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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na motivaci a stimulaci zaměstnanců ve společnosti 

Magna Automotive (CZ) s.r.o. a je konstruována do dvou podstatných částí. První část 

práce pojednává o charakteristikách teoretických východisek, jako výzkum, stimulace 

a motivace apod., dále je zde uvedena charakteristika zkoumané společnosti. Druhá část 

práce je věnována výzkumu motivace a stimulace zaměstnanců ve společnosti 

prostřednictvím dotazníků. Obsahem dotazníku jsou jednoznačně formulované otázky, 

na které zaměstnanci společnosti odpověděli a tím poskytli vstupní data pro zhodnocení 

studie. V závěru práce jsou tato vstupní data analyzována a vytvářejí tak jasnou představu 

o tom, jak společnost motivuje a stimuluje své zaměstnance. 

Klíčová slova: stimulace, stimul, motivace, motiv, zaměstnanecké benefity, 

sociální výzkum, dotazník 

 

Summary 

The thesis is aimed at the stimulation and motivation of the employees of the 

company Magna Automobiles (CZ) s.r.o. and is divided into two parts.  The first part deals 

with the attributes of the theoretical basis such as research, stimulation, motivation etc. 

Later, we have mentioned the attributes of the researched company. The second part of the 

thesis deals with the survey of the stimulation and motivation of the employees of the firm 

by means of questionnaires. The questionnaires contained simple  questions, which were 

answered by the employees and gave the initial data for the evaluation of the study. In the 

conclusion, the above mentioned initial data was analysed and create a definite idea of how 

the company stimulates and motivates its employees. 

Keywords: stimulation, stimulus, motivation, motive, employees benefits, social 

research, questionnaire 
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1 ÚVOD 

„Tvorba a posilování motivace je dlouhodobá, nikoli jednorázová záležitost; 

vyžaduje systematický přístup s dobrou znalostí především psychologie a sociologie 

práce.“ 1  

Motivace pracovní činnosti se zabývá otázkami a problémy, které se týkají 

pracovní aktivity lidí, tzn. s jejich výkonem při práci, současně úsilím přitom 

vynakládaném a též výsledky dosahovaných organizací jako celku. Jinými slovy, motivace 

pracovní činnosti je zdrojem výkonu, produktivity práce zaměstnanců a výsledků 

organizace. Hodnotné výsledky organizace, čili úspěch podniku, ovlivňuje řada faktorů. 

Například to jsou finanční zdroje a technické vybavení, které podnik vlastní nebo 

konkurenční boj na trhu s ostatními firmami v odvětví. Avšak stěžejním faktorem je kvalita 

lidského potenciálu, neboť schopní a motivovaní pracovníci odvádějí kvalitní práci a tím 

přispívají k celkové úspěšnosti podniku. [4] 

Téma práce bylo zvoleno z důvodu zájmu o výrobní podnik, který má dlouhodobě 

nízkou fluktuaci zaměstnanců, i přestože v regionu, kde je výzkum zpracováván, 

je fluktuace zaměstnanců mnohem vyšší. 2  

Problematika stimulace a motivace pracovní činnosti jako taková je velmi 

rozsáhlá, zajímavá a někdy též komplikovaná, než by se na první pohled mohlo zdát. 

Zajímavá a komplikovaná proto, že neexistují univerzální prostředky motivace a stimulace 

pro všechny zaměstnance, neboť každý člověk je individualita, má odlišné potřeby, pocity, 

cíle apod. To „něco“, co jednoho člověka motivuje, druhého již motivovat nemusí. [1] 

„Znaky motivace – jako například energii a odhodlanost – jsou tím prvním, 

co hledají zaměstnavatelé, když si vybírají své zaměstnance. Později se budou snažit tyto 

vlastnosti ještě rozvinout nebo prohloubit.“ 3 

Všeobecně však platí, že jakmile zaměstnavatel zvolí vhodnou stimulaci 

a zaměstnanec je vnitřně motivován, svou práci dělá svědomitě a s potěšením. Nevykonává 

jen ty pracovní činnosti, které jsou jeho povinností, ale je ochotný pracovat více, nežli 

                                                 
1 (Pelc, Zaměstnanecké benefity v roce 2009, 2009, s. 13) 
2 https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=41774730&subjektId=36702&spis=562538  
3 (Adair, Efektivní motivace, 2004, s. 15) 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=41774730&subjektId=36702&spis=562538
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musí. Oproti tomu nemotivovaný zaměstnanec má tendenci k poklesu tempa a kvality 

svého pracovního výkonu, mnohdy vymýšlí argumenty pro dřívější odchod ze zaměstnání, 

zvyšuje se jeho absence na pracovišti a v konečném důsledku může také docházet 

k opuštění stávajícího zaměstnavatele. [4] 

Hlavním rozdílem mezi stimulací a motivací je, jak bude v průběhu práce 

vysvětleno, že stimulace působí na psychiku člověka zvnějšku, zatímco motivace se utváří 

„uvnitř“ člověka (jakožto vnitřní psychická pohnutka). Ovlivňování lidské činnosti 

(daného jedince), prostřednictvím aktivních vnějších zásahů druhého člověka, pobízí 

ke změně jeho psychických procesů. Jinými slovy, stimulace vybízí motivaci člověka 

k danému chování a jednání. Prostřednictvím určitého motivu a stimulu je vyvolán zájem 

člověka a převede jej do aktivity, aby něco udělal. Následně, pomocí motivovaného 

chování, se určitá aktivita stává splněným cílem. [2] 

Nejznámějším a nejpoužívanějším nástrojem stimulace a motivace a taktéž 

hlavním prostředkem vedoucím k vyšší efektivitě pracovních výkonů zaměstnanců 

je celkový systém odměňování zaměstnavatele. Tento systém odměňování představuje 

jednak finanční odměnu za vykonanou práci formou měsíční mzdy a jednak 

zaměstnanecké benefity. [7]  

„Poskytování benefitů je způsob odlišení se od konkurence, snaha po získání 

konkurenční výhody, též posílení firemní kultury, je ochranou a budováním reputace, 

zvyšováním hodnoty značky. V neposlední řadě poskytování benefitů znamená zvýšení 

image a atraktivity zaměstnavatele.“ 4 

Cílem této práce je provést výzkum ve vybraném průmyslovém podniku a zjistit, 

zda jsou zaměstnanci motivováni a stimulováni k pracovní činnosti. Realizace šetření 

se týká společnosti Magna Automotive (CZ) s.r.o., se sídlem v Chomutově.  

                                                 
4 (Pelc, Zaměstnanecké benefity v roce 2009, 2009, s. 13) 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Motivace a motiv 

 „Pojem motivace vyjadřuje skutečnost, že v lidské psychice působí specifické, 

ne vždy zcela vědomé či uvědomované vnitřní hybné síly – pohnutky, motivy. Ty činnost 

člověka (tj. jeho chování, resp. poznávání, prožívání i jednání) určitým směrem orientují 

(zaměřují), v daném směru ho aktivizují a vzbuzenou aktivitu udržují. Navenek se pak 

působení těchto sil projevuje v podobě motivované činnosti, motivovaného jednání.“ 5  

Motivace je charakteristická tím, že působí současně v určitých rovinách, 

tzv. dimenzích. Jedná se o tři základní dimenze, a to směru, intenzity a stálosti. 

1. Dimenze směru, která určitým způsobem ovlivňuje motivaci člověka 

a následně i jeho chování. Na jedné straně motivaci člověka orientuje 

k určitému možnému směru a na straně druhé motivaci k danému 

možnému směru odvrací. Vždy záleží na daném člověku a jeho chování, 

resp. prožívání, např. vyjádřením „chci toto či tamto“, je pro mne důležité 

to a to“, „nezajímá mne to či ono“ apod. 

2. Dimenze intenzity, jenž vyjadřuje to, že motivace činnosti člověka je zcela 

závislá na její intenzitě. Síla motivace vždy více či méně pobízí jedince 

ke splnění požadovaného cíle, jenž je určen směrovou dimenzí. Podle 

stupně intenzity lze v rovině prožívání rozlišit sílu motivace, např. slovy 

„možná bych chtěl/a to a to“, „chci to a to“, „velmi si přeji to a to“ apod. 

3. Dimenze stálosti, též nazývaná dimenzí vytrvalosti. Při realizaci 

motivované činnosti se mohou vyskytovat vnější i vnitřní překážky, 

přičemž jedinec může pociťovat zábrany v pokračování svého 

motivovaného chování v původním směru a nezměněné intenzitě. 

Dimenze stálosti se projevuje mírou schopnosti člověka právě tyto 

překážky překonávat. [2]  

                                                 
5 (Bedrnová a Nový, Psychologie a sociologie řízení, 2002, s. 241)  
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Existuje mnoho teorií charakterizujících motivaci, jako je například teorie cukru 

a biče, čili odměny a trestu, Maslowova teorie potřeb, která představuje vzájemně závislou 

hierarchii vedoucí k uspokojování potřeb, Vroomova teorie očekávání vyjadřující 

měřitelný poměr mezi očekávaným výsledkem a nutným výdejem energie k dosažení 

tohoto výsledku. [1] Také Herzbergova dvoufaktorová teorie, jenž je zaměřena 

na spokojenost či nespokojenost. [2]  

„Motiv. Představuje určitou jednotlivou vnitřní psychickou sílu – popud, 

pohnutku. Může být chápán jako psychologická příčina či důvod určitého chování 

či jednání člověka, individualizuje jeho prožívání a dává jeho činnosti psychologický 

smysl.“ 6  

S motivem úzce souvisí pojem cíle. Ať člověk ve své podstatě vykonává 

jakoukoliv činnost, vždy samozřejmě očekává nějaký výsledek, tj. určité vnitřní 

uspokojení. Účinek motivu přetrvává po tu dobu, co není tohoto očekávaného uspokojení 

dosaženo. Jinými slovy, motiv trvá tak dlouho, dokud jedinec nezíská pocit naplnění 

z dosažení cíle motivu. Všeobecně tedy platí, že cílem každého motivu je dosažení 

určitého finálního psychického stavu, čili pocitu nasycení. Mimo těchto motivů, které lze 

chápat jako motivy cílové, též označované terminální, se vyskytují motivy instrumentální. 

U nich nelze naprosto přesně definovat určitý cílový stav, neboť se většinou jedná 

o specifickou zájmovou oblast daného člověka, např. zájem o literaturu či náklonnost 

ke sportu. [2] 

Motiv → Cíl motivu → Pocit nasycení 

Obrázek 1 Schématické znázornění motivu ve spojení s cílem (vlastní) 

 

Významným rysem motivu je skutečnost, „že v psychice člověka v daný okamžik 

zpravidla nepůsobí jeden, ale současně hned několik, dokonce celý soubor motivů.“ 7  

Ty mohou působit shodně nebo zcela odlišně v dimenzi směru, intenzity a stálosti. 

Jinak řečeno, motivy mohou mít stejnou, ale i naprosto opačnou orientaci, stejnou, 

ale i rozdílnou sílu motivace a také jinou vytrvalost. [2]  

                                                 
6 (Bedrnová a Nový, Psychologie a sociologie řízení, 2002, s. 242) 
7 (Bedrnová a Nový, Psychologie a sociologie řízení, 2002, s. 242) 
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„Obecně však platí, že motivy orientované stejným, resp. podobným směrem, 

se vzájemně posilují (jako by sčítají), a tím podporují vznik a průběh motivované 

činnosti, naopak motivy protikladné se mohou vzájemně oslabovat a tak motivovanou 

činnost narušovat, za určitých (krajních) podmínek dokonce znemožňovat.“ 8 

2.2 Stimulace a stimul 

„Stimulací rozumíme vnější působení na psychiku člověka, v jehož důsledku 

dochází k určitým změnám jeho činnosti prostřednictvím změny psychických procesů, 

především pak prostřednictvím změny jeho motivace. Ve vymezení obsahu pojmu 

stimulace není explicitně uvedeno, že musí jít o působení vědomé, záměrné.“ 9  

Ovšem vzhledem k tomu, že v procesu sociální interakce dochází k ovlivňování 

psychiky člověka, lze stimulaci definovat jako určitý proces vědomého a záměrného 

usměrňování motivace jiného člověka. [2] 

Stimul je definován jako jakýkoliv podnět, který způsobuje určitou změnu 

v motivaci člověka. Stimuly je možné rozdělit na dvě skupiny, kdy první skupinu tvoří 

tzv. endogenní impulsy a druhou tzv. exogenní incentivy. 

1. Endogenní impulsy (tj. vnitřní, intrapsychické podněty), které oznamují 

či upozorňují na určitou změnu v těle nebo mysli člověka. Mezi tyto 

impulsy lze zařadit např. pocit fyzického vyčerpání – jenž vyvolá motiv 

odpočinku, dále bolest zubu – která může přivodit motiv návštěvy zubního 

lékaře či nervozitu z nepříjemné konzultace v zaměstnání – jenž může 

vyvolat motiv nezúčastnit se porady apod. 

2. Exogenní incentivy (tj. vnější, z vnějšku přicházející podněty) vztahující 

se k impulsům. Jedná se o podněty, které určitý motiv aktivují – „přivádějí 

jej v život“. Příkladem může být vyslovená pochvala od nadřízeného 

za dobrý pracovní výkon zaměstnance či nabídka příležitosti pracovního 

postupu v případě splnění požadovaných pracovních výsledků apod. [2] 

                                                 
8 (Bedrnová a Nový, Psychologie a sociologie řízení, 2002, s. 242 - 243) 
9 (Bedrnová a Nový, Psychologie a sociologie řízení, 2002, s. 243) 
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V zásadě se dá říct, že impulsem a incentivem může být cokoliv. Jenže právě jen 

může, poněvadž být nemusí. Skutečná podoba impulsu nebo incentivu závisí zejména 

na motivační struktuře konkrétního člověka, jinými slovy na jeho motivačním profilu. [2]    

2.3 Motivační profil 

„Motivační profil představuje syntetickou, individuálně specifickou a v průběhu 

času relativně stabilní charakteristiku osobnosti člověka. Jejím obsahem jsou pro jedince 

příznačné, dominantní motivační orientace či tendence, resp. skladba, vyhraněnost 

a intenzita jeho vnitřních hnacích sil. Motivační profil člověka se utváří a vyvíjí spolu 

s utvářením a vývojem celé jeho osobnosti od neútlejšího věku.“ 10 

Dominantní motivační orientaci lze spatřovat např. v úspěchu či neúspěchu, čímž 

u některých lidí převažuje (dominuje) zaměření na úspěch a u jiných je zase zřetelnější 

tendence vyvarovat se neúspěchu. To znamená, že některá osoba pokládá určitou situaci 

za příležitost k úspěchu a aktivně se do této situace zapojí, poněvadž ji nechce 

„propásnout“. Naopak jiná, nacházející se ve stejné či podobné situaci, může tuto výzvu 

k úspěchu považovat za určité ohrožení, kdy by se mohly projevit nedostatečné znalosti 

či dovednosti (jednoduše řečeno, že „na to nemá“) a raději zůstane stranou. [2]    

„Konkrétní podoba motivačního profilu představuje současně jakési vnitřní 

omezení: do jisté míry člověka svazuje, tj. snižuje počet stupňů volnosti v jeho jednání, 

vytváří vnitřní neviditelné hranice, jejichž překročení může někdy být dosti obtížné.“ 11 

2.4 Zdroje motivace 

Aby bylo možné porozumět motivaci lidského chování, resp. porozumět tomu, 

jakým možným způsobem ji efektivně ovlivňovat, je zapotřebí pochopit, jak motivace 

vzniká a z čeho pramení. Jinými slovy, je třeba si uvědomit, z jakého důvodu člověk něco 

chce a naopak něco odmítá, po něčem velmi touží, zatímco některé oblasti jej absolutně 

nepřitahují apod. [2]    

                                                 
10 (Bedrnová a Nový, Psychologie a sociologie řízení, 2002, s. 259) 
11 (Bedrnová a Nový, Psychologie a sociologie řízení, 2002, s. 259) 
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„Jako zdroje motivace označujeme ty skutečnosti, které motivaci vytvářejí, 

tj. skutečnosti, které zakládají dynamické tendence i zaměření lidské činnosti a které 

významným způsobem ovlivňují přetrvávání těchto tendencí.“ 12 

Mezi základní zdroje motivace lze zařadit potřeby, návyky, zájmy, hodnoty 

a hodnotové orientace a ideály. [2]    

2.4.1 Potřeby 

„Lidská potřeba je stav pociťovaného nedostatku některého základního 

uspokojení. Je to ve vědomí lidí odrážející se pocit nedostatku něčeho, co pokládají 

za žádoucí nebo nutné pro uchování a rozvoj svého života, a který je nutí k určité činnosti. 

Potřeby nevznikají pouze jako určitý stav ve vědomí člověka, ale také z vlivu prostředí, 

v němž člověk žije. Potřeba je však nejen odrazem materiální skutečnosti, nýbrž je na této 

skutečnosti relativně nezávislá, může existovat jako představa, produkt myšlení.“ 13 

Potřeby lze rozdělit takto: 

1. Potřeby biologické, fyziologické, viscerogenní, které bývají označovány 

též jako potřeby primární, souvisejí s činností a funkcemi lidského těla. 

Jedná se zejména o potřebu vzduchu, potravy, tekutin aj.   

2. Potřeby sociální, společenské, psychogenní, které bývají označovány též 

jako potřeby sekundární, jsou spojeny s člověkem, jakožto s bytostí 

sociální, společenskou a kulturní. K těmto potřebám lze přiřadit např. 

potřebu lásky a přátelství, seberealizace aj. [2]  

Následující schéma zachycuje potřebu jako nelibě pociťovaný stav napětí, jenž 

vyvolává tendence k jeho odstranění, což jinými slovy vyjadřuje, že vede k činnosti 

směřující k odstranění tohoto nedostatku. [2]    

Nedostatek 

(nadbytek) → Potřeba → Motivace → 
Na cíl 

zaměřená 

činnost 
→ 

Odstranění 

nedostatku 

(nadbytku) 

Obrázek 2 Schématické znázornění vztahu nedostatku, potřeb, motivace a činnosti chování, resp. jednání 

člověka (Bedrnová a Nový, Psychologie a sociologie řízení, 2002, s. 245) 

                                                 
12 (Bedrnová a Nový, Psychologie a sociologie řízení, 2002, s. 244) 
13 (Rolčíková, podkladový materiál Marketing, 2012, s. 8) 
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2.4.2 Návyky 

„V průběhu života realizuje každý člověk některé činnosti (jak předmětné, 

tak psychické) častěji, dokonce pravidelně, většinou v určitých situacích. Navíc se tyto 

činnosti u daného jedince – právě díky oné pravidelnosti – často automatizují, fixují se, 

stávají se určitými stereotypy – návyky.“ 14 

Pojem návyk lze definovat jako opakovaný, zautomatizovaný způsob jednání 

člověka v konkrétní situaci nebo také z objektivního hlediska jako naučený vzorec 

chování. Jestliže se člověk dostane do situace (s níž se někdy v minulosti již setkal) a tím 

má s danou situací spojené určité činnosti, je víceméně pravděpodobné, že se bude chovat 

podle svého návyku. Jinými slovy, že se u něj „probudí“ náchylnost k opakovanému 

jednání, z dřívějška fixovanému stereotypu. [2] 

2.4.3 Zájmy 

„Zájem je specifickou formou zaměření člověka na určitou oblast jevů, která jej 

v daném směru aktivizuje, a to s určitou stálostí. Zájem tedy můžeme chápat jako zvláštní 

druh motivu. Navíc právě v činnostech, jimiž se zájmy projevují či naplňují, se dále rozvíjí 

a obohacuje osobnost člověka.“ 15 

Existuje celá řada zájmů, tolik nejrozmanitějších činností, ze kterých se člověk 

může radovat a jejich prostřednictvím dosáhne vnitřního uspokojení. Příkladem jsou zájmy 

poznávací, sociální, výtvarné, sportovní, obchodní aj. [2] 

2.4.4 Hodnoty 

„Člověk se na své „cestě životem“ neustále setkává se skutečnostmi pro něj 

osobně novými, neznámými. Tyto skutečnosti nejen poznává, ale také hodnotí, 

tj. přisuzuje jim určitou hodnotu, význam, důležitost. To se obvykle odehrává v sepětí 

poznávání s prožíváním. Proto hodnoty nikdy neodrážejí jen objektivní význam věcí 

a jevů, ale i jejich subjektivní individuální smysl – smysl pro konkrétního jedince. 

                                                 
14 (Bedrnová a Nový, Psychologie a sociologie řízení, 2002, s. 246) 
15 (Bedrnová a Nový, Psychologie a sociologie řízení, 2002, s. 248) 
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Některým skutečnostem jedinec přisuzuje hodnoty vyšší, cení si jich více, považuje je 

za významnější, jiným naopak hodnoty nižší.“ 16 

Vzhledem ke specifickým podmínkám utváření osobnosti a osobním zkušenostem 

konkrétního člověka (čili k tomu, že každý člověk je jedinečná osobnost), může být 

hodnotou prakticky cokoliv. K všeobecně známým hodnotám patří např. zdraví, vzdělání, 

rodina, přátelství, láska, úspěch, svoboda, pravda a mnoho dalších. [2] 

2.4.5 Ideály 

„Ideálem rozumíme určitou ideovou či názorovou představu něčeho subjektivně 

žádoucího, pozitivně hodnoceného, co pro daného jedince představuje významný cíl jeho 

snažení, skutečnost, o kterou usiluje.“ 17 

 Ideály vznikají působením sociálních faktorů vývoje a utváření osobnosti 

člověka, tj. prostřednictvím vlivu rodiny a autorit obecně, a mohou mít nejrůznější podobu. 

Mohou se týkat osobního života či pracovní oblasti, mohou představovat určité životní cíle, 

mohou se vztahovat k představě určitého životního stylu apod. [2] 

2.5 Cesta od podnětu k chování 

Určité chování člověka je výsledkem působení pocitů, potřeb a motivů. Pocit 

podněcuje potřebu, přičemž pocit příjemný vyvolá potřebu svého zachování, zatímco 

nepříjemný potřebu změny. Motivem lidského chování je naplňování potřeb, čili 

odstraňování pocitů nepříjemných a navozování příjemných. Jinými slovy, co je člověku 

nepříjemné, to v budoucnu již nedělá a naopak co je mu příjemné, má tendenci to něco 

znovu udělat. [9] 

Následující schéma znázorňuje vztah podnětu, pocitu, potřeby a chování, mezi 

něž se vkliňuje způsob zpracování. Ten vyjadřuje, jak bude konkrétní člověk na konkrétní 

podnět reagovat a následně jaké bude jeho chování. [9] 

                                                 
16 (Bedrnová a Nový, Psychologie a sociologie řízení, 2002, s. 248) 
17 (Bedrnová a Nový, Psychologie a sociologie řízení, 2002, s. 250) 
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          Podnět     

               

          Zpracování ← 

OSOBNOST                 
Zděděné zkušenosti 

Naučené zkušenosti                   

Aktuální informace 

      Pocit příjemný, 

nepříjemný 

     

Příklady 

výsledků 

zpracování 

→ → Pocit   

         

      Zpracování ← 

  Potřeba 

zachovat, změnit 

     

→ → Potřeba   

         

      Zpracování ← 

  Chování aktivní, 

pasivní 

       

→ → Chování     

Obrázek 3 Cesta od podnětu k chování (upraveno: Plamínek, Vedení lidí, týmů a firem, 2002, s. 75) 

 

2.6 Motivace k práci 

„Pracovní činnost je činností cílevědomou, záměrnou a systematicky 

vykonávanou, tedy činností motivovanou. Motivací k práci (pracovní motivací) rozumíme 

ten aspekt motivace lidského chování, který je spojen s výkonem pracovní činnosti, 

se zastáváním určité pracovní pozice a s výkonem jí odpovídající pracovní role, 

tj. s plněním pracovních úkolů. Pracovní motivace vyjadřuje přístup člověka k práci, 

ke konkrétním okolnostem jeho pracovního uplatnění a ke konkrétním pracovním 

úkolům, tj. vyjadřuje konkrétní podobu jeho pracovní ochoty.“ 18 

Existují dva typy pracovní motivace. Jedním je tzv. motivace intrinsická a druhým 

tzv. motivace extrinsická. Nejvýznamnější motivy práce obou typů pracovní motivace jsou 

uvedeny v následující tabulce. [2]  

                                                 
18 (Bedrnová a Nový, Psychologie a sociologie řízení, 2002, s. 262) 
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Tabulka 1 Přehled nejvýznamnějších pracovních motivů (upraveno: Bedrnová a Nový, 

Psychologie a sociologie řízení, 2002, s. 262 - 263) 

Intrinsické motivy Extrinsické motivy 

Potřeba činnosti  Potřeba peněz 

Potřeba kontaktu s lidmi Potřeba jistoty 

Potřeba výkonu (požitek z úspěšného výkonu) Potřeba potvrzení vlastní důležitosti 

Touha po moci (vyšší pracovní pozice) Potřeba sociálních kontaktů  

Potřeba smyslu života a seberealizace Potřeba sounáležitosti, partnerského vztahu 

 

2.6.1 Člověk a pracovní úkoly 

„Motivace spočívá v nalezení harmonie mezi tím, co konkrétní člověk pociťuje 

jako své vnitřní potřeby, a tím, co by měl pro firmu vykonávat.“ 19 Málokdy se stane, 

že konkrétní pracovní úkol a konkrétní člověk „se spojí“ do jednoho celku. Určitou situaci 

lze řešit dvojím způsobem, jak uvádí následující schéma. [9] 

       ÚKOL        

               

energie → Přizpůsobení        Přizpůsobení  ← pochopení 

peníze → člověka úkolu       úkolu člověku ← empatie 

čas →         ← tolerance 

Obrázek 4 Pojetí pracovního úkolu (upraveno: Plamínek, Vedení lidí, týmů a firem, 2002, s. 79) 

 

1. Je možné prostřednictvím stimulů usměrňovat člověka, aby se změnil 

do podoby přiměřené pro plnění pracovního úkolu. Takové působení 

ovšem bývá úspěšné jen z dlouhodobého hlediska, krátkodobě je vnímáno 

jako určitý nátlak, což je vzdáleno podstatě motivace. 

2. Nebo lze zadat pracovní úkol formou, která člověku vyhovuje, přizpůsobit 

podmínky pro plnění pracovního úkolu apod. Jinými slovy, vytvořit 

takové předpoklady, aby pracovní úkol vyšel vstříc člověku. [9] 

                                                 
19 (Plamínek, Vedení lidí, týmů a firem, 2002, s. 78) 
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2.6.2 Stimulace pracovní motivace  

„Stimulem může být v zásadě vše, co je pro pracovníka významné, vše, co může 

podnik svému zaměstnanci nabídnout. Výčet stimulačních prostředků je řazen podle toho, 

jak jsou z podnikového a psychologického hlediska závažné:  

- hmotná odměna,  

- obsah práce, 

- povzbuzování – neformální hodnocení, 

- atmosféra pracovní skupiny,  

- pracovní podmínky a režim práce, 

- identifikace s prací, profesí a podnikem, 

- externí stimulační faktory.“ 20 

Hmotná odměna představuje de facto hlavní stimulační prostředek, neboť mzda, 

odměny apod. jsou důležitým zdrojem existenčních prostředků pro život pracovníka. 

Hmotnou odměnou může také být přidělené služební auto, využívané i pro soukromé účely 

či různé druhy příspěvků ve formě poukázek, např. na oblečení, kosmetiku, kulturní 

a sportovní akce atd. 

Stimulace obsahu práce je zaměřena na určité apely, které mají vliv 

na pracovníka, resp. na jeho pracovní výkon. Zejména se jedná o apel na tvořivé myšlení, 

samostatnost, apel hrdosti na vlastní schopnosti, seberozvoj či apel péče o druhé lidi apod. 

Úloha povzbuzování pracovníků náleží vedoucím pracovníkům. Jde především 

o hodnocení pozitivních prvků, které zaměstnancům pomáhají k lepšímu pracovnímu 

výkonu. Výsledkem povzbuzování je, že pracovník pociťuje uspokojení z toho, že dokázal 

něco pozitivního, že on i jeho práce jsou pro podnik důležití.  

Na atmosféru pracovní skupiny je možné nahlížet dvojím způsobem, jednak 

z pozice vedoucího pracovníka a jednak z pozice zaměstnance, jakožto člena sociální 

skupiny. Vedoucí pracovník má možnost ovlivňovat pracovní skupinu svou formální 

i neformální autoritou a vytvořit mezi ním a skupinou vztah důvěry tím, že ji bude pojímat 

                                                 
20 (Bedrnová a Nový, Psychologie a sociologie řízení, 2002, s. 290) 
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jako celek, respektovat a chovat se spravedlivě. Na zaměstnance působí pozitivně 

či negativně dosahovaný pracovní výkon ostatních pracovníků. Pozitivně v tom smyslu, 

že se mezi lidmi vytváří soutěživost, která povzbuzuje ochotu zlepšit se a vede k motivaci 

člověka dosáhnout lepších pracovních výsledků. Negativně proto, že dobrý výkon jedince 

se v očích spolupracovníků posuzuje jako šplhounství, nepřiměřená horlivost apod. Tím 

dochází k nepřátelství a závisti a vytvářejí se umělé překážky na pracovišti. 

Pracovní podmínky a režim práce souvisí s mikroklimatickými podmínkami 

(tepelnými, zvukovými, světelnými aj.) a také se zájmem podniku vytvářet zaměstnancům 

příznivé podmínky pro jejich práci. Ty směřují ke zlepšení pracovního výkonu a vztahu 

mezi zaměstnancem a podnikem. Zaměstnavatel péčí o pracovní podmínky dává svým 

zaměstnancům najevo, že si váží jich samotných i jejich práce. „Nezájem vedení podniku 

o pracovní podmínky tedy působí vždy distimulačně, a to i v těch případech, kdy jsou 

hmotné odměny vysoké.“ 21 

Identifikace s prací vyjadřuje to, že jedinec práci akceptuje jako součást svého 

života a pracovní úspěchy jsou pro něj příznivým kritériem v oblasti sebehodnocení. 

Identifikace s profesí znamená, že člověk své povolání pokládá za součást své vlastní 

osobnosti. Identifikace s podnikem se projevuje ztotožněním člověka se zaměstnavatelem 

neboli přijetím cílů podniku za své. „Když se identifikace s prací u zaměstnance propojí 

s identifikací s profesí a podnikem, vede to k tomu, že jeho pracovní výkon je dlouhodobě 

vysoký, že pracuje hospodárně, je odpovědný, tvořivý, aktivní a vstřícný ke svým 

spolupracovníkům.“ 22 

Externí stimulační faktory jsou dány celkovou prezentací podniku neboli image 

firmy. Zaměstnance zajímá, jakou má podnik pověst, jak je vnímán v celospolečenském 

měřítku. Společensky uznávaný a oblíbený podnik více stimuluje potenciální pracovníky 

k tomu, aby se u něho nechali zaměstnat, a také vyvolává jejich ochotu pro takový podnik 

intenzívně pracovat. [2]    

                                                 
21 (Bedrnová a Nový, Psychologie a sociologie řízení, 2002, s. 295) 
22 (Bedrnová a Nový, Psychologie a sociologie řízení, 2002, s. 295) 
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2.7 Zaměstnanecké benefity jako zdroj motivace 

„Zaměstnanecké benefity slouží především k posílení pozitivního vztahu 

k podniku, stabilizaci a spokojenosti zaměstnanců a jejich relaxaci. Počet a charakter 

benefitů vychází z možností zaměstnavatele, potřeb pracovníků a ze srovnání s nabídkou 

obdobných zaměstnavatelů na trhu práce a jsou často předmětem kolektivního vyjednávání 

a kolektivních smluv, popř. jsou obsaženy ve vnitřním předpise zaměstnavatele 

či v individuálních smlouvách s jednotlivými zaměstnanci.“ 23  

Jinými slovy, zaměstnanecké benefity patří k účinným nástrojům personální 

politiky, neboť poskytování určitých výhod zaměstnavateli přináší jednak přilákání, 

získání a také udržení kvalitních zaměstnanců. Tato investice do zaměstnanců vede 

ke zvýšení motivace a tím spojené produktivity práce, z čehož plyne, že benefity stimulují 

motivaci zaměstnanců k pracovnímu výkonu. [7] 

2.8 Sociální výzkum 

Výzkum, jakožto fáze poznávacího procesu, je založen na empirickém24 kontaktu 

s realitou, zejména s jejím sociálním rozměrem a se světem sociálních fenoménů. 

Zkoumání určitých jevů vede k poznání a pochopení souvislostí. Sociální výzkum lze tedy 

definovat jako proces, zabývající se zkoumáním prvků, jevů a procesů a jejich vzájemnými 

vztahy, které jsou jednotlivými částmi celkového komplexu sociální skutečnosti 

a spoluvytvářejí její reálnou podobu. [10] 

Předmětem sociálního výzkumu „většinou bývají interakce jedinců a rozličných 

sociálních seskupení, relace jak uvnitř nich, tak navenek, jejich postoje, představy 

a chování, jejich činnosti a jejich vztahy k materiálním a nemateriálním produktům těchto 

činností, principy a projevy existence různých typů kolektivit od komunit a sociálních 

agregátů po neformální skupiny a organizace, procesy socializace, vzdělávání, mobility, 

sociální integrace, působení masmédií, moci, umění a mnohé další fenomény sociálního 

světa.“ 25  

                                                 
23 (Pelc, Zaměstnanecké benefity v roce 2009, 2009, s. 12) 
24 „empirie – zkušenost“ (Petráčková a Kraus, Akademický slovník cizích slov, 1995, s. 195) 
25 (Reichel, Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, 2009, s. 21) 
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Pro sociální výzkum je typickým rysem značný stupeň neurčitosti. Zkoumáním 

daného jevu totiž není zaručeno, že bude nalezena jeho podstata, neboť co je v sociální 

skutečnosti pozorovatelné, zpravidla bývá výsledkem vlivu některých faktorů. Mnohé 

z faktorů mohou být známé, zatímco jiné nejsou doposud poznané. Anebo již poznané 

jsou, ale působí rozdílným způsobem, protože zrovna v určité situaci je nemožné 

identifikovat vliv některých dalších faktorů. [10] To znamená, „že jakýkoli zkoumaný 

sociální aspekt je vždy součástí širšího kontextu, většího pole sociální světa, který 

je vícedimenzionální a současně neustále proměnlivý.“  26  

Druhým specifickým rysem je to, že empirické údaje o sociální skutečnosti 

(tzn. i výsledky výzkumu) jsou poznamenány vysokou mírou nepřesnosti vyplývající 

z toho, jakým způsobem jsou údaje získávány. Ať už se jedná o libovolný objekt 

zkoumání, např. jedince, skupiny lidí či podniku nebo jde o kteroukoli metodu výzkumu, 

jako je rozhovor, pozorování apod., není vyloučeno, že informace proniknou jakýmsi 

filtrem subjektivity, a to jak u výzkumníků, kteří informace sbírají a vyhodnocují, 

tak u těch, kteří informace poskytují. Vzhledem k tomu, že výzkumník není přímým 

pozorovatelem zkoumaných jevů či událostí a dokonce mnohdy být ani nemůže, je plně 

závislý na výpovědích svědků. Avšak je nutné počítat s tím, že výpovědi či názory svědků 

mohou představovat, ať už vědomě nebo nevědomě, neúplné či nepřesné informace. [10] 

 Zkoumání sociálního světa je třetím specifickým rysem. Stejně jako 

u předchozích dvou charakteristických znaků se pracuje s těžko predikovatelnými jevy 

a procesy. To znamená, že jevy a procesy nelze plánovat či předpovídat jejich průběh. 

Zkoumání sociálního světa je protipólem výzkumů v tzv. exaktních vědách, například 

v matematice, fyzice atd., u nichž jsou výsledky zkoumání přesnější a spolehlivější. Oproti 

tomu sociální výzkumy nemohou vycházet ze zákonitosti logiky nezvratných teoretických 

výpočtů nebo z neměnných fyzikálních zásad apod. [10] 

„To vše (značný stupeň neurčitosti empirického zkoumání, neustále se měnící 

sociální svět a vysoká míra nepřesnosti dat plynoucí z časté oboustranné subjektivity 

při jejich získávání) vede k tomu, že závěry sociálních výzkumů mohou mít téměř vždy jen 

pravděpodobnostní charakter.“ 27  

                                                 
26 (Reichel, Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, 2009, s. 22) 
27 (Reichel, Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, 2009, s. 23) 
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2.8.1 Postup realizace výzkumu 

K samotnému uskutečnění výzkumu je vhodné dodržovat určitou posloupnost 

jednotlivých výzkumných akcí.  

1. Příprava výzkumu. 

2. Výběr zkoumaných objektů. 

3. Sběr informací. 

4. Vyhodnocení výsledku výzkumu. [10] 

V rámci přípravy výzkumu je důležité definovat stěžejní parametry zkoumání. 

Jinak řečeno, je nutné určit: „co“ bude předmětem výzkumu, „jak“ a „kde“ bude výzkum 

realizován, „kdo“ poskytne potřebné informace apod. Podstatnou součástí je též formulace 

hypotéz. 28 [8] „Hypotézy jsou svým způsobem pracovními nástroji teorie, tvoří jakousi 

spojnici mezi teoretickou a empirickou složkou poznání. Jsou z teorie odvozovány a jejich 

potvrzení či vyvrácení teorii obohacuje a rozvíjí.“ 29 

Etapa přípravy výzkumného úkolu obsahuje teoretickou, metodologickou 

a realizační část. Teoretická část je zaměřena na vymezení účelu výzkumné akce a jejího 

tematického rozsahu pomocí studia odborné literatury (seznámení se s teorií pojmů 

motivace a stimulace). Na teoretické pojetí navazuje část metodologická, která zahrnuje 

informace o zkoumaném objektu, dosažitelnost získání informací, prostřednictvím 

konkrétních podob sběru dat apod. Poslední, realizační část, je orientována na rozpracování 

základních podmínek umožňujících provedení výzkumné akce, zejména se jedná o složení 

výzkumného týmu a vytyčení kompetencí jednotlivých osob. [10] 

Další výzkumnou akcí je výběr zkoumaných objektů, který se klasifikuje na dva 

klíčové pojmy. Jedním z nich je základní soubor a druhým výběrový soubor. Základní 

soubor lze definovat jako množinu všech jednotek, které se ve výzkumné situaci objevují. 

Na tuto množinu se vztahuje jednak výzkum a jednak i jeho výsledky. „Jde tedy o souhrn 

objektů, který lze vymezit, podchytit, identifikovat a z něhož se pak vybírá.“ 30 Výběrový 

                                                 
28 „Hypotéza je domněnka, podmíněně pravdivý výrok o vztahu mezi dvěma či více jevy, 

o existenci nějakého faktu, fenoménu, procesu ad. a jejich příčinách, o jejich změnách atd.“ (Reichel, 

Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, 2009, s. 60) 
29 (Reichel, Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, 2009, s. 60) 
30 (Reichel, Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, 2009, s. 76) 
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soubor lze chápat jako konkrétní vzorek jednotek, který je určitým způsobem vybrán 

ze souboru základního. Výhodou výběrového souboru je úspora vynaložených nákladů 

či času na výzkum, jeho zpracování a vyhodnocení. Při analýze výběru zkoumaných 

objektů, tj. potřebách a možnostech zkoumání, se též vyskytují další dvě specifické 

varianty výběru. Jednou z variant je kvantitativní výběr a druhou kvalitativní výběr. 

Charakteristika výběrů je obsažena v příloze č. 1. [10] 

Ve chvíli, kdy je splněna fáze přípravy a výběru zkoumaných objektů, je možné 

výzkum uskutečnit. Pro realizaci výzkumu je nezbytné nějakým způsobem, samozřejmě 

zákonným způsobem, získat údaje o zkoumaném objektu. Mezi pětici základních způsobů 

sběru dat patří pozorování, rozhovor, dotazník, experiment a studium dokumentů. 

Vzhledem ke skutečnosti, že výzkum ve vybraném průmyslovém podniku je založen 

na dotazování v podobě dotazníku, v následující části bude definováno dotazování 

a dotazník. [10] 

Dotazování je pro sociální výzkum specifickým způsobem sběru informací. Ten, 

kdo dotazování provádí, se nazývá výzkumník či tazatel a dotazované osobě se říká 

respondent nebo také informátor či informant. U dotazování jde především o zkoumání 

živých osob, poněvadž je zcela absurdní tázat se na cokoli například vody či uměleckého 

díla. Základem dotazování je kladení otázek ve formě písemné, tj. dotazník a je nezbytné 

respektovat určitá pravidla, kterými jsou zásady tvorby otázek, typy a druhy otázek a také 

jejich řazení (viz příloha č. 2). Optimální hranice délky dotazování se pohybuje přibližně 

od 45 do 60 minut. Počet otázek nelze upřesnit, neboť závisí na jejich zpracování, 

tj. obtížnosti či zábavnosti. Všeobecně platí, že délka dotazování by současně měla 

v rozumném rozsahu odrážet jeho ekonomickou rentabilitu. [10] 

Dotazník představuje písemnou formu dotazování a používá se jak při 

kvalitativním, tak kvantitativním zkoumání s nulovou nebo částečnou standardizací nebo 

plně standardizované. Tento způsob dotazování s sebou ale přináší určitá aplikační 

omezení, neboť je nemožné žádat o vyplnění dotazníku osoby, které mají z nějakých 

důvodů problémy se čtením a psaním. Například se jedná o osoby nevidomé, mentálně 

postižené či malé děti atd. [10] 



Michaela Eretová: Stimulace a motivace zaměstnanců 

2016   18 

 

U kvalitativního přístupu je možné rozlišit následující podoby dotazníku:  

1. Nestrukturovaný, volný dotazník, u něhož nejsou dány žádné otázky, 

jejich pořadí a ani varianty odpovědí. Je stanovené pouze konkrétní téma 

a informant se volně rozepisuje na čistý papír. Tento způsob projevu je 

na jedné straně výhodou, protože písemné vyjádření bývá přehlednější než 

mluvený projev, který je často neuspořádaný, s košatými vsuvkami apod. 

A na straně druhé nevýhodou v podobě míry její spontaneity, tzn. míry 

stylizace informátora. Jinými slovy, pro písemné sdělení je potřeba více 

času na promyšlení tématu a jeho realizaci a také se od informátora 

vyžaduje jistá dávka úsilí a trpělivosti.  

2. „Dotazník polostrukturovaný, představující soubor témat/otázek, na které 

informant může odpovědět v libovolném pořadí.“ 31 Dotazník tvoří 

především volná, otevřená témata či volné, otevřené otázky a několik 

polouzavřených témat či otázek. Časové a další nároky kladené 

na informátora, které jsou výše uvedené, platí také u této varianty 

dotazníku.  

3. Strukturovaný dotazník, který se užívá v rámci kvalitativního přístupu 

zkoumání. Tato varianta dotazníku již může být v podobě nějakého 

formuláře, který obsahuje jednotlivé otázky v určitém pořadí. Jedná se 

hlavně o otázky volné, ale lze také použít několik málo polouzavřených 

a uzavřených otázek. Poslední dvě možnosti jsou většinou zaměřené 

na základní sociodemografické charakteristiky dotazovaných osob. [10] 

Realizace vyplňování dotazníku probíhá převážně v prostředí výzkumníka, 

zřídkakdy v prostředí informátora. [10] 

V rámci kvantitativního přístupu zkoumání se nejčastěji používá standardizovaný 

dotazník, který má podobu určitého formuláře s nevelkým počtem stránek, do nichž 

respondent vyznačuje své odpovědi. Je charakterizován jako soubor tvořený převážně 

uzavřenými, několika polouzavřenými a jen mimořádně několika málo otevřenými 

otázkami. Vyplnění standardizovaného dotazníku se uskutečňuje většinou v prostředí 

                                                 
31 (Reichel, Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, 2009, s. 119) 
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respondenta, tj. respondent dotazník vyplňuje doma či na pracovišti, vzácně v pracovně 

nebo laboratoří výzkumníka. Vzhledem k množství dotazníků je toto pochopitelné. 

Výběrový soubor totiž v kvantitativním zkoumání obvykle tvoří několik desítek až několik 

set osob (někdy také až několik tisíc osob). [10] 

Poslední fází výzkumné akce je vyhodnocení výsledku výzkumu, kdy lze využít 

různých metod statistiky a též i počítačových programů. „Metody statistiky umožňují data 

znázorňovat a analyzovat vizuálně a numericky, zkoumat jejich struktury, určovat 

závislosti, dělat o datech závěry.“ 32 Vyhodnocování údajů se vztahuje jak na kvantitativní, 

tak na kvalitativní data. [10] 

K vyhodnocování kvantitativních dat se obvykle používá přesně stanovený 

proces, který popisuje následující schéma.  

kódování → třídění 1. stupně → úpravy znaků → třídění 2. stupně 

Obrázek 5 Proces vyhodnocování kvantitativních dat (upraveno: Reichel, Kapitoly metodologie sociálních 

výzkumů, 2009, s. 153) 

 

„Kódování kvantitativních, tj. standardizovaných dat probíhá tak, že jednotlivým 

variantám/kategoriím každého znaku jsou přiřazovány symboly, obvykle číselné.“ 33 

Vstupními údaji pro kódování jsou odpovědi respondentů, kteří při vyplňování dotazníku 

vybírali z přesně daných možností, tedy variant. Varianty znaků se kódují pomocí 

tzv. kódovacího klíče. „Ten určuje způsob kódování každého ze znaků a též mu vymezuje 

standardní pořadové číslo mezi ostatními znaky (určitý sloupec).“ 34 

Pomocí třídění 1. stupně lze stanovit počet opakování některého znaku, resp. 

kolikrát se v daném sloupci nachází určitý kód. „Jinak řečeno – pro každý znak se 

identifikuje četnost výskytu jeho jednotlivých variant.“ 35 Například se jedná 

o identifikaci osob (tj. rozdělení souboru na muže a ženy), kolik osob má vysokoškolské 

vzdělání atd. [10] 

                                                 
32 (Hendl, Přehled statistických metod zpracování dat, 2004, s. 37) 
33 (Reichel, Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, 2009, s. 153) 
34 (Reichel, Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, 2009, s. 153) 
35 (Reichel, Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, 2009, s. 157) 
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Z těchto identifikací vycházejí základní statistické údaje, které se dají pomocí 

konkrétních ukazatelů posuzovat. Nejčastěji používanými ukazateli jsou modus, medián 

a aritmetický průměr. [10] „Modus (Mo), též modální hodnota znaku, tj. ta, co se u něj 

objevuje nejčastěji. Medián (Me), čili mediánová hodnota, rozděluje soubor seřazený 

podle hodnoty znaku, která byla u každého prvku zjištěna, na dvě poloviny – v jedné jsou 

prvky/osoby s hodnotou stejnou nebo nižší než medián a ve druhé s hodnotou stejnou 

či vyšší. Aritmetický průměr (M nebo x ) je obecně známá míra, představující součet všech 

zjištěných hodnot dělený jejich počtem.“ 36 

Úprava znaků je nutná pro další fázi vyhodnocování výsledku, resp. k třídění 

2. stupně. Některé znaky totiž vykazují z třídění 1. stupně značnou až extrémní četnost 

nebo naopak velmi nízkou četnost. Při velkém množství různých variant je nezbytné 

stanovit přijatelný počet určitých znaků. [10] „To se obvykle provede vytvořením intervalů, 

které ovšem musejí reflektovat koncepci úkolu.“ 37 Pakliže se u nějakého znaku vyskytuje 

nízká četnost, je možné „onu málo obsazenou kategorii sloučit s jinou, ovšem tak, aby ta 

nově vzniklá byla smysluplně definovatelná.“ 38  

„Třídění 2. stupně vlastně představuje porovnávání rozložení určitého znaku 

v jednotlivých podsouborech, které jsou v rámci zkoumaného souboru vytvářeny 

variantami dalšího znaku. Jinými slovy se kategorie vzniklé 1. stupněm třídění dále člení 

podle ještě jiného znaku. (Při extenzivnějším přístupu, zvláště pokud není znaků příliš 

mnoho, se někdy srovnává každý s každým, což sice není striktně exaktní, ale občas 

to přináší zajímavé a netušené informace.) Srovnávání rozložení dvojic znaků podává 

počítačový program v tzv. kontingenčních tabulkách (samozřejmě je možné použít kromě 

nich i vhodné grafické vyjádření).“ 39 

Vyhodnocování kvalitativních dat je odlišné. „Tak jako charakter těchto údajů, 

ani jejich zpracování nemůže být standardizované, parametrizované v té podobě, která 

je typická pro výše uváděné operace s kvantitativními daty.“ 40 Hlavním rozdílem je, 

že kvalitativní data se urovnávají a třídí průběžně, tedy ve fázi jejich sběru (při zjištění 

jednotlivých údajů – znaků). [10] „Důležitým krokem analýz je transkripce údajů, jejich 

                                                 
36 (Reichel, Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, 2009, s. 158, 159) 
37 (Reichel, Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, 2009, s. 160) 
38 (Reichel, Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, 2009, s. 160) 
39 (Reichel, Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, 2009, s. 161) 
40 (Reichel, Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, 2009, s. 164) 
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přepis z různých podob (z protokolů, audiozáznamů, videozáznamů apod.) do formy, 

s kterou bude možné dále pracovat, nejčastěji do formy písemné.“  41  

Vyhodnocování výsledku výzkumu je možné provést technikou prostého výčtu 

nebo také vytvářením určitých kategorií a typologií. Pomocí techniky prostého výčtu lze 

sledovat frekvenci (popř. intenzitu) výskytu daného znaku. [10] Vytvářením určitých 

kategorií a typologií „se hledají obecnější kategorie pro jistým způsobem si podobné 

prvky, jevy apod. Takové kategorie, pod které je možné zahrnout více případů a zároveň 

jsou dobře definovatelné, interpretovatelné. Vytváření typologie znamená tvorbu nějaké 

soustavy typů, z nichž každý zahrnuje jevy, fenomény, prvky aj. s podobnou konfigurací 

určitých znaků/vlastností.“  42 

Ve chvíli, kdy je výzkum vyhodnocen (ať se jedná o kvantitativní nebo 

kvalitativní data), je nutné zamýšlet se nad kvalitou těchto výsledků prostřednictvím 

jednotlivých kritérií. Mezi základní kritéria hodnocení proto patří jejich platnost, 

spolehlivost a zobecnitelnost.  

Platnost neboli vnitřní validita, představuje požadavek relevance mezi 

zjišťovaným cílem, postupem a dosaženými výsledky. Požadavek relevance (významnosti, 

důležitosti) je možné formulovat otázkou, zda bylo zjišťováno skutečně to, co bylo 

podstatou zkoumání. Platnost tedy obsahuje dvě hlediska, a to na jedné straně splnění 

určeného cíle výzkumu a získání hodnotného výsledku na straně druhé. 

Spolehlivost, čili reliabilita, je orientována na přesnost ve smyslu stálosti a shody 

získaných výsledků, řečeno jinými slovy, reaguje na chyby, které mohou vyvstat 

u opakovaného zkoumání téhož objektu. Chyby mohou zapříčinit jednak zkoumané osoby, 

např. svou únavou či lhostejností, jednak sám výzkumník, např. pochybením či svou 

roztěkaností a jednak měřicí přístroje, např. z důvodu výpadku proudu. 

Mezi platností a spolehlivostí existuje několik vzájemných vztahů: 

- co je validní je současně reliabilní – v případě, kdy se opakovaně zkoumá 

přesně to, co je podstatou zkoumání, musí zákonitě docházet ke stále 

stejným výsledkům; 

                                                 
41 (Reichel, Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, 2009, s. 165) 
42 (Reichel, Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, 2009, s. 166) 
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- co je nereliabilní je současně nevalidní – pokud se jedná o postup 

zkoumání, který nedává stabilní výsledky, což znamená, že se pokaždé 

měří či sleduje něco jiného či nějak jinak a nezjišťuje se to, co je základem 

zkoumání; 

- co je reliabilní nemusí být nutně validní – to, že se opakovaně dochází 

ke shodným výsledkům, ještě neznamená, že se zkoumá přesně to, co bylo 

původně zamýšleno.  

Zobecnitelnost, neboli reprezentativita a někdy také označována jako vnější 

validita se vztahuje zejména k výběru zkoumaných objektů (viz Výběr zkoumaných 

objektů), nicméně patří do skupiny kritérií kvality zkoumání. [10]  

„V zásadě jde o to, zda údaje a závěry z nich jsou přenositelné a zobecnitelné, 

tj. zda to, co bylo vyzkoumáno, je možné vztáhnout i na další objekty, které přímo nebyly 

předmětem zkoumání.“ 43  

                                                 
43 (Reichel, Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, 2009, s. 69) 
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3 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO PRŮMYSLOVÉHO 

PODNIKU 

3.1. Historie 

Historie vybraného průmyslového podniku se odvíjí od dubna 2007, kdy vznikl 

pod obchodním názvem Magna Automotive (CZ) s.r.o. „společníky Intier Automotive 

Holding (Austria) GmbH, Rakouská republika a Ralf Hupe, Švýcarská konfederace.“ 44 

„Společnost byla založena z důvodů industrializace projektů výroby kompletních 

sedaček pro projekty Porsche P970 a Peugeot T75 v České republice získané koncernem 

Magna. Od roku 2007 probíhal nábor, školení a zácvik zaměstnanců nové společnosti pro 

projekty Porsche a Peugeot. Taktéž od roku 2007 probíhala výstavba nové výrobní haly 

pro projekt Porsche v Chomutově. Od roku 2008 započala v Chomutově výroba předsérie 

pro projekty Porsche. V roce 2009 byla zahájena sériová výroba pro projekt P970. Projekt 

Porsche byl nosným projektem společnosti až do roku 2013. V roce 2013 došlo ke změně 

ve většinovém společníku, kdy majoritním vlastníkem společnosti se stala obchodní 

společnost Magna Metalforming AG, Rakouská republika.“ 45  

3.2. Současnost  

V současné době je společnost zastoupena Ing. Liborem Chytrým, ředitelem 

společnosti. Ve společnosti pracuje 260 zaměstnanců, z toho 184 pracovníků na dělnické 

pracovní pozici. Hlavním zaměřením společnosti je výroba automobilových sedaček 

pro osobní automobily PORSCHE. [6] 

Základním cílem společnosti je posílení a další rozšíření jejího postavení na trhu 

výrobků určených pro automobilový průmysl, neboť stále rostoucí požadavky zákazníků 

a trhu chce společnost nejen splnit, ale i překročit. Udržení a rozšíření působnosti na trhu 

výrobků pro automobilový průmysl je možné pouze zajištěním vysoké jakosti výrobků, 

jejich včasných dodávek, konkurenceschopnými cenami a bez negativního dopadu 

na životní prostředí. [6] 

                                                 
44 https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-etail?dokument=41774730&subjektId=36702&spis=562538, 

[cit. 2016-1-16] 
45 https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-etail?dokument=41774730&subjektId=36702&spis=562538, 

[cit. 2016-1-16] 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=41774730&subjektId=36702&spis=562538
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=41774730&subjektId=36702&spis=562538
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Společnost ve svých aktivitách usiluje o uplatnění strategie nulové úrovně vad 

svých výrobků a prostředí. V souladu s legislativou a ve spolupráci se svými zaměstnanci 

a dodavateli se společnost zavazuje optimalizovat kvalitu svých procesů k uspokojení 

zákazníků a zvyšovat ekologickou efektivitu celého cyklu výroby používáním dostupných 

zkušeností, dovedností a know-how. Z hlediska ekonomického a ekologického je 

důležitým aspektem třídění odpadů. Za tímto účelem jsou ve společnosti rozmístěny 

kontejnery pro jednotlivé druhy odpadů. [6]  

3.3 Základní ekonomické informace 

Tabulka 2 Základní ekonomické informace o společnosti Magna Automotive (CZ) s.r.o. (upraveno: 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=36702&typ=PLATNY) [cit. 2016-1-16] 

Obchodní firma Magna Automotive (CZ) s.r.o. 

Sídlo Chomutov, Pražská 5447, PSČ 430 01 

Identifikační číslo 273 18 583 

Spisová značka C 24166 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

Datum zápisu 2. dubna 2007 

Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání Výroba, obchod a služby 

  Barvení a chemická úprava textilií 

  Obráběčctví 

  Zpracování kůží a kožešin 

  Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 

  elektronických a komunikačních zařízení 

  Zámečnictví, nástrojařství 

Počet členů Jednatel: Ing. Libor Chytrý 

  den vzniku funkce: 2. dubna 2007 

  Jednatel: Pavel Toth 

  den vzniku funkce: 2. dubna 2007 

  Jednatel: Martin Polívka 

  den vzniku funkce: 1. ledna 2016 

Základní kapitál 3 000 000 Kč 

Společníci MAGNA Metalforming AG, Rakouská republika 

  vklad: 2 989 000 Kč, splaceno 100 %, obchodní podíl: 99,3% 

  RALF HUPE, Švýcarská konfederace 

  vklad: 21 000 Kč, splaceno 100 %, obchodní podíl: 0,7% 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=36702&typ=PLATNY
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3.4 Komunikace se zaměstnanci 

Společnost může dosáhnout pozitivních výsledků, jestliže se svými zaměstnanci 

bude jednat jako se skutečnými partnery. Jinými slovy, jen harmonická spolupráce vedení 

společnosti a zaměstnanců umožní získat úspěch na trhu a uspokojit zákazníka tvorbou 

lepších produktů za lepší ceny.  

Pro zajištění spolupráce vedení společnosti a zaměstnanců pořádá společnost 

pravidelné informační setkání (1x měsíčně), kde jsou zaměstnancům formou prezentace 

poskytovány informace, týkající se záležitostí aktuálního dění ve společnosti. Setkání se 

zúčastňují všichni přítomní zaměstnanci v prostorách výrobní haly. Jednotlivé zápisy 

z tohoto informačního setkání jsou zaměstnancům k dispozici na personálním oddělení.  

Z důvodu zabezpečení plnohodnotné informovanosti jsou v celé společnosti 

rozmístěny nástěnky, které poskytují informace o událostech ve společnosti. Na těchto 

nástěnkách se mj. nacházejí oznámení z personálního oddělení o všech volných pracovních 

pozicích ve společnosti. Každý zaměstnanec, který má o nabízenou pracovní pozici zájem 

a splňuje potřebné požadavky, se může přihlásit do interního výběrového řízení. Jestliže 

nebude vybrán vhodný kandidát z okruhu současných zaměstnanců, personální oddělení 

zahájí externí výběrové řízení. [6]   

3.4.1 Politika otevřených dveří 

Dalším komunikačním prostředkem je politika otevřených dveří. Společnost tak 

zaměstnancům nabízí možnost hovořit o svých pracovních (ale také osobních) starostech 

či problémech na pracovišti. Proces otevřených dveří začíná obrácením se na svého 

přímého nadřízeného. V případě, že zaměstnanci nejsou schopni vyřešit své návrhy nebo 

problémy na této úrovni či mají pocit, že konkrétní problém nevyřeší se svým přímým 

nadřízeným, mohou kdykoliv požádat o pomoc personální ředitelku. Pokud se zaměstnanci 

obávají řešit své návrhy či problémy osobně, mohou využít schránku na připomínky 

zaměstnanců, která je umístěna na stěně u vchodu do výrobní haly. [6]  
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3.5 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

Společnost věnuje velkou pozornost vzdělávání a rozvoji svých zaměstnanců, 

neboť pouze absolvováním školení a praktického výcviku je možné udržovat stále aktuální 

dovednosti a znalosti zaměstnanců. V systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

společnost rozlišuje tři základní oblasti, a to zaškolení zaměstnance, doškolování 

(prohlubování) a zvyšování (rozšiřování) jeho kvalifikace. [6] 

Zaškolení probíhá při nástupu zaměstnance do společnosti. Podstatou je snaha 

o zkrácení jeho adaptace jednak s prostředím organizace a pracovním kolektivem, ale 

i s prací na daném pracovním místě. Během této fáze jsou zaměstnanci poskytnuty veškeré 

nezbytně nutné informace pro řádný výkon práce, včetně specifických znalostí 

a dovedností.  

Doškolování, čili prohlubování kvalifikace, je orientováno na pokračování 

odborného vzdělávání v oboru. Jde o fázi přizpůsobování znalostí a dovedností 

zaměstnance novým požadavkům jeho současného pracovního místa. Tyto znalosti 

a dovednosti se týkají např. změn techniky či technologie, požadavků trhu, rozvoje metod 

řízení apod. 

Zvyšování (rozšiřování) kvalifikace představuje pro zaměstnance získání širší 

palety znalostí a dovedností, pochopení a zvládnutí komplexních problémů apod. Jinými 

slovy, zvyšování kvalifikace je zaměřeno více na kariéru zaměstnance, utváří jeho 

pracovní potenciál, aby lépe přispíval k plnění cílů společnosti. [6] 

3.6 Hodnocení pracovní úspěšnosti 

Společnost neočekává, že zaměstnanci splní nebo překonají pracovní očekávání, 

pokud jim tato očekávání nejsou nijak sdělena. Hodnocení pracovní úspěšnosti tedy závisí 

na obousměrné komunikaci mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným a cílem je stanovení 

očekávání a standardů pracovní výkonnosti. Hodnocení se uskutečňuje na základě 

strukturovaného rozhovoru přímého nadřízeného se svými podřízenými, kdy je každý 

zaměstnanec posuzován ve třech oblastech. První oblast je zaměřena na výsledky práce, 

druhá na pracovní, osobní schopnosti a vlastnosti a poslední se týká stanovení cílů na další 

období. [6] 
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3.7 Průzkumy spokojenosti zaměstnanců 

Průzkumy spokojenosti zaměstnanců jsou nezbytnou součástí strategie 

společnosti, neboť vrcholové vedení společnosti je odpovědné za vývoj akčních plánů, 

do nichž jsou zaměstnanci zapojeni. Společnost tyto průzkumy provádí pravidelně 

v určitém časovém intervalu (viz. následující tabulka) a umožňují „odhalovat“ 

nespokojenost zaměstnanců, čili vzniklé problémy zaměstnanců ve vztahu k chování 

a jednání vedení společnosti. [6]  

Tabulka 3 Realizace průzkumů spokojenosti zaměstnanců dle zjištěných výsledků (vlastní) 

 

3.8 Benefity společnosti 

Společnost poskytuje svým zaměstnancům firemní dopravu či parkování zdarma 

v blízkosti společnosti a dále nabízí možnost využití závodního stravování, rehabilitačního 

programu a příspěvku na dětskou rekreaci. 

Firemní doprava je poskytována na základě smluvních vztahů mezi společností 

a provozovateli veřejné dopravy osob. Zaměstnanec tak může využívat bezplatné dopravy 

do zaměstnání prostřednictvím vyhrazených autobusů. 46  

Parkování je dostupné v blízkosti společnosti, a to na principu přidělené 

přístupové karty, kterou zaměstnanec obdrží při nástupu do zaměstnání na personálním 

oddělení. Tato karta zaměstnancům umožňuje nejen přístup na parkoviště, ale také přístup 

do prostorů šaten a na pracoviště. Přístupová karta je součástí docházkového systému. 

                                                 
46 Zaměstnanec využívá firemní dopravu na základě čipové karty, která zaznamenává jednotlivé 

nástupy do autobusů. Využívání dopravy eviduje personální oddělení, resp. oddělení mzdové účtárny 

a zaměstnanci je při výplatě mzdy navýšen základ daně dle § 6 odst. 9 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů – „zvýhodnění poskytovaná zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob svým 

zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům ve formě bezplatných nebo zlevněných jízdenek“. 

(https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?idBiblio=40374&recShow=1&unpackedPath=0&nr=586

~2F1992&rpp=15#parCnt,) [cit. 2016-3-20] 

Celkový výsledek spokojenosti zaměstnanců v % Časový interval provedení průzkumu 

méně než 74 méně než 12 měsíců 

75 až 79 12 měsíců 

80 až 100 18 měsíců 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?idBiblio=40374&recShow=1&unpackedPath=0&nr=586~2F1992&rpp=15#parCnt
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?idBiblio=40374&recShow=1&unpackedPath=0&nr=586~2F1992&rpp=15#parCnt
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Společnost provozuje jídelnu s kantýnou, kde si zaměstnanci mohou 

prostřednictvím objednávkového systému a přístupové karty objednat oběd či večeři. 

Hodnota stravy je 56 Kč a zaměstnanec hradí 23 Kč.  Stravovací kartou je také možné 

platit nákup v kantýně (snídaně, svačiny), a to v maximální výši 70 Kč za den. Částka 

za odebrané obědy či večeře a nakoupené zboží v kantýně placené stravovací kartou 

je strhávána ze mzdy zaměstnance. 

Rehabilitační program společnost zajišťuje svým zaměstnancům, kteří odpracovali 

alespoň jeden měsíc, na základě smluvních vztahů s různými poskytovateli služeb. 

Součástí tohoto programu jsou vstupenky na masáže, pedikúru, ošetření rukou, do fitness 

studia, Aquaparku v Chomutově a Mostě. Zaměstnanec má nárok jednou měsíčně na tři 

vstupenky v hodnotě 80 Kč, přičemž za jednu vstupenku zaplatí pouze 5 Kč.   

Příspěvek na dětskou rekreaci – tábor, škola v přírodě, lyžařský výcvik apod.,  

poskytuje společnost dvakrát ročně každému zaměstnanci, resp. dítěti zaměstnance ve věku 

od 3 do 18 let. Výše příspěvku činí 1 500 Kč na období šesti kalendářních měsíců. Způsob 

čerpání příspěvku je následující: zaměstnanec uhradí danou rekreaci ze svých finančních 

prostředků, na personálním oddělení předloží potvrzení o zaplacení a poté mu jsou vzniklé 

náklady “proplaceny” na jeho bankovní účet. [6]  
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4 VÝZKUM MOTIVACE A STIMULACE ZAMĚSTNANCŮ 

Cílem studie je zjistit situaci motivace a stimulace zaměstnanců ve společnosti 

Magna Automotive (CZ) s.r.o., se sídlem v Chomutově. Výzkum je založen na dotazování 

ve formě tištěného dotazníku. 

4.1 Vstupní hypotézy 

1. Zaměstnanci výrobního podniku jsou ve své práci spokojeni. 

2. Zaměstnanci se domnívají, že za stejnou pracovní činnost u jiného 

zaměstnavatele dostanou stejnou finanční odměnu.  

3. Zaměstnanci upřednostňují možnost uplatnění své kvalifikace 

a praktických dovedností před pracovní atmosférou.  

4. Prioritou zaměstnanců je finanční odměna ve formě hotovosti.  

4.2 Metoda sběru dat – dotazník  

V úvodu dotazníku byli respondenti seznámeni s důvodem a cílem dotazníku a též 

bylo připojeno poděkování za spolupráci při výzkumu. Dotazník obsahuje kombinaci 

uzavřených otázek a škálování. Škála „důležitosti“ a „spokojenosti“ dává respondentům 

možnost se k dané otázce vyjádřit ze dvou hledisek na stupnici 1 až 4. Hledisko 

„důležitost“ vyjadřuje to, jak je pro zaměstnance určitá podmínka důležitá k výkonu 

pracovní činnosti a hledisko „spokojenost“ představuje, jak jsou zaměstnanci s uvedenou 

podmínkou ve společnosti spokojenosti. V závěru dotazníku jsou uvedeny demografické 

údaje, jako pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání a délka pracovního poměru 

ve společnosti. Přesto, že demografické údaje jsou uvedeny na konci dotazníku, 

v následující kapitole budou vyhodnoceny jako první.  

Vzhledem k relativně nízkému počtu zaměstnanců ve společnosti, byl dotazník 

předán všem přítomným pracovníkům na dělnické pozici (dotazník je obsažen v příloze 

č. 3). Někteří zaměstnanci byli v době výzkumu v pracovní neschopnosti nebo čerpali 

řádnou dovolenou. Přesto návratnost dotazníků je dostačující k vyhodnocení výzkumu. 

Vstupní údaje uvádí následující tabulka.  
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Nutno dodat, že někteří zaměstnanci v dotazníku nevyznačili všechny položky 

a naopak někteří uvedli více, než bylo zapotřebí. Chybějící, resp. nevyznačené odpovědi 

se týkaly především posuzování jednotlivých položek z hlediska spokojenosti. Přehled 

jednotlivých odpovědí je uveden v příloze č. 4 a následně v příloze č. 5 jsou výsledky 

odpovědí vyhodnoceny. 

Tabulka 4 Přehled dotazníků (vlastní) 

Počet zaměstnanců ve společnosti 184 100,00% 

Návratnost vyplněných dotazníků 86  46,74% 

 

4.3 Základní charakteristika výběrového souboru 

Z výběrového souboru, tedy 86 zaměstnanců, je 40 mužů a 46 žen. Rozdělení 

zaměstnanců podle pohlaví vyjadřuje následující graf. 

Rozdělení výběrového souboru z hlediska pohlaví

40

46

muži ženy

 

Graf  1 Rozdělení zaměstnanců z hlediska pohlaví 

 

Z výběrového souboru je nejvíce zaměstnanců ve věku od 31 do 40 let (28 lidí), 

dále od 41 do 50 let (24 lidí), naopak nejméně ve věku více jak 55 let (1 osoba). 

Následující grafické pojetí představuje rozdělení zaměstnanců z hlediska věkové skupiny.  

Rozdělení výběrového souboru z hlediska věkové skupiny
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28

24
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do 20 let 21 až 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až 55 let více než 55 let

 

Graf  2 Rozdělení zaměstnanců z hlediska věkové skupiny 
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Z celkového počtu zaměstnanců má více jak polovina nejvyšší dosažené vzdělání 

střední odborné bez maturity, 22 pracovníků vystudovalo střední školu ukončenou 

maturitní zkouškou, 10 má základní vzdělání a 1 osoba vyšší odbornou školu. Následující 

graf znázorňuje rozčlenění zaměstnanců z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání. 

Rozdělení výběrového souboru z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání

10

51

22

1 0

základní SOU SŠ VOŠ VŠ

 

Graf  3 Rozdělení zaměstnanců z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání 

 

Celkem 81 zaměstnanců uvedlo délku pracovního poměru ve společnosti. Více 

než čtyři roky zde pracuje 63 zaměstnanců, v rozmezí od dvou do čtyř let pracuje 7 lidí 

a méně než dva roky 11 pracovníků. Následující grafické pojetí představuje délku 

pracovního poměru zaměstnanců ve společnosti. 

Rozdělení výběrového souboru z hlediska délky pracovního poměru

11 7

63

méně než 2 roky 2 až 4 roky více než 4 roky

 

Graf  4 Rozdělení zaměstnanců z hlediska délky pracovního poměru 
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4.4 Dotazník – otázka č. 1  

První oblastí otázek jsou pracovní podmínky – pracovní prostředí, zázemí 

pracovníků a vybavenost pracoviště. Pracovní prostředí je definováno čistotou, osvětlením, 

hlukem a teplotou pracoviště. Zázemí zaměstnanců, tj. místnost pro zaměstnance, šatny 

a sociální zařízení. Vybavenost pracoviště ve smyslu dostupnosti či funkčnosti strojů, 

zařízení či pracovních pomůcek potřebných k výkonu práce.  

Odpovědi zaměstnanců jsou vyjádřené v následujících grafech, z nichž vyplývá, 

že pro zaměstnance jsou pracovní podmínky velmi podstatné, neboť zvyšují efektivnost 

pracovních výkonů. Co se týče spokojenosti, méně než třetina zaměstnanců zvolila 

možnost „spokojen/a“, více jak třetina zaměstnanců zvolila možnost „spíše spokojen/a“ 

a přibližně třetina se vyjádřila k nespokojenosti.  
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Graf  5 Pracovní podmínky z hlediska důležitost 
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Graf  6 Pracovní podmínky z hlediska spokojenosti 
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4.5 Dotazník – otázka č. 2 

Druhá skupina otázek je zaměřena na pracovní kolektiv, jakožto mezilidské 

vztahy spolupracovníků, hodnocení jejich spolehlivosti a loajality a možnost kolektivní 

spolupráce při výkonu pracovních činností.  

Vyhodnocení výsledků charakterizují následující grafy, z nichž je zřejmé, že pro 

více jak polovinu zaměstnanců je sociální klima na pracovišti velmi důležité. Toto 

kritérium je pro mnohé zaměstnance důležitější v porovnání odpovědí u předchozí otázky 

týkající se pracovních podmínek. Výsledky hodnocení pracovního kolektivu z hlediska 

spokojenosti tak jednoznačné nejsou, nicméně stále jsou uspokojivé. Zaměstnanci zvolili 

převážně varianty „spokojen/a“ a „spíše spokojen/a“, méně než čtvrtina zaměstnanců 

vyznačila možnost „spíše nespokojen/a“.  
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Graf  7 Pracovní kolektiv z hlediska důležitosti 
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Graf  8 Pracovní kolektiv z hlediska spokojenosti 
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4.6 Dotazník – otázka č. 3 

Obsahem otázky je posuzování náplně pracovní činnosti, pocitu uspokojení 

z vykonávané pracovní činnosti, využití svých a získání nových dovedností, schopností 

a znalostí při práci, možnosti prosazování vlastních nápadů či postupů řešení a také 

příležitosti k pracovnímu postupu.  

Dle následujících grafů se ukázalo, že všechny tyto podmínky jsou pro více jak 

polovinu zaměstnanců velmi důležité. Výsledky posuzování z hlediska spokojenosti 

se v jednotlivých bodech liší, přesto zůstávají vyhovující.  

Růžový sloupec = „důležité“, „spokojen/a“ 

Modrý sloupec = „spíše důležité“, „spíše spokojen/a“ 

Žlutý sloupec = „spíše nedůležité“, „spíše nespokojen/a“ 

Zelený sloupec = „nedůležité“, „nespokojen/a“ 
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Graf  9 Náplň práce a kompetence z hlediska důležitosti 
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Graf  10 Náplň práce a kompetence z hlediska spokojenosti 
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4.7 Dotazník – otázka č. 4 

Čtvrtá otázka se vztahuje na hodnocení vystupování nadřízeného, tedy na jeho 

chování, jednání a komunikaci, spravedlivosti při hodnocení ve vztahu ke svým 

podřízeným zaměstnancům. Zda dovede ocenit kvalitní pracovní výkon udělením pochvaly 

či naopak vhodně kritizovat nekvalitní pracovní výkon zaměstnanců.  

Výsledky hodnocení vyjadřují níže uvedené grafy. Hledisko důležitosti, tedy 

variantu „důležité“, vyznačili přibližně všichni zaměstnanci. Oproti tomu posuzování 

spokojenosti bylo pro některé zaměstnance velmi obtížné, neboť se zde vyjádřilo přibližně 

80 zaměstnanců (z celkového počtu 86 zaměstnanců). Variantu „spokojen/a“ vyznačila 

třetina pracovníků a variantu „spíše spokojen/a“ zvolila méně než polovina zaměstnanců. 

Vystupování nadřízeného - důležitost
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Graf  11 Vystupování nadřízeného z hlediska důležitosti 
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Graf  12 Vystupování nadřízeného z hlediska spokojenosti 
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4.8 Dotazník – otázka č. 5 

Pátá otázka představuje systém odměňování, coby výše mzdy vzhledem 

k odváděnému pracovnímu výkonu a ve srovnání s konkurenčními zaměstnavateli, 

průběžné zvyšování mzdy a samozřejmě též jistota zaměstnání, jakožto důležité kritérium 

pro život pracovníků. 

Systém odměňování je pro většinu zaměstnanců velmi důležitou podmínkou 

k pracovní činnosti. Výsledky hodnocení z hlediska spokojenosti jsou odlišné. Méně než 

čtvrtina zaměstnanců je se systémem odměňování spokojena, přibližně třetina zaměstnanců 

je spíše spokojena a přibližně třetina zaměstnanců je spíše nespokojena či dokonce 

nespokojena. Vyhodnocení odpovědí zaměstnanců představují následující grafy. 
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Graf  13 Systém odměňování z hlediska důležitosti 
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Graf  14 Systém odměňování z hlediska spokojenosti 
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4.9 Dotazník – otázka č. 6 

Pracovní prostředí a pracovní podmínky, mezilidské vztahy na pracovišti, 

chování, jednání a komunikace ze strany podniku (kompletní informovanost.). Úkolem 

šesté otázky je zjistit, které ze tří uvedených okolností zaměstnance ovlivňují, resp. které 

podmínky by se podle jejich názoru měly zlepšit.  

Z níže uvedeného grafického pojetí vyplývá, že zaměstnanci jsou přesvědčeni, 

že by se situace na pracovišti měla změnit. Na druhou stranu jsou výsledky dosti 

překvapivé oproti předchozím odpovědím, kdy první dvě podmínky tvořily samostatné 

otázky – první pracovní prostředí a pracovní podmínky, druhá mezilidské vztahy. 

(U pracovních podmínek a taktéž u pracovního kolektivu pouze přibližně třetina 

zaměstnanců vyjádřila svou nespokojenost.)  

Názor zaměstnanců na nutnost zlepšení uvedených podmínek

66

69
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Graf  15 Názor zaměstnanců na zlepšení určitých podmínek 

 

4.10 Dotazník – otázka č. 7 

Obsahem otázky jsou zaměstnanecké výhody, které podnik poskytuje – možnost 

závodního stravování a nákupu v kantýně, firemní kulturní a sportovní akce 

pro zaměstnance, příspěvek na rekreaci pro děti zaměstnanců, příspěvek na dopravu 

do zaměstnání, 13. plat, mimořádná odměna při životním či pracovním jubileu a dovolená 

nad rámec zákona – 5 týdnů.  

Dle níže uvedených grafů vyplývá, že zaměstnanecké výhody jsou pro všechny 

zaměstnance důležité. Nejdůležitějším z nich je však dovolená nad rámec zákona – 

5 týdnů. S touto podmínkou jsou zaměstnanci také nejvíce spokojeni.  
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Růžový sloupec = „důležité“, „spokojen/a“ 

Modrý sloupec = „spíše důležité“, „spíše spokojen/a“ 

Žlutý sloupec = „spíše nedůležité“, „spíše nespokojen/a“ 

Zelený sloupec = „nedůležité“, „nespokojen/a“ 
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Graf  16 Zaměstnanecké výhody z hlediska důležitosti 
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Graf  17 Zaměstnanecké výhody z hlediska spokojenosti 
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4.11 Dotazník – otázka č. 8 

U této otázky měli zaměstnanci možnost vyznačit své odpovědi, jakou 

z uvedených variant upřednostňují. Zdali dávají přednost placení přesčasových hodin, 

výběru náhradního volna, mzdě či zaměstnaneckým výhodám.   

Více jak polovina zaměstnanců (tj. 49) preferuje výši mzdy před ostatními 

možnostmi. 17 pracovníků vyznačilo variantu proplacení přesčasových hodin, k možnosti 

výběru náhradního volna a taktéž zaměstnaneckým výhodám se vyjádřilo 10 zaměstnanců. 

Tuto otázku zodpověděli všichni respondenti, viz níže uvedený graf.  

Podmínky, které zaměstnanci preferují
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Placení přesčasů Výběr náhradního

volna

Výše mzdy Zaměstnanecké výhody

 

Graf  18 Podmínky, které zaměstnanci preferují 

 

4.12 Dotazník – otázka č. 9 

Domnívají se zaměstnanci, že by pro ně byla vhodnější pozice v rámci podniku? 

Z následující grafu je zřejmé, že na otázku odpovědělo celkem 83 zaměstnanců. 

Z toho 26 je přesvědčeno o existenci vhodnější pozice, 32 si myslí, že možná je vhodnější 

pracovní pozice a 15 nemá ponětí. Odpověď „určitě ne“ vyznačilo 8 zaměstnanců.  

Názor zaměstnanců na vhodnější pozici ve společnosti

26

32
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15

Určitě ano Možná ano Určitě ne Nevím

 

Graf  19 Názor zaměstnanců na existenci vhodnější pozice 
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4.13 Dotazník – otázka č. 10 

Předpokládají zaměstnanci, že by u jiného podniku dostali za stejný pracovní 

výkon vyšší mzdu?  

Výsledky odpovědí respondentů představuje níže uvedený graf, z něhož vyplývá, 

že 47 zaměstnanců si myslí, že možná ano a 15 pracovníků je přesvědčeno, že by 

u konkurenčního podniku obdrželi vyšší mzdu. Variantu „určitě ne“ zvolilo 8 zaměstnanců 

a 13 zaměstnanců neví. Tuto otázku zodpovědělo celkem 83 zaměstnanců. 

Názor zaměstnanců na vyšší mzdu u jiného zaměstnavatele

15
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Určitě ano Možná ano Určitě ne Nevím

 

Graf  20 Názor zaměstnanců na vyšší mzdu u jiného zaměstnavatele 

 

4.14 Dotazník – otázka č. 11 

Otázka je zaměřena důvody, které by vedly k opuštění stávajícího zaměstnavatele, 

čili jaké faktory by mohly zaměstnance ovlivnit, aby přešli ke konkurenčnímu podniku. 

Zde bylo respondentům nabídnuto osm položek, ze kterých měli vybrat pouze tři. 

Nejpodstatnějším důvodem k odchodu ze stávajícího zaměstnání je podle 

zaměstnanců vyšší mzda u konkurenčního podniku. Podstatným důvodem je lepší pracovní 

pozice a blízkost zaměstnavatele od bydliště zaměstnanců. Méně podstatným důvodem je 

sociální klima, též charakter pracovní činnosti a poskytované zaměstnanecké výhody. 

Nepodstatným důvodem je image firmy a pracovní prostředí. Jednotlivé vyznačené 

odpovědi znázorňuje následující graf. 
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Důvody k odchodu k jinému zaměstnavateli
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Graf  21 Důvody k odchodu k jinému zaměstnavateli 

 

4.15 Vyhodnocení vstupních hypotéz 

1. Zaměstnanci výrobního podniku jsou ve své práci spokojeni. Hypotéza 

byla potvrzena jen částečně. S pracovními podmínkami, pracovním 

kolektivem, náplní práce, vystupováním nadřízeného a zaměstnaneckými 

výhodami je spokojena přibližně polovina zaměstnanců. Také více než 

třetina zaměstnanců je spokojena se systémem odměňování. Přesto, 

že zaměstnanci vyjadřují spokojenost, většina si myslí, že by se našla 

vhodnější pracovní pozice v rámci podniku. 

2. Zaměstnanci se domnívají, že za stejnou pracovní činnost u jiného 

zaměstnavatele dostanou stejnou finanční odměnu. Hypotéza nebyla ani 

potvrzena ani vyvrácena, neboť polovina respondentů si mysli, že stejná 

pracovní činnost je u konkurence lépe finančně ohodnocena. Potvrzení 

či vyvrácení této hypotézy by vyžadovalo podrobnější výzkum 

v konkrétních profesí u různých výrobních podniků v regionu. 

3. Zaměstnanci upřednostňují možnost uplatnění své kvalifikace 

a praktických dovedností před pracovní atmosférou. I tato hypotéza nebyla 

potvrzena ani vyvrácena. Pro více jak polovinu zaměstnanců je důležitá 

možnost uplatnění své kvalifikace, svých schopností a dovedností stejně 

jako pracovní atmosféra.  
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4. Prioritou zaměstnanců je finanční odměna ve formě hotovosti. Hypotéza 

byla potvrzena jen zčásti, neboť více jak polovina zaměstnanců preferuje 

jednak výši mzdy a jednak zaměstnanecké výhody. Avšak více než 

polovina zaměstnanců uvedla, že vyšší mzda u jiného zaměstnavatele by 

byla jedním z důvodu k odchodu ze stávajícího zaměstnání.  
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Vzhledem k zjištěným výsledkům výzkumné studie, by se podnik měl zaměřit 

především na mezilidské vztahy na pracovišti, neboť 69 z celkového počtu 

86 dotazovaných zaměstnanců uvedlo, že by se toto kritérium mělo zlepšit. Ke zkvalitnění 

sociálního klima na pracovišti by mohly přispět různé akce nebo činnosti, jenž jsou 

pořádány mimo prostředí podniku.  

K takovýmto akcím patří například organizování jednodenních či víkendových 

rekreačních pobytů pro zaměstnance. V rámci společně tráveného volného času se mohou 

zaměstnanci vzájemně lépe poznat také z „nepracovní stránky“ a během pobytů si 

odpočinou od pracovního nasazení. Podnik tím může získat to, že bude mít „svěží“ 

pracovníky, kteří zvýší svůj pracovní výkon. Činností může být nějaká sportovní aktivita, 

ať adrenalinová (např. lezení po horolezecké stěně) nebo oddechová (např. bowling). 

V podstatě se dá říct, že aktivita může být libovolná, ale hlavně taková, která zaměstnance 

sjednotí. 

S výše uvedeným částečně souvisí zaměstnanecký benefit, ve formě příspěvku 

na rekreaci zaměstnance. Výrobní podnik poskytuje pouze příspěvek na rekreaci dítěte 

zaměstnance, což pochopitelně představuje jakousi výhodu pro podnik. Jestliže podnik 

zaopatří dítě zaměstnance, může zaměstnanec vykonávat své pracovní povinnosti. 

Nicméně péče o samotné pracovníky je důležitým činitelem, který napomáhá k tomu, 

aby byli zaměstnanci spokojeni.  
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6 ZÁVĚR 

Bakalářská práce byla zaměřena na výzkum motivace a stimulace zaměstnanců 

ve výrobním podniku Magna Automotive (CZ) s.r.o., se sídlem v Chomutově.  

První část práce byla věnována teoretickým východiskům, neboť bez poznání 

teoretických faktů není možné výzkum problematiky motivace a stimulace uskutečnit. 

To znamená vysvětlení motivace a stimulace jako takové. Objasnění jednotlivých 

motivačních prvků, které jsou hlavními ovlivňujícími faktory chování člověka. Nechyběla 

ani charakteristika stimulačních prostředků, neboť ty patří k nezbytným nástrojům 

podniku. Pomocí nich má podnik možnost své zaměstnance pobízet k lepším pracovním 

výkonům a tím zvyšovat svou celkovou úspěšnost. Dále zde byly definovány základní 

pojmy vztahující se k realizaci výzkumu. Součástí teoretické části byla charakteristika 

výrobního podniku Magna Automotive (CZ) s.r.o. 

Druhá část práce pojednávala o provedení výzkumné akce. Cílem bylo zjistit 

aktuální situaci motivace a stimulace zaměstnanců na dělnické pracovní pozici. Výzkum 

byl realizován prostřednictvím dotazníku, který zaměstnanci vyplnili a tím poskytli vstupní 

údaje pro zhodnocení výsledku studie. Na základě těchto potřebných informací mohly být 

také vyhodnoceny vstupní hypotézy, které se nepotvrdily ale ani nevyvrátily. 

Aktuální situace motivace a stimulace zaměstnanců ve společnosti je podle 

dotazníkového šetření uspokojivá. S pracovními podmínkami, pracovním kolektivem, 

náplní práce, vystupováním nadřízeného, systémem odměňování a zaměstnaneckými 

výhodami je přibližně polovina zaměstnanců spokojena až spíše spokojena.  

Zpracování bakalářské práce bylo přínosné i v osobní oblasti, neboť se naskytla 

příležitost ke srovnání využití stimulačních prostředků ve sféře zdravotnictví se sférou 

výrobního podniku. Výzkum vyzdvihl otázku sociálních vztahů na pracovišti, která by si 

zasloužila větší pozornost, aby bylo možné dojít k relevantním výsledkům v této zajímavé 

a mnohdy opomíjené oblasti. To by ovšem předpokládalo zaměřit se více na sociální klima 

pomocí sociometrie, což nebylo tématem práce.  

 



 

 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY  

[1] ADAIR, John Eric. Efektivní motivace. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2004, 

178 s. Management (Alfa Publishing). ISBN 80-86851-00-1. 

[2] BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení. 2. rozš. 

vyd. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-064-3. 

[3] HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza 

a metaanalýza dat. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-820-1. 

[4] KOLMAN, Luděk. Motivace, produktivita a způsob života. Praha: Linde 

Praha, 2012. ISBN 978-80-7201-892-5. 

[5] KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 

3. vyd., (přeprac.). Praha: Management Press, 2001, 367 s. ISBN 80-7261-033-3. 

[6] MAGNA AUTOMOTIVE (CZ) S.R.O. Příručka zaměstnanců společnosti. 

Chomutov, 2014, verze 4. 

[7] PELC, Vladimír. Zaměstnanecké benefity v roce 2009. Praha: Linde, 2009. 

Praktické ekonomické příručky. ISBN 978-80-7201-754-6. 

[8] PETRÁČKOVÁ, Věra a Jiří KRAUS. Akademický slovník cizích slov. Vyd. 1. 

Praha: Academia, 1995. ISBN 80-200-0523-4.  

[9] PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. 

1. vyd. Praha: Grada, 2002. Manažer. ISBN 80-247-0403-X. 

[10] REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Vyd. 1. Praha: 

Grada, 2009. Sociologie (Grada). ISBN 978-80-247-3006-6. 

[11] ROLČÍKOVÁ, Markéta. Marketing: Podkladový materiál. VŠB-Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta hornicko-geologická, 2012. 

 



 

 

 

INTERNETOVÉ ZDROJE  

Veřejný rejstřík a Sbírka listin: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-

etail?dokument=41774730&subjektId=36702&spis=562538 [online]. 

[cit. 2016 1-16]. 

Veřejný rejstřík a Sbírka listin: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-

firma?subjektId=36702 [online]. [cit. 2016-04-25]. 

Veřejný rejstřík a Sbírka listin: 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?idBiblio=40374&recShow=1&u

npackedPath=0&nr=586~2F1992&rpp=15#parCnt [online]. [cit. 2016-3-20]. 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1 Schématické znázornění motivu ve spojení s cílem (vlastní) ............................................................. 4 

Obrázek 2 Schématické znázornění vztahu nedostatku, potřeb, motivace a činnosti chování, resp. jednání 

člověka (Bedrnová a Nový, Psychologie a sociologie řízení, 2002, s. 245) ......................................................... 7 

Obrázek 3 Cesta od podnětu k chování (upraveno: Plamínek, Vedení lidí, týmů a firem, 2002, s. 75) ............ 10 

Obrázek 4 Pojetí pracovního úkolu (upraveno: Plamínek, Vedení lidí, týmů a firem, 2002, s. 79) ................... 11 

Obrázek 5 Proces vyhodnocování kvantitativních dat (upraveno: Reichel, Kapitoly metodologie sociálních 

výzkumů, 2009, s. 153)..................................................................................................................................... 19 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1 Přehled nejvýznamnějších pracovních motivů (upraveno: Bedrnová a Nový, 

Psychologie a sociologie řízení, 2002, s. 262 - 263) ......................................................................................... 11 

Tabulka 2 Základní ekonomické informace o společnosti Magna Automotive (CZ) s.r.o. (upraveno: 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=36702&typ=PLATNY) [cit. 2016-1-16] ............. 24 

Tabulka 3 Realizace průzkumů spokojenosti zaměstnanců dle zjištěných výsledků (vlastní) .......................... 27 

Tabulka 4 Přehled dotazníků (vlastní) .............................................................................................................. 30 

 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-etail?dokument=41774730&subjektId=36702&spis=562538
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-etail?dokument=41774730&subjektId=36702&spis=562538
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=36702
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=36702
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?idBiblio=40374&recShow=1&unpackedPath=0&nr=586~2F1992&rpp=15#parCnt
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?idBiblio=40374&recShow=1&unpackedPath=0&nr=586~2F1992&rpp=15#parCnt


 

 

 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf  1 Rozdělení zaměstnanců z hlediska pohlaví .......................................................................................... 30 

Graf  2 Rozdělení zaměstnanců z hlediska věkové skupiny .............................................................................. 30 

Graf  3 Rozdělení zaměstnanců z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání .................................................... 31 

Graf  4 Rozdělení zaměstnanců z hlediska délky pracovního poměru.............................................................. 31 

Graf  5 Pracovní podmínky z hlediska důležitost .............................................................................................. 32 

Graf  6 Pracovní podmínky z hlediska spokojenosti ......................................................................................... 32 

Graf  7 Pracovní kolektiv z hlediska důležitosti ................................................................................................ 33 

Graf  8 Pracovní kolektiv z hlediska spokojenosti ............................................................................................ 33 

Graf  9 Náplň práce a kompetence z hlediska důležitosti ................................................................................ 34 

Graf  10 Náplň práce a kompetence z hlediska spokojenosti ........................................................................... 34 

Graf  11 Vystupování nadřízeného z hlediska důležitosti ................................................................................. 35 

Graf  12 Vystupování nadřízeného z hlediska spokojenosti ............................................................................. 35 

Graf  13 Systém odměňování z hlediska důležitosti ......................................................................................... 36 

Graf  14 Systém odměňování z hlediska spokojenosti ..................................................................................... 36 

Graf  15 Názor zaměstnanců na zlepšení určitých podmínek .......................................................................... 37 

Graf  16 Zaměstnanecké výhody z hlediska důležitosti .................................................................................... 38 

Graf  17 Zaměstnanecké výhody z hlediska spokojenosti ................................................................................ 38 

Graf  18 Podmínky, které zaměstnanci preferují .............................................................................................. 39 

Graf  19 Názor zaměstnanců na existenci vhodnější pozice ............................................................................. 39 

Graf  20 Názor zaměstnanců na vyšší mzdu u jiného zaměstnavatele ............................................................ 40 

Graf  21 Důvody k odchodu k jinému zaměstnavateli ...................................................................................... 41 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 Kvantitativní a kvalitativní výběr 

Příloha č. 2 Zásady tvorby otázek, typy a druhy otázek a jejich řazení 

Příloha č. 3 Dotazník 

Příloha č. 4 Dotazník – jednotlivé odpovědi zaměstnanců 

Příloha č. 5 Dotazník – vyhodnocení výsledků odpovědí (otázka č. 1 – 12) 


