţ absence konfliktů, podporuje dobrou náladu 

a atmosféru a umoţňuje, tak zaměstnancům dosahovat lepších pracovních výsledků. Témeř 

100% respondentů uvedlo bezkonfliktní prostředí na jedné z prvních čtyř pozic. Z toho 

vyplývá, ţe respondenti mají zájem o ničím nenarušované pracoviště a také dobré vztahy na 

pracovišti. 
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Z tabulky 4.4 níţe je tedy jasné, ţe společnost EJ, by se měla zaměřit na motivační 

faktory – bezkonfliktní prostředí, moţnost kariérního postupu a mzdu. Pro zhruba polovinu 

zaměstnanů,  pak na pochvaly a pocit uznání s moţností kariérního postupu. 

Tabulka 4.4: Seřazení motivačních nástroj podle důleţitosti 

  Absolutní četnost jednotlivých pořadí 

Motivační nástroj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Bezkonfliktní prostředí 7 4 18 13 0 0 1 

Moţnost kariérního postupu 8 4 14 13 3 0 1 

Peníze (mzda) 12 7 10 7 1 2 4 

Jistota a stabilita v zaměstnání 10 6 7 4 5 5 6 

Zaměstnanecké benefity 3 6 1 3 9 12 9 

Získání zkušeností do budoucna 3 9 1 0 7 11 12 

Pochvala, pocit uznání 1 15 0 1 5 8 13 

Zdroj: vlastní zpracování 

V další části dotazníku se dostáváme k jiţ známým zaměstnaneckým benefitům. Otázka 15. 

se tázala respondentů, zda jsou obeznámeni se všemi zaměstnaneckými benefity, které jim 

zaměstnavatel nabízí. Z následujícího výsečového grafu 4.10 je patrné, ţe valná většina 

zaměstnanců (59 respondentů – 72.8%) zná nebo z velké části ví, jaké zaměstnanecké 

benefity jim jsou společností nabízeny. Zbylých 19 respondentů (23.5%) není tak dobře 

obeznámena s tím, jaké zaměstnanecké benefity mohou čerpat a nakonec 3 respondenti 

(3.7%), kteří nemají vůbec o benefitech povědomí. Z toho vyplývá, ţe téměř čtvrtina 

zaměstnanců si není zcela jistá benefity, které mohou od zaměstnavatele obdrţet. 

Doporučením je opět větší transparentnost. 

 

Graf 4.10: Znalost jednotlivých benefitů, zdroj: vlastní zpracování 
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Následující 16. otázka měla za úkol zjistit, zda by zaměstnanci vyuţívali systému cafeteria, 

který by jim dal moţnost volit si z ohodnocených bloků benefitů, dle jejich vlastních 

preferencí. Respondenti odpovídali ve škále - Určitě ano, Spíše ano, Rozhodně ne, Nemohu 

posoudit. Zvolil jsem zde odpověď „nemohu posoudit“ z důvodu, ţe někteří zaměstnanci se 

ještě nemuseli s takovýmto systémem setkat a nevěděli, tudíţ co od něj očekávat.  

Očekával jsem hodně podobný výsledek, jaký ukazuje následující sloupcový graf 4.11 celých 

70 respondentů (86.4%) by v případě moţnosti vyuţívalo tento systém benefitů. Jedním 

z důvodů bude, proč byli odpovědi do takové míry kladné, ţe zaměstnanci obecně rádi 

rozhodují o věcech, které se jich přímo týkají. Většina zaměstnanců se nechce jen slepě 

nechat vést. Dalším vysvětlením, můţe být fakt, ţe jim nevyhovuje dosavadní systém benefitů 

a rádi by sami vybíral benefity z určitých oblastí, které jsou jim blíţe v jejich osobních 

ţivotech. Jak je také patrné z grafu 11% respondentů, se uchýlilo k neutrální odpovědi. 

 

Graf 4.11: Vyuţití cafeteria systému, zdroj: vlastní zpracování 

Další 17. otázka byla otevřená otázka, zvolena tak, aby respondenti napsali, kterého 

z dosavadních benefitů, které jim zaměstnavatel nabízí, si cení nejvýše. Otázku jsem zvolil 

z důvodu, ţe kdyby se například měnil dosavadní systém benefitů, aby společnost věděla, u 

kterých benefitů bezpečně zůstat. Na tuto otázku se bohuţel nevyjádřilo 25 respondentů.  Ze 

zbylých 56 odpovědí se nejčastěji objevil zaměstnanecký benefit stravenky. Jako 

nejdůleţitější benefit stravenky označilo 32 respondentů, coţ je z těch kteří se vyjádřili 58%. 



45 

 

Jak uţ jsem uvedl, celková poskytnutá hodnota stravenky je 80 Kč za 1 odpracovanou směnu, 

zaměstnavatel přispívá na kaţdou hodnotou 44 Kč. Stravenky jsou obecně velice oblíbeným 

benefitem, velice často jsou poskytovány i u společností, které nemají firemní jídelnu, a tak 

poskytnutý benefit slouţí na nákup převáţně potravin do domácností. Z důvodu daňově 

uznatelné části jsou tak stravenky výhodným benefitem nejen pro zaměstnance, ale i pro 

samotnou společnost. 

Penzijní připojištění bylo druhým nejčastěji se objevujícím benefitem na tuto otázku. Penzijní 

připojištění zvolilo jako svou odpověď 13 respondentů (23.2%). Ostatní respondenti rozdělily 

své odpovědi mezi benefity - dovolená navíc, pruţná pracovní doba, dotovaná doprava. 

Ojediněle se zde objevily i přivýdělek při nad-normové výrobě a vzdělávaní-jazyky. 

Na předchozí otázku navazovala otázka číslo 18., která se dotazovala respondentů, jaký 

benefit by rádi přivítali v nabídce svého zaměstnavatele. Vybral jsem do dotazníku tuto 

otázku, aby zabezpečila, o jaký benefit mají zaměstnanci zájem v případě zavádění nového 

benefitu. Na tuto otázku neodpovědělo 19 dotázaných. Polovina ze zbylých 62 respondentů, 

tedy 31 respondentů by ráda uvítala benefit, který se týká masáţí a wellness. Spojil jsem 

odpovědi masáţe a wellness do jedné, jelikoţ dle mého názoru měli tito respondenti na mysli 

to samé. 

Dalších 15 dotázaných (25%) označili potřebný zaměstnanecký benefit jako rehabilitace. 

Tento benefit jsem nepřidal do skupiny masáţe a wellness, jelikoţ dle mého názoru se jiţ 

jedná o účelné zaměření se na nápravu zdraví, i kdyţ vychází z podobného konceptu jako jiţ 

zmíněné benefity.  

Dalších 7 (11.3%) odpovědí se týkalo permanentek na bazén nebo jiné podobné spolupráce 

se zařízením poskytujícím takové sluţby. Respondenti také 4x navrhli příspěvek na dopravu i 

z jiných míst neţ jen z Roţnova pod Radhoštěm. Zbylých 5 odpovídajících navrhlo benefit 

týkající se kultury (příspěvky na kulturní představení) a sportu. Následující výsečový graf 

4.12 ukazuje tyto návrhy. 
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Graf 4.12: Ţádané zaměstnanecké benefity, zdroj: vlastní zpracování 

Poslední blok tvrzení označený jako 19. otázka, měla za úkol zjistit, jak respondenti nahlíţí 

na svůj vztah k společnosti a k sobě navzájem. Následující tabulka 4.5 ukazuje jednotlivé 

odpovědi všech respondentů.  

První tvrzení se tázalo respondentů, jestli jsou hrdí na to, ţe jsou zaměstnanci společnosti EJ. 

Převáţná část respondentů 48 (60%) označili, ţe zcela nebo spíše souhlasí s daným tvrzením. 

Pouze 6 dotázaných odpovědělo, ţe rozhodně nejsou hrdí, ţe pracují v této společnosti. 

Následující tvrzení z pohledu benefitů nejdůleţitější, se tázalo, zda jsou respondenti spokojeni 

s nabízenými zaměstnaneckými benefity. Pouze 24 dotázaných (téměř 30%) je spíše 

spokojeno s nabízenými benefity. Zbylých 57 respondentů (70%) spíše nebo rozhodně 

nesouhlasí, ţe jsou spokojeni s nabízenými benefity. Myslím si, ţe toto tvrzení je klíčové a 

mělo by dojít k nějaké aspoň částečné změně v systému benefitů společnosti. 

Třetí tvrzení – vedoucí i kolegové mě respektují, se dočkalo pozitivních ohlasů. Celých 64 

respondentů (bezmála 80%) jsou zcela nebo spíše spokojeni s kolektivem spolupracovníků i 

nadřízených, coţ je velice dobře z pohledu motivovanosti a vzniků konfliktů na pracovišti. 

Tyto odpovědi potvrzují, ţe pracovníci jednotlivých směn a nadřízení spolu vycházejí na 

velice slibné úrovni. Jak uţ jsem výše uvedl, dobrý kolektiv a bezkonfliktní zázemí vede 

k lepším pracovním výkonům jednotlivých zaměstnanců. 
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Čtvrté tvrzení, se týkalo jistot a zázemí. Jak vyplývá z otázky 14. pro zaměstnance společnosti 

EJ, je motivační nástroj jistoty a zázemí velice důleţitý. Z tabulky 4.5 vyplývá, ţe většina 

zaměstnanců (51 dotázaných, 62%) je s tímto nástrojem ve společnosti spokojena. 

Z předchozího tvrzení je jasné, ţe dobrý kolektiv spolupracovníků, také napomáhá vybudovat 

zázemí pro jednotlivé zaměstnance. 

Poslední tvrzení, zda by zaměstnanci doporučili práci ve společnosti, získalo poměrně 

negativní odpovědi. Jak vidíme z tabulky 4.5, 32 (40%) dotázaných by doporučilo svým 

známým zaměstnání ve společnosti EJ, zatímco zbylých 49 (60%) by své známé do 

společnosti nepřivedlo. Nerozumím z jakého důvodu zhruba 15% respondentů, kteří uvedli, 

ţe jsou hrdí na své současné zaměstnání, by nedoporučili svým známým zde pracovat. 

Do tabulky 4.5 jsem zahrnul také hromadnou četnost, která má čistě jen informační charakter, 

z kterého můţeme vidět, ţe většina respondentů je spokojena se společností Erich Jaeger. 

Tabulka 4.5: Jednotlivá tvrzení týkající se společnosti 

  Absolutní četnosti 

Jednotlivá tvrzení 
Zcela 

souhlasím 

Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 

Rozhodně 

nesouhlasím 

Jsem hrdý, ţe pracuji ve společnosti EJ. 6 42 27 6 

Jsem spokojen s nabízenými benefity. 0 24 37 20 

Vedoucí i kolegové mě respektují. 17 47 15 2 

Je mi poskytována jistota a zázemí. 10 41 25 5 

Práci v EJ bych doporučil známým. 6 26 23 26 

Hromadná četnost 39 180 127 59 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5. Vlastní návrhy a doporučení 
 

Hlavním cílem celého dotazníku bylo zjistit, zda zaměstnanci upřednostňují zaměstnanecké 

benefity před ostatními motivačními nástroji. Dílčím cílem bylo naleznout potřebné informace 

k zdokonalení dosavadního motivačního systému a systému zaměstnaneckých benefitů 

fungujících ve společnosti. 

Základní zjištění plynoucí z dotazníkového šetření je ten, ţe zaměstnanci společnosti Erich 

Jaeger preferují peněţní pobídky před zaměstnaneckými benefity. Zaměstnanecké benefity 

jsou pro ně jedním ze slabších motivačních nástrojů.  

Data získaná z 12. otázky přímo potvrzují toto tvrzení 86,4% respondentů upřednostňuje 

peněţní pobídky před benefity. Tuto domněnku také potvrzuje 13. otázka, kde pouze 48% 

dotázaných uvádí, ţe benefity jsou pro ně důleţitým motivačním nástrojem. Nepřímo je 

moţné odpověď nalézt také v otázce 10. a 11. Kde zaměstnanci preferovali přechod ke 

konkurenci za peněţní pobídku v určité hodnotě, avšak kdyţ se měli rozhodovat o přechodu 

ke konkurenci při obdrţení zaměstnaneckých benefitů ve stejné hodnotě jako peněţní pobídky 

byl rozdíl respondentů jdoucí ke konkurenci o téměř 20% niţší. V otázce číslo 14. týkající se 

zaměstnaneckých benefitů, data opět jen potvrdily, ţe pro respondenty tento nástroj z pohledu 

motivace není podstatný. Jen zhruba 20%  respondetů označilo benefity jako silný motivační 

faktor. Odpovědi z otázky 19. jasně poukázaly na to, ţe respondenti (70%) nejsou spokojeni 

s nabízenými zaměstnaneckými benefity. Můţe to být způsobeno přístupem zaměstnanců 

k benefitům, ţe je po určité době berou jako samozřejmost nebo tím, ţe zaměstnanecké 

benefity nabízené společností EJ nejsou pro danou sortu zaměstnanců dobře zvoleny.  

Z těchto výsledků bych společnosti Erich Jaeger doporučil částečně nebo zásadně změnit 

systém motivace a benefitů. Myslím si, ţe je zásadní dát prostor zaměstnancům, aby alespoň 

částečně volili o jaké benefity mají zájem a mohli tak ovlivňovat tyto rozhodnutí dle svých 

vlastních preferencí. Jelikoţ z otázek číslo 2 a 4 vyplývá, ţe většina zaměstnanců pracuje ve 

společnosti jiţ několik let a mají tedy přehled i potřebné zkušenosti v pracovním procesu. Na 

základě 6., 8. a 9. otázky víme, ţe většina zaměstnanců je spokojená s pracovním kolektivem 

i s prostředím a spoluprací s nadřízenýma a dát jim moţnost o sobě vědomě rozhodovat zvýši 

a prohloubí jejich motivovanost. 
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Další alternativou jak tuto situaci vylepšit a dát zaměstnancům to po čem touţí je zavedení 

cafeteria systému. Bohuţel nemám potřebné znalosti a informace týkající se nákladů při 

zavedení cafeteri systému. Doporučoval bych tedy zhodnotit jaké náklady jsou vynaloţeny na 

dosavadní systém zaměstnaneckých benefitů a porovnat například s nabídkou externí firem, 

které tyto cafeteria systémy nabízejí. Nebo se pokusit odhadnout náklady vytvoření vlastního 

cafeteria systému a ty opět porovnat s dosavadními vynaloţenými prostředky. Toto 

doporučení také zakládám na získaných datech z 16. otázky, kde 86,4% dotazaných bylo pro 

zavedení a vyuţívání cafeteria systému, kdyby měli tuto moţnost. 

Doporučil bych táké zváţit, přetransformování některých zaměstnaneckých benefitů, které 

nejsou hromadně vyuţívány na peněţní pobídky ve stejné hodnotě, které podle získaných 

výsledků mají na zaměstnance společnosti Erich Jaeger větší vliv, co se motivace týče. 

Otázka 6. se týkala spokojenosti se mzdou, je zcela běţné v podnikové praxi, ţe většina 

zaměstnanců (75%) není nikdy spokojena se mzdou, kterou obdrţí za vykonanou práci. 

Myslím si, ţe pro dělníky to platí dvojnásob. Vyuţitím těchto přetransformovaných peněţních 

pobídek by bylo moţné zvýšit spokojenost zaměstnanců a tak i jejich motivaci za zhruba 

stejné prostředky, které jsou vkládány do zaměstnaneckých benefitů. 

Na základě 17. otázky, kde měli respondenti vypsat, kterých benefitů si nejvíce váţí 

(stravenek 58% dotazovaných). Bych navrhnul malé navýšení hodnoty stravenek, tak aby o 

tom měli zaměstnanci moţnost rozhodnou a moţné navýšení by bylo z jejich vlastní volby. 

Stravné bylo vyhláškou č.328/2014 Sb navýšeno Ministerstvem práce a sociálních věcí na 

82 Kč. Maximální daňove uznatelný příspěvek je tedy 57,40 Kč a odpovídá při 55% 

příspěvku 104,36 Kč. Nepatrné navýšení hodnoty stravenek (například na 90 Kč či více) by i 

spolu s nárustem hodnoty, kterou si hradí zaměstnanci ve stejném poměru vedlo jen k malému 

navýšení na nákladech solečnosti, ale výsledný motivační efekt by mohl být mnohem větší. 

Převáţně pak pokud budou zaměstnanci vnímat tuto změnu, ţe si ji sami zařídili a nebudou 

tak moţná brát tento motivační benefit jako samozřejmost. 

S ohledem na otázku 18., kde respondenti uváděli o jaké benefity by měli zájem. Převáţně o 

masáţe a wellness, rehabilitace a pernamentky na bazén (86% respondentů). Bych 

společnosti doporučil pokusit se navázat kontakt s některou ze společností, které tyto sluţby 

nabízejí. Dle mého názoru při dostatečném odběru externích sluţeb, by se daly domluvit 

hromadné slevy, nebo slevy fungující na bázích stránek „slevomat“, kde se jedná o takovou 
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úsporu, o kterou je schopný dodavatel sníţit jednotlivou cenu pří záruce určitého odběru. Pak 

uţ záleţí na společnosti, do jaké míry bude ještě tyto ceny sníţovat vlastním příspěvkem. Co 

se pernamentek na bazén týče, myslím ţe by nebyl problém domluvit se s vedením Krytého 

bazénu v Kopřivnici (nedaleko lokality průmyslové zóny), která jiţ sluţby s pernamentkami 

nabízí některým společnostem delší dobu. Moţnost by byla také vysmlouvat vhodné 

podmínky se společností Therápon 98, a. s., která má pod sebou rekonstruovanou polikliniku 

s bazénem opět ve městě Kopřivnice. 

S ohledem na výsledky otázek 7. a 15., které se týkaly sloţek mzdy a znalosti všech 

zaměstnaneckých benefitů, i přes to, ţe většina zaměstnanců znala tyto sloţky a benefity, 

bych doporučil pro ty méně znalé respondenty (10% mzda, 20% benefity), zvýšit 

transparentnost těchto údajů. Myslím si, ţe bohatě postačí část nástěnky, kde bude 

jednoduchý přístup k informacím týkajících se sloţek mzdy a jednotlivých benefitů, které 

zaměstnavatel poskytuje. 
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6. Závěr 

Pro kaţdou společnost je klíčové, stavět své úspěchy na motivovaných zaměstnancích, skrze 

které společnosti dosahují svých dlouhodobých i krátkodobých cílů. Se správně nastaveným 

systémem řízení lidských zdrojů se zaměstnanci stávají součástí společnosti, kde se sami snaţí 

o zlepšení a podporu či maximální pracovní výkon. Na zaměstnance působí velké mnoţství 

motivačních faktorů, které mají na jednotlivé pracovníky rozdílné dopady, dle jejich vlastního 

nastavení a postoje k příslušnému zaměstnání. Důleţitá je, také otázka zaměstnaneckých 

benefitů, které zaměstnavatel vyuţívá k motivaci a udrţení si zaměstnanců či odlišení se od 

konkurence. Nabízí jim skrze benefity přidanou hodnotu – něco navíc. 

Úkolem mé bakalářské práce bylo zpracovat různé pohledy či přístupy k motivaci 

zaměstnanců z odborné literatury a nastínit tak fungující přístupy k rozdílnému chování 

zaměstnanců. Popsat na jakých pravidlech a zákonech pracuje systém řízení lidských zdrojů. 

Zaměřit se také na přínos, který je moţné získat z dobře fungujícího systému 

zaměstnaneckých benefitů. 

Cílem bakalářské práce bylo objasnit, zda zaměstnanci upřednostňují zaměstnanecké benefity 

před ostatními motivačními nástroji. Dílčím cílem je naleznout potřebné informace 

k zdokonalení dosavadního motivačního systému a systému zaměstnaneckých benefitů 

fungujících v dané společnosti. Zkoumanou společností byla společnost Erich Jaeger, s.r.o. ve 

které jsem se snaţil nalézt odpovědi na otázky týkající se motivace, zaměstnaneckého 

prostředí a zaměstnaneckých benefitů. 

Ze samotného výzkumu vyplynulo, ţe zaměstnanci zkoumané společnosti upřednostňují 

peněţní pobídky před benefity. Rádi by alespoň částečně změnili současný systém benefitů ve 

společnosti a stali se součástí při tvoření takového systému. Dotazníkové šetření umoţnilo 

vytvořit několik návrhů a doporučení pro společnost, které by mohly zvýšit motivaci a 

spokojenost zaměstnanců. Získat maximální vliv motivace skrze zaměstnanecké benefity a 

zlepšit tak celkovou situaci společnosti na trhu. 
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Příloha číslo 1: Model Harvardského systému řízení lidských zdrojů 

 

Zdroj: Zdroj: Armostrong. Řízení lidských zdrojů 
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Příloha číslo 2:  Dotazník vyuţitý při šetření  

Benefity jako motivace pro zaměstnance ve společnosti 

Jmenuji se Petr Ţingor a jsem studentem Vysoké školy Báňské v Ostravě a byl bych velice 

vděčný za vyplnění tohoto dotazníku, který mi poslouţí k získání informací k praktické části 

mé bakalářské práce. Má práce se týká motivace a benefitů zaměstnanců. Celý dotazník je 

anonymní. Děkuji za váš čas. 

(U následujících otázek uveďte svou odpověď KŘÍŢKEM do zvoleného čtverce.) 

1. Vaše pohlaví:    Muţ       Ţena 

2. Věk:  18-25  26-33  34-41  42-50  51-57  58+  

 

3. Dosaţené vzdělání:     VŠ  VOŠ    SŠ  vyučení 

 

4. Kolik let jiţ pracujete ve společnosti Erich Jaeger? 

    < 1    1 – 3   4 – 6   6 a více 

 

5. V jaké oblasti pracujete?   přímí  nepřímí administrativa 

(dělníci přímí, nepřímí nebo 

administrativa) 

U následujících otázek ZAKROUŢKUJTE postoj k danému tvrzení.  Pouţijte škálu od 

1 do 4, kde 1 = zcela souhlasím, 2 = spíše souhlasím, 3 = spíše nesouhlasím, 4 = rozhodně 

nesouhlasím.) 

6. Jsem spokojen se mzdou, kterou dostávám za odvedenou práci. 1 2 3 4 

7. Jsem obeznámen, z kterých složek se má mzda skládá. 1 2 3 4 

8. Jsem spokojen s kolektivem spolupracovníků. 1 2 3 4 

9. Kritika ze strany nadřízených je vždy objektivní (příhodná). 1 2 3 4 

10. Přijal bych zaměstnání u konkurence, kdybych dostal mzdu o 

2 000 Kč větší. 
1 2 3 4 

11. Přijal bych zaměstnání u konkurence, kdybych dostal stejnou mzdu, ale 

lepší nabídku zaměstnaneckých benefitů. (stravenky pojištění, dopravné, 

cafeteria systém…). V hodnotě 2000 Kč. 

1 2 3 4 

12. Zaměstnanecké benefity mě motivují více než peněžní pobídka. 1 2 3 4 

13. Zaměstnanecké benefity jsou pro mě důležitým motivačním faktorem. 1 2 3 4 
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Na tuto otázku odpovídáte jen v případě, ţe u otázky číslo 6 byla vaše odpověď 4  

(zcela nesouhlasím) 

6.1 - Napište, o kolik si myslíte, ţe by vaše mzda měla být větší: …………………………… 

Na tuto otázku odpovídáte jen v případě, ţe u otázky číslo 9 byla vaše odpověď 4  

(zcela nesouhlasím) 

9.1 – Uveďte, jak dochází k pochybení nadřízených (nadrţování, přehlíţení, pokárání; 

opakovaně či nikoliv atd.):  

…………………………………………………………………………………………………... 

14. K jednotlivým motivačním nástrojům, přiřaďte čísla od 1 do 7 podle toho, jak jsou pro 

Vás důleţité. (1 = nejdůležitější, 7 = nejméně důležité – každé číslo použijte jen jednou) 

1. Bezkonfliktní prostředí  

2. Moţnost kariérního postupu  

3. Peníze (mzda)  

4. Jistota a stabilita v zaměstnání  

5. Zaměstnanecké benefity  

6. Získání zkušeností pro lepší uplatnění v budoucnu  

 7. Pochvala, pocit uznání  

 

15. Mám přehled o všech zaměstnaneckých benefitech, které zaměstnavatel nabízí. 

 

  Zcela souhlasím    Spíše souhlasím   

 

 Spíše nesouhlasím    Rozhodně nesouhlasím 

 

16. Vyuţíval bych cafeteria systému (systém, kde si kaţdý zaměstnanec vybírá z určitých 

ohodnocených bloků benefitů, podle vlastních zájmů; např. cestování, kultura, sport, zdraví, 

zábava atd.) 

 

  Určitě ano     Spíše ano 

 

  Rozhodně ne     Nemohu posoudit 

 

17. Uveďte z vašeho pohledu nejdůleţitější benefit, který je Vám zaměstnavatelem nabízen. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

18.  Uveďte z vašeho pohledu benefit, který byste uvítali v nabídce zaměstnavatele (nyní ho 

zaměstnavatel nenabízí). 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
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(U následujících otázek ZAKROUŢKUJTE postoj k danému tvrzení. 

Pouţijte škálu od 1 do 4, kde 1 = zcela souhlasím, 4 = rozhodně nesouhlasím.)  

 

19. 

Jsem hrdý na to, ţe pracuji v společnosti Erich Jaeger. 1 2 3 4 

Jsem spokojen s benefity, které mi zaměstnavatel nabízí. 1 2 3 4 

Vedoucí i kolegové mě respektují. 1 2 3 4 

Zaměstnavatel mi poskytuje jistotu a zázemí. 1 2 3 4 

Práci ve společnosti Erich Jaeger bych doporučil svým známým. 1 2 3 4 

  


