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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou motivace zaměstnanců ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s., především nemzdovou motivací – poskytováním zaměstnaneckých 

benefitů. Na začátku práce je představena vybraná společnost. Dále je práce rozdělena na 

teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy motivace 

k práci, její význam, některé teorie pracovních motivací a motivační proces. Následně též 

význam, členění, způsoby poskytování, efektivita a rizika zaměstnaneckých benefitů. 

Praktická část je zaměřena na analýzu současného systému motivace ve společnosti 

a průzkum spokojenosti zaměstnanců s tímto systémem, provedený pomocí dotazníkového 

šetření. Tato část je zakončena reálnými návrhy úprav.  
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motivace k práci; zaměstnanecké benefity; dotazníkové šetření  

 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with problems of employee motivation in the company ArcelorMittal 

Ostrava a.s., especially non-wage motivation by granting employee benefits. The thesis begins 

with the presentation of the company. Further, the thesis continues with both theoretical, and 

practical chapters. There is a definition of basic concepts of work motivation, its significance, 

several theories of motivation and a process of motivation described in the theoretic chapter. 

In the theoretical part of the thesis we can find also the importance, structure, ways of 

providing, effectiveness and risks of employee benefits. The practical part is focused on the 

analysis of the current system of motivation in the company. The survey of employee 

satisfaction with the current motivation system made by questionnaire investigation takes part 

in the practical chapter. The conclusion includes the suggestion of several improvements of 

the current motivation system in the company. 
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1 ÚVOD 

Lidé jsou již od narození vedeni k práci. Od ranného věku je jim vštěpováno, že bez 

práce, která přináší náležitou odměnu v podobě mzdy, není možná existence v naší 

společnosti. A jelikož nikdo nedokáže zcela oddělit pracovní a soukromý život, snaží se lidé 

tedy získat takovou práci, která jim je co nejvíce blízká fyzickou i psychickou zátěží. 

V dnešní době si lidé bohužel mnohdy svou práci vybírat podle svých představ 

nemohou. O tom vypovídá míra nezaměstnanosti a počet uchazečů na jedno pracovní místo, 

a proto jsou lidé rádi téměř za každou pracovní příležitost, která se jim naskytne. Velké 

procento zaměstnaných lidí nevykonává práci, kterou by si představovali. Výběr pracovního 

místa bývá z jejich strany ovlivněn mnoha faktory, např. výší mzdy, pracovními 

podmínkami nebo poskytovanými zaměstnaneckými benefity. Z tohoto důvodu se 

zaměstnavatelé čím dál častěji těmito faktory zabývají.  

 

 

 Hlavním cílem práce je zhodnotit současný systém motivace zaměstnanců ve vybrané 

společnosti, zejména z hlediska poskytovaných zaměstnaneckých benefitů. Na základě 

písemného dotazníkového šetření a jeho vyhodnocení posoudit preferenční požadavky 

zaměstnanců a navrhnout vhodné a reálné úpravy, které povedou ke zvýšení motivace 

zaměstnanců.  

 

 Práce je členěna do 8 hlavních kapitol. V první kapitole je uvedený její stručný přehled. 

Druhá kapitola se zabývá ekonomicko – technickou charakteristikou společnosti. 

Následující dvě části obsahují teoretické poznatky z oblasti motivace k práci 

a zaměstnaneckých benefitů. Další část je věnována analýze současného systému motivace 

zaměstnanců ve společnosti. Šestá kapitola popisuje získané informace z dotazníkového 

šetření. Obsahem sedmé části jsou reálné návrhy a vhodná doporučení ke zlepšení 

stávajícího systému motivace zaměstnanců ve společnosti. V závěru práce je uvedeno její 

shrnutí. 
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2 Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je největším hutním komplexem v České 

republice a patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. [18]  

 

2. 1 Základní informace  

Ročně vyrobí společnost až 2 miliony tun oceli. Vyváží své výrobky i mimo tuzemský 

trh a to do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a.s. patří mezi největší 

zaměstnavatele v kraji. Společně s dceřinými společnostmi zaměstnává přes 7 500 

pracovníků, jejich průměrná mzda v roce 2013 činila 34 352 Kč. Společnost vyrábí železo 

a ocel v souladu s ekologickou legislativou. Již v současnosti splňuje emisní limity EU, 

které vstoupí v platnost až v roce 2016. Jediným, 100 % akcionářem společnosti je 

ArcelorMittal Holdings A. G. [20] 

  

2. 2  Historie  

V roce 1942 se začala psát historie v současnosti největší hutní společnosti České 

republiky, tehdy s názvem Vítkovické železárny. Z důvodu umístění ve městě a tedy 

nedostatku místa započala výstavba jižního závodu v Kunčicích. [18] 

 

V letech 1947 – 1948 bylo přijato rozhodnutí o výstavbě hutního kombinátu, tehdy ale 

ještě jako součást Vítkovických železáren. [18] 

 

V prosinci roku 1951 došlo k osamostatnění a vznikl tak národní podnik s názvem Nová 

Huť Klementa Gottwalda (NHKG). [18] 

 

První etapa existence podniku probíhala v letech 1951 – 1958. Celý kombinát tvořilo pět 

koksárenských baterií, dvě vysoké pece včetně licího stroje, pět hlubinných pecí a čtyři 

siemens-martinské pece, válcovna trub, blokovna, slévárna šedé litiny a část elektrárny 

včetně vodohospodářství. [18] 

 

V letech 1958 – 1961 se rozšiřovaly kapacity pro výrobu základních surovin, jako jsou 

koks, surové železo a ocel a vystavěly se provozy s následným zpracováním těchto 

produktů. V tomto období byla také zprovozněna válcovací trať a linka na výrobu osobních, 
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nákladních a traktorových kol. Navýšil se počet koksárenských baterií o čtyři, přibyly dvě 

vysoké pece a pět sklopných pecí pro výrobu oceli. Byla postavena také nová blokovna, 

kontidrátová trať, pásové tratě P-250 a P-800, kyslíkárna, zařízení na výrobu trubek a jiné. 

[18] 

 

V letech 1967 – 1985 se modernizovaly martinské pece na pece tandemové. Další větší 

investicí těchto let byla výstavba centrální kyslíkárny, velkokapacitní koksárenské baterie 

a středojemné válcovny v jižní části závodu. [18] 

 

Roku 1989 došlo ke změně názvu, z NHKG se stal státní podnik s názvem Nová Huť. 

S touto změnou souvisí i další technologické události, např. přechod od odlévání oceli do 

ingotů k plynulému odlévání oceli. [18] 

  

V letech 1993 – 1999 byla postupně připojována zařízení pro plynulé odlévání. První 

v prosinci roku 1993, druhé v roce 1997 a třetí v srpnu 1999. Tato změna poskytla větší 

výtěžnost oceli a v podstatě nižší energetickou náročnost. Další významnou událostí byla 

výstavba válcovny na výrobu širokého, za tepla válcovaného pásu, která nahradila dvě 

zastaralé tratě a jejíž komplex je označován jako pásová minihuť. [18] 

 

Koncem ledna roku 2003 nastal zlom. Lakshmi Mittal, jehož strategie je založena 

především na restrukturalizaci a modernizaci upadajících oceláren, koupil v rámci 

privatizace Novou Huť a vznikla ISPAT Nová Huť, a.s. [18] 

 

Koncem roku 2004 opět došlo ke změně názvu společnosti, tentokrát na Mittal Steel 

Ostrava, a.s. V rámci privatizace se z některých provozů a závodů staly dceřiné nebo 

přidružené podniky, například Nová Huť Zábřeh, a.s., Vysoké pece Ostrava, a.s. nebo JÄKL 

Karviná, a.s. [18] 

 

V roce 2006 byla nejdiskutovanějším tématem ocelářského světa snaha Lakshmiho 

Mittala o převzetí světové dvojky Arceloru. Koncem června tohoto roku oznámila rada 

Arceloru sloučení s Mittal Steel a vznikl tak světový gigant. Došlo také ke změně názvu 

ostravské společnosti na současný ArcelorMittal Ostrava a.s. [18] 
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V roce 2007 došlo opět k organizačnímu připojení některých vydělených společností 

z roku 2004 k mateřské společnosti. [18] 

 

2. 3  Produkty 

Společnost se zabývá především výrobou a zpracováním surového železa a oceli a hutní 

druhovýrobou. Hutní výroba produkuje z největší části dlouhé a ploché válcované výrobky 

a u strojírenské výroby tvoří největší podíl výroby důlní výztuže a silniční svodidla. 

Obslužné činnosti a servis je obstaráván převážně vlastními obslužnými závody. [18] 

Roční výrobní kapacita huti ArcelorMittal Ostrava a.s. představuje až 3 miliony tun 

oceli ročně, ale v posledních letech se skutečná výroba ustálila na úrovni 2 milionů tun za 

rok [20]. Své výrobky huť dodává do strojírenství, stavebnictví, hutní druhovýroby, 

těžebního průmyslu (ocelové důlní výztuže), dopravní infrastruktury nebo energetiky. Mezi 

její základní výrobky patří [18]: 

• ploché výrobky (např.: bagry, buldozery, manipulátory, produktovody, ocelové 

konstrukce, tenkostěnné profily, výpalky), 

• dlouhé výrobky (např.: stožáry elektrických rozvodů, zábradlí, díly pro schodiště, 

výroba armovacích sítí a armatur pro výztuž do betonu, výroba taženého drátu), 

• speciální výrobky (např.: litinové odlitky, důlní výztuže, železniční dvojkolí, silniční 

svodidla, drobné kolejivo), 

• trubky (např.: bezešvé trubky, spirálně svařované), 

• tekuté železo dodávané do VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

 

2. 4  Zaměstnanci  

Společnost považuje své zaměstnance za nejcennější kapitál, který se podílí nejen na 

budování dobrého jména ArcelorMittal v regionu, ale i na hospodářských výsledcích. 

Investuje proto nemalé finanční prostředky do jejich vzdělávání, zvyšování bezpečnosti 

a také zajišťování příznivé atmosféry na pracovišti. Výše těchto prostředků se každoročně 

pohybuje v řádech desítek milionů korun. [20]  

 Zaměstnancům je k dispozici kariérní poradna a moderní systém hodnocení jejich 

výkonu navázaný na odměňování. Společnost nabízí také řadu různých vzdělávacích 

a rozvojových programů, firemní univerzitu a speciální akademie [18]: 

• Talent program je komplexní rozvojový pětiúrovňový program pro talenty, včetně 

programu pro talentované manuální zaměstnance. 
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• Trainee Pool je program určený především pro absolventy SŠ a VŠ, kteří mají 

zájem o kariérní růst. Jedná se o roční rozvojový program, během kterého se 

absolventi mohou seznámit s různými pracovišti i mimo rámec ArcelorMittal 

Ostrava a.s. a získat bohaté pracovní zkušenosti. Cílem tohoto programu je umožnit 

absolventům globální pohled na společnost a pomoci jim najít optimální zařazení 

pro budou kariéru ve společnosti. 

• Steel Akademie je projektem na kterém ArcelorMittal Ostrava a.s. spolupracuje 

s VŠB - TUO. Projekt obsahuje profesně úzce zaměřené přednášky a workshopy 

z oblasti hutnictví, které nabízí svým zaměstnancům, ale také pedagogům odborných 

škol v regionu.  

 

Zaměstnanci vždy jednají v souladu s platnou legislativou i s firemním kodexem. Kodex 

společnosti přesně popisuje jak nakládat s osobními či důvěrnými informacemi, co je 

vnímáno jako střet zájmu nebo jaká jsou ve společnosti pravidla chování. Svým kodexem se 

společnost mimo jiné zavazuje [18]: 

• zajistit všem pracovní prostředí bez jakékoli formy sexuálního či jiného obtěžování, 

• jednat s každým zacházet čestně a důstojně, 

• netolerovat žádnou diskriminaci podle rasy, barvy pleti, pohlaví, věku, náboženství, 

etnického či národnostního původu, postižení či jiných nezákonných důvodů, 

• poskytnout všem rovné příležitosti, 

• rozlišovat mezi zaměstnanci pouze na základě jejich schopností či kvalifikace.  

 

2. 5  Ekonomické výsledky  

Společnost vytvořila v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 zisk před 

zdaněním ve výši 2 109 mil. Kč. Celkovým výsledkem hospodaření za účetní období je zisk 

ve výši 1 728 mil. Kč. [19] 

 

Ve sledovaném účetním období byl vytvořen finanční hospodářský výsledek v podobě 

zisku ve výši 2 304 mil. Kč a provozní hospodářský výsledek v podobě ztráty ve výši 

195 mil. Kč. [19] 

 

Celkové tržby společnosti za prodej vlastních výrobků a služeb za sledované období 

byly 29 253 mil. Kč. Přidaná hodnota činila 3 493 mil. Kč. [19] 
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Společnost k 31. prosinci 2013 vykazovala celková aktiva ve výši 56 841 mil. Kč. 

Hodnota stálých aktiv činila 29 665 mil. Kč, z toho dlouhodobý finanční majetek tvořil 

18 861 mil. Kč a dlouhodobý hmotný majetek 10 316 mil. Kč. Hodnota vlastního kapitálu 

byla 47 385 mil. Kč. [19] 

 

K 31. prosinci 2013 společnost nezaznamenávala žádné bankovní úvěry. [19] 

 

Společnost ve sledovaném období vyrobila 1 241 698 tun dlouhých výrobků 

a 460 001 tun výrobků plochých. Objem výroby mokrého koksu tvořil 1 145 011 tun, 

výroba surového železa činila 1 971 062 tun a tekuté oceli 1 917 577 tun. [19] 
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3  Motivace k práci 

Všechny organizace se zajímají o to, co by se mělo udělat pro dosažení trvale vysoké 

úrovně výkonu pracovníků. Znamená to věnovat zvýšenou pozornost nejvhodnějším 

způsobům motivování pracovníků pomocí nástrojů, jako jsou různé odměny, vedení lidí, 

práce, kterou vykonávají, a podmínek v organizaci, za nichž svou práci vykonávají. Cílem 

je vytvářet a rozvíjet motivační procesy a pracovní prostředí, které napomohou tomu, aby 

pracovníci dosahovali výsledků odpovídajících očekávání managementu organizace. [2] 

 

3. 1  Základní pojmy 

Termín motivace pochází z latinského slova pro pohyb (movere). Motiv je důvod pro 

vykonání nějaké činnosti. Motivace je síla, směr chování a faktory, které ovlivňují lidi, aby 

se chovali určitým způsobem. Lidé jsou motivováni, pokud očekávají, že jejich činnost je 

může dovést k dosažení daného cíle a zajistit určitou odměnu – takovou, která uspokojí 

jejich potřeby a přání. Pojem motivace může vyjadřovat různé cíle pro různé osoby, a to 

takové, díky kterým si jednotlivci vybírají své cíle a způsoby, kterými se snaží změnit své 

chování. [2], [4], [7] 

 

Motivace má tyto tři složky [4]: 

• směr – co se člověk snaží dělat, 

• úsilí – s jakou pílí se o to snaží, 

• vytrvalost – jak dlouho se o to snaží bez přestání.   

 

Správně motivovaní lidé se rozhodnou vyvinout úsilí. Takoví lidé mohou být vnitřně 

motivováni, a pokud to znamená, že jdou správným směrem, aby dosáhli toho, čeho chtějí 

dosáhnout, pak je to ta nejlepší forma motivace. Další formou motivace může být samotná 

práce, kvalita vedení, různé formy uznání a odměny, a to vše je postaveno na vlastní 

motivaci a vůli pomáhat lidem, aby co nejlépe využívali svých schopností a správně 

fungovali. [4] 

 

Existují 2 typy motivace [2]: 

• vnitřní motivace, 

• vnější motivace. 
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• Vnitřní motivace 

K vnitřní motivaci dochází, když jedinci mají pocit, že jejich práce je důležitá, zajímavá 

a plná výzev a že jim poskytuje přiměřenou míru autonomie (svoboda jednání), příležitosti 

k dosažení cílů a zlepšení, a svým rozsahem dovoluje využívat a rozvíjet jejich schopnosti 

a dovednosti. [4], [10] 

 

• Vnější motivace 

Vnější motivace nastává, když se věci dělají za lidi nebo pro lidi, aby byli motivováni. 

Patří mezi ně odměny, jako např. bonusy, zvýšení platu, chvála nebo povýšení, ale také 

tresty, jako např. disciplinární řízení, odepření platu nebo kritika. [2], [10] 

 

Vnější motivátory mohou mít bezprostřední a silný účinek, ale nemusí nutně působit 

dlouhodobě. Vnitřní motivátory, které jsou spojeny s kvalitou pracovního života, mohou 

pravděpodobně mít hlubší a dlouhodobější účinek, protože jsou součástí jedince, a nikoliv 

vnucené mu zvnějšku. [2] 

 

3. 2  Teorie pracovních motivací 

Existuje mnoho teorií, které motivaci analyzují a snaží se dát managementu nástroje 

k úspěšné motivaci pracovníků. Nejpoužívanější teorie jsou uvedeny v tabulce 1 [1].   

 

Tab. 1  Přehled teorií motivace k práci [2], [10] 

Skupina Název teorie Autor Rok 

Teorie instrumentality Teorie instrumentality Taylor  1911 

Teorie zaměřené na obsah 

Teorie potřeb Maslow  1954 

Dvoufaktorový model Herzberg  1957 

Teorie ERG Alderfer 1972 

Teorie zaměřené na proces 

Expektační teorie Vroom  1964 

Teorie spravedlnosti Adams  1965 

Teorie cíle Latham, Locke 1979 
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3. 2. 1 Teorie instrumentalisty 

„Instrumentalita je přesvědčení, že pokud uděláme jednu věc, povede to k jiné věci.“ 

V extrému teorie instrumentality tvrdí, že lidé pracují jen pro peníze. [7], [10] 

Teorie předpokládá, že lidé budou motivováni k práci, pokud odměny a tresty budou 

přímo provázány s jejich výkony, takže odměny jsou závislé na skutečných výkonech. Je 

založena na principu upevňování přesvědčení člověka ovlivněném Skinnerovou koncepcí 

podmiňování – teorií, že lidé mohou být „zpracováni“ nebo „podmíněni“ k jednání určitým 

způsobem, pokud jsou za žádané chování odměňováni. Také se nazývá zákon příčiny 

a účinku. [2] 

Teorie staví na systému kontroly a bohužel nerespektuje množství dalších lidských 

potřeb. Také si neuvědomuje, že formální systém kontroly a řízení může být ovlivněn 

neformálními vztahy mezi pracovníky. [7] 

 

3. 2. 2 Teorie zaměřené na obsah (potřeby) 

Tyto teorie se zaměřují na obsah motivace, který tvoří potřeby. Jsou přesvědčeny, že 

neuspokojená potřeba vytváří stav nerovnováhy a napětí. K opětovnému uvedení do 

rovnováhy je třeba rozpoznat cíl, který uspokojí tuto potřebu, a zvolit takový způsob 

chování, který povede k dosažení daného cíle. Neuspokojenými potřebami je tak 

motivováno každé chování. [1], [10] 

Všechny potřeby nejsou pro danou osobu vždy stejně důležité – některé mohou 

vyvolávat mnohem silnější úsilí vedoucí k dosažení určitého cíle než jiné. Důležitá je také 

závislost na prostředí, z něhož jedinec vyšel, na jeho dosavadním životě a výchově, ale i na 

jeho současné situaci. Mezi potřebami a cíli neexistuje jednoduchý vztah, protože jednu 

a tutéž potřebu je možné uspokojit mnoha různými cíli. Čím déle daná potřeba trvá a čím je 

silnější, tím se okruh možných cílů více rozšiřuje. Zároveň ale může i jeden cíl uspokojit 

více potřeb – např. nový automobil poskytuje nejen možnost přepravy, ale i příležitost, jak 

udělat dojem na své okolí. [7] 

Mezi teorie zaměřené na obsah patří [10]: 

• Maslowova teorie potřeb, 

• Herzbergův dvoufaktorový model, 

• teorie ERG. 
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• Maslowova teorie potřeb 

Základem lidské aktivity je uspokojování potřeb, proto Maslow vytvořil hierarchii 

lidských potřeb. Hierarchií se rozumí uspořádání pěti základních kategorií potřeb od 

nejnižších k nejvyšším (viz Obr. 1).  

Uspořádání potřeb podle Maslowa je následující [5], [9], [11]: 

• fyziologické potřeby – potřeba potravy, vody, vzduchu, spánku, odpočinku a další, 

• potřeba bezpečí a jistoty – potřeba ochrany, pomoci, péče, 

• společenské potřeby – potřeba přátelství, lásky, 

• potřeba uznání a ocenění – potřeba uznání, sebeúcta, respekt, 

• potřeba seberealizace – realizace potenciálu jedince. 

 

Obr. 1  Hierarchie potřeb podle Maslowa [11] 

S uspokojením určité potřeby její význam klesá a přichází další potřeba, vyšší úroveň. 

Aby tedy člověk mohl dosáhnout určité potřeby (vyšší úrovně), musí nejdříve uspokojit 

všechny potřeby, které ji v hierarchii předcházejí.  

Všechny úrovně jsou pro člověka důležité, ale pro každého je míra naléhavosti různá 

a jejich motivační účinnost záleží na mnoha dalších faktorech [7]: 

• na vyspělosti člověka, jeho mentální a inteligenční úrovni, 

• na charakteru práce a její společenské prestiži, 

 

 Fyziologické potřeby 
 

Potřeba bezpečí a jistoty 

Společenské potřeby 

Potřeba uznání a ocenění 

Potřeba seberealizace 
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• na sociálním postavení jedince, 

• na celkové sociální a ekonomické úrovni společnosti.  

 

K dosažení uspokojení pracovníků v podniku je třeba využít jednotlivých úrovní 

Maslowovy hierarchie potřeb (viz Obr. 2).  

 

Obr. 2  Aplikace Maslowovy hierarchie na potřeby pracovníka [9] 

Podle této Maslowovy pyramidy podnik (manažer) zjistí, čím jsou jeho pracovníci 

motivováni, neboli na které úrovni hierarchie se nachází, a tím je správně motivuje. 

 

• Herzbergův dvoufaktorový model 

Herzbergova teorie dvou skupin motivace k práci je společně s Maslowovou teorií 

potřeb nejznámější teorií motivace k práci. Herzberg rozděluje faktory motivace na dvě 

skupiny s rozdílnou funkcí v procesu motivace a postavením (viz Tab. 2) [8]: 

• Hygienické faktory (dissatisfaktory) v podstatě charakterizují prostředí 

a především slouží k prevenci nespokojenosti se zaměstnáním, ovšem mají jenom 

malý vliv na pozitivní postoj k práci. Samy o sobě nepůsobí na motivaci 

zaměstnanců, podnik by je přesto neměl podceňovat. Pokud je totiž jejich stav 

v pracovním procesu negativní nebo dokonce není-li zajištěno jejich působení 

vůbec, dochází k nespokojenosti pracovníků. Tyto nedostatky mohou být do určité 

míry kompenzovány intenzivnějším působením motivátorů (dobré vztahy na 

Mzda jako prostředek uspokojení řady potřeb 

Jistota, informovanost, komunikace 

Vztahy na pracovišti 

Uznání a ocenění 

Práce samotná 
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pracovišti, vedení). Jsou-li hygienické faktory v dobrém stavu, nedochází k pracovní 

nespokojenosti zaměstnanců a nevstupují aktivně do procesu motivace, nemají však 

vliv přímého podnětu na aktivitu pracovníka. [7], [8], [17] 

• Motivátory (satisfaktory), které jsou považovány za činitele motivující jedince 

k vyššímu úsilí a také výkonu. Pokud motivátory působí, jsou podnětem k aktivitám 

a pracovnímu výkonu zaměstnance a představují nejúčinnější složku motivace 

k práci. Důležité pro motivátory jsou osobní vlastnosti a vnitřní uspořádání potřeb 

pracovníka, na které je možné dále motivačně působit. Kromě pracovní 

spokojenosti, kterou ovlivňují, vedou také přímo ke zvýšení pracovního výkonu 

zaměstnance. Jsou tak v systému podnětů „odpovědné“ za výkon. [1], [8], [17] 

 

Tab. 2  Herzbergova teorie dvou skupin motivace k práci [7], [17] 

Hygienické faktory Motivátory 

Mzda Výkon, uznání 

Vztahy na pracovišti Obsah práce 

Jistota pracovního místa Odpovědnost 

Pracovní podmínky Vzestup, možnost rozvoje 

Podniková kultura  

Pracovní doba  

Stravování, rekreace, sport  

 

• Teorie ERG 

Alderfer, autor této teorie navazuje na Maslowovu hierarchii potřeb. Tvrdí ale, že je více 

realistické uvažovat jen o třech základních skupinách potřeb (název teorie tvoří první 

písmena uvedených skupin potřeb v angličtině) [9], [14]: 

• existenční potřeby (E – Existency) – fyziologické potřeby a potřeba bezpečí, při 

aplikaci na potřeby pracovníka se jedná o jistotu zaměstnání, mzdu, zaměstnanecké 

benefity, pracovní podmínky, 

• vztahové potřeby (R – Relatedness) – potřeba uznání a úcty, při aplikaci na potřeby 

pracovníka se jedná o vztahy, přátelství, pochopení, uznání v sociální síti, společné 

cíle, 

• růstové potřeby (G – Growth) – potřeba seberealizace a sebeúcty, při aplikaci na 

potřeby pracovníka se jedná o profesní růst, seberealizaci v zaměstnání. 
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Teorie tvrdí, že všechny tyto tři základní skupiny potřeb mohou být požadovány 

najednou, ve stejném okamžiku. V tomto spočívá hlavní rozdíl mezi Maslowovým 

a Alderferovým učením. I navzdory všem rozdílům jsou jejich praktické manažerské 

důsledky podobné. [14] 

 

3. 2. 3 Teorie zaměřené na proces (kognitivní) 

V teoriích zaměřených na proces je kladen důraz na psychologické procesy nebo síly 

i na základní potřeby, které ovlivňují motivaci. Jsou také známy jako kognitivní neboli 

poznávací teorie, jelikož se zabývají tím, jak lidé vnímají své pracovní prostředí a způsoby, 

jak je chápou a interpretují. [2] Kognitivní teorie tak mohou být pro manažery užitečnější 

než teorie zaměřené na potřeby, protože poskytují realističtější vodítko pro motivování lidí.  

Mezi teorie zaměřené na proces patří [10]: 

• expektační teorie, 

• teorie spravedlnosti, 

• teorie cíle. 

 

• Expektační teorie 

Tato teorie bývá také nazývána jako teorie očekávání. Hlavními pojmy u této teorie jsou 

instrumentalita, valence a expektace. Instrumentalita vyjadřuje přesvědčení, že pokud 

uděláme jednu věc, povede to k jiné věci. Valence vyjadřuje hodnotu cíle. Expektace 

(očekávání) vyjadřuje pravděpodobnost dosažení cíle. [14] Motivaci člověka k činnosti, 

která vede k dosažení cíle, je možné symbolicky vyjádřit jako [6], [11]: 

M = V * E 

kde M  je motivační síla, 

 V  je valence, 

 E  je expektace. 

 

Člověk je tedy motivován k realizaci určité činnosti tím více, čím více je pro něj 

cennější daný cíl, kterého chce pomocí realizované činnosti dosáhnout a čím více věří, že 

cíle dosáhne.  
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V případě, kdy hodnota, o kterou člověk usiluje, nespočívá v dosažení cíle, ale jedná se 

o odměnu, která má být za dosažení daného cíle udělena, vstupuje do hry také očekávání, že 

slíbená odměna bude skutečně udělena (např. víra ve slib manažera). [1], [6],  

Valence a expektace nemusí být vždy vzájemně nezávislé. Pravděpodobnost dosažení 

cíle může ovlivňovat hodnotu, kterou člověk dosažení cíle přisuzuje. [6] Vysoká 

pravděpodobnost až jistota dosažení cíle sice velmi zvyšuje motivační sílu, ale zároveň 

může snižovat hodnotu cíle. Často totiž platí, že snadno dosažitelný cíl se stává méně 

atraktivním. Při nízké valenci cíle je motivační síla nízká, i když je expektace vysoká. [10] 

Z toho vyplývá, že snadná a rutinní práce s předem jistým výsledkem může vést ke 

snižování motivace člověka. 

V praxi je časté, že ambiciózní a úspěšní jedinci si vybírají složitější a namáhavější cíle, 

které pro ně mají vyšší hodnotu. Riziko neúspěchu dosažení těchto cílů není nulové, ovšem 

ani příliš vysoké. Přiměřené riziko je v tomto případě tedy nejvhodnější, protože zvyšuje 

atraktivitu cíle, ale neodrazuje člověka od touhy takového cíle dosáhnout.  

 

• Teorie spravedlnosti 

Teorie spravedlnosti se zabývá lidským vnímáním toho, jak se s jedincem v porovnání 

s ostatními zachází. Tvrdí, že lidé se snaží o odměnu jen tehdy, pokud jsou přesvědčeni, že 

bude spravedlivě rozdělena. Pojem spravedlnost znamená, že lidé ve srovnání s jinými, kteří 

se chovají podobně, jsou posuzováni stejně. [7], [10] Pracovníci porovnávají své pracovní 

úsilí a výsledky práce s ostatními, kteří vykonávají stejnou práci. Pokud zjistí 

nespravedlnost, upraví své chování tak, aby pro ně situace byla snesitelná. Lidé odlišně 

citlivě vnímají spravedlnost. Každý manažer nebo vedoucí pracovník by se tedy měl snažit 

o dosažení spravedlnosti mezi svými pracovníky anebo zajistit, aby chápali eventuální 

nerovné rozdělení výsledků. 

Teorie předpokládá, že pokud se s lidmi bude zacházet spravedlivě, budou lépe 

motivování. A jestliže se s nimi bude zacházet nespravedlivě, tak budou naopak 

demotivováni. 

Existují dvě formy spravedlnosti [2]: 

• distributivní spravedlnost zabývající se tím, jak lidé cítí, že jsou odměňováni 

v porovnání s ostatními a podle svého přínosu,  
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• procedurální spravedlnost zabývající se tím, jak pracovníci vnímají spravedlnost 

postupů používaných v podniku v oblastech, jako např. hodnocení nebo povyšování 

pracovníků. 

 

• Teorie cíle 

Teorie cíle tvrdí, že pokud jsou jedincům stanoveny specifické, náročné, ale přijatelné 

cíle a existuje-li odezva na výkon neboli zpětná vazba, motivace a výkon jsou vyšší. 

Důležitá je spoluúčast jedinců při stanovování cílů, jelikož projednání cílů s pracovníkem 

spíše zajistí jeho souhlas s nimi. Tato spoluúčast jedince na stanovování cílů je vždy 

významná z hlediska jejich přijetí pracovníkem. Cíle jedince informují o tom, jaké 

konkrétní úrovně výkonu má dosáhnout, a zpětná vazba mu umožňuje posoudit, jak 

vzhledem k danému cíli pracoval. [7] Akceptování cílů je možné dosáhnout pokud [3]: 

• Lidé vnímají stanovené cíle jako spravedlivé, správné a rozumné a věří svým 

manažerům, nadřízeným. 

• Všichni pracovníci mají možnost se na stanovování cílů účastnit. 

• Nadřízený nabízí a poskytuje podporu a pomoc. Nepoužívá cíle k tomu, aby jimi 

pracovníkům hrozil, ale aby jim vysvětloval, co se od nich očekává. 

• Lidé mají k dispozici všechny potřebné zdroje k dosažené daných cílů. 

• Úspěšné splnění cílů zvyšuje možnost získávání souhlasu s budoucími cíli.  

 

Lidé se často v práci porovnávají se svými kolegy, kteří mají menší nebo větší 

schopnosti a dosahují horších nebo lepších výsledků práce než oni sami. Toto porovnání 

s druhými vyvolává různé pozitivní i negativní pocity a působí i motivačně, a to v kladném 

i záporném směru. [10] Lepší výkon kolegy může pracovníka motivovat ke zlepšení svého 

výkonu, stabilně horší výkon spolupracovníka, který mu bez povšimnutí prochází, může 

naopak demotivovat. Lidé porovnávají také své finanční ohodnocení s ohodnocením 

druhých, jak se svými kolegy, tak s lidmi v jiných organizacích. V tomto srovnání 

porovnávají své pracovní úsilí a výsledky práce s úsilím a výsledky jiných a také prestiž 

a důležitost své práce s prací ostatních. 

 

3. 3  Proces motivace 

Model procesu motivace související s potřebami člověka je znázorněn na obrázku 3. 

Tento model ukazuje, že motivace je iniciována vědomým nebo neúmyslným zjištěním 
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neuspokojených potřeb. Tyto potřeby pak utvářejí přání něco získat nebo něčeho dosáhnout. 

Dále jsou stanoveny cíle, o kterých se věří, že tyto přání a potřeby uspokojí, a volí se 

způsoby chování, od kterých se očekává, že povedou k dosažení určeného cíle. [1] Pokud je 

stanoveného cíle dosaženo a potřeba je uspokojena, je pravděpodobné, že chování, které 

vedlo k požadovanému cíli, se příště zopakuje, jestliže se objeví stejná nebo podobná 

potřeba. Jestliže není cíle dosaženo, je méně pravděpodobné, že se stejné kroky budou příště 

opakovat. 

 

Obr. 3  Proces motivace [2] 

 

3. 4 Motivace, pracovní spokojenost a výkonnost 

Pracovní spokojenost se týká pocitů a postojů, které lidé mají ve vztahu k práci. 

Pozitivní a příznivé postoje k práci signalizují spokojenost s prací, negativní a nepříznivé 

postoje naopak nespokojenost s prací. 

Základní požadavky týkající se pracovní spokojenosti mohou zahrnovat vyšší plat, 

spravedlivý systém odměňování, ohleduplné řízení, reálné příležitosti k povýšení, zajímavé 

a rozmanité úkoly. Míra spokojenosti jedinců závisí do určité míry na jejich vlastních 

potřebách a očekáváních a také na prostředí, ve kterém práci vykonávají [2].  

Úroveň pracovní spokojenosti je ovlivňována vnitřními a vnějšími motivačními faktory, 

sociálními vztahy na pracovišti, kvalitou řízení a mírou, v jaké jsou lidé ve své práci úspěšní 

nebo neúspěšní. Ke správnému chování, které přispívá k úspěšnosti organizace, 

nejpravděpodobněji dochází tehdy, pokud jsou pracovníci dobře motivovaní, jsou 

organizaci oddáni a práce jim přináší vysokou míru uspokojení. [1] 

Dosažení cíle 

Potřeba 

Stanovení cíle 

Podniknutí kroků 
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Je možné říci, že to není pracovní spokojenost, co vede k vysokému výkonu, ale naopak 

vysoký výkon, co vede k pracovní spokojenosti, a že spokojený pracovník není nutně 

produktivním pracovníkem, a ten, kdo odvádí hodně práce, nemusí nutně být spokojeným 

pracovníkem. Lidé jsou motivováni k tomu, aby dosahovali stanovených cílů, a budou 

spokojeni, pokud těchto cílů dosáhnou zlepšeným výkonem. Ještě spokojenější mohou být, 

když jsou odměňováni odměnami přicházejícími zvnějšku nebo vnitřně pociťovanými 

odměnami, které souvisí s pocitem úspěšnosti. Zlepšení výkonu je tak možné dosáhnout, 

poskytne-li se pracovníkům příležitost k výkonu, zajistí-li se přísun potřebných znalostí 

a dovedností a budou-li za dobrou práci odměňováni pomocí peněžních i nepeněžních 

odměn. Někteří lidé mohou být sami o sobě spokojeni se svou prací, ale nebudou nijak 

inspirováni ke zlepšení svého výkonu. Mohou si najít jiné způsoby, jak uspokojovat své 

potřeby a hodnoty. [2] 
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4  Zaměstnanecké benefity – motivační nástroj 

Společnosti a firmy se předhánějí v poskytování různých zaměstnaneckých benefitů, 

jelikož slouží jako motivační nástroj, přispívají ke spokojenosti zaměstnanců a také ke 

zvýšení konkurenceschopnosti společností na trhu práce. Benefity jsou často zaměstnanci 

hodnoceny lépe než jen motivace formou mzdy či platu. Poskytované zaměstnanecké 

benefity jsou tak jedním z významných rozhodovacích faktorů pro zaměstnance, kteří 

zvažují několik pracovních nabídek.  

 

4. 1 Benefity a jejich význam 

Slovo benefit má význam historický i aktuální. V lenním právu znamenalo beneficium 

statek udělovaný králem za prokázané služby, původně na dobu života, později dědičně, 

právo na nějaký úřad nebo majetek, z něhož plyne příjem. V církevním právu beneficium 

představuje důchod spojený s vykonáním nějakého církevního úřadu. Aktuálně se označení 

benefitů používá v mnohých významech. [15] 

Benefitem se označuje nějaká peněžní či nepeněžní výhoda nebo prospěch někoho, 

v porovnání s ostatními. [13], [15], [16] 

 

Zaměstnavatelé svým zaměstnancům kromě pohyblivé složky platu, která je závislá na 

kvalitě a množství odvedené práce, také poskytují právě různé benefity. Tyto benefity mají 

několikerý význam. Přispívají k přilákání a udržení zaměstnanců, ke zvýšení jejich 

motivace a produktivity, loajality, snížení jejich odchodu ze zaměstnání a s tím 

souvisejících nákladů. Také z ekonomického hlediska mají význam, jde o možnost úspory 

mzdových nákladů s ohledem na daňové a odvodové úlevy. Poskytováním benefitů se může 

zaměstnavatel odlišit od konkurence, snažit se o získání konkurenční výhody. Také je to 

způsob posílení firemní kultury, ochrany a budování reputace, zvyšování hodnoty značky, 

image a atraktivity zaměstnavatele.  

 

4. 2 Členění benefitů 

Zaměstnanecké benefity je možné členit [15]: 

• z hlediska jejich daňové a odvodové výhodnosti, 

• z věcného hlediska, 
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• z hlediska charakteru výdajů zaměstnavatele, 

• z hlediska formy příjmu na straně zaměstnance. 

 

4. 2. 1 Členění z hlediska jejich daňové a odvodové výhodnosti 

Benefity je nutné dělit zejména z hlediska jejich daňové a odvodové výhodnosti na [15]: 

• mimořádně výhodné benefity – jsou daňovým výdajem zaměstnavatele a na straně 

zaměstnance jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob a nejsou součástí 

vyměřovacího základu pro stanovení odvodu sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění, 

• částečně výhodné benefity (s dílčí výhodností) – jsou daňovým výdajem 

u zaměstnavatele a na straně zaměstnance jsou jeho daňovým příjmem nebo 

u zaměstnavatele nejsou daňovým výdajem a u zaměstnance jsou osvobozeny od 

daně z příjmů fyzických osob a nejsou součástí vyměřovacího základu pro odvod 

sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.  

 

4. 2. 2 Členění z věcného hlediska 

Z hlediska věcného můžeme odlišovat benefity orientované na [15]: 

• bezprostřední podporu zaměstnaneckého vztahu související s pracovním 

zařazením – např. příspěvek na dopravu do zaměstnání, příspěvek na ubytování, 

poskytnutí služebního automobilu i pro osobní potřebu zaměstnance, 

• osobní kvalifikační rozvoj a vzdělávání zaměstnanců – např. jazykové a jiné 

vzdělávací kurzy, 

• zdravotní aspekty života zaměstnanců – např. závodní lékařská a individuální 

zdravotní péče, příspěvek na dovolenou, týdny dovolené navíc, rekondiční, 

rehabilitační a relaxační pohyby v lázních, manželské poradenství, onkologický 

screening, sick – days, očkování, poskytnutí zdravotní obuvi, 

• sociální aspekty života zaměstnanců – např. půjčky a podpory v obtížných nebo 

složitějších sociálních situacích, 

• benefity pro volný čas – např. vstupy do různých sportovních a kulturních zařízení 

(fitness, plavání, sauna, squash aj.). 
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4. 2. 3 Členění z hlediska charakteru výdajů zaměstnavatele 

Podle charakteru výdajů zaměstnavatele je možné rozlišovat [15]: 

• finanční benefity – zaměstnavatel vydává finanční prostředky na poskytnutý benefit 

(např. příspěvek na penzijní připojištění), 

• nefinanční benefity – benefit není spojen s výdajem finančních prostředků 

zaměstnavatele (např. možnost využití služebního automobilu i pro osobní potřebu 

zaměstnance). 

 

4. 2. 4 Členění z hlediska formy příjmu na straně zaměstnance 

Podle formy příjmu zaměstnance můžeme rozlišit [15]: 

• peněžní benefity – zaměstnanec obdrží danou finanční částku (např. příspěvek na 

dovolenou), 

• nepeněžní benefity – zaměstnanci je umožněna nějaká výhoda (např. parkovací 

místo).  

 

4. 3 Způsoby poskytování benefitů 

Zaměstnanecké benefity je možné poskytovat [13]: 

• fixním způsobem, 

• flexibilním způsobem (Cafeteria systém). 

 

4. 3. 1 Fixní způsob 

Zaměstnavatel stanoví v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu základní benefity, 

určené pro všechny zaměstnance, které zaměstnanec může a nemusí využívat. Jde o určitý 

poukázkový systém. Např. mobilní telefon, stravenky, poskytnutí občerstvení, zdravotní 

péče, služební automobil, úhrada kulturních a sportovních aktivit, příspěvky na životní 

pojištění a penzijní připojištění, příspěvky na rekreaci nebo na vzdělávání, dovolená nad 

rámec zákona, možnost slev na výrobky. [13] 

 

4. 3. 2 Flexibilní způsob (Cafeteria systém) 

Zaměstnavatel stanoví balíček benefitů a také roční limit pro každého zaměstnance, 

např. podle pozice zaměstnance, podle počtu odpracovaných let ve firmě apod. Každý 

zaměstnanec si z tohoto balíčku vybere ty benefity, které mu nejvíce vyhovují. Zaměstnanec 
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tak může v rámci daného ročního limitu optimalizovat čerpání benefitů podle svých 

vlastních preferencí.  [12] 

 

4. 4 Efektivita a rizika benefitů 

Efektivita benefitů spočívá v jejich daňovém a odvodovém zatížení nebo zvýhodnění. 

Z hlediska daňového a odvodového zatížení rozlišujeme různou úroveň výhodnosti benefitů 

a různé kombinace podle toho, jestli jsou nebo nejsou daňovým výdajem u zaměstnavatele, 

zda jsou pro zaměstnance daňovým příjmem nebo jsou od daně z příjmů fyzických osob 

osvobozeny. S tímto souvisí i zatížení pojistným, tedy jestli uvedené příjmy zaměstnance 

jsou součástí vyměřovacího základu pro stanovení odvodu sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění nebo ne – zda se s nich platí nebo neplatí pojistné. [12] 

 

Rizikem při uplatňování zaměstnaneckých benefitů je chybná aplikace daňového 

a odvodových zákonů. Následkem této špatné aplikace jsou daňové a odvodové následky. 

[15] 

Pro možnost daňového a pojistného zvýhodnění je nutné dodržovat zákonem dané 

parametry. Jedině potom je možné toto zvýhodnění uplatnit. Například příspěvky na 

penzijní připojištění jsou daňově a odvodově zvýhodněné pouze tehdy, pokud je příspěvek 

zaměstnavatele poukázán na účet zaměstnance u penzijního fondu. Jestliže příspěvek 

zaměstnavatele není vyplácen na účet zaměstnance u penzijního fondu, nelze daňové 

a odvodové zvýhodnění využít. [12], [16] 

U volitelných benefitních programů by si zaměstnavatelé měli dávat pozor na to, jaký 

mají jednotlivé benefity daňový a pojistný režim. Množství nejrůznějších benefitů, které je 

zaměstnancům nabídnuto, může zahrnovat daňově a pojistně nesourodé a nesouměřitelné 

benefity – jejich daňová a pojistná obsluha zaměstnavatelem musí být odlišná. [15] 

Každý příjem zaměstnance a výdaj zaměstnavatele, pokud je s ním spojen, je nutné 

prověřit z hlediska daňových a pojistných režimů – daňové (ne)uznatelnosti výdajů 

u zaměstnavatele, daňové (ne)uznatelnosti příjmů u zaměstnance a odvodového režimu 

z hlediska pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. [15], [16] 
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5 Analýza současného systému motivace ve společnosti 

Zaměstnance je možné motivovat prostřednictvím mzdové motivace – mzdy, příplatky, 

odměny a příspěvky, ale také pomocí nemzdové motivace – zaměstnanecké benefity.  

 

5. 1 Mzdová motivace 

Společnost motivuje své zaměstnance zejména poskytováním mezd, mzdových 

příplatků, odměn a příspěvků, kterých je celá řada. Mzdovou motivaci upravuje kapitola 

kolektivní smlouvy, která se nazývá mzdy zaměstnanců. V této kapitole jsou uvedeny 

všechny informace a zásady poskytování mezd, příplatků, odměn a příspěvků. Každý 

zaměstnanec obdrží výtisk kolektivní smlouvy, která je současně uvedena i na Intranetu 

a aktuální informace o benefitech jsou mnohdy prezentovány na pracovních poradách 

a nástěnkách. Kolektivní smlouva společnosti na roky 2013 - 2015, uvádí následující 

přehled [21]: 

• mzdy, 

• mzdové příplatky, 

· příplatky za práci přesčas, 

· příplatky za práci ve svátek, 

· příplatky za práci v noci, 

· příplatky za práci v odpoledních směnách, 

· příplatky za práci o sobotách a nedělích, 

· příplatky za práci ve ztížených pracovních podmínkách, 

· příplatky za práci ve výškách, 

· příplatky za práci v izolačních dýchacích přístrojích, 

• odměny a příspěvky,  

· odměny za pracovní pohotovost a inspekční službu, 

· odměny za práci s chemickými karcinogeny, 

· odměny za odpracované roky, 

· odměny za životní jubileum, 

· odměny při odchodu do důchodu, 

· odměny za splnění provozního hospodářského výsledku, 

· příspěvky na dovolenou. 
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5. 2 Nemzdová motivace 

Kromě motivování mzdou, mzdovými příplatky, odměnami nebo příspěvky, je možné 

zaměstnance motivovat také pomocí zaměstnaneckých benefitů. Informace o benefitech 

a zásady jejich poskytování upravuje kapitola kolektivní smlouvy, která se nazývá sociální 

péče o zaměstnance. Kolektivní smlouva společnosti na roky 2013 - 2015, uvádí následující 

zaměstnanecké benefity [21]: 

• rekondiční a ozdravné pobyty, 

• závodní stravování, 

• příspěvky bezplatným dárcům krve, 

• příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění, 

• příspěvky na ozdravné a rekreační pobyty dětí, 

• návratné bezúročné půjčky, 

• peněžní poukázky za pracovní jubileum. 

 

5. 2. 1 Rekondiční a ozdravné pobyty 

Zaměstnavatel zajišťuje svým zaměstnancům týdenní a dvoutýdenní rekondiční 

a ozdravné pohyby, které hradí ze svých nákladů, včetně dopravy. Zaměstnanci je 

umožněno čerpat první polovinu dní z pobytu dovolenou, náhradní volno nebo pracovní 

volno bez náhrady mzdy a na druhou polovinu pobytu je zaměstnanci poskytnuto pracovní 

volno s náhradou mzdy. Pobyty jsou poskytovány zaměstnancům, kteří splňují stanovená 

kritéria (viz Tab. 3). [21] 

 

Tab. 3  Kritéria pro poskytování rekondičních a ozdravných pobytů [21] 

Skupina zaměstnanců Délka zaměstnání Periodicita 

Zaměstnanci na rizikových pracovištích 

kategorie 4. a 3. a strojvedoucí 

min. 4 roky, z toho 

1 rok na riziku 
2 roky 

Zaměstnanci na rizikových pracovištích 

kategorie 2. a zaměstnanci nerizikových 

pracovišť, pracující na nočních směnách 

min. 4 roky 2 roky 

Zaměstnanci HZS – zaměstnanci směnného 

provozu 

min. 4 roky v HZS 

u zaměstnavatele 
2 roky 

Ostatní zaměstnanci min. 5 let 4 roky 
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Zaměstnanci s nemocí z povolání nebo 

pracovním úrazem a s trvalými následky 
bez limitu 2 roky 

 

5. 2. 2 Závodní stravování 

Stravování je zaměstnancům umožněno ve všech směnách, prostřednictvím prodeje 

hlavních jídel v závodních jídelnách a kantýnách. Zaměstnanec má právo na 1 hlavní jídlo 

s dotací zaměstnavatele během pracovní směny, a pokud trvá jeho pracovní doba 

s přestávkami déle než 11 hodin, 2 hlavní jídla s dotací zaměstnavatele. Zaměstnanec si 

může vybrat minimálně ze 3 druhů hlavních jídel. [21] 

Osobní a věcné náklady spojené s provozováním závodního stravování hradí v plné výši 

zaměstnavatel a také snižuje cenu hlavního jídla o 11 Kč. [21] 

V případě, že docházková vzdálenost z pracoviště zaměstnance k nejbližšímu 

stravovacímu zařízení je více než 10 minut chůze tam i zpět, zaměstnanec má nárok na 

prodloužení přestávky na jídlo a oddech, v rámci pracovní doby, o tento čas. [21] 

 

5. 2. 3 Příspěvky bezplatným dárcům krve 

Zaměstnancům, kteří darují bezplatně krev, poskytuje zaměstnavatel odměnu [21]: 

• při obdržení bronzové Janského plakety ve výši     1 500 Kč, 

• při obdržení stříbrné Janského plakety ve výši     2 000 Kč, 

• při obdržení zlaté Janského plakety ve výši      3 500 Kč, 

• za každý další odběr nad rámec zlaté Janského plakety ve výši     500 Kč. 

 

5. 2. 4 Příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění 

Zaměstnancům, kteří mají sjednáno penzijní připojištění nebo životní pojištění poskytne 

zaměstnavatel příspěvek v určité výši (viz Tab. 4). 

 

Tab. 4  Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění [21] 

Měsíční úložka zaměstnance Příspěvek zaměstnavatele 

100 – 199 Kč 300 Kč 

200 – 299 Kč 400 Kč 

300 – 499 Kč 650 Kč 

500 – 699 Kč 750 Kč 
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700 – 999 Kč 950 Kč 

1 000 – 1 499 Kč 1 050 Kč 

1 500 a více 1 150 Kč 

 

5. 2. 5 Příspěvky na ozdravné a rekreační pobyty dětí 

Zaměstnavatel poskytuje finanční příspěvek na ozdravné a rekreační pobyty dětí 

zaměstnanců. Příspěvek je poskytován zaměstnancům (vždy jen jednomu z rodičů), kteří 

mají zajištěny v průběhu roku ozdravné nebo rekreační pobyty svých dětí, které 

neorganizuje zaměstnavatel.  

Jedná se o následující organizace [21]: 

• Český červený kříž, příslušné svazy invalidů, zdravotní ústavy či jiné zdravotní 

organizace na doporučení odborného a dětského lékaře, 

• další organizace s právní subjektivitou, které organizují a zabezpečují ozdravné 

a rekondiční pobyty jen pro děti. 

 

U pobytů Českého červeného kříže, příslušných svazů invalidů, zdravotních ústavů či 

jiných zdravotních organizací na doporučení odborného a dětského lékaře je věková hranice 

do 26 let a při [21]: 

• době trvání pobytu 6 až 9 dní zaměstnavatel poskytuje příspěvek do výše 1 500 Kč, 

• době trvání pobytu 10 a více dní zaměstnavatel poskytuje příspěvek do výše 

2 500 Kč. 

U pobytů dalších organizací s právní subjektivitou, které organizují a zabezpečují 

ozdravné a rekondiční pobyty jen pro děti je věková hranice od 1. ročníku mateřské školy 

do skončení povinné školní docházky, tj. do 9. ročníku základní školy nebo gymnázia, jen 

do ročníku, který odpovídá skončení 9. třídy základní školy, a to do 31. 8. příslušného 

kalendářního roku. [21] 

V období letních prázdnin při [21]: 

• době trvání pobytu 6 až 9 dní zaměstnavatel poskytuje příspěvek do výše 1 200 Kč, 

• době trvání pobytu minimálně 10 dní zaměstnavatel poskytuje příspěvek do výše 

1 850 Kč. 

V ostatním ročním období (týká se ozdravných pobytů, lyžařských výcviků a škol 

v přírodě) při době trvání pobytu minimálně 5 dní zaměstnavatel poskytuje příspěvek do 

výše 1 200 Kč. [21] 
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Příspěvek může být poskytnut maximálně 2x ročně, a to 1x v období letních prázdnin 

a 1x v ostatním ročním období.  

Podmínkou pro realizaci výplaty příspěvků ze strany zaměstnavatele je prokazatelnost 

splnění všech stanovených podmínek. [21] 

 

5. 2. 6 Návratné bezúročné půjčky 

Zaměstnancům jsou poskytovány návratné bezúročné půjčky pro podporu řešení bytové 

situace – výstavbu, koupi bytu, rodinného domu, rekonstrukci, modernizaci, přestavbu 

a přístavbu nebo koupi spoluvlastnického podílu na domě a také zaplacení členského podílu 

v bytových družstvech. [21] 

Půjčky jsou poskytovány do 100 000 Kč, ale maximálně do výše 70 % rozpočtových 

nákladů. Mohou být poskytovány zaměstnancům, kteří pracují u zaměstnavatele minimálně 

2 roky. Další půjčka může být zaměstnanci poskytnuta až po splacení předchozí půjčky, ale 

ne ve stejném kalendářním roce. [21] 

Minimální výše měsíční splátky je 1 000 Kč, půjčka musí být splacena do 7 let 

a nejpozději do nároku na předčasný starobní důchod. [21] 

 

5. 2. 7 Peněžní poukázky za pracovní jubileum 

Zaměstnanci při příležitosti pracovního jubilea obdrží podle odpracovaných let 

u zaměstnavatele peněžní poukázku s příslušnou hodnotou (viz Tab. 5). 

 

Tab. 5  Hodnoty peněžních poukázek za pracovní jubileum [21] 

Odpracované roky Hodnota peněžní poukázky 

20 let 2 000 Kč 

25 let 2 000 Kč 

30 let 2 500 Kč 

35 let 5 000 Kč 

40 let 5 000 Kč 

 

 

 

 



 27 

6 Průzkum motivace zaměstnanců 

Pomocí písemného dotazníkového šetření mezi zaměstnanci byl proveden průzkum 

spokojenosti zaměstnanců se současným systémem motivace, zejména se zaměstnaneckými 

benefity poskytovanými zaměstnavatelem.  

 

Pro potřeby této diplomové práce byl s pomocí personálního útvaru společnosti sestaven 

a distribuován písemný dotazník pro zaměstnance (viz příloha 1). Dotazník byl zcela 

anonymní a informace pomocí něj získané, vedly k vyjádření pocitů, postojů a názorů 

zaměstnanců na systém motivace zaměstnanců ve společnosti, především na poskytované 

zaměstnanecké benefity. Výsledky z šetření také vypovídají o potřebách a preferencích 

zaměstnanců.  

Výstupem dotazníkového šetření je vyhodnocení současného stavu systému motivace 

z pohledu zaměstnanců, zejména se zaměřením na poskytování zaměstnaneckých benefitů 

a navržení možných a reálných úprav.  

 

Dotazník je složen z 19 otázek, které jsou rozděleny do 3 částí – úvod, základní 

informace a dotazová část.  

V úvodní části jsou zaměstnanci seznámeni s osobou autorky, důvodem provádění 

průzkumu a instrukcemi k vyplnění dotazníku. 

Druhá část zahrnující 4 uzavřené otázky se dotazuje na základní informace, jako jsou 

pohlaví, věk, dosažené vzdělání a pracovní pozice. 

Třetí dotazová část je zaměřená na poskytované zaměstnanecké benefity. Obsahuje 

14 uzavřených otázek a 1 otázku otevřenou, ve které měli zaměstnanci možnost navrhnout 

nějakou změnu týkající se benefitů. Ovšem nikdo na tuto otázku neodpověděl.  

 

Dotazníky byly pomocí personálního oddělení společnosti v lednu 2015 distribuovány 

mezi zaměstnance různého pohlaví, věku, dosaženého vzdělání i pracovní pozice. Bylo jich 

vyhotoveno a rozdáno 200 kusů. Vyplněné dotazníky odevzdalo 163 zaměstnanců, 

tj. 81,5 % návratnost.  

 

Údaje získané pomocí dotazníkového šetření byly vyhodnoceny metodou absolutních 

četností a jejich procentuálním zastoupením. Výstupy dotazníků jsou zpracovány i ve formě 

tabulek a výsečových grafů (viz Příloha 2). 
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7 Návrhy a doporučení 

Průzkum mezi zaměstnanci ukázal určité rezervy v některých oblastech motivace 

a spokojenosti zaměstnanců. Na základě informací získaných z dotazníkového šetření jsou 

v této části práce uvedeny návrhy a doporučení, které by měly vést ke zvýšení motivace 

zaměstnanců a také jejich spokojenosti.  

 

7. 1 Zvýšení informovanosti zaměstnanců o nabídce benefitů 

Jedním z mých návrhů a doporučení je zvýšení informovanosti zaměstnanců o nabídce 

zaměstnaneckých benefitů, jako odměny navíc a motivačního faktoru, pomocí těchto 

opatření: 

• Zdůrazňovat zaměstnancům, že na benefity není právní nárok a jsou poskytovány 

pouze na základě dobrovolného rozhodnutí zaměstnavatele, nelze je tedy brát jako 

samozřejmost.  

• Pravidelně ujišťovat zaměstnance pomocí nabízených benefitů, že si jich společnost 

váží a bere je za svou důležitou součást a cenný kapitál, a proto jim dobrovolně 

benefity nabízí. 

• Poskytnout zaměstnancům zjednodušenou, ale výstižnou verzi kapitoly sociální péče 

o zaměstnance, týkající se nabídky benefitů, v elektronické i tištěné podobě – např. 

ve formě letáku přikládaného k výplatní listině, nabízeného u závodních jídelen, 

kantýn či bufetů nebo jako součást měsíčníku společnosti.  

• Zmírnit absenci Intranetu na některých pracovištích instalováním vyřazených 

počítačů na určená místa – např. ve vestibulech, u závodních jídelen, kantýn nebo 

bufetů, u šaten apod. 

• Opakovaně prezentovat nabídku benefitů v interním televizním vysílání a také 

v měsíčníku společnosti.  

• Neustále doplňovat aktuální informace na nástěnkách a zmiňovat je na pracovních 

poradách.  

 

7. 2 Návrh nových benefitů 

Podnětem pro zavedení nových zaměstnaneckých benefitů mohou být měnící se potřeby 

zaměstnanců nebo i oživení stávající nabídky benefitů.  
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V dotazníku jsem uvedla tyto 3 nové benefity: 

• jisté parkovací místo, 

• home office (možnost práce z domova), 

• sick – days (1 – 3 dny volna bez lékařského potvrzení). 

 

Z šetření vyplynulo, že nejvíce preferovaný benefit je sick – days. Druhým nejvíce 

poptávaným benefitem je home office a nejméně důležitým je pro zaměstnance jisté 

parkovací místo. Zavedla bych jen ten nejžádanější benefit, a to sick – days.  

 

Mezi další benefity, které navrhuji, patří: 

• Wellness pobyty – v rámci stanovené výše by si zaměstnanec mohl zvolit wellness 

pobyt, který by nebyl nějak časově omezený. Měl by tedy možnost si vybrat 3denní, 

ale třeba i 5denní pobyt.   

• Jazykové a odborné kurzy – zaměstnanec by měl možnost si v rámci stanovené 

výše vybrat nějaký odborný nebo jazykový kurz. Odborný kurz by se týkal jeho 

práce, a to zcela nebo alespoň částečně.  

• Příspěvek na dovolenou a rekreaci – společnost může nabídnout spolupráci 

některým cestovním kancelářím a v rámci navázané smluvní spolupráce dohodnout 

slevy pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Zaměstnanec tedy získá levnější 

dovolenou, ale bez finančního příspěvku společnosti.  

• Příspěvek na zdravotnické služby – v rámci dohodnuté smluvní spolupráce se 

zdravotnickým subjektem, nestátním zdravotnickým zařízením nebo příslušnou 

zdravotní pojišťovnou, může společnost zaměstnancům zajistit např. očkování proti 

klíšťové encefalitidě, chřipce, příspěvek na optické nebo ortopedické pomůcky. 

Tímto způsobem společnost zároveň podpoří snížení nemocnosti zaměstnanců a tak 

i náklady na nemocenské dávky. 

• Příspěvek na sportovní a kulturní činnosti – zaměstnanec by si mohl vybrat 

v rámci výše tohoto příspěvku, kde a jakým způsobem jej využije. Zda si např. koupí 

permanentku do fitness centra, předplatné do divadla nebo lístek na festival.  

• Školkovné –  společnost by mohla nabídnout zaměstnancům (vždy jen jednomu 

z rodičů) příspěvek na školku dítěte. Každý zaměstnanec (rodič) by mohl tento 

příspěvek využít pouze pro jedno ze svých dětí.  
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7. 3 Návrh Cafeteria systému 

Z průzkumu vyplynulo, že 86 % zaměstnanců by upřednostnilo svobodnou volbu 

benefitů při dodržení limitující roční částky – Cafeteria systém.  

 

Prvním krokem mého návrhu Cafeteria systému je stanovení ročního finančního limitu 

pro zaměstnance, do jehož výše si budou moci sami zvolit, které benefity využijí. Při určení 

limitu jsem vycházela z výdajů společnosti na poskytované benefity (viz Tab. 6). Pro 

zjednodušení jsou benefity uváděny vždy v maximální výši a také jsem jednotlivé příspěvky 

společnosti zaokrouhlila na celé stokoruny nahoru.   

 

Tab. 6  Výdaje společnosti na poskytované benefity na jednoho zaměstnance [21] 

Příspěvek společnosti Kč/zaměstnanec/rok 

Závodní stravování  9 400 

Bezplatné darování krve  3 500 

Penzijní připojištění   13 800 

Ozdravné a rekreační pobyty dětí  1 900 

Peněžní poukázky za pracovní jubileum  5 000 

Celková částka příspěvků společnosti   33 600 

 

Společnost přispívá formou zaměstnaneckých benefitů na jednoho zaměstnance 

maximální částkou 33 600 Kč/rok. Roční finanční limit pro zaměstnance jsem stanovila ve 

stejné výši. 

 

V dalším kroku jsem ocenila nově navržené benefity (viz Tab. 7).  

 

Tab. 7  Finanční struktura nových benefitů 

Nové benefity 
Navrhovaná finanční hodnota 

[Kč/zaměstnanec/rok] 

Sick – days  1 500 – 3 600 

Wellness pobyty  6 000 – 10 000 

Jazykové a odborné kurzy  3 000 – 6 000 

Zdravotnické služby 1500 – 3 500 
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Školkovné 7 200 

Sportovní a kulturní činnosti 3 300 

Celková maximální částka příspěvků společnosti  33 600 

 

Finanční hodnotu sick – days jsem odvodila částečně od pracovní pozice. V případě, že 

je nutno zastoupit dělníka, přece jen není třeba tak kvalifikovaného zaměstnance, jako při 

pozici THP nebo manažera. Dělník – 500 Kč/den, THP – 1 000 Kč/den, manažer – 

1 200 Kč/den. 

U školkovného jsem stanovila finanční hodnotu ve výši 600 Kč/měsíc.  

 

7. 3. 1 Příklady čerpání benefitů 

V této části jsou uvedeny příklady čerpání benefitů. Jsou zde, protože názorně popisují 

navrhovaný systém.  

 

Příklad 1  

Zaměstnanec má roční finanční limit 33 600 Kč. Do výše tohoto limitu si může zvolit 

jakékoliv benefity, podle své potřeby (viz Tab. 8).  

 

Tab. 8  Příklad 1 

Zvolené zaměstnanecké benefity 
Finanční hodnota 

[Kč /rok] 

Závodní stravování  9 400 

Penzijní připojištění   13 800 

Sick – days (2 dny – manažer) 2 400 

Wellness pobyty  8 000 

Celková výše benefitů   33 600 

Zbytek z finančního limitu  0 

 

Zaměstnanci ze stanoveného ročního limitu nezbyly žádné finanční jednotky. Rozvrhl si 

benefity, tak aby všechny přidělené jednotky využil.  
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Příklad 2   

Zaměstnanec má roční finanční limit 33 600 Kč. Do výše tohoto limitu si může zvolit 

jakékoliv benefity, podle své potřeby (viz Tab. 9).  

 

Tab. 9  Příklad 2 

Zvolené zaměstnanecké benefity 
Finanční hodnota 

[Kč /rok] 

Ozdravné a rekreační pobyty dětí  1 900 

Školkovné   7 200 

Zdravotnické služby  2 500 

Sick – days (3 dny – THP) 3 000 

Penzijní připojištění  13 800 

Celková výše benefitů   28 400 

Zbytek z  finančního limitu  5 200 

 

Zaměstnanec při sestavování benefitů nevyužil všechny své finanční jednotky ze 

stanoveného ročního limitu. Zbylo mu 5 200 Kč, za které si ještě může nějaký benefit nebo 

jeho část zvolit. 

 

7. 3. 2 Výhody a nevýhody Cafeteria systému 

Zavádění Cafeteria systému přináší pozitiva i negativa, na která je třeba přihlížet. 

Mohou být vnímána na straně zaměstnance i zaměstnavatele.  

 

Výhody pro zaměstnance: 

• možnost vlastního výběru benefitů podle aktuálních potřeb, 

• nové zaměstnanecké benefity, 

• vlastní účet s přehledem zvolených benefitů, 

• větší informovanost o benefitech. 

 

Nevýhody pro zaměstnance: 

• ze začátku možná komplikovaný nebo nepřehledný systém volby benefitů. 
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Výhody pro zaměstnavatele: 

• pozitivní pohled zaměstnanců na benefity, 

• informovanost o potřebách zaměstnanců, 

• růst konkurenceschopnosti společnosti vůči ostatním subjektům, 

• zvýšení spokojenosti a loajality zaměstnanců, 

• přehledný samoobslužný systém – snížení nákladů na administrativu. 

 

Nevýhody pro zaměstnavatele: 

• vysoké počáteční náklady na zavedení systému, 

• časová náročnost, 

• potřeba umístění zařízení, pomocí něhož se zaměstnanec může připojit ke svému 

účtu s benefity, v blízkosti všech pracovišť. 

 

 

V případě realizace Cafeteria systému by bylo vhodné provádět průzkum spokojenosti 

zaměstnanců, např. každé 3 roky. Pomocí průzkumu by společnost zjistila, jak jsou 

zaměstnanci se systémem spokojeni, a v kterých oblastech by měla zapracovat na zlepšení.  
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8 ZÁVĚR 

Lidé velkou část svého života prožijí v práci, která je neustále ovlivňuje. Určitou 

kompenzací a motivací je jim nejen odměna v podobě mzdy, za vykonávanou práci, ale 

i pocit sociální jistoty, vztahy na pracovišti, možnost růstu a povýšení, uznání či ocenění od 

ostatních a jiné faktory.  

 

Diplomová práce byla zpracována ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., která je 

největším hutním komplexem v České republice a patří do největší světové ocelářské 

a těžařské skupiny ArcelorMittal. 

 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit současný systém motivace zaměstnanců ve 

společnosti, a to zejména z hlediska poskytovaných zaměstnaneckých benefitů. Dále provést  

průzkum mezi zaměstnanci a na základě jeho vyhodnocení navrhnout vhodné a reálné 

úpravy, které povedou ke zvýšení motivace zaměstnanců.  

 

Teoretická část je věnována představení společnosti, její ekonomicko – technické 

charakteristice a vymezení pojmů, týkajících se motivace k práci a zaměstnaneckých 

benefitů.  

Praktická část popisuje stávající mzdovou a nemzdovou motivaci zaměstnanců ve 

společnosti, získané informace z dotazníkového šetření a reálné návrhy a vhodná 

doporučení ke zlepšení stávajícího systému motivace. 

 

Přínosem práce je především zjištění míry spokojenosti zaměstnanců se současným 

stavem nemzdové motivace – zaměstnaneckými benefity. Dále také návrhy, jak zvýšit 

informovanost zaměstnanců o nabídce benefitů, návrh nových benefitů a Cafeteria systému 

s jeho finančním náhledem.  
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Příloha 1  Dotazník pro zaměstnance 

Dobrý den, vážení zaměstnanci, 

 jmenuji se Lucie Pěšalová a studuji ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia na 

VŠB – TU Ostrava. Předkládám Vám tento dotazník, který mi poslouží k získání, zpracování 

a vyhodnocení informací pro mou diplomovou práci. Týká se především zaměstnaneckých 

benefitů, které Vám zaměstnavatel poskytuje.  

 

 Ráda bych Vás touto formou poprosila o pár minut Vašeho času k vyplnění dotazníku. 

Vaše odpovědi budou samozřejmě zcela anonymní a umožní mi zpracování současného stavu 

a Vašeho pohledu na poskytování zaměstnaneckých benefitů ve společnosti.  

 

 Označte křížkem vždy jednu odpověď, není-li v textu uvedeno jinak. 

 

 Děkuji Vám za spolupráci a čas věnovaný vyplňování dotazníku. 

 

 

Základní informace 

 

1. Pohlaví 

□ žena 

□ muž 

 

2. Věk 

□ 18 – 29 let 

□ 30 – 39 let 

□ 40 – 49 let 

□ nad 50 let 

 

3. Dosažené vzdělání 

□ základní 

□ středoškolské bez maturity (vyučen) 

□ středoškolské s maturitou 

□ vyšší odborné 

□ vysokoškolské 



 38 

4. Pracovní pozice 

□ dělník 

□ THP 

□ manažer 

 

Dotazová část 

 

5. Jste informován/a Vaším zaměstnavatelem o benefitech, které poskytuje? 

□ ano 

□ ne 

 

6. Jak jste se dozvěděl/a o nabídce benefitů? 

□ z kolektivní smlouvy 

□ od spolupracovníků 

□ z Intranetu 

□ z nástěnky na pracovišti 

□ od nadřízeného 

 

7. Je dle Vašeho názoru informovanost o benefitech dostačující? 

□ ano 

□ ne 

 

8. Pokud jste u předešlé otázky odpověděl/a „NE“, ohodnoťte, prosím, důvody Vaší 

nedostatečné informovanosti (označte vždy jednu možnost v řádku). 

 

Možné důvody Důležité 
Méně 

důležité 
Nedůležité 

Kolektivní smlouva je příliš rozsáhlá a nepřehledná □ □ □ 

Na pracovišti není přístup k Intranetu □ □ □ 

Absence informací na nástěnkách □ □ □ 

Nedostatek informací na pracovních poradách □ □ □ 

 

 



 39 

9. Zvolili byste jinou formu sdělování těchto informací? Např.: 

□ informace v měsíčníku společnosti  

□ informace přikládané k výplatní listině 

□ časté a stálé informace na poradách s vedoucím pracovníkem 

 

10. O kterých zaměstnaneckých benefitech jste informován/a? 

 

Poskytované benefity Ano Ne 

Rekondiční a ozdravné pobyty □ □ 

Závodní stravování  □ □ 

Příspěvky na ozdravné a rekreační pobyty dětí □ □ 

Návratné bezúročné půjčky □ □ 

Příspěvky bezplatným dárcům krve □ □ 

Příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění □ □ 

Peněžní poukázky za pracovní jubileum □ □ 

 

11. Víte, jakým způsobem můžete jakýkoli zaměstnanecký benefit čerpat? 

□ ano 

□ ne 

 

12. Je dle Vašeho názoru poskytování benefitů pro zaměstnance motivující? 

□ ano 

□ ne 

 

13. Domníváte se, že by zaměstnavatel měl zlepšit práci v oblasti sociální práce se 

zaměstnancem? 

□ ano 

□ ne 

 

14. Jste se současným stavem u Vašeho zaměstnavatele spokojen/a? 

□ ano 

□ ne 
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15. Upřednostnil/a byste svobodnou volbu benefitů při dodržení podmínek zaměstnavatele, 

např. limitující roční částky? 

□ ano 

□ ne 

 

16. Které z benefitů Vás nejvíce motivují a které nejvíce preferujete? Poskytované benefity 

uvedené v tabulce, prosím, ohodnoťte (označte vždy jednu možnost v řádku). 

 

Poskytované benefity Důležité 
Méně 

důležité 
Nedůležité 

Rekondiční a ozdravné pobyty □ □ □ 

Závodní stravování  □ □ □ 

Příspěvky na ozdravné a rekreační pobyty dětí □ □ □ 

Návratné bezúročné půjčky □ □ □ 

Příspěvky bezplatným dárcům krve □ □ □ 

Příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění □ □ □ 

Peněžní poukázky za pracovní jubileum □ □ □ 

 

17. Jste se současným stavem spokojen/a? 

□ ano 

□ ne 

 

18. Aby byl systém podpory co nejefektivnější, který z nepeněžních benefitů byste 

upřednostnil/a? 

□ jisté parkovací místo 

□ home office (možnost práce z domova) 

□ sick – days (1 – 3 dny volna bez lékařského potvrzení) 

 

19. Stručně můžete navrhnout změnu:  
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19%

27%

31%

23%

18 – 29 let

30 – 39 let

40 – 49 let

nad 50 let

35%

65%

Žena

Muž

Příloha 2  Tabulkové a grafické výstupy dotazníků 

Tab. 1   Pohlaví respondentů 

 Absolutní četnost Relativní četnost [%] 

Žena 57 35 

Muž 106 65 

Celkem 163 100 

 

 

                                          

 

 

 

                                   Obr. 1  Pohlaví respondentů 

 

Tab. 2 Věk respondentů 

 Absolutní četnost Relativní četnost [%] 

18 – 29 let 31 19 

30 – 39 let 44 27 

40 – 49 let 51 31 

nad 50 let 37 23 

Celkem 163 100 

 

 

                                              

 

 

 

 

                                                Obr. 2  Věk respondentů 
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0%

33%

37%

17%

13%

Základní

Středoškolské bez

maturity (vyučen)

Středoškolské s maturitou

Vyšší odborné

Vysokoškolské

71%

19%
10%

Dělník/Dělnice

THP

Manažer

Tab. 3 Dosažené vzdělání respondentů 

 
Absolutní četnost 

Relativní četnost 

[%] 

Základní 0 0 

Středoškolské bez maturity (vyučen) 54 33 

Středoškolské s maturitou 60 37 

Vyšší odborné 28 17 

Vysokoškolské 21 13 

Celkem 163 100 

 

 

              

 

 

 

 

                              Obr. 3  Dosažené vzdělání respondentů 

 

Tab. 4 Pracovní pozice respondentů 

 Absolutní četnost Relativní četnost [%] 

Dělník/Dělnice 117 72 

THP 30 18 

Manažer 16 10 

Celkem 163 100 

 

 

                 

 

 

 

 

                      Obr. 4  Pracovní pozice respondentů 
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81%

19%

Ano

Ne

74%

5%
8%11%2%

Z kolektivní smlouvy

Od spolupracovníků

Z Intranetu

Z nástěnky na pracovišti

Od nadřízeného

Tab. 5 Jste informován/a Vaším zaměstnavatelem o benefitech, které poskytuje? 

 Absolutní četnost Relativní četnost [%] 

Ano 132 81 

Ne 31 19 

Celkem 163 100 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 5  Jste informován/a Vaším zaměstnavatelem o benefitech, které poskytuje? 

 

Tab. 6 Jak jste se dozvěděl/a o nabídce benefitů? 

 Absolutní četnost Relativní četnost [%] 

Z kolektivní smlouvy 121 74 

Od spolupracovníků 8 5 

Z Intranetu 13 8 

Z nástěnky na pracovišti 18 11 

Od nadřízeného 3 2 

Celkem 163 100 

 

            

 

 

 

 

 

 

              Obr. 6  Jak jste se dozvěděl/a o nabídce benefitů? 
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69%

31%

Ano

Ne

Tab. 7 Je dle Vašeho názoru informovanost o benefitech dostačující? 

 Absolutní četnost Relativní četnost [%] 

Ano 112 69 

Ne 51 31 

Celkem 163 100 

 

           

 

 

 

 

 

         Obr. 7  Je dle Vašeho názoru informovanost o benefitech dostačující? 

 

Tab. 8 Pokud jste u předešlé otázky odpověděl/a „NE“, ohodnoťte, prosím, důvody 

Vaší nedostatečné informovanosti. 

 Absolutní 

četnost 

Relativní četnost 

[%] 

KS je příliš rozsáhlá 

a nepřehledná 

důležité 48 94 

méně důležité 3 6 

nedůležité 0 0 

Na pracovišti není 

přístup k Intranetu 

důležité  37 72 

méně důležité 8 16 

nedůležité 6 12 

Absence informací na 

nástěnkách 

důležité 33 65 

méně důležité 16 31 

nedůležité 2 4 

Nedostatek informací na 

pracovních poradách 

důležité 48 94 

méně důležité 3 6 

nedůležité 0 0 
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Tab. 9 Zvolili byste jinou formu sdělování těchto informací? 

 
Absolutní četnost 

Relativní četnost 

[%] 

Informace v měsíčníku společnosti 44 27 

Informace přikládané k výplatní listině 23 14 

Časté a stálé informace na poradách 

s vedoucím pracovníkem 
21 13 

Nezodpovězeno 75 46 

Celkem 163 100 

 

Tab. 10 O kterých zaměstnaneckých benefitech jste informován/a? 

 Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost [%] 

Rekondiční a ozdravné pobyty 
ano 139 85 

ne 24 15 

Závodní stravování 
ano 143 88 

ne 20 12 

Příspěvky na ozdravné a rekreační 

pobyty dětí 

ano 72 44 

ne 91 56 

Návratné bezúročné půjčky 
ano 60 37 

ne 103 63 

Příspěvky bezplatným dárcům 

krve 

ano 54 33 

ne 109 67 

Příspěvky na penzijní připojištění 

a životní pojištění 

ano 96 59 

ne 67 41 

Peněžní poukázky za pracovní 

jubileum 

ano 82 50 

ne 81 50 

 

 

 

 



 46 

81%

19%

Ano

Ne

Tab. 11 Víte, jakým způsobem můžete jakýkoli zaměstnanecký benefit čerpat? 

 Absolutní četnost Relativní četnost [%] 

Ano 135 83 

Ne 28 17 

Celkem 163 100 

 

Tab. 12 Je dle Vašeho názoru poskytování benefitů pro zaměstnance motivující? 

 Absolutní četnost Relativní četnost [%] 

Ano 132 81 

Ne 31 19 

Celkem 163 100 

 

       

 

 

 

 

 

    Obr. 12  Je dle Vašeho názoru poskytování benefitů pro zaměstnance motivující? 

 

Tab. 13 Domníváte se, že by zaměstnavatel měl zlepšit práci v oblasti sociální práce  se 

zaměstnancem? 

 Absolutní četnost Relativní četnost [%] 

Ano 139 85 

Ne 24 15 

Celkem 163 100 
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86%

14%

Ano

Ne

Tab. 14  Jste se současným stavem u Vašeho zaměstnavatele spokojen/a? 

 Absolutní četnost Relativní četnost [%] 

Ano 95 58 

Ne 68 42 

Celkem 163 100 

 

Tab. 15 Upřednostnil/a byste svobodnou volbu benefitů při dodržení podmínek   

zaměstnavatele, např. limitující roční částky? 

 Absolutní četnost Relativní četnost [%] 

Ano 140 86 

Ne 23 14 

Celkem 163 100 

 

    

 

 

 

 

    Obr. 15  Upřednostnil/a byste svobodnou volbu benefitů při dodržení podmínek 

                            zaměstnavatele, např. limitující roční částky? 

 

Tab. 16  Které z benefitů Vás nejvíce motivují a které nejvíce preferujete?  

 Absolutní 

četnost 

Relativní četnost 

[%] 

Rekondiční a 

ozdravné pobyty 

důležité 127 78 

méně důležité 17 10 

nedůležité 19 12 

Závodní stravování 

důležité  132 81 

méně důležité 16 10 

nedůležité 15 9 
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Příspěvky na 

ozdravné a rekreační 

pobyty dětí 

důležité 39 24 

méně důležité 43 26 

nedůležité 81 50 

Návratné bezúročné 

půjčky 

důležité 47 29 

méně důležité 34 21 

nedůležité 82 50 

Příspěvky 

bezplatným dárcům 

krve 

důležité 16 10 

méně důležité 44 27 

nedůležité 103 63 

Příspěvky na penzijní 

připojištění a životní 

pojištění 

důležité 54 33 

méně důležité 46 28 

nedůležité 63 39 

Peněžní poukázky za 

pracovní jubileum 

důležité 15 9 

méně důležité 34 21 

nedůležité 114 70 

 

Tab. 17 Jste se současným stavem spokojen/a? 

 Absolutní četnost Relativní četnost [%] 

Ano 59 36 

Ne 104 64 

Celkem 163 100 

 

Tab. 18 Aby byl systém podpory co nejefektivnější, který z nepeněžních benefitů byste 

upřednostnil/a? 

 
Absolutní četnost 

Relativní četnost 

[%] 

Jisté parkovací místo 16 10 

Home office (možnost práce z domova) 36 22 

Sick – days (1 – 3 dny volna bez 

lékařského potvrzení) 
111 68 

Celkem 163 100 
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10%
22%

68%
Jisté parkovací místo

Home office (možnost práce

z domova)

Sick - days (1 – 3 dny volna

bez lékařského potvrzení)

 

 

 

 

 

 

Obr. 18  Aby byl systém podpory co nejefektivnější, který z nepeněžních benefitů byste  

                                                          upřednostnil/a? 

 

 

 

 

 


