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ÚVOD 
 

Pro úspěšný „boj“ v dnešních podmínkách musí každá organizace neustále využívat 

a propojovat nejen materiální, finanční a informační zdroje, ale zejména zdroje lidské. Ty lze 

považovat za klíčový faktor úspěšnosti a prosperity organizace, protože to jsou právě 

zaměstnanci, kteří uvádějí do pohybu všechny ostatní zdroje. Přínos lidského potenciálu se 

nedá ničím nahradit. Jsou to právě lidské zdroje, které rozhodují o vývoji, prosperitě a 

konkurenceschopnosti každé společnosti. Lidé jsou nepostradatelnou součástí organizace.  

 

V mé diplomové práci jsem se zaměřil na motivaci zaměstnanců a také na 

zaměstnanecké výhody. Lidé jsou stále nedoceňovaným zdrojem. V poslední době si většina 

společností uvědomuje, že si kvalitních zaměstnanců musí vážit a také jim nabídnout 

odpovídající podmínky k práci.  

 

Dostatečná úroveň motivace lidí je nezbytná pro úspěšné působení podniku 

v konkurenčním prostředí. Její úloha v pracovním procesu vzrůstá v souvislosti s globalizací, 

a tedy i zvýšenou konkurencí. Motivace je nejlepší způsob jak získat u zaměstnanců snahu 

podávat potřebný výkon, a tím zvýšit produktivitu podniku. Tento proces je však velmi 

obtížný. Vytváření motivačních podmínek úzce souvisí s budováním kultury firmy a to bývá 

nesnadná a dlouhodobá záležitost. Přesto se však určitě vyplatí.  

 

V manažerském kontextu je účelem motivace vybudit v ostatních touhu a přání dělat 

nebo udělat něco, co je v souladu se zájmy organizace. Lze ji také chápat jako psychologický 

proces, který aktivuje naše chování a dává mu účel a směr. Je to interní hnací síla ženoucí nás 

k uspokojení našich nenaplněných potřeb. Je to hnací síla, která nás vede k dosažení osobních 

a v zájmu organizace také firemních cílů. Je to vůle něčeho dosáhnout. Motivace nezaručuje 

vysoký výkon, bez ní však není vysokého výkonu dosaženo.  

 

Mou diplomovou práci budu vypracovávat pro společnost Skvělý.CZ, s. r. o. Jedná se 

o společnost, která se zabývá tvorbou internetových a intranetových aplikací, poskytováním 

služeb spojených se zavedením a správou těchto aplikací. 
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Zdrojem informací pro teoretickou část diplomové práce bude především odborná 

literatura, která se tématikou motivace přímo nebo okrajově zabývá. Data potřebná pro 

vypracování charakteristiky firmy a motivačního systému ve firmě budou čerpána 

z dokumentů, které mi poskytne majitel společnosti. 

 

V teoretické části mé diplomové práce bude seznámení s problematikou motivace, 

stimulací a jednotlivými druhy stimulů, motivačními teoriemi a také benefity. Druhá 

empirická část bude zaměřena na charakteristiku společnosti Skvělý.CZ, s. r. o., jejíž majitel 

mi umožnil vypracovat tuto diplomovou práci.  

 

Cílem mé diplomové práce je zjistit, jakým způsobem jsou zaměstnanci Skvělý.CZ 

motivováni. Dále bych rád navrhl řešení, které by pomohlo k vyšší míře motivace všech 

zaměstnanců a tím k udržení kvalitních odborníků. V rámci analýzy benefičního programu se 

pokusím o navržení takových typů benefitů, které by přilákaly do společnosti nové a kvalitní 

zaměstnance. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Vymezení pojmů motivace 
 

Slovo Motivace vzniklo z latinského moveo, movere – pohybovat, měnit, dojímat. 

Problémy týkající se motivace lidského chování vyvolávají pozornost už od nepaměti a otázka 

motivace lidského chování patří zřejmě k těm nejzajímavějším, ale také k nejobtížněji 

zodpověditelným. 

 

Koontz a Weihrich (1993) popisují motivaci jako pojem, který zahrnuje celou třídu 

různých snažení, tužeb, potřeb a přání. Podle slovníku je motivace definována jako poskytnutí 

motivu, který činnost člověka orientuje určitým směrem a vzbuzuje a udržuje v člověku 

aktivitu.  

 

Teorie motivace zkoumá proces motivování. Armstrong (2002) zdůrazňuje, proč se 

lidé při práci určitým způsobem chovají, proč vyvíjejí určité úsilí v konkrétním směru. 

Rovněž popisuje to, co mohou organizace udělat pro povzbuzení lidí, aby uplatnili své 

schopnosti a vyvinuli úsilí způsobem, který podpoří splnění cílů organizace i uspokojení 

jejich vlastních potřeb.  

1.1.1 Motiv 

Motiv představuje určitou jednotlivou vnitřní psychickou sílu – popud, pohnutku. 

Podle Bedrnové a Nového (2002) je motiv chápán jako psychologická příčina či důvod 

určitého chování či jednání člověka, individualizuje jeho prožívání a dává jeho činnosti 

psychologický smysl. 

 

Cílem každého motivu je dosažení určitého konečného psychického stavu, to zpravidla 

mívá podobu vnitřního uspokojení, pocitu naplnění z dosažení cíle motivu. Motivace se týká 

faktorů, které ovlivňují lidi, aby se určitým způsobem chovali. Máme tři složky motivace: 

• směr  – co se nějaká osoba pokouší dělat 

• úsilí – s jakou pílí se o to tato osoba pokouší 

• vytrvalost – jak dlouho se o to tato osoba pokouší 
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Motivaci lze charakterizovat také jako cílově orientované chování. Armstrong (2002) 

tvrdí, že lidé jsou motivovaní, když očekávají, že určité kroky povedou k dosažení cíle 

a ceněné či hodnotné odměny – takové, která uspokojuje jejich potřeby.  

 

Obr. 1.1 Model motivace související s potřebami (ARMSTRONG, 2002) 

   

                          

 

Tento model1 naznačuje, že motivace je iniciována zjištěním neuspokojených potřeb. 

Tyto potřeby vytvářejí přání něčeho dosáhnout. Dále jsou stanoveny cíle a způsoby, jakými je 

možno těchto potřeb dosáhnout. 

1.1.2 Motivy různých lidí 

Mzda má značný význam, ale není to jediný prostředek motivace. Znalost motivů 

různých lidí přispívá k úspěšnosti práce. Bělohlávek (2000) zdůrazňuje, že různé typy lidí 

dávají přednost různým motivům. Mohou jimi být: 

• Peníze jsou významným motivem pro většinu lidí. Lidé silně motivovaní penězi jsou 

pro vedoucího značným přínosem. 

• Pracovní výsledky, výkon jsou důležitou motivací z hlediska firmy. Lidé, kteří mají 

rádi svou práci, jsou soutěživí, snaží se v ní vyniknout a představují energii firmy.  

• Odbornost je rozhodujícím motivem těch, kdo preferují svůj profesionální rozvoj. 

Takový pracovník se snaží především vyniknout ve své profesi. 

                                                 
1 obr. 1.1 
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• Osobní postavení – potřeba vést lidi, rozhodovat, řídit chod věcí i určitá pýcha na 

dosažené postavení by se měla objevit alespoň v jisté míře u každého vedoucího 

pracovníka. 

• Jistota – lidé, kteří jsou zaměřeni na jistotu, netouží po mimořádných příjmech ani po 

vysokém postavení. Hodně se řídí předpisy a neradi riskují. 

• Přátelství - pro tyto lidi je nejdůležitější dobrá atmosféra na pracovišti. Mají rádi lidi, 

kteří pracují kolem nich, a daleko více jim záleží na přátelských vztazích než na 

pracovních výsledcích nebo penězích.  

• Tvořivost je potřeba vytvářet něco nového. Takový člověk má rád práci, při které 

může přemýšlet a vymýšlet nové věci.  

• Samostatnost - jsou to lidé, kteří nad sebou těžko snášejí nějakého nadřízeného. Chtějí 

o všem rozhodovat sami. 

1.2 Stimulace 
 

Bedrnová a Nový (2002) nazývají stimulaci jako vnější působení na psychiku člověka, 

v jehož důsledku dochází k určitým změnám jeho činnosti prostřednictvím změny 

psychických procesů, především pak prostřednictvím změny jeho motivace. 

 

 Stimulace představuje působení na psychiku jedince zevnějšku, nejčastěji 

prostřednictvím aktivních vnějších zásahů vedoucích ke změně psychických procesů druhého 

člověka, především pak ke změně jeho motivace.  

1.2.1 Stimul 

Koontz a Weihrich (1993) si myslí, že stimuly jsou záležitostí, které povzbuzují 

individuální výkonnost, ovlivňují chování jednotlivců a zároveň vyvolávají změny v motivaci 

člověka. Zatímco motivace odrážejí přání, stimuly lze ztotožnit s odměnami nebo pobídkami, 

které stupňují snahu po uspokojení těchto přání. Mohou také představovat prostředky, za 

jejichž pomoci je možné odstraňovat konfliktnost potřeb nebo jim dávat různou prioritu.  

 

Mezi impulsy lze zařadit takové stavy těla, jako např. bolest zubu (motiv návštěvy 

zubního lékaře) či tělesnou únavu (motiv odpočinku). Incentivem může být např. nabídka 
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možnosti pracovního postupu v případě žádoucích pracovních výsledků, pochvala za dobrý 

výkon apod. 

 

Impulsem může být v podstatě cokoliv, ale právě jen může, tj. nemusí. To, co bude 

skutečně vystupovat jako impuls nebo incentiv, záleží především na motivační struktuře 

konkrétního člověka. 

1.2.2 Stimulační faktory 

  Hmotná odměna – Provazník a Komárková (1996) tvrdí, že hmotná odměna bývá 

považována za hlavní stimulační prostředek jak z hlediska ekonomického, tak 

i společenského. Může mít podobu jak peněžní, tak řadu dalších podob2, které mohou 

pracovníka stimulovat. Význam hmotné odměny je dán skutečností, že práce a hmotné 

ohodnocení pracovního úsilí je pro člověka základním prostředkem k uspokojování jeho 

životních potřeb, k zajištění určité životní úrovně a společenského postavení. 

 

 Obsah práce - dalším významným faktorem stimulace je obsah práce. V motivačním 

programu je obsah činnosti protipólem orientace na úspěch. Hlavním bodem jsou nyní prvky 

obsažené v pracovní činnosti, které mají stimulační charakter. Je nutné si uvědomit, že 

stimulační aspekt vlastní činnosti není u všech pracovníků stejně účinný. I ti lidé, kteří jsou 

výrazně orientováni na obsah činnosti, se od sebe liší tím, který konkrétní aspekt je více 

oslovuje a který méně. 

 

Povzbuzování pracovníků - podle Bedrnové a kol. (2002) je povzbuzování 

pracovníků významným nástrojem stimulování v rukách řídících pracovníků. Jeho 

prostřednictvím pomáhají svým lidem objevit stimulační hodnotu v obsahu práce. Neformální 

hodnocení ovlivňuje jak racionální – obsahovou rovinu, tak rovinu prožitkovou – 

emocionální. V rovině racionální jde o zpětnou vazbu. Zpětná vazba je nejúčinnější, když je 

podávána konkrétně, a to buď v průběhu činnosti, nebo bezprostředně po jejím skončení. 

V rovině prožitkové pracovník cítí, že on i jeho práce jsou pro podnik důležité, zvyšuje se 

jeho sebedůvěra. Celkově se povzbuzuje jeho motivace a ochota pracovat. Dobrý vedoucí 

pracovník objevuje a oceňuje u svých podřízených všechny dobré, k cíli směřující výsledky. 

Nepřehlíží nedostatky, ale vhodným upozorněním na ně podněcuje chuť pracovníka je 

                                                 
2 např. zaměstnanecké akcie, služební auto, mobilní telefon, notebook aj. 
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odstranit. Způsob, jak upozornit na chyby a přitom člověka neodradit, je jedno z největších 

umění mezilidské komunikace. Neformální neveřejné hodnocení může přerůstat do hodnocení 

veřejného. Výrazné výsledky se prezentují na poradách, úspěchy lidí se vyvěšují na 

vývěskách uvnitř i vně podniku. Celkově lze říci, že výrazné stimulační účinky mají na 

zaměstnance všechny akty a aktivity managementu podniku, které zaměstnancům dávají 

najevo jejich důležitost pro podnik a skutečný respekt a uznání jejich práci, kterou 

odevzdávají podniku. 

 

Atmosféra pracovníka skupiny – Bedrnová a Nový (2002) tvrdí, že výrazné 

stimulační účinky v sobě obsahují také všechny sociální faktory. Vedoucí samozřejmě 

nemůže skupině nařídit, jak se má chovat. Má však možnost ovlivňovat dění ve skupině tím, 

že na ni působí. V první řadě působí na dění ve skupině svou formální autoritou. Podmínkou 

snadnějšího ovlivňování skupinových dějů ze strany manažera je, aby se mezi ním a skupinou 

vytvořil vztah důvěry. Soudržnost pracovní skupiny lze posilovat podporováním kontaktů 

mezi lidmi na pracovišti, podněcováním skupinového řešení problémů, vytvořením prostoru 

pro výměnu informací o zkušenostech a názorech všech členů skupiny, vytvářením prostoru 

pro neformální setkávání, posezení a popovídání, organizováním společných akcí volného 

času. V rámci pracovní skupiny si lidé porovnávají své pracovní výkony. Z výsledků 

porovnávání v dobré pracovní skupině tím člověk posílí své sebevědomí nebo je motivován 

ke zlepšení. 

 

Pracovní podmínky a režim práce - podle Herzbergovy dvoufaktorové teorie 

motivace patří pracovní podmínky do kategorie hygienických faktorů, které sice samy 

nedokážou vyvolat spokojenost, ale pokud jsou dlouhodobě nepříznivé, mají sílu vyvolat 

nespokojenost. (Provazník, Komárková, 1996). Zájem podniku vytvářet pracovníkům lepší 

podmínky pro jejich práci má dvojí efekt: primárn ě se lepší podmínky pro práci projeví ve 

zlepšení výkon - v důsledku menší únavy a lepší pracovní pohody, sekundárně se zlepšuje 

vztah mezi podnikem a zaměstnanci, protože péčí o pracovní podmínky dává management 

podniku svým zaměstnancům jasné signály o tom, že si jejich práce váží, že mu na nich 

skutečně záleží. Fyzikální podmínky práce je zpravidla možné objektivně měřit a jejich 

žádoucí úroveň je v zájmu ochrany zdraví pracovníka upravována hygienickými předpisy. 

Patří mezi ně pracovní ovzduší3, osvětlení, hluk, barevná úprava pracoviště. Sociálně 

                                                 
3 teplota, vlhkost, čistota vzduchu 
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psychologické podmínky práce souvisejí s tím, zda člověk pracuje v neustálém kontaktu 

s dalšími pracovníky nebo pracuje izolovaně. Všeobecně platí, že duševní práce obvykle 

vyžaduje takové podmínky, při nichž není pracovník rušen přítomností ostatních, zatímco 

u fyzické práce sdílení pracovního prostoru tolik při práci neruší. Na druhé straně je však 

třeba při vytváření pracovních podmínek počítat s tím, že člověk je tvor společenský 

s diferencovanou potřebou kontaktu s ostatními lidmi. (Koubek, 2001). Ne všichni 

zaměstnanci mají stejný práh citlivosti na vnímání signálů tohoto druhu. Nezájem vedení 

podniku o pracovní podmínky ale působí vždy distimulačně, a to i v případech, kdy jsou 

hmotné odměny vysoké. Podle Bedrnové a kol. (2002) dobré pracovní podmínky ve většině 

případů alespoň nepřímo stimulují motivaci k práci. Pracovní podmínky pak mají na 

spokojenost pracovníků a od určité míry i na jejich motivaci větší vliv tak, kde je práce svým 

charakterem a obsahem jednoznačně neuspokojuje.  

 

Externí stimulační faktory  - pracovní ochotu ovlivňují stimulačně také faktory, které 

mají širší než podnikový rámec. Jde o celkový image podniku, jak je vnímán 

v celospolečenském kontextu, jakou má pověst, jakou prestiž. Platí přímá závislost. Čím 

společensky uznávanější a prestižnější je podnik, tím více stimuluje tento fakt k práci. Jaký 

bude image podniku, to je podmíněno jak faktory, které podnik nedokáže ovlivnit, tak faktory, 

které jsou hlavně v jeho rukou. Odpovídající image podniku není však jen nástrojem 

k lepšímu uplatnění výrobků na trhu, ale i nástrojem k získání kvalitních pracovních sil. Do 

oblasti externích stimulačních faktorů patří i mikroklima rodinného prost ředí a rodinných 

vztahů, očekávání, která jsou na člověka kladena v rámci jeho širšího sociálního pole, nikoliv 

jen pracovního. 

 

Identifikace s prací, profesí a podnikem - nejdůležitějším obecným motivačním 

faktorem pracovního jednání člověka je jeho postoj k práci. Optimální postoj k práci 

vyjadřuje pojem „identifikace s prací“. „Pracovní vztahy, jejich kvalita vytvářejí rámec 

významně ovlivňující dosahování cílů organizace i pracovních a životních cílů jednotlivých 

pracovníků. Korektní, harmonické, uspokojivé pracovní a mezilidské vztahy vytvářejí 

produktivní klima, které má velmi pozitivní vliv na individuální, kolektivní i celoorganizační 

výkon. Příznivě se odrážejí ve spokojenosti pracovníků a přispívá ke slaďování individuálních 

zájmů a cílů s cíli a zájmy organizace.“ (Koubek, 2001). Když se identifikace s prací 

u zaměstnance propojí s identifikací s profesí a podnikem, vede to k tomu, že jeho pracovní 
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výkon je dlouhodobě vysoký, že pracuje hospodárně, je odpovědný, tvořivý, aktivní a vstřícný 

ke svým spolupracovníkům. 

1.3 Zdroje motivace 
 

Za zdroje motivace označují Bedrnová a Nový (2002) ty skutečnosti, které motivaci 

vytvářejí. Skutečností podílejících se na utváření motivace lidské činnosti je celá řada. 

K základním zdrojům motivace patří: 

• potřeby 

• zájmy  

• návyky 

• ideály 

• hodnoty a hodnotové orientace 

1.3.1 Potřeby 

Bělohlávek (1996) definuje potřeby jako stavy nedostatku. Pokud dojde 

k neuspokojení určitých potřeb, je vyvolána aktivita jedince.  

 

V psychologii je potřeba chápána jako člověkem prožívaný, ne vždy zcela 

uvědomovaný nedostatek něčeho, pro daného jedince subjektivně významného, důležitého.  

 

V ekonomii potřeba znamená vědomé pociťování nedostatku určitého výtvoru, 

produktu přírody nebo lidské práce (Nakonečný, 1992). 

 

Potřeby jsou považovány za podstatný zdroj motivace. Potřeba se jeví jako neklid, 

který vyvolává tendence k odstranění tohoto napětí, směřuje tedy k odstranění daného 

nedostatku. Podmínkou ale je, že subjekt nalezne cíl, tedy určitou skutečnost, která umožní 

uspokojení vzniklé potřeby.  
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Potřeby se obvykle člení na: 

• potřeby fyziologické (biologické) – jedná se o potřeby primární, jsou spojeny 

s činností a funkcemi lidského těla. Patří k nim potřeba vzduchu, tekutin, potravy 

apod.  

• potřeby sociální (společenské) – jedná se o potřeby sekundární, utvářejí se od potřeb 

primárních, jejich existence je spjata s člověkem jakožto s tvorem sociálním, 

společenským, kulturním. Patří k nim např. potřeba lásky, seberealizace apod. 

Zpravidla jde o potřeby individuálně naučené (Bedrnová, Nový, 2002). 

1.3.2 Zájmy 

Bedrnová a kol. (2002) definují zájmy jako zvláštní druh motivu. Navíc právě 

v činnostech, jimiž se zájmy projevují či naplňují, se dále rozvíjí a obohacuje osobnost 

člověka v podstatě ve všech substrukturách, tj. i v oblasti zaměření, motivace. 

 

 „Zájmy jsou motivy, zdroji poznávací činnosti a současně i jejím produktem“ Zájem 

lze také chápat jako odvozenou potřebu, která je uspokojována prováděním určité zájmové 

činnosti (Bedrnová, Nový, 2002). 

1.3.3 Návyky 

Každý člověk v průběhu svého života provádí některé činnosti častěji, ba i pravidelně. 

Tyto činnosti se tedy stávají automatickými, jsou určitými stereotypy, návyky. Když je člověk 

v situaci, s níž má spojeny určité činnosti, aktivují se u něj tendence realizovat již z dřívějška 

fixované stereotypy. To znamená, že jedinec jedná v souladu se svým návykem.  

 

Návyk je tedy naučený vzorec chování. Návyky tak mohou být výsledkem nejen 

výchovy, ale i sebe utvářejících aktivit každého člověka.  

1.3.4 Ideály  

Ideálem rozumíme určitou ideovou či názornou představu něčeho subjektivně 

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

snažení, skutečnost, o kterou usiluje (Bedrnová, Nový, 2002). 
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Již z uvedeného vymezení je zřejmé, že ideály se mohou týkat nejrůznějších 

skutečností či jevů (určitý typ osobního profilu, životní cíle, osobní život, pracovní život). 

 

Je pochopitelné, že ideály vznikají především na základě působení sociálních faktorů 

vývoje a utváření osobnosti člověka – rodiny a autorit obecně. 

1.3.5 Hodnoty a hodnotové orientace 

Bedrnová a Nový (2002) tvrdí, že hodnoty nikdy neodrážejí jen objektivní význam 

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

Hodnoty tudíž mohou být posuzovány jen z hlediska prospěchu jedince, dále z hlediska 

prospěchu širších sociálních skupin, resp. z hlediska významu určitých skutečností pro celou 

lidskou společnost.  

 

Hodnocení některých skutečností člověk více či méně přejímá „již hotové“ od svého 

sociálního prostředí, někdy nekriticky. Tato hodnocení pak u každého jedince představují 

jakousi „osobní hodnotovou mapu“ – hodnotový systém, hierarchii hodnot. Některým 

skutečnostem jedinec přisuzuje hodnoty vyšší, cení si jich více, považuje je za významnější, 

jiným naopak hodnoty nižší. Hodnotový systém, hodnotová orientace ovlivňuje jednání 

i prožívání člověka a je také významným zdrojem motivace veškeré lidské společnosti. 

 

Hodnoty bývají někdy připodobňovány zájmům, dokonce se lze setkat s vymezováním 

hodnot jako dominantních zájmů. Podstatné rozlišení mezi zájmem a hodnotou však spočívá 

ve skutečnosti, že hodnoty jsou na rozdíl od zájmů přijímány jako specifické normy, tj. mají 

oproti zájmům individuálně normativní charakter. 

1.4 Motivace, výkonnost a spokojenost pracovníků 
 

 V této souvislosti Bedrnová a Nový (2002) považují za nejdůležitější vztah mezi 

motivací a pracovním výkonem4. Motivace není jediným faktorem ovlivňujícím výkon. 

Dalšími faktory jsou schopnosti, vědomosti a dovednosti člověka, určující jeho kvalifikační 

potenciál. Kromě toho se zde podílejí i různé vnější podmínky, za kterých pracuje – technické 

                                                 
4 respektive výkonností pracovníka 
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vybavení pracoviště, používaná technologie, v podniku uplatňovaná organizace práce, úroveň 

fyzických podmínek práce. 

 

Nadměrná motivovanost přináší vysokou míru psychického napětí, které oslabuje 

„normální“ fungování lidské psychiky. Výkon tedy snižuje, protože oslabuje aktuální 

subjektivní předpoklady výkonu. Pro každý typ úkolu existuje jistá optimální úroveň 

motivace. Vyšší či naopak nižší motivace vede ke snížení výkonu. Optimální úroveň motivace 

se také liší i v závislosti na obtížnosti úkolu. Pro náročné úkoly se  jako optimální jeví 

relativně nižší úroveň motivovanosti, naopak pro úkoly relativně snadné je optimální vysoká 

motivovanost.  

 

Spokojenost můžeme vyjádřit jako popis stavu, nebo chápat jako hnací sílu nebo 

překážku či dokonce brzdu žádoucího pracovního výkonu. Vystupuje jako uspokojení člověka 

z určité činnosti (smysluplné práce), což se projevuje jako pocit naplnění, radosti z vlastního 

uplatnění. Pracovní spokojenost lze definovat jako subjektivně prožívaný vztah člověka 

k práci a pracovním podmínkám. (Bedrnová, Nový, 2002) 

 

Pracovníci, jejichž předpoklady pro práci jsou výrazně lepší, ztrácejí obvykle po čase 

motivaci, protože mohou pracovat s minimálním úsilím. Podobně i lidé, kteří mají pro 

vykonávanou práci horší kvalifikační předpoklady – musí pracovat s mnohem větším 

pracovním nasazením (Bedrnová, Nový, 2002). 

 

V podniku je proto velmi důležité: 

• vhodně stanovit normy pracovního výkonu,  

• vybírat jen pracovníky s přiměřenými kvalifikačními předpoklady, 

• průběžně stimulovat jejich motivaci.  

1.5 Teorie motivace 
 

Východiskem procesu motivace je neuspokojená potřeba. Neuspokojená potřeba 

způsobuje u člověka napětí5, které jej vede ke krokům směřujícím k uspokojení potřeby, a tím 

                                                 
5 fyzické nebo psychické 
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ke snížení napětí. Tato aktivita je obvykle cílově orientována. Dosažení cíle uspokojuje 

potřebu a proces motivace je kompletní. 

 

Motivaci chápeme jako určitý proces návazných reakcí. Hovoříme pak o motivačním 

procesu (obr 1.2).  

 

Obr. 1.2 Proces návazných reakcí (Armstrong, 2002) 

 

     

 

Existuje mnoho teorií motivace. Důvodem vzniku těchto teorií je, aby mohli manažeři 

lépe pochopit to, proč a jak se lidé chovají v určitých situacích. Těchto teorií je více proto, že 

lidé jsou velmi komplikovaní. 

 

Přístupy k teoriím jsou založeny na teoriích motivace, kterých podle Armstronga 

(2002) existuje celá řada. Nejvlivnějšími teoriemi jsou: 

• teorie instrumentality - Taylor 

• teorie zaměřené na obsah – Maslow, Herzberg, Alderfer 

• teorie zaměřené na proces – Vroom, Latham a Locke, Adams 

1.6 Teorie instrumentalisty 
 

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

Ve své nejhlubší podobě teorie instrumentality tvrdí, že lidé pracují pouze pro peníze. Teorie 

se objevila v druhé polovině 19. století v souvislosti s důrazem na potřebu zracionalizovat 

práci a s důrazem na ekonomické výsledky. Tato teorie se domnívá, že člověk bude 

motivován k práci, jestliže odměny a tresty budou přímo provázány s jeho výkonem, tudíž 

odměny jsou závislé na skutečném výkonu. Teorie instrumentality má své kořeny 

v taylorismu, tj. v Taylorových metodách vědeckého řízení (1911). Ten napsal: „Je nemožné 

přimět během jakkoliv dlouhé doby dělníky, aby pracovali pilněji než průměrný člověk 

v jejich okolí, pokud jim to nezajistí značné a permanentní zvýšení jejich peněžní odměny.“ 



14 
 

Tato teorie je založena na principu upevňování přesvědčení člověka a ovlivněném 

Skinnerovou koncepcí podmiňování – teorií, že lidé mohou být „podmíněni“ či „zpracováni“ 

k tomu, aby jednali určitým způsobem, jestliže jsou za žádoucí chování odměňováni. Nazývá 

se také zákon příčiny a účinku. Motivování pracovníků používající tento přístup bylo a ještě je 

široce používáno a v některých případech může být i úspěšné. Ale je založeno výhradně na 

systému kontroly a nerespektuje řadu dalších lidských potřeb. Také si neuvědomuje 

skutečnost, že formální systém řízení a kontroly může být silně ovlivněn neformálními vztahy 

mezi pracovníky. 

1.7 Teorie zaměřené na obsah – teorie potřeb 
 

Základem těchto teorií je přesvědčení, že neuspokojená potřeba vytváří napětí a stav 

nerovnováhy. K opětovnému nastolení rovnováhy je třeba rozpoznat cíl, který uspokojí tuto 

potřebu, a zvolit způsob chování, který povede k dosažení uvedeného cíle. Každé chování je 

tak motivováno neuspokojenými potřebami. 

 

Nikoliv všechny potřeby jsou pro danou osobu vždy stejně důležité – některé mohou 

vyvolávat mnohem silnější úsilí směřující k dosažení cíle. Závisí to na prostředí, z něhož 

jedinec vyšel, na jeho výchově a dosavadním životě, ale i na jeho současné situaci. 

Komplikovanost celé záležitosti zvyšuje to, že mezi potřebami a cíli neexistuje žádný 

jednoduchý vztah. Jednu a tutéž potřebu lze uspokojit řadou různých cílů, a čím silnější je 

určitá potřeba a čím déle trvá, tím se okruh možných cílů rozšiřuje. Zároveň však může jeden 

cíl uspokojit řadu potřeb. 

 

Maslow navrhl koncepci hierarchie potřeb, o níž věřil, že je základem osobnosti. 

Herzbergerův dvoufaktorový model nelze v pravém slova smyslu označit za teorii potřeb, ale 

Herzberg v něm opravdu identifikoval řadu základních potřeb. 

1.7.1 Maslowova hierarchie potřeb 

Podle Armstronga (2002) se Maslow domníval, že existuje pět hlavních kategorií 

potřeb, které jsou společné pro všechny lidi, a to počínaje základními fyziologickými 

potřebami přes potřeby jistoty a bezpečí, sociální potřeby a potřeby uznání až k potřebám 

seberealizace, nejvyšším ze všech. Maslowova hierarchie potřeb je následující: 
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1. fyziologické – potřeba kyslíku, potravy, vody a sexu. 

2. jistoty a bezpečí – potřeba ochrany proti nebezpečí a nedostatku fyziologických 

potřeb. 

3. sociální – potřeba lásky, přátelství a přijetí jako příslušníka skupiny. 

4. uznání – potřeba mít stabilní a pevné vysoké hodnocení sebe sama a být respektován 

ostatními. Tyto potřeby lze zařadit do dvou doplňujících se skupin:  

• touha po úspěchu, přiměřenosti, sebedůvěře, nezávislosti a svobodě 

• touha po reputaci nebo postavení definovaných jako respekt nebo úcta ostatních 

lidí a projevujících se v podobě uznání, pozornosti a ocenění 

5. seberealizace – potřeba rozvíjet schopnosti a dovednosti, stát se tím, v co člověk věří, 

že je schopen se stát. 

 

Obr. 1.3 Maslowova hierarchie potřeb (KOONTZ, WEIHRICH, 1993) 

 

 

 

Armstrong (2002) je přesvědčen o tvrzení Maslowovy teorie motivace, že v případě 

uspokojení nižší potřeby se stává dominantní potřebou potřeba vyšší a pozornost jedince je 

pak soustředěna na uspokojení této vyšší potřeby. Pouze neuspokojená potřeba může 
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motivovat chování a dominantní potřeba je základním motivátorem chování. 

K psychologickému rozvoji dochází tím, že se lidé pohybují vzhůru hierarchií potřeb, ale není 

to nutně přímočarý vývoj. Nižší potřeby stále existují, i když jako motivátory dočasně usnou, 

a lidé se k dříve uspokojeným potřebám soustavně vracejí. 

 

Jedním z důsledků Maslowovy teorie je to, že vyšší řád potřeb uznání a seberealizace 

poskytuje motivaci nejsilnější stimul – když jsou uspokojovány, nabývají na síle, zatímco 

nižší potřeby se uspokojováním oslabují. Ale práce lidí nemusí nutně uspokojovat jejich 

potřeby, zejména je-li rutinní nebo nekvalifikovaná. 

 

K tomu, aby společnost dosáhla uspokojení potřeb pracovníků, je třeba využít 

jednotlivých úrovní Maslowova systému:  

 

Tab. 1.1 Využití Maslowovy pyramidy v praxi (Bělohlávek, 2000) 

fyziologické potřeby  
ochranné pomůcky, ochrana zdraví, odstraňování rizika a 

škodlivých vlivů na pracovišti  

potřeby jistoty a bezpečí  
dobrá perspektiva firmy, která zajistí pracovníkům 

zaměstnání do budoucnosti  

potřeba sounáležitosti  
vytváření dobrých vztahů na pracovišti, které připoutá 
pracovníka k firmě – sportovní soutěže, kulturní akce  

potřeba uznání a 
ocenění  

peníze, pochvala  

potřeba sebeaktualizace  
dobře organizovaná práce, která pracovníka těší a která 

mu umožní ukázat své schopnosti  

 

 Maslowovou prací byla inspirována celá řada dalších autorů, kteří pyramidu členili do 

jiných kategorií (např.: James: materiální, sociální, spirituální, Mathews: fyziologická úroveň, 

úroveň příslušnosti a úroveň sebenaplnění, Alderfer: existencionální, vztahová a růstová, 

atd.), jiní jej modifikovali na systémový model, ve kterém nejsou až tak striktně vymezeny 

hierarchie.  
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Podobný systémový model nabízí Stephen Covey ve formě čtyř základních lidských 

potřeb - fyzické, sociální, mentální a duchovní - ve kterém je nutno harmonicky uspokojovat 

všechny uvedené potřeby.  

1.7.2 Herzbergerův dvoufaktorový model  

Armstrong (2002) píše o dvoufaktorovém modelu satisfaktorů (motivačních faktorů, 

motivátorů) a dissatisfaktorů (udržovacích, hygienických faktorů), který vypracoval 

Herzberg na základě zkoumání zdrojů spokojenosti či nespokojenosti s prací u účetních 

a techniků. Předpokládalo se, že lidé jsou schopni přesně označit a sdělit podmínky, které je 

při jejich práci uspokojují nebo neuspokojují. V souladu s tím byli požádáni, aby informovali 

tazatele o obdobích, během nichž se v práci cítili výjimečně dobře nebo špatně, i o tom, jak 

dlouho jim jejich pocity vydržely.  

 

Bylo zjištěno, že popisy ,,dobrých” období se nejčastěji týkaly obsahu práce, zejména 

úspěchu, uznání, povýšení, odpovědnosti a práce samotné. Na druhé straně, popisy 

,,špatných” období se nejčastěji týkaly okolností a souvislostí práce. Podniková politika 

a správa, kontrola a vedení, plat a pracovní podmínky se častěji objevovaly v těchto popisech 

než v popisech ,,dobrých” období. Hlavní důsledky tohoto výzkumu jsou, že přání pracovníků 

se dělí do dvou skupin. Jedna skupina se týká potřeby rozvíjet odbornost a kvalifikaci člověka 

jako zdroj osobního růstu. Druhá skupina funguje jako důležitá základna první skupiny a je 

spojena se slušným zacházením v oblasti odměňování, vedení a kontroly, pracovních 

podmínek a administrativních postupů. Naplňování potřeb druhé skupiny nemotivuje jedince 

k vyšší míře uspokojení z práce ani k vyššímu pracovnímu výkonu. Všechno, co můžeme 

očekávat od uspokojení této druhé skupiny potřeb je prevence nespokojenosti a špatného 

pracovního výkonu. Tyto skupiny tvoří ony dva faktory v Herzbergově modelu: jednu tvoří 

satisfaktory, protože jsou považovány za činitele motivující jedince k vyššímu výkonu a 

vyššímu úsilí. Druhá se skládá z dissatisfaktorů, které v podstatě charakterizují prostředí 

a v první řadě slouží k prevenci nespokojenosti se zaměstnáním, ale mají jen malý vliv na 

pozitivní postoje k práci.  
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Tab. 1.2 Porovnání Maslowovy a Herzbergerovy teorie motivace (KOONTZ, WEIHRICH, 

1993) 

 

1.7.3 Alderferova teorie tří kategorií potřeb  

Štikar a kol. (1996) uvádějí, že Alderferova teorie je obdobou Maslowovy teorie 

potřeb. Alderfer v ní rozlišuje několik úrovní potřeb: 

1. potřeby existence – obvyklé fyziologické potřeby a potřeba bezpečí. Pracovník může 

uspokojit tyto potřeby prostřednictvím platu, pracovních a sociálních jistot. 

2. potřeby vztahů – interakce s druhými lidmi a uspokojení vyplývající z emocionální 

podpory, respektu a úcty projevované členy pracovního týmu nebo přáteli. 

3. potřeby růstu – potřeby osobního růstu, vzestupu a rozvoje, které mohou být 

uspokojovány plným využitím schopností. 

 

Takto stanovené úrovně potřeb nejsou strnule hierarchické. Člověk může být dokonce 

ovlivňován více potřebami různé úrovně v dané chvíli, například potřebami vztahů s druhými 

a potřebou osobního růstu. Také uspokojení jedné potřeby nemusí znamenat automatické 

působení výše postavené potřeby. Alderfer vkládá do své konstrukce frustračně regresivní 

a satisfakčně progresivní komponenty; na jejich základě formuloval několik pravidel 

a podmínek, za nichž se potřeby projevují ,,startují” výše postavené potřeby nebo jsou 

kompenzovány intenzivněji působícími potřebami nižší úrovně. 
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1.8 Teorie zaměřené na proces 
 

V těchto teoriích se klade důraz na psychologické procesy nebo síly, které ovlivňují 

motivaci, i na základě potřeby. Jsou rovněž známy jako poznávací teorie, protože se zabývají 

tím, jak lidé vnímají své pracovní prostředí a způsoby, jak je interpretují a chápou. Teorie 

zaměřené na proces mohou být pro manažery nepochybně užitečnější než teorie potřeb, 

protože poskytují realističtější vodítko pro metody motivování lidí. 

1.8.1 Vroomova teorie očekávání  

Procesní teorie se zabývají motivací v termínech racionálních kognitivních procesů. 

Neustále v nás probíhá proces predikce budoucnosti. Jestliže jsme přesvědčeni 

o dosažitelnosti a atraktivnosti cíle a způsobu cesty k výsledku, pak jsme motivováni cíle 

dosáhnout. Při rozhodování se o našem chování upřednostňujeme to, které má největší 

motivační sílu. Motivační síla je v podstatě úměrná třem našim přesvědčením:  

a) valence - přesvědčení o přitažlivosti cíle,  

b) instrumentality  - přesvědčení o tom, že když se budeme chovat definovaným 

způsobem, cíle dosáhneme, 

c) expectancy - přesvědčení o tom, že se tak chovat budeme umět.  

 

Z praktického hlediska je zkrátka nutné pracovat s těmito přesvědčeními:  

• že cíl je a že je žádoucí,  

• že je vůbec možné cíle dosáhnout,  

• že právě daný člověk může cíle dosáhnout, 

• že daný způsob dosažení cíle je vhodný a etický, 

• že si daný člověk cíle zaslouží.  

 

Pochopitelně, nejde jen o slibování a přesvědčování, ale také, a to hlavně, praktickými 

ukázkami - vedení příkladem - ze strany leadera.  

1.8.2 Adamsova teorie rovnováhy 

John Stacey Adams uvedl tuto teorii pracovní motivace v roce 1963. Podle této teorie 

si pracovníci podle srovnatelných tržních měřítek porovnávají, co do práce vkládají s tím, co 
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z ní získávají. Vkládají svůj čas, úsilí, loajalitu, toleranci, flexibilitu, angažovanost, 

spolehlivost, duši i srdce a získávají finanční odměny, benefity, jistotu, uznání ocenění, 

odpovědnost, pocit rozvoj a růstu, zábavu atd. Pokud mají pocit, že jejich vstupy nejsou 

patřičně vyváženy s výstupy, stávají se demotivovanými a hledají změnu, nebo zlepšení, nebo 

snižují své vklady do práce. Pokud mají pocit, že vyváženy jsou, jsou motivováni pokračovat 

na stejné úrovni vstupů. Bude-li mít pracovník pocit, že je přeceněn, může zvýšit své pracovní 

úsilí, avšak také může vnitřně přehodnotit hodnotu svých vstupů směrem nahoru bez 

současného zvýšení vnějšího projevu - reálných vstupů do práce.  

 

Podle teorie pracovníci vstupy a výstupy sčítají, to jest, jednu méně uspokojivou část 

(například pocit odpovědnosti) lze nahradit přidáním druhé (například jistoty).  

 

Je třeba též podotknout, že vnímání vstupů a výstupů je obyčejně individuální, a to 

podle toho, jaké mají pracovníci hodnoty. Zrovna tak je mohou nesprávně vnímat z důvodů, 

že nemají správné informace. Například bude-li pracovník přesvědčen, že firemní automobil 

je nároková věc, bude jeho vnímání jistě jiné od toho pracovníka, který bude přesvědčen, že 

to je forma ocenění pracovního výkonu.  

1.8.3 Teorie cíle – Latham a Locke 

Teorie cíle zformulovaná Lathemem a Lockem tvrdí, že motivace a výkon jsou vyšší, 

jsou-li jednotlivcům stanoveny specifické cíle, jsou-li tyto cíle náročné, ale přijatelné 

a existuje-li odezva na výkon. Důležitá je participace jedinců na stanovování cíle, neboť je to 

nástroj, jak získat souhlas pro stanovení vyšších cílů. Náročné cíle musejí být projednány 

a odsouhlaseny a jejich plnění musí být podporováno vedením. Životně důležitá je pro 

udržení motivace také zpětná vazba, zejména pro dosahování stále vyšších cílů (Armstrong, 

2002). 

1.9 Pracovní spokojenost  
 

Štikar a kol. (1996) jsou toho názoru, že pocity úspěšnosti, uspokojení, radosti 

a optimistický náhled na život vyjadřují míru naplňování našich cílů, potřeb a očekávání – 

neboli vyjadřují úroveň subjektivního vyrovnávání se s různými stránkami a podmínkami 

života. Pocit uspokojení nebo neuspokojení vystupuje také v pracovní atmosféře, která 
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zaujímá značnou část života dospělého člověka. K pracovní činnosti, výkonu profese 

či funkce se úzce vztahují mnohé potřeby, cíle a ambice. Pracovník vnímá, prožívá 

a vyhodnocuje průběh vykonávané činnosti, podmínky, v nichž se odehrává a výsledky své 

práce. Má možnost dosahovat úspěchů a určité míry spokojenosti. Úroveň pracovní 

spokojenosti výrazně určuje obecnou kvalitu života, projevuje se ve významném vztahu 

k fyzickému a duševnímu zdraví jedince. 

 

  Pracovní činnost má dvě vzájemně spjaté stránky. Objektivní stránka je vyjádřena 

takovými projevy pracovního chování, jako jsou výkonnost, efektivita, kvalita výsledků 

pracovní činnosti apod. Subjektivní stránku představuje spokojenost jakožto odraz práce 

a jejích podmínek procházejících individuálním ,,filtrem” norem, hodnotová orientace, 

aspirace a očekávání vztahující se k vykonávané činnosti.  

 

Pracovní spokojenost jako psychologickou kategorii je vhodné akceptovat ve dvou 

sémantických odlišnostech (Štikar a kol., 1996) 

• spokojenost v práci - obsahově širší význam zahrnuje komponenty vztahující se 

k osobnosti pracovníka, k bezprostředním a k obecnějším podmínkám; toto pojetí 

pracovní spokojenosti převažuje, 

• spokojenost s prací - obsahově užší význam spojený s výkonem konkrétní činnosti, 

s jejími psychickými a fyzickými nároky, specifickým pracovním režimem, 

společenským ohodnocením apod. 

 

Pracovní spokojenost je složitý a bohatě strukturovaný jev, který vytváří ucelenou 

soustavu. U pracovní spokojenosti jsou vymezovány 3 dimenze: 

1. jako emocionální odpověď na pracovní situaci, 

2. jako reakce na splněné nebo nesplněné očekávání ve vztahu k práci a k pracovním 

podmínkám, 

3. jako jev, který vyjadřuje některé vzájemně spjaté postoje.  

 

Štikar a kol., (1996) uvádí charakteristiky a znaky pracovní spokojenosti, které jsou 

důležité jak z hlediska obecně poznatkového, tak pro výzkum a řešení praktických úkolů.  
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Podle něj je důležité rozlišovat: 

1. Celkovou pracovní spokojenost, která odráží obecnou míru vztahu k vykonávané 

práci, a dílčí spokojenosti s jednotlivými faktory, vztahujícími se k pracovní situaci6. 

2. Znaky spokojenosti jako je stálost a intenzita. Stálost vyjadřuje vývoj spokojenosti, 

která může být vlivem různých proměnných značně proměnlivá, nebo udržovat 

relativní stabilitu. Intenzitou rozumíme míru prožitku, jež se může vyskytovat od 

maximální spokojenosti ke krajní nespokojenosti. 

3. Pracovní spokojenost jako psychologický obsah vztahující se k jednotlivci, a jako 

sociální jev. Pracovní činnost znamená pro jednotlivce určitou hodnotu, 

prostřednictvím práce uspokojuje široké spektrum svých potřeb, tato činnost určuje 

postavení pracovníka v organizaci i ve společnosti. Odraz uvedených skutečností 

v psychice člověka je výrazný a zásadně ovlivňuje jeho chování. 

4. Pracovní spokojenost jako aktuální stav, který vyjadřuje úroveň spokojenosti-

nespokojenosti s danou pracovní situací, nebo jako proces. V jistém časovém intervalu 

je možné sledovat jak postupně se vyvíjející celkovou spokojenost, tak proměnlivost 

dílčích spokojeností. 

5. Pracovní spokojenost jako situační reakce na měnící se pracovní podmínky.  

1.9.1 Faktory pracovní spokojenosti 

Spokojenost v práci je ovlivňována značným počtem faktorů, které v jisté 

komplementární podobě přispívají k celkové úrovni spokojenosti. Význam faktorů a pořadí 

jejich důležitosti na utváření spokojenosti je proměnlivé a závisí na okolnostech, jež jsou 

dány: 

• specifiky práce v určitých oblastech společenské praxe, 

• specifiky jednotlivých profesí a prostředí, v němž jsou vykonávány, 

• specifiky individuálními v závislosti na osobních preferencích (Štikar a kol., 1996) 

 

Významnou skupinu faktorů, které ovlivňují pracovní spokojenost a jsou na 

pracovníkovi nezávislé, tvoří faktory vnější. Mezi ně patří: finanční ohodnocení, samotná 

práce, pracovní postup, způsob vedení, pracovní skupina a pracovní podmínky. 

 

                                                 
6 jako je např. kvalita fyzikálních podmínek, úroveň mezilidských vztahů na pracovišti 
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Mzda je důležitým faktorem, který, je-li nepříznivý, silně ovlivňuje nespokojenost 

v práci. Finanční ohodnocení práce má značný motivační vliv. Pro určitý okruh pracovníků je 

dominantní veličinou, která způsobuje pracovní spokojenost. Avšak např. v podmínkách 

ohrožujících zdraví je pracovní nespokojenost primárně ovlivněna faktory vztahujícími se 

k riziku, nebezpečí a ochraně zdraví. Vysoký plat nebo zvýšení platu nemá dlouhodobější 

motivační účinek. Pracovník jej rychle akceptuje jako standart náležící k dané profesi nebo 

funkci a do popředí vystoupí jiné faktory. Spokojenost s platem vystupuje především 

v kontextech, kdy pracovník: 

• srovnává svůj plat s platy ostatních zaměstnanců z hlediska vynaloženého úsilí 

a pracovních výsledků, 

• chápe finanční ocenění jako reflexi přínosu pro organizaci vyjádřenou jeho 

nadřízenými, 

• vnímá finanční ohodnocení z hlediska významu, prestiže a společenského ocenění své 

profese. 

 

Druhu a charakteru vykonávané práce v souvislosti s pracovní spokojeností je 

přikládán značný význam. Ovšem vztah samotné práce a jejích podmínek ke spokojenosti je 

složitý. Je to dáno zejména velkou variabilitou profesí a pracovních podmínek, subjektivním 

hodnocením profese a identifikace s ní, společenským oceněním a prestiží jednotlivých 

profesí. Obecně se má za to, že pracovní spokojenost pozitivně ovlivňuje taková práce, která 

je pro člověka zajímavá, skýtá mu žádoucí sociální statut, je rozmanitá, relativně autonomní 

a pracovník má potřebnou zpětnou vazbu o jejím průběhu a výsledcích. 

 

Způsob vedení pracovních skupin je úzce spjat s osobností manažera a stylem řízení, 

který preferuje nebo situačně využívá. Existují dvě dimenze způsobu vedení: 

• zaměření manažera na své podřízené, 

• participativní řízení – podřízení více ovlivňují vlastní práci. 

 

Vytváření participativního klimatu v pracovním týmu má větší vliv na spokojenost, 

než účast na dílčích a specifických rozhodnutích. 
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Pracovní postup se vztahuje k pracovní kariéře. Znalost kariérového růstu 

a předpokladů pro jeho dosažení, má značný motivační vliv. Povýšení má různorodý vliv na 

pracovní spokojenost a to proto, že existuje v různých formách a nese s sebou odlišné výhody. 

 

Sociální prostředí pracovní skupiny je velmi různorodé a bohaté. Obsahuje síť 

formálních a neformálních vztahů, zahrnuje různé formy kooperace, má svou atmosféru 

pohody nebo napětí, projevuje se funkcemi poradními a korektivními, v neposlední řadě 

umožňuje svým členům získat prestiž, postavení a ocenění jejich aktivity. Dílčí spokojenost 

s pracovní skupinou silně ovlivňuje globální pracovní spokojenost. 

 

Význam fyzikálních podmínek práce vzrůstá tehdy, jestliže jsou nepříznivé, vytvářejí 

nepohodu a vyvolávají nespokojenost. Dohromady tvoří standart daného pracoviště. Klasický 

soubor fyzikálních podmínek tvoří: hluk, osvětlení, barevné řešení pracoviště, vibrace 

a mikroklima7. 

 

Dalším okruhem faktorů jsou osobní faktory, jako je věk, pohlaví, vzdělání, rodinný 

stav, pracovní zkušenost, profesionální úroveň, intelekt, soubor schopností. 

1.10 Zaměstnanecké benefity 
 

Zavádění zaměstnaneckých benefitů se v dnešní době hojně využívá a je stále 

rozšířenější. Není totiž v dnešní hektické době jednoduché udržet si kvalitní zaměstnance. 

Jste-li schopni nabídnout lepší benefity než konkurence, máte vyhráno. Prvním důvodem 

poskytování zaměstnaneckých benefitů je snaha udržet si kvalitní zaměstnance. Jednak by 

mohli přejít ke konkurenci, ale také hledání jejich náhradníků je finančně i časově náročné. 

Druhým důvodem je spokojenost zaměstnanců, která vede k větší motivaci, pocitu 

sounáležitosti s firmou a také k lepšímu výkonu.  

 

Spokojený zaměstnanec nejen lépe a více pracuje, ale také vytváří ve firmě dobrou 

atmosféru a nechce odejít ke konkurenci. Zaměstnanecké benefity neslouží jen k motivaci 

pracovníků. V mnoha případech jsou výhodné i pro zaměstnavatele, protože nemusí odvádět 

daň z příjmu či odvody na sociální a zdravotní pojištění. 

                                                 
7 teplota a vlhkost vzduchu, prašnost, proudění vzduchu apod. 
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1.10.1 Typy benefitů 

 Existují dva základní typy benefitů, které firmy nabízejí svým zaměstnancům. Prvním 

typem jsou benefity poskytované peněžní formou. To je také hlavní přínos těchto 

zaměstnaneckých odměn. Tento typ je nejčastěji používaný. Do peněžních benefitů patří: 

příspěvek na stravování, příspěvek na sport a zdraví, příspěvky na kulturu a rekreaci, 

příspěvek na ubytování a dopravu, příplatek k nemocenské, zaměstnanecké akcie, penzijní a 

životní připojištění, zvýhodněné půjčky, vzdělávací kurzy, školení, používání automobilu či 

mobilního telefonu i pro soukromé účely, dary k životním i jiným výročím, naturálie – 

produkty firmy.  

 

Mezi nejčastěji poskytované peněžní benefity patří:  

• stravenky jsou snad nejrozšířenějším benefitem, který poskytuje většina 

zaměstnavatelů plošně všem svým zaměstnancům. Zaměstnavatel totiž má podle 

zákoníku práce umožnit svým zaměstnancům během pracovní doby stravování. Pokud 

neprovozuje vlastní stravovací zařízení, podporuje tak většinou stravování svých 

zaměstnanců prodejem stravenek, 

• cílem penzijního připojištění je dát každému občanovi možnost zabezpečit si 

s předstihem na důchod takovou výši doplňkových příjmů, jakou si sám zvolí. 

Dlouhodobé spoření je výhodné pro jeho účastníky i pro celou ekonomiku, proto stát 

toto spoření různě podporuje. Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost 

finančního zabezpečení na důchodový věk. V důchodu pak není nutné se spoléhat 

výhradně na státní systém důchodového zabezpečení, který bude již v blízké 

budoucnosti čelit závažným problémům. Účastníkem penzijního připojištění může být 

každá osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR. Stát poskytuje státní 

příspěvky, které se vyplácí účastníkovi v závislosti na výši měsíční splátky. Hodnota 

státního příspěvku se pohybuje od 50 do 150 Kč. Dále stát nabízí daňové úlevy, které 

se vztahují na výši měsíčního příspěvku účastníka přesahující 500 Kč. Penzijní fondy 

nabízejí několik druhů penzí, které začnou účastníkovi vyplácet při splnění daných 

podmínek. Místo penze lze naspořené prostředky získat najednou ve formě 

jednorázového vyrovnání. Pokud se účastník rozhodne penzijní připojištění ukončit 

před vznikem práva na penzi, získává tzv. odbytné, 
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• sport, kultura, rekreace, zdraví a volný čas - od daně z příjmu jsou na straně 

zaměstnance osvobozena nepeněžitá plnění poskytovaná zaměstnavatelem ve formě 

možnosti používat sportovní, vzdělávací, rekreační a zdravotnická zařízení nebo ve 

formě příspěvku na kulturní a sportovní akce. V případě poskytnutí rekreace včetně 

zájezdů je z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena nejvýše částka 20 000 

Kč za kalendářní rok. Benefity z této kategorie přitom může čerpat zaměstnanec i jeho 

rodinní příslušníci. Zaměstnavatel si však žádné tyto výdaje nemůže zahrnout do 

daňově uznatelných nákladů, ale platí je z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze 

sociálního fondu nebo prostě ze zisku po zdanění. 

 

Mnohem větší hodnotu pro zaměstnance však mohou mít nepeněžní benefity. Jejich 

finanční hodnota se nedá přesně určit. Mezi nepeněžní benefity patří: nadstandardní dovolená, 

volno pro zařizování nebo léčení, pružná pracovní doba, práce z domova. 

 

Nepeněžní benefity 

• nadstandardní dovolená - ze zákona má každý zaměstnanec nárok na dvacet dnů 

dovolené. To není zrovna málo, ale ani bůhvíjak mnoho. Každý den dovolené navíc se 

vždy hodí, a nutno říci, že dnes už většina firem a podnikatelů nabízí svým 

zaměstnancům dny dovolené navíc. Standardem se stává 25 dní placené dovolené. 

Firma však může rozšířit zákonem daný nárok na dovolenou o další týdny. Horní 

hranice je prakticky neomezená, 

• volno pro zařizování (free days) - jde o dovolenou navíc, která je účelově zaměřená 

především na zařizování soukromých potřeb a povinností zaměstnanců. Logika tohoto 

benefitu, který je stále častěji používán i v našich končinách (zejména u velkých 

zahraničních společností), vychází z toho, že zaměstnanci by měli svou pracovní dobu 

využívat maximálně efektivně a neztrácet čas návštěvami lékařů či úřadů. 

Zaměstnavatel může takovému rozkouskovávání pracovní doby předejít koncentrací 

zmíněných činností do jednoho volitelného dne. Tento den zaměstnavatel 

samozřejmě neodečítá z dovolené. Tyto benefity jsou často rozšířené zejména tam, 

kde je vysoký rozsah neplacených přesčasů nebo kde je místo výkonu práce daleko od 

centra města, 

• volno na léčení (sick days) - do podobné kategorie jako předchozí benefit patří i tzv. 

Sick days. Ty vychází z předpokladu, že včasné kratší léčení je výhodnější než 
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dlouhodobá nemoc. Zaměstnanec dostane například dva dny volna na intenzivní 

léčení přicházejícího nachlazení bez toho, aby musel předkládat potvrzení od lékaře,  

• pružná pracovní doba - pro řadu lidí nabývá tento benefit zcela zásadního významu, 

pro jiné je jen příjemným unikem z denního stereotypu. Využít jej mohou zejména 

firmy, které pracují v oborech, kde záleží především na odvedeném výkonu a nikoliv 

na tom, že zaměstnanec musí být po jistou dobu fyzicky přítomen na určitém místě,  

• práce z domu - stále častější benefit, který mohou stejně jako benefit předchozí 

(pružná pracovní doba) efektivně využívat firmy, u kterých záleží na výkonu a nikoliv 

na místě pracovního výkonu. Díky vývoji komunikačních technologií dnes může mít 

pracovník u sebe v bytě stejné pracovní podmínky pro výkon některých povolání 

(například počítač s internetem) jako v zaměstnání. Firma často ušetří za náklady na 

energie, nájem kanceláří a za další výdaje spojené s každodenním pobytem 

zaměstnance v prostorách firmy. Práce doma je pro řadu zaměstnanců efektivnější, 

protože umožňuje lepší rozvržení pracovní doby a často i soustředěnější výkon než 

v místnosti plné dalších kolegů. 
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2. CHARAKTERISTIKA SPOLE ČNOSTI  
 
Skvělý.CZ, s. r. o.  

Technologická 372/2  

708 00 Ostrava - Pustkovec  

(Budova Vědecko-Technologického parku Ostrava)  

 

 Skvělý.CZ je společnost zabývající se tvorbou internetových a intranetových aplikací 

a poskytováním služeb spojených se zavedením a správou těchto aplikací jako jsou například 

webdesign, webhosting a outsourcing prezentace (správa obsahu).  

2.1 Historie společnosti 
 

Jedná se o společnost poměrně malou, která působí na našem trhu od roku 2003. 

Společnost byla založena na základě živnostenského listu majitele – Jiřího Kubici. Společnost 

se uchytila na trhu a postupem času se začala rozrůstat. To vyústilo v roce 2006 k založení 

nové společnosti s ručením omezeným - Skvělý.CZ s.r.o. Společnost byla založena a je 

v současné době provozována bez cizího kapitálu. 

2.2 Předmět podnikání 
 

Předmětem podnikání jsou dle živnostenského listu následující činnosti – poskytování 

software a poradenství v oblasti hardware a software, reklama a marketing, zpracování dat, 

služby databank a správa sítí. Jednoduše lze činnosti firmy shrnout v následujících bodech, 

které jsou seřazeny sestupně podle častosti poskytování služby. Jedná se o následující služby: 

• vývoje interních / intranetových systémů na zakázku, 

• vývoje internetových prezentací, 

• vývoje a správy elektronických obchodů (outsourcing), 

• webhostingu – umístění www stránek na webu, 

• poradenství v oblasti elektronického obchodování, 

• poradenství v oblasti nasazení open-source softwaru v podnikové sféře. 
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Výše vyjmenované jsou služby, které jsou přímo nabízeny. Zahrnují v sobě zároveň 

grafické, programátorské služby a také služby zaškolení personálu. 

2.3 Sídlo společnosti 
 

Provozovna společnosti je umístěna ve Vědecko-technologickém parku Ostrava, který 

podporuje firemní image moderní, dynamické, technicky vyspělé společnosti pracující na 

vývoji nových technologií. Již umístění společnosti signalizuje zákazníkům, že firma využívá 

nejmodernější technologie a přispívá svým výzkumem k rozvoji informačních technologií. 

Samotná provozovna je vybavena zařízením, které dotváří dojem rychle se rozvíjející firmy 

s dobrým technologickým zázemím.  

2.4 Poslání a vize společnosti 
 

Posláním společnosti Jiřího Kubici Skvělý.CZ je poskytovat kompletní servis 

zákazníkům při vytváření interních a internetových aplikací na základě vytvořeného 

redakčního systému. Vizí je získat na tomto trhu IT aplikací významného postavení. Krédem 

společnosti je individuální přístup ke každému zákazníkovi a splnění jakýchkoli přání. Cílem 

při zakládání společnosti bylo zajištění vlastní existence majitele.  

 

V současné době, kdy cíl finanční samostatnosti majitele firmy je zajištěn, je prioritou 

Jiřího Kubici růst společnosti a získání významného postavení na trhu.  

2.5 Strategie společnosti Skvělý.CZ 
 

Oficiálně nebyla vytvořena žádná vědomá strategie. Společnost má cíl, jímž je udržet 

se života schopnou a přinést zisk majiteli. Veškerá rozhodnutí jsou intuitivní. Vítězí zde snaha 

získat co nejvíce velkých solventních zákazníků. Přesto lze hodnotit firemní strategii jako 

jednu z růstových strategií a to strategii rozvoje produktu. 

 

Činnosti společnosti nejsou plánované a jsou prováděny podle současných potřeb 

zákazníků. Společnost věnuje velkou pozornost přímé komunikaci se zákazníkem. Vsází na 
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individuální přístup a na ochotu vyhovět všem přáním zákazníka. Nabízí jednoduchost 

a přehlednost svých řešení, podpořené kompletním servisem a dlouhodobě vytváří prostor pro 

spolupráci firmy a zákazníka. 

 

Výše vyjmenované taktické kroky jsou aplikovány s cílem vybudování dobrého jména 

společnosti. Tento cíl však stojí pouze na osobních kvalitách majitele a není plněn jako 

vědomý. Vzniká zde nutnost vytvořit zjevnou firemní strategii zvláště, když se očekává 

rozšíření společnosti o další zaměstnance. Strategie by měla být vytvořena tak, aby se s ní 

budoucí zaměstnanci ztotožnili a sami její cíle podporovali. 

2.6 Budoucnost společnosti 
 

Každá společnost, která nemá do budoucna žádné plány či sny, je odsouzena k záhubě. 

Společnost Skvělý.CZ má vytyčené cíle, kterých by chtěli v blízké, či vzdálenější budoucnosti  

chtěla dosáhnout:  

1. Chce být neustále na technické špičce - proto se v oblasti internetových aplikací 

neustále učí - ať už novým trendům v uživatelském rozhraní (AJAX), tak i v oblasti 

samotného core vývoje - aktuálně je společnost jedna z prvních firem v České 

republice, která vyvíjí v technologii Ruby On Rails.  

2. Se svými znalostmi se netají a rádi se veřejně prezentují - proto i do budoucna plánují 

další série přednášek, navazující na cyklus "Vývoj moderních internetových aplikací", 

které pořádali v semestrech 2006/2007 na Vysoké škole báňské - technické univerzitě 

Ostrava.  

3. Chtěli by také podporovat využití technologie Ruby On Rails, a doufají, že jejich první 

konference na toto téma ve střední a východní Evropě a potažmo v České republice, 

nebyla také zdaleka poslední.   

 

Ve společnosti nyní pracuje 15 zaměstnanců. Toto číslo se má v blízké budoucnosti 

zvyšovat. Majitel společnosti také v budoucnosti plánuje založit dceřinou společnost 

Skvělý.TG se sídlem v Togu. 
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2.7 Firemní benefity 
 

Společnost nabízí zaměstnancům benefity, kterých mohou využívat: 

• všichni zaměstnanci mají od společnosti Skvělý.CZ placené kurzy angličtiny. Tyto 

kurzy probíhají v pracovní době. Zaměstnanci jsou rozděleni do dvou skupin 

a navštěvují buď kurzy pro začátečníky, nebo kurzy pro pokročilé. Hodiny angličtiny 

jsou každý týden a doba trvání je 1,5 hodin, 

• společnost také nabízí zaměstnancům firemní notebook. Ten je určen pro 

zaměstnance, kteří ho potřebují ke své práci. Je jim přidělen bezplatně. Vybraní 

zaměstnanci mohou také používat služební telefon, 

• ředitel a zároveň majitel společnosti má k dispozici služební auto. Stejné výhody 

v používání osobního automobilu má také asistentka,  

• přibližně každý měsíc se koná firemní akce. Na této akci je placena celá útrata. Jedná 

se většinou o oslavy narozenin, bowling a mnoho dalších, 

• zaměstnanci se také mohou zúčastňovat konferencí, které jim mohou rozšířit znalosti 

v oblasti informatiky a programování. V současné době také probíhají firemní školení 

na různá témata v oblasti informatiky, 

• zaměstnanci mohou používat e-maily ve své pracovní době. V současné době také 

mohou používat komunikační programy jako je icq a skype, ale majitel společnosti 

uvažuje o omezení těchto výhod, 

• zaměstnanci mají pružnou pracovní dobu. Je však od nich vyžadováno odpracování 40 

hodin za týden. Záleží pouze na nich, kdy se do práce dostaví, 

• společnost se stará o pitný režim svých zaměstnanců a také ho podporuje 

nealkoholickými nápoji. Výběr mají z mnoha nápojů, které jsou samozřejmě zdarma, 

• zaměstnanci také mají možnost hostovaní na serverech společnosti Skvělý.CZ zdarma. 
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3. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍK Ů  

3.1 Metody výzkumu 
 

Metoda je tvořena systémem pravidel a principů, které určují třídy možných systémů 

operací, vedoucích od určitých výchozích podmínek k dosažení stanoveného cíle. 

 

Některé metody jsou použitelné víceúčelově, pro více vědních oborů, jiné pouze pro 

jeden z nich. Technika je pojmem konkrétnějším; je to způsob získávání faktů (pracovní 

nástroj, jímž jsou zjišťována data). 

 

Metody sociologického výzkumu se rozdělují do čtyř základních kategorií: (Surynek 

a kol., 2001)  

1) dotazování 

• nejběžnější a nejčastěji využívaná metoda, která je založena na výpovědích 

respondentů, 

• dotazování nejběžnější a nejčastěji využívaná metoda, která je založena na 

výpovědích respondentů, 

• rozlišujeme dvě formy, a to rozhovor a dotazník. 

2) pozorování  

3) experiment  

4) analýza věcných skutečností  

3.1.1 Dotazník 

Jednou z nejrozšířenějších technik sociologického výzkumu je dotazník. Používá se 

tam, kde je třeba získaný materiál podrobit kvantitativní analýze. Dotazník je tedy obvykle 

spojen s matematicko-statistickou metodou. 

 

Všeobecné zásady konstrukce dotazníku: 

• jasné vytyčení problému - získat konkrétní údaje o konkrétních věcech, 

• dobrá znalost prostředí sledovaného jevu, 

• správnost a účelnost otázek - každá otázka musí vyplynout z určité hypotézy a musí 

sloužit ke splnění cílů výzkumu. 
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Typy otázek: (Surynek a kol, 2001)  

1) otevřené (volné otázky) - dotazovaný odpovídá svými slovy, vyjadřuje se volně 

k problému. Nevýhodou otevřených otázek je právě „volnost“ odpovědí a následná 

náročnost při zpracování, 

2) uzavřené otázky - otázky, které dávají dotazovanému určitý výčet odpovědí, ze 

kterých si vybírá, 

3) polootevřené otázky - otázky, kde vedle výčtu alternativ je ještě jedna možnost - „jiná 

odpověď“, kterou respondent může využít v případě, že mu nevyhovuje žádná 

z předtištěných odpovědí, 

4) identifika ční otázky – těmito otázkami získáváme informace o věku, pohlaví apod. 

respondentů, také umožňují případně roztřídit jednotlivé respondenty a určit, na které 

otázky nemají odpovídat, 

5) kontaktní otázky – mají navodit kontakt s respondentem, většinou se nevyhodnocují, 

6) kontrolní otázky – kontrolují možné pochybení respondentů nebo slouží k ověření 

pravdivosti jejich odpovědí. Podle kontrolních otázek sledujeme, zda respondenti 

pochopili otázky.  

 

Na začátku dotazníku musí být uveden název dotazník. Pak následuje odstavec tzv. 

„společenská rubrika“, jenž obsahuje oslovení respondenta a vysvětluje cíl a důležitost 

dotazníku. Velmi důležitou součástí dotazníku je ujištění, že získaná data nebudou zneužita 

a zaručení anonymity respondentům. První část dotazníku by měla obsahovat konkrétní 

a jednodušší otázky, uprostřed dotazníku se používají složitější otázky a na konci dotazníku 

identifikační otázky. Doba pro vyplnění dotazníku by neměla přesáhnout 45 minut. 

3.1.2 Výběr vhodné techniky 

 Výběrem vhodné techniky se rozumí vybrat konkrétní nástroj, kterým budu získávat 

informace o zkoumaných jevech, které mi pomůžou pro lepší pochopení situace, která ve 

společnosti panuje. Také tímto zjistím, co si zaměstnanci přejí a co jim ve společnosti chybí. 

Pro realizaci cílů mé diplomové práce jsem si zvolil nejprve techniku písemného 

dotazníkového šetření a dále bude následovat osobní rozhovor se samotným majitelem 

společnosti a také s dlouholetými zaměstnanci. 
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3.1.3 Popis dotazníku 

V úvodu dotazníku, který předkládám jako přílohu číslo 1 a 2, jsem zaměstnance 

požádal o pečlivé a pravdivé vyplnění tohoto dotazníku, ujistil jsem je také o tom, že dotazník 

je anonymní a poděkoval jim za spolupráci na mé diplomové práci. Mnou vytvořený dotazník 

má 17 otázek. Použil jsem otázky jak otevřené, tak uzavřené. Také jsem použil jednu otázku 

polootevřenou, aby měli respondenti možnost vyjádřit svůj názor a stanovisko. Na konci 

dotazníku jsem použil otázky identifikační.  

 

V souborových otázkách měli zaměstnanci vybrat v hodnocení od 1 až 5 tu možnost, 

která nejlépe vystihuje jejich postoj k dané otázce. (Použitá škála: 1 - rozhodně ano, 2 - spíše 

ano, 3 - neutrální postoj, 4 - spíše ne, 5 - rozhodně ne).  

3.1.4 Struktura otázek dotazníku  

V otázce číslo 1 se respondentů dotazuji, zda jsou spokojeni se svým zaměstnáním. 

V otázce číslo 2 zjišťuji, zda považují zaměstnanci práci ve společnosti 

za perspektivní. 

V otázce číslo 3 se respondenti vyjadřují, jak jsou spokojeni s úrovní vybraných 

motivačních faktorů, jako např. s náplní práce, pracovními podmínkami a technickou 

vybaveností, pracovní dobou, vztahy na pracovišti (s kolegy), vztahy s nadřízenými 

(vedoucími), odměňováním, vzděláním a rozvojem a komunikací uvnitř firmy.  

V otázce číslo 4 jsem se zajímal, zda jsou respondenti spokojeni s výší mzdy a zda 

odpovídá jejím potřebám, dosaženému vzdělání, pracovním zkušenostem a také náročnosti 

práce. 

V otázce číslo 5 jsem chtěl vědět, zda mají zaměstnanci zájem o zvyšování své 

kvalifikace. 

V otázce číslo 6 respondenti zodpovídají, jak je zaměstnání motivují z hlediska peněz 

(mzdy) za práci, vykonané práce, vztahy se spolupracovníky, uznáním nadřízeného, 

perspektivou společnosti a kariérovým růstem, jistotou trvalého zaměstnání a pokud jiné, mají 

blíže specifikovat. 

Otázka číslo 7 je otázkou otevřenou a zajímalo mě, zda zaměstnanci vědí, jaké mají 

zaměstnanecké výhody. 
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V otázce číslo 8 jsem se respondentů dotazoval, které zaměstnanecké výhody by 

uvítali a které by je více motivovali k práci. 

V otázce číslo 9 se zajímám o to, jak dlouho chtějí zaměstnanci zůstat zaměstnaní ve 

společnosti Skvělý.CZ. 

V otázce číslo 10 zjišťuji, zda by zaměstnanci doporučili zaměstnání ve společnosti 

ostatním lidem. 

V 11. otázce chci vědět, zda existuje mimořádné ohodnocení v závislosti na 

vykonanou práci, zaměstnanci měli na výběr z několika možností. 

Ve 12. otázce chci zjistit, jak respondenti hodnotí atmosféru ve společnosti.  

V otázce číslo 13. se ptám na vztahy na pracovišti. 

14. otázka je zaměřena na to, zda zaměstnanci považují práci za časově náročnou. 

Otázky číslo 15-17 jsou identifikační otázky, které charakterizují soubor respondentů 

z hlediska pohlaví, věku a dosaženého vzdělání. 

3.1.5 Výběr souboru respondentů 

Společnost Skvělý.CZ zaměstnává 10 zaměstnanců včetně majitele společnosti, a také 

zde pracuje 5 brigádníků. Proto byl dotazník předán všem zaměstnancům i brigádníkům 

k vyplnění. Respondenti jsou zaměstnáni jak na hlavní pracovní poměr, tak i na vedlejší 

pracovní poměr. Společnost zaměstnává také studenty informatiky Vysoké školy báňské – 

Technické Univerzity Ostrava.  

3.1.6 Analýza získaných dat 

Ke zpracování se mi vrátilo všech 14 dotazníků. Získané údaje jsem zpracoval 

v programu Microsoft Excel. Většinu údajů jsem pro větší přehlednost zpracoval graficky. 

Všechny výsledky získané z dotazníku jsem slovně popsal. 
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3.2 Samotné vyhodnocení  

1. Jste ve Vašem zaměstnání spokojeni?     

V otázce číslo 1. jsem se zaměstnanců ptal, jestli jsou se zaměstnáním ve společnosti 

Skvělý.CZ spokojeni. Všichni zaměstnanci odpověděli kladně. Z toho vyplývá, že je 

zaměstnání z více než 50% uspokojuje. Všichni zaměstnanci mají kladný vztah ke své práci, 

i když v některých ohledech, jak uvidíme v dalších otázkách, nejsou plně spokojeni. 

K celkové spokojenosti přispívá mnoho faktorů, jako je výše mzdy, pracovní prostředí, 

spolupracovníci, komunikace uvnitř podniku a také celkový přístup jak spolupracovníků, tak 

vedoucích. 

 

2. Považujete zaměstnání ve firmě Skvělý.CZ za perspektivní?  

  

                                    Graf 3.1 Perspektiva zaměstnání 

V otázce číslo 2 mě zajímalo, zda považují zaměstnanci práci ve společnosti 

Skvělý.CZ za perspektivní do budoucna. Pouze jeden pracovník odpověděl záporně, což značí 

v grafu oněch 7%. Pokud nejsou zaměstnanci spokojeni ve společnosti a zároveň nepovažují 

zaměstnání za perspektivní, můžeme očekávat jejich brzký odchod. V oboru, jako je 

programování se společnosti perou o dobré zaměstnance a pokud takové mají, musí se snažit 

o udržení těchto zaměstnanců. 
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3. Jak jste spokojeni? 

 

Graf 3.2 Celková spokojenost  

V otázce číslo 3 jsem se zaměstnanců ptal, jaká je jejich spokojenost v jednotlivých 

oblastech. S náplní práce je 10 zaměstnanců spíše spokojeno a 4 zaměstnanci jsou naprosto 

spokojeni s prací, kterou ve společnosti zastávají. S pracovními podmínkami a technickou 

vybaveností je 8 zaměstnanců spíše spokojeno, 3 zaměstnanci jsou zcela spokojeni 

a 3 respondenti považují pracovní podmínky a technickou vybavenost za dobré. Vztahy 

s kolegy hodnotí většina zaměstnanců jako vynikající, pouze jeden zaměstnanec byl spíše 

spokojen a také jeden zaměstnanec hodnotil vztahy s kolegy jako dobré. Co se týče vztahu 

s vedoucím, 11 dotazovaných je naprosto spokojená, což značí o dobrém přístupu vedoucího 

k zaměstnancům a 3 zaměstnanci jsou spíše spokojeni, což také není špatné. S odměňováním 

jsou plně spokojeni pouze 4 zaměstnanci, 5 je jich částečně spokojeno a zbylých 

5 respondentů považují odměňování za dobré. Vzdělávání a rozvoj ve společnosti Skvělý.CZ 

považuje 7 zaměstnanců za vynikající, 1 zaměstnanec za spíše dobré, 5 zaměstnanců za dobré 

a 1 zaměstnanec spíše není spokojen se vzděláváním a rozvojem. Tento výsledek ukazuje na 

fakt, že zaměstnanci mají rozdílný přístup ke vzdělání a dodatečnému rozvoji. Pro některé je 

vzdělání dostačující, pro jiné není a rádi by se dále vzdělávali. Kategorie, která se týkala 
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komunikace ve společnosti, dopadla velmi dobře, 10 zaměstnanců je spíše spokojeno, 3 jsou 

maximálně spokojeni a pouze 1 člověk považuje komunikaci za dobrou. 

 

4. Myslíte si, že Vaše mzda je? 

 

Graf 3.3 Mzda zaměstnanců  

Otázku číslo 4 jsem zaměřil na mzdu. 5 zaměstnanců si myslí, že jejich mzda 

odpovídá jejich potřebám výborně, 4 zaměstnanci jsou velmi spokojeni, 3 zaměstnanci 

považují výši mzdy za dobrou a 2 zaměstnanci spíše nejsou spokojeni s výší mzdy, protože 

neodpovídá jejich potřebám. Co se týká poměru dosaženého vzdělání a výše mzdy jsou 

výsledky takové, že 3 zaměstnanci považují výši mzdy za vynikající s ohledem na jejich 

dosažené vzdělání, 4 zaměstnanci za velmi dobré a 7 zaměstnanců považuje výši mzdy za 

dobrou s ohledem na to, co vystudovali. V poměru pracovních zkušeností a mzdy je 

7 zaměstnanců plně spokojeno, 5 zaměstnanců považují výši mzdy za dobrou a 2 zaměstnanci 

jsou spíše nespokojeni s výší mzdy. S ohledem na pracovní náročnost považují 3 zaměstnanci 

výši mzdy za vynikající, 6 za velmi dobrou, 4 za dobrou a pouze 1 zaměstnanec je spíše 

nespokojen s výší mzdy s ohledem na pracovní dobu. Z celkového pohledu jsou zaměstnanci 

spíše spokojeni, i když někteří mají určité výhrady ke mzdám. U každé společnosti existují 

zaměstnanci, kteří nejsou zcela spokojeni s výší mzdy. Záleží potom na nich, zda 

ve společnosti zůstanou nebo si budou hledat zaměstnání, kde budou lépe finančně 

ohodnoceni. 
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5. Máte zájem o zvyšování své kvalifikace? 

 V otázce číslo 5 jsem se dozvěděl, že všichni zaměstnanci mají zájem o zvyšování své 

kvalifikace. Je dobré, že zaměstnanci mají zájem o další studium a také rozšiřování svých 

znalostí. Zvyšováním své kvalifikace pomáhá zaměstnanec nejen společnosti, ale hlavně sobě. 

Není řečeno, že ve společnosti musí zůstat až do důchodu, ale pokud se bude i sám dále 

vzdělávat může to mít pozitivní vliv na budoucí život zaměstnance. 

 

6. Co Vás motivuje v práci nejvíce? 

 

Graf 3.4 Motivace zaměstnanců 

Výsledky z otázky číslo 6 považuji za velmi důležité z motivačního pohledu. Zjistil 

jsem, že pouze 3 zaměstnanci považují mzdu za zcela motivační faktor, 6 zaměstnanců ji 

považuje za velmi důležitý, 3 zaměstnanci považují výši mzdy za neutrální faktor 

a 2 respondenti nepovažují mzdu za motivační. Vykonaná práce motivuje zaměstnance 

ve společnosti Skvělý.CZ více než mzda. 5 zaměstnanců považuje vykonanou práci za zcela 

motivační faktor a zbytek zaměstnanců ho považuje za velmi dobrý motivační faktor. 

Zaměstnanci společnosti považují vztahy se spolupracovníky za motivující. Ani jeden ze 

zaměstnanců nepovažuje vztahy se spolupracovníky za demotivující faktor. Uznání 

nadřízeného je motivujícím faktorem pro celou polovinu zaměstnanců, 5 pracovníků ho 

považuje za spíše motivující a pouze dva zaměstnanci zaujímají neutrální postoj. Prosperita 

společnosti a kariérový růst je také značně motivující. Pro 6 respondentů je to velice důležitý 
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motivační faktor a pro dalších 6 zaměstnanců je to velmi dobrý faktor. Pouze 2 zaměstnanci 

nepovažují prosperitu společnosti a kariérový růst za motivující. Jistota trvalého zaměstnání 

patří mezi motivující faktory pro 11 z celkových 14 zaměstnanců. 1 zaměstnanec zaujímá 

neutrální postoj a pro 2 zaměstnance není jistota trvalého zaměstnání motivujícím faktorem. 

 

7. Jaké máte zaměstnanecké výhody? 

V 7. otázce mě zajímalo, jestli zaměstnanci znají své zaměstnanecké výhody a jestli si 

vůbec uvědomují, co ve společnosti dostávají zadarmo. Většina respondentů si alespoň 

na nějaké výhody vzpomněla, ale nikdo z dotazovaných neuvedl všechny výhody, které jim 

jsou nabízeny. Myslím si, že někteří zaměstnanci si neuvědomují, co jim společnost nabízí 

navíc a berou tyto výhody, jako samozřejmost. Nejčastější zaměstnanecké výhody, které 

zaměstnanci zmiňovali, byly tyto: flexibilní pracovní doba, firemní notebook, kurzy 

angličtiny, firemní mobilní telefon a pití zdarma. Pouze dva respondenti zmínili firemní akce. 

 

8. Které zaměstnanecké výhody byste uvítali? 

Polovina zaměstnanců je spokojena s výhodami, které jim společnost nabízí. Větší 

polovina zaměstnanců by uvítala příspěvek na stravování. Dále by uvítali příspěvek 

na penzijní připojištění, příspěvek na dovolenou nebo možnost navštěvovat squash zdarma 

nebo se slevou. 

 

9. Jak dlouho byste chtěli zůstat ve firmě zaměstnáni? 

 

Graf 3.5 Délka zaměstání  



41 
 

V otázce číslo 9 mě zajímalo, jak dlouho by chtěli být zaměstnanci ve společnosti 

Skvělý.CZ zaměstnáni. Chtěl jsem vědět, zda považují zaměstnání za dočasné, nebo by si 

chtěli budovat kariéru u společnosti Skvělý.CZ. Již na první pohled je zřejmé, že přibližně 

43% zaměstnanců by ráda zůstala ve společnosti co nejdéle. Jako kladné bych hodnotil také 

skutečnost, že 36% dotazovaných by chtělo ve společnosti pracovat v rozmezí 5 až 10 let. 

15% zaměstnanců by chtělo odejít od společnosti v průběhu 3 až 5 let a pouze 1 zaměstnanec 

by rád odešel ze společnosti do 3 let. 

 

10. Doporučili byste zaměstnání ve firmě ostatním lidem?   

 

Graf 3.6 Doporučení zaměstnání  

Můj osobní názor je, že reference zaměstnance o společnosti ostatním lidem je velmi 

důležitá. Zejména je důležitá pro ty, kteří si hledají zaměstnání, nebo pro osoby, které by 

chtěli v blízké budoucnosti dosavadní zaměstnání změnit a měli by potencionální zájem 

o zaměstnání ve společnosti Skvělý.CZ. Pokud jsou zaměstnanci spokojeni ve společnosti, 

ve které pracují, dávají to znát i ostatním lidem. Jsou-li reference velmi dobré, může to do 

společnosti přilákat kvalitní zaměstnance, kteří sami projeví zájem pracovat v dané 

společnosti. Jak můžeme vidět z grafu, 86% zaměstnanců, by doporučila zaměstnání 

ve společnosti Skvělý.CZ ostatním lidem. Pouze 2 zaměstnanci by nedoporučili svým 

známým zaměstnání v dané společnosti. 
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11. Existuje mimořádné ohodnocení v závislosti na vykonanou práci? 

 

Graf 3.7 Mimořádné ohodnocení  

V otázce číslo 11 mě zajímalo, zda jsou zaměstnanci motivováni k vyšším výkonům 

prostřednictvím mimořádného ohodnocení. 14% respondentů tvrdí, že nejsou nijak 

mimořádně ohodnoceni. To mě přivádí k závěru, že tito zaměstnanci neví, jaké jsou jejich 

složky mzdy. Z ostatních výsledků vyplývá, že 86% zaměstnanců jsou určitým způsobem 

mimořádně ohodnoceni. Z těchto 86% je 36% respondentů ohodnoceno za splněné projekty.  

 

12. Celkovou atmosféru ve firmě hodnotíte? 

 

Graf 3.8 Celková atmosféra  

Celkovou atmosféru ve společnosti ohodnotilo 10 dotazovaných respondentů jako 

výbornou. 4 respondenti ohodnotili atmosféru známkou 2, což značí velmi dobrou. Průměrná 
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hodnota činí 1,28 což je pro společnost vynikající výsledek. Ani jeden ze zaměstnanců neměl 

negativní hodnocení k celkové atmosféře. 

 

13. Vztahy na pracovišti jsou dle Vás? 

 

Graf 3.9 Vztahy na pracovišti  

Většina respondentů na otázku: „jaké jsou vztahy na pracovišti“ odpověděla, že jsou 

přátelské. Pouze jeden zaměstnanec nemohl situaci posoudit. Z toho usuzuji, že je v podniku 

pouze krátkou dobu a ještě se dostatečně neseznámil se všemi spolupracovníky. Přátelské 

vztahy na pracovišti jsou vítané, a pokud spolu zaměstnanci komunikují a spolupracují, má to 

blahodárný vliv na celou společnost. 

 

14. Považujete svou práci za časově náročnou?  

 

Graf 3.10 Časová náročnost zaměstnání  
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5 zaměstnanců považuje svoji práci za velice časově náročnou, stejný počet 

zaměstnanců považuje práci za časově náročnou. 3 zaměstnanci zaujímají neutrální postoj, 

což znamená, že jim připadá časová náročnost optimální a pouze jeden zaměstnanec považuje 

svoji práci za časově nenáročnou.  

 

15. Jste muž nebo žena? 

 

Graf 3.11 Pohlaví zaměstnanců  

Z otázky číslo 15 jsem zjistil, že ve společnosti pracuje 13 mužů a pouze 1 žena. 

 

16. Váš věk je: 

 

Graf 3.12 Věková struktura zaměstanců  

Věk zaměstnanců je také velmi důležitý údaj pro rozhodování o tom, jak zaměstnance 

správně motivovat. Jak je z grafu patrné, 64% všech zaměstnanců má do 25 let. Dále 36% 
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respondentů má mezi 25 až 35 roky. Ve společnosti pracuje velmi mladý kolektiv, což dává 

společnosti perspektivu do budoucna, pokud si zaměstnance udrží. 

 

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

Graf 3.13 Dosažené vzdělání zaměstnanců  

Ve společnosti pracuje pouze 1 zaměstnanec se základním vzděláním. 

Se středoškolským vzděláním pracuje ve společnosti Skvělý.CZ 5 zaměstnanců. Pracuje zde 

také 1 zaměstnanec s vyšším odborným vzděláním a největší skupinu zaměstnanců tvoří 

vysokoškolsky vzdělaní pracovníci.  
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4. SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČNÍMI SPOLE ČNOSTMI 
 

Pro lepší ukázku benefitů jsem se rozhodl srovnat společnost Skvělý.CZ se 

zahraničími společnostmi, které se zabývají podobnou činností jako Skvělý.CZ. Jedna ze 

zkoumaných společnost je organizace, která se zabývá prodejem lístků na různé sportovní 

akce a vytvářením webových stránek, které slouží k prodeji těchto lístků. Tato společnost se 

jmenuje Ticketsolve a sídlí na Taylor's Lane, Dublin 8. Počet vývojových zaměstnanců, kteří 

se starají o vytváření webových stránek, je 5. Benefity, které jim společnost nabízí, jsou velmi 

dobré, a také přináší zaměstnancům spoustu výhod, kterých většina z nich využívá.  

Jejich benefity jsou tyto:  

• jídlo na firmě zdarma (pečivo, mléko, piti, ořechy, sladkosti, káva atd.), 

• jednou týdně oběd s celou firmou (zdarma), 

• posilovna a cvičení (zdarma), 

• 15% společnosti je rozděleno mezi vývojáře, 

• počítač dle vlastní volby (stolní nebo notebook), 

• kvalitní židle dle volby, 

• 2x ročně možnost navštívit konferenci na kterémkoliv místě na Světě (vše hrazeno), 

• možnost volby pracovat některé dny doma, 

• 5% z platu jde na Penzijní připojištění (hrazeno firmou), 

• kupování knížek a různých výukových materiálů v oboru (neomezeně). 

 

Pokud provedeme srovnání benefitů společnosti Skvělý.CZ a společností Ticketsolve 

zjistíme, že Ticketsolve nabízí více benefitů. Benefity, které obě společnosti svým 

zaměstnancům nabízí, jsou firemní notebook dle vlastního výběru, pitný režim, používání e-

mailů a jiných komunikačních programů v pracovní době.  

 

Mezi rozdíly v oblasti benefitů u obou společností patří pracovní doba. Zatímco ve 

společnosti Skvělý.CZ mají zaměstnanci pružnou pracovní dobu, u společnosti Ticketsolve je 

možnost pracovat jen některé dny doma. Zaměstnanci společnosti Skvělý.CZ navštěvují 

každý týden placené hodiny angličtiny a také probíhají školení v oblasti informatiky. 

Zaměstnanci také mohou navštěvovat konference, které jim rozšíří znalosti v oblasti 

výpočetní techniky a informatiky. Zaměstnanci společnosti Ticketsolve mají možnost 

navštívit 2x ročně konferenci v kterémkoliv městě světa a celý pobyt mají hrazený 
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společností. Společnosti Skvělý.CZ nabízí zaměstnancům přibližně každý měsíc nějakou 

firemní akci. Zato zaměstnanci společnost Ticketsolve ji mají každý týden.  

 

Ani jedna společnost nenabízí zaměstnancům příspěvek na stravování, ale irská 

společnost má pro zaměstnance každý den připravené jídlo přímo v prostorách dané 

společnosti. Zahraniční společnost také nabízí zaměstnancům posilovnu a cvičení zdarma 

a také jim platí penzijní připojištění. Nabízí i jiné výhody, ale podle zaměstnance této 

společnosti je nejvíce motivující podíl ve společnosti, který má každý programátor. Výše 

podílu je dána počtem let odpracovaných v dané společnosti. Podle mého názoru jsou benefity 

v daných společnostech srovnatelné s ohledem na zemi, ve které každá společnost působí.  

 

Druhá zkoumaná společnost, která si přála zůstat a anonymitě, se zabývá vývojem 

softwarových aplikací pro komerční sféru, zvláště pak pro bankovní sektor. Jedná se o velkou 

mezinárodní společnost. 

Její benefity jsou tyto:  

Nárok ihned po nástupu: 

• stravenky Gastrotur v hodnotě 80,-Kč/den, 55% ceny hrazeno zaměstnavatelem, 

45% ceny zaměstnancem, 

• short-term sickness max 3 dny netřeba dokládat neschopenku, nutno informovat 

přímého nadřízeného, mzda je hrazena v plné výši, 

• long-term sickness při dlouhodobé nemoci (max měsíc v kalendářním roce) 

dorovnává zaměstnavatel zaměstnanci mzdu do plné výše, 

• očkování (proti chřipce, klíšťové encefalitidě), 

• kurzy anglického jazyka a pro cizince kurzy českého jazyka (za úspěšné 

absolvování zkoušky BEC náleží zaměstnanci odměna ve výši 150 GBP – 

zaměstnanec musí být v době výplaty odměny v pracovním poměru), 

• ubytování možnost ubytování max. na 1 rok, poplatek cca 5 000 - 7 000,- Kč,  

• divadlo Járy Cimrmana měsíční nabídka vstupenek, 1 ročně zadané představení, 

• recruitment incentive odměna za doporučení nového zaměstnance v hodnotě 1 000,- 

GBP, 

• dárkové šeky Sodexho Pass v hodnotě 1 000,- Kč při příležitosti jako je svatba, 

narození dítěte, životní jubileum, odchod do důchodu, 
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• firemní snídaně poslední pátek v měsíci 8.30 – 9.00 hod. (Praha, Plzeň, Brno, 

Bratislava), 

• sport & social club kolektivní sportovní aktivity, 

• zvýhodněný nákup produktů HP - slevy na HP až 30%. 

 

Nárok po uplynutí zkušební doby: 

• bezúročné zaměstnanecké půjčky do 20 000,- Kč a 50 000,- Kč na bydlení či 

vybavení bytu, splatnost do roka; splátkový kalendář si určí zaměstnanec sám, 

• sportovní aktivity individuální  200,-Kč/měsíc, 

• příspěvek na dopravu hodnota příspěvku se liší dle regionu, částka je automaticky 

připsána ke mzdě po zkušební době v případě, že zaměstnanci není přidělen 

manažerský automobil, 

• zdravotní péče Medicover – základní zdravotní péče, 700,- Kč / osoba / měsíc x 

penzijní připojištění (pouze pro občany ČR) – příspěvek zaměstnavatele 500,- Kč / 

měsíc na připojištění s Českou pojišťovnou. Zaměstnavatel rovněž přispívá na 

individuálně sjednané smlouvy o penzijním připojištění (kopii smlouvy je nutné 

odevzdat na HR oddělení nejpozději do 15. v měsíci), 

• kapitálové životní pojištění - ING, Česká pojišťovna, Allianz pojišťovna – 

příspěvek zaměstnavatele 1 000,- Kč / měsíc. Zaměstnanec má možnost volby mezi 

nabízenými pojišťovnami. 

 

Obecné informace související s benefity: 

• mzdy jsou zpracovány vždy 5 pracovních dní před koncem příslušného měsíce a 

odeslány na účet zaměstnance do 5. dne měsíce následujícího, 

• PMS/školení/vzdělávání,    

• voda, čaj, káva, 

• christmas party s partnery,  

• home office, 

• all staff meeting 1x ročně, relax aktivita, 

• mikulášská besídka pro děti, 

• dovolená - za každý odpracovaný rok má zaměstnanec nárok na jeden den studijního 

volna max však do výše 5 dnů. 
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 
 

Na základě výsledků z dotazníku, který mi vyplňovali samotní zaměstnanci, jsem 

došel k závěru, že nejvíce preferovaným benefitem, který by jim mohla společnost Svělý.CZ 

nabídnout jsou stravenky. Ty si přálo nejvíce zaměstnanců společnosti. Přikládám proto 

návrhy jak by společnost mohla zaměstnancům přispívat.  

 

Nejvíce mě zaujala společnost Sodexho. Jejich stravenky jsou velmi rozšířené a dá se 

s nimi platit v mnoha restauracích a také v obchodech. Samotná společnost udává jako své 

přednosti tyto: optimalizace mzdové a sociální politiky, finančně nenáročné řešení už od 

jednoho zaměstnance, udržení a motivace schopných zaměstnanců, administrativní 

nenáročnost a doručení až na stůl, široká celorepubliková síť partnerů akceptujících 

poukázky, vysoké zabezpečení poukázek, záruka účelového využití poukázek, jednoduché 

skladování a distribuce, jednoduchá objednávka a dodávka poukázek. Osobně považuji tento 

druh stravenek za motivující pro zaměstnance, i já mám s těmito stravenkami pozitivní osobní 

zkušenost. Stravenky  jsou také daňově uznatelným nákladem společností, což je další 

nepochybná výhoda pro zaměstnavatele. V příloze č. 3 udávám vypočtené výsledky. 

 

Další benefit, který bych společnosti Skvělý.CZ doporučil, by bylo zavedení příspěvku 

na penzijním připojištění. I když ve společnosti Skvělý.CZ pracuje tým mladých lidí, musí 

také tito zaměstnanci myslet na budoucnost. Výhody penzijního připojištění jsou jak pro 

zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.  

 

Pro zaměstnance je příspěvek na jeho penzijní připojištění od zaměstnavatele příjmem 

osvobozeným od daně z příjmu, a to až do výše 5 % vyměřovacího základu. Účastník 

penzijního připojištění má možnost snížit svůj základ daně o jím (nikoli zaměstnavatelem) 

zaplacené příspěvky na penzijní připojištění převyšující částku 6 000 Kč ročně (na částku  

6 000 Kč pobírá státní příspěvek). Maximálně je možno za jedno zdaňovací období odečíst  

12 000 Kč.  

 

Pro zaměstnavatele je příspěvek na penzijní připojištění zaměstnance uznán jako 

daňový náklad a to až do výše 3 % vyměřovacího základu pro pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, tj. vlastně do 3 % hrubé mzdy 

zaměstnance. Limit 3 % se nevztahuje k celkovému objemu mezd, ale individuálně ke 
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každému zaměstnanci, kterému je příspěvek vyplácen, a počítá se odděleně ke mzdě za každý 

měsíc8. 

 

Pro zaměstnavatele je tak výhodnější přispívat zaměstnanci na penzijní připojištění do 

3 % jeho měsíční hrubé mzdy, než mu o stejnou částku zvýšit mzdu, neboť z příspěvků 

nemusí platit sociální pojištění za zaměstnance (35 %). Tento postup je výhodný i pro 

zaměstnance, neboť z příspěvků od zaměstnavatele nemusí odvádět daň ani sociální 

a zdravotní pojištění. 

 

Někteří ze zaměstnanců by rádi dostávali příspěvek na sport. U sedavého zaměstnání, 

jaké mají ve společnosti Skvělý.CZ všichni zaměstnanci, by se tento příspěvek určitě uživil. 

Podle mého názoru může majitel společnosti objednat poukázky od společnosti, která se 

těmito poukázkami zabývá. Příkladem tohoto benefitu můžou být poukázky Flexi Pass od 

společnosti Sodexho nebo Ticket multi od společnosti Accor Services a dát tyto poukázky 

zaměstnancům jako dárek k jubileu nebo jako mimořádnou odměnu za dobře vykonanou 

práci. Myslím si, že tyto poukázky by mohli být zajímavým motivačním faktorem, který by 

uspokojil většinu zaměstnanců společnosti Skvělý.CZ. 

 

Tyto tři benefity, které jsem nyní popsal, považuji za nejvíce motivující. Myslím si, že 

zavedení aspoň nějakého benefitu by mohlo zvýšit motivaci zaměstnanců. Jak jsem mohl 

vidět, u irské společnosti mají více benefitů. Většina těchto benefitů, které jim jejich 

společnost nabízí, není finančně náročná a tyto benefity by mohli být zavedeny také ve 

společnosti Skvělý.CZ.  

 

Společnost Skvělý.CZ koná každý měsíc firemní akce. Osobně si myslím, že tyto akce 

by měl majitel společnosti zaměřit spíše na akce, které by lépe zaměstnanci využili v práci. 

Mám na mysli například paintboll. V dnešní době jsou „pracovní“ potyčky stále běžnější 

záležitostí, proto si myslím, že vyventilování tímto způsobem je přínosné pro celou 

společnost. Podle mého názoru je lepší využít peněžní prostředky společnosti k takovým 

akcím, které pomůžou stmelit celý pracovní tým. Nejen že si zaměstnanci užijí zábavu, ale 

také umožní majiteli společnosti pozorovat, jak se kdo projevuje v zátěžové situaci a jak 

dokáže spolupracovat se zbytkem týmu. 

                                                 
8 nikoliv v ročním zúčtování 
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Společnost Skvělý.CZ považuji za dobře se rozvíjející organizaci. Myslím si, že 

zaměstnanci mají kvalitní vedení, které jim určitou míru motivace dodává samo svým 

chováním a jednáním. Nyní je otázkou, zda si firma udrží kvalitní zaměstnance a zda dokáže 

odolat náporům konkurence, která bude chtít dobré zaměstnance přetáhnout do svých řad. 

Domnívám se, že si zkoumaná organizace vytvořila kvalitní postavení na trhu a má 

perspektivu do budoucna. Společnost má také dobrou základnu potenciálních pracovníků ve 

Vysoké škole Báňské – TU Ostrava, která má fakultu elektrotechniky a informatiky 

v nedalekém okolí. 
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ZÁVĚR  
 

Umět motivovat je pro vedení lidí klíčová dovednost. Manažerská motivace souvisí 

s uměním vytvořit u spolupracovníků zájem, ochotu a chuť aktivně se zúčastnit na plnění 

všech činností, které jsou v souladu s cíly společnosti. 

 

Motivace je úzce propojena s emocemi; nejedná se však o totožné pojmy. Úkolem 

vedoucího je pracovat jak s těmi pocity, které jsou bezprostředně s motivací spjaty, tak s těmi, 

které ji zprostředkovatelně ovlivňují.  

 

Motivace je nejdůležitějším prvkem zvýšení zájmu o určitou činnost. Je řada 

prostředků, kterými můžeme záměrně působit na zvýšení výkonů jednotlivce nebo skupiny 

a vyprovokovat zájem. 

 

Smyslem motivace je nenásilné vytvoření pozitivního přístupu k nějakému výkonu 

nebo typu chování. Jednou z důležitých funkcí manažera v jeho vedoucí roli je vzbudit v 

lidech nadšení, zaujetí, zápal a dodat lidem vnitřní energii k žádoucí činnosti. Jinak řečeno 

motivovat. Dovednost motivovat lidi je zcela odlišná od dovedností, které jsou potřebné pro 

dobré řízení. Je to zejména z toho důvodu, že při motivování působí manažer na jinou stránku 

lidské osobnosti než při řízení.  

 

Má diplomová práce se skládá z teoretické části, kde jsem se snažil shromáždit 

podstatné informace týkající se oblasti motivace. Využil jsem řadu publikací, které 

mi umožnily se s touto problematikou blíže seznámit.  

 

V praktické části jsem charakterizoval společnost Skvělý.CZ, s. r. o. K samotnému 

průzkumu jsem zvolil dotazníkové šetření, dále rozhovor s majitelem společnosti a také 

srovnání se zahraničními společnostmi s podobným odborným zaměřením. Díky dotazníku, 

který jsem vytvořil a který mi všichni zaměstnanci ve společnosti vyplnili, jsem získal 

dostatečné množství informací pro to, abych si vytvořil jasnou představu o motivaci 

v podniku, a také zjistil, co by zaměstnanci chtěli a považovali za motivující. 

 

Ze získaných výsledků, jsem vypracoval doporučení, které by podle mého názoru 

mohlo přispět k větší motivaci všech zaměstnanců. Také se domnívám, že majitel společnosti 
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díky mé diplomové práci získal nestranný a nezávislý pohled na současný stav a úroveň 

motivačních faktorů ve společnosti. Zjistil jsem, jaké výhody zaměstnanci preferují a jestli si 

vůbec uvědomují benefity, které jim společnost nabízí. 

 

Zda výsledky mé práce povedou k větší motivaci všech zaměstnanců organizace, je 

nyní v rukou majitele, který byl seznámen s mnou navrhnutým řešením nových benefitů o 

nichž jsem přesvědčen, že by vedly ke zvýšení motivace jeho zaměstnanců.  
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