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Anotace 

Práce se zabývá motivací a vytvářením motivačního plánu pro zaměstnance. 

V první části můţeme nalézt charakteristiku podniku Trinom s.r.o Přerov, ve 

které jsem svou diplomovou práci psala. V druhé části práce jsou popsány 

základní teoretické informace o motivaci lidí a motivačním plánu. Můţeme zde 

najít i pár tipů jak vytvořit dobrý motivační plán. Po teoretické části je v práci 

popisován stávající motivační plán podniku, je zde uváděn dotazníkový 

průzkum a vytvářen nový motivační plán, který by měl lépe motivovat 

zaměstnance. 

 

Annotation of thesis  

My graduation thesis goes in for motivation and making a motivation plan 

for employees. In the first part there is described Trinom Ltd. Přerov company, 

in which I wrote my thesis. In the second part, there are basic theoretical 

information about people's motivation and motivational plan. We can find some 

tips, how to prepare good motivation plan. The current motivation plan of 

company is described after the theoretic part. Questionnaire survey and new 

motivation plan is there too. The new motivation plan should motivate 

employees better. 
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1 Úvod 

Motivace zaměstnanců je důleţitou součástí personalistiky, na kterou by 

neměla zapomínat ţádná firma. Zaměstnanci jsou součástí „vizitky“ společnosti a 

proto je potřeba o ně pečovat, stejně jako o celkový image firmy.  

Motivace je hnací sílou chování kaţdého z nás a je motorem, který nás ţene 

neustále k uspokojení našich nenaplněných potřeb. Během našeho ţivota jsme 

vţdy něčím motivováni a vţdy se snaţíme něčeho dosáhnout. Pro manaţera je 

nezbytné vědět o motivaci více, musí vědět, co motivuje jeho samotného, musí se 

sám umět motivovat a teprve pak můţe začít inspirovat a motivovat ostatní. Musí 

v první řadě sám znát i umět. Teprve potom můţe vést. 

Odměňování pracovníků je jedním z nejefektivnějších způsobů motivace 

zaměstnance k práci, kterou potřebujeme aby vykonal. Z tohoto důvodu je 

zapotřebí mít vytvořený dobrý motivační plán, který bude obsahovat pravidla pro 

odměňování za odvedenou práci. 

V mé diplomové práci se zaměřím na motivaci zaměstnanců ve společnosti 

Trinom s.r.o. Přerov, která se zabývá výrobou strojního zařízení pro lomy, 

vápenky, cementárny a jiné provozy. Cílem mé práce je zjistit úroveň motivace ve 

firmě a jejího stávajícího motivačního plánu a navrhnout  zlepšení, které by vedly 

k ještě efektivnější motivaci zaměstnanců výroby, administrativních pracovníků i 

vedoucích pracovníků společnosti. 
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2 Charakteristika společnosti 

2.1 Historie společnosti 

Společnost Trinom byla zaloţena v roce 1991 původně jako veřejná 

obchodní společnost (v.o.s.). Základní náplní její činnosti byly dodávky a montáţe 

ocelových konstrukcí, potrubních rozvodů topných soustav a technických izolací. 

Postupným rozvojem se od roku 1993 začala společnost zabývat konstrukcí, 

výrobou, dodávkami, montáţí, opravami a údrţbou technologických zařízení a 

ocelových konstrukcí zejména chemických provozů, energetických zařízení, 

spaloven odpadů, cementáren, vápenek, lomů, hutí apod. 

Pro zajištění kvality výrobků a sluţeb zavedla společnost v roce 2002 systém 

jakosti ISO 2001[viz. příloha č. 1]. 

V roce 2004 změnila společnost právní subjektivitu na Trinom s.r.o. V zájmu 

udrţení stávajících a nových obchodních vztahů orientuje společnost všechny 

svoje činnosti hlavně na individuální potřeby zákazníka s komplexním řešením 

jeho poţadavků. Proto nabízí a provádí dodávky na klíč, od projekce, konstrukce, 

výrobu, dodávku a montáţ, aţ po uvedení zařízení do provozu a servisní činnost 

na dodaném zařízení. Tato nabídka se opírá o zkušený, kvalifikovaný kolektiv a 

zároveň o vlastní výrobní zázemí.  

V současné době se společnost Trinom s.r.o. se zabývá konstrukcí, výrobou, 

dodávkou, montáţí, opravami a údrţbou technologických zařízení a ocelových 

konstrukcí pro různá odvětví, zejména cementárny, vápenky, chemické provozy, 

energetická zařízení, spalovny odpadů, hutě, lomy, dřevozpracující provozy apod. 

Základní výrobní program tvoří dodávky rotačních spalovacích pecí, 

bubnových sušáren, těsnících prvků rotačních bubnů, spalovacích komor, 

dopravníků a podavačů, drtičů, mlýnů, třídičů, uzávěrů, zásobníků, potrubních 

rozvodů, ocelových konstrukcí a dodávky náhradních dílů k těmto zařízením. 

Z těchto zařízení sestavuje technologické části spaloven odpadů a linky na 

zpracování dřevních odpadů, nebo technologické celky dle poţadavků zákazníka. 
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2.2 Produkty společnosti 

Jak jiţ bylo sděleno, společnost se zabývá výrobou výrobního zařízení pro 

různá průmyslová odvětví, hlavně cementárny, vápenky, chemické provozy, hutě, 

lomy, dřevozpracující provozy aj. V následující podkapitole vás stručně seznámím 

s některými produkty které společnost Trinom s.r.o. vyrábí pro své zákazníky. 

2.2.1 Spalovny odpadů 

Rotační spalovací pece 

Rotační pece jsou vyzděné válce s mírným sklonem, které se pomalu otáčejí a tím 

zajišťují mísení odpadů. Teplo je předáváno spalinami třemi způsoby, tj. sáláním 

plamene na odpady i na odkrytou část vyzdívky, sdílením tepla ze spalin na 

odpady a vedením tepla z horké vyzdívky do loţe odpadů. Tento typ pecí je zvlášť 

výhodný pro směs průmyslových i komunálních odpadů, pastovitých i kapalných 

odpadů a kalů. Spalovací teploty mohou být 800 - 1400 °C. 

Hlavním kritériem pro výrobu rotační pece je její vysoká spolehlivost a 

ţivotnost. Velký důraz je kladen na správné dimenze pláště tak, aby zaručoval 

vysokou ţivotnost vyzdívky. Pro vysoké teploty je pec opatřena chlazeným 

výpadovým koncem. 

 

Obrázek 1: Rotační spalovací pec. Zdroj: [1] 
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Dohořívací komory a potrubí horkých spalin 

Dohořívací a dopalovací komory jsou vyzděné válcové nebo obdélníkové 

komory do kterých ústí výpadový konec rotační pece. Spodní část je vybavena 

zařízením na vyváţení popele a v horní části je uloţen hořák. Komory jsou 

vybaveny průhledítky a vyzděnými dvířky. Propojení komor a spalinového kotle je 

vyzděným potrubím horkých spalin s kompenzátory. 

 

Obrázek 2: Dohořívací komora. Zdroj: [1] 

Odpopelnění pece a komory 

Odpopelnění pecí a dohořívacích komor se děje mokrou nebo suchou 

cestou. Pro mokrý způsob vyváţení popele (přes vodní uzávěr) se dodává 

řetězový vynašeč. Suché odpopelnění se děje prostým výpadem popela přes 

teplotně odolný deskový nebo klapkový uzávěr do speciálních kontejnerů 

prachotěsným tubusem. Tento princip je pouţit i v případě dalších výpadových 

cest jemnějších frakcí popelovin ze ţárocyklonu či prachového filtru. 
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Obrázek 3: Odpopelňovací zařízení. Zdroj: [1] 

Vstupní čelo s dávkováním a zaváţením 

Vstupní čelo je zařízení, které uzavírá vstupní část válce rotační pece. Je 

opatřeno otvory a přírubami pro umístění hořáku, dávkovacího zařízení, přívodu 

spalovacího vzduchu, trysky tekutých odpadů a průhledítka. Pro dávkování 

odpadů lze pouţít nebo kombinovat šnekové dopravníky, lisovací zařízení 

(vtlačování materiálu po otevření vyzděného uzávěru) nebo skluzy. 

 

Obrázek 4: Vstupní čelo. Zdroj: [1] 
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2.2.2 Rotační bubnové sušárny 

Pro danou technologii, s přihlédnutím k provozním podmínkám (provozní 

otáčky, časové vyuţití, vnitřní teplota, zpracovávaný materiál atd.), navrhuje 

společnost rotační sušič, jejímţ hlavním kritériem je maximální účinnost sušení a 

vysoká spolehlivost. Velký důraz  se klade na konstrukci a pouţitý materiál 

vestavby a pláště sušiče tak, aby byla zaručena jeho vysoké ţivotnost. 

Předmětem dodávky mohou být jakékoliv uzly stávající rotační sušárny, u 

které se navrhuje spolehlivé řešení aţ po kompletní dodávku sušiče včetně 

příslušenství, v rozsahu: 

 plášť bubnu s nosnými kruhy a tepelnou izolací, 

 vestavba (lopatková, komorová) se vstupní a výstupní šnekovnicí, 

 základové rámy nosných kladek a pohonu, 

 radiální a axiální kladky, 

 pohon bubnu ozubeným věncem nebo článkovým řetězem s regulací 

otáček, 

 těsnění vstupního a výstupního konce bubnu, 

 vstupní a výstupní komory, 

 dávkovací zařízení, vynášecí zařízení. 

Samozřejmostí dodávky je uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, 

technická pomoc, záruční a pozáruční servis a minimálně dvouletá záruka. Navíc 

nabízíme krátké dodací lhůty v rozmezí 3 aţ 7 měsíců, podle rozsahu dodávky. 

 

Obrázek 5: Rotační bubnové sušárny. Zdroj: [1] 
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2.2.3 Rotační spalovací pece 

Při výrobě rotační spalovací pece se hlavně klade důraz na to, aby tato pec 

splňovala poţadavky na spolehlivost a ţivotnost pece. Velký důraz je kladen na 

plášť pece, aby se dosáhlo vysoké ţivotnosti vyzdívky. Trinom s.r.o. Přerov nabízí 

zákazníkům výrobu jakýchkoliv dílů k jejich stávající peci nebo kompletní dodávku 

hotové pece včetně příslušenství. 

Hotová spalovací pec se skládá z: 

 pláště rotační pece s nosnými kruhy a vyzdívkou, 

 základových rámů nosných kladek a pohonu, 

 radiálních a axiálních kladek, 

 pohonu pece ozubeným věncem nebo článkovým řetězem s regulací 

otáček, 

 těsnění vstupního a výstupního konce pece, 

 pancéřovaného a chlazeného výpadového konce rotační pece, 

 vstupní a výstupní komory, 

 dávkovacího zařízení a vynášecího zařízení [1]. 

 

Obrázek 6: Rotační spalovací pec. Zdroj: [1] 
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3 Pojem motivace a její druhy 

Motivace zaměstnanců by měla být součástí plánu kaţdé firmy, neboť 

vhodně motivovaní pracovníci budou odvádět kvalitnější práci. Za nejlepší 

motivaci se povaţuje samotná náplň pracovního místa, které zaměstnanec 

zastupuje. Tento způsob však povaţuji za dočasný a proto je třeba motivovat lidi 

ve firmě i jinými způsoby. Moţnosti motivace jsou popsány v následující kapitole. 

3.1 Proces motivace 

Různí lidé mají různé potřeby a stanovují tak různé cíle a způsoby jak cílů 

dosáhnout, proto proces motivace je komplikovanějším procesem, neţ se na první 

pohled můţe zdát. Mylné je se domnívat, ţe jeden přístup firmy k motivování 

všech zaměstnanců je vyhovující pro všechny.  

Proces motivace se skládá ze tří sloţek a to: 

 směru co se konkrétní osoba pokouší udělat 

 úsilí  s jakou pílí se o to pokouší 

 vytrvalosti jak dlouho se uţ pokouší o svůj cíl. 

Z tohoto poznatku plyne, ţe motivaci lze chápat také jako ovlivňování jiných 

lidí, aby se ubírali tím směrem, kterým chceme my. Celý proces motivace souvisí s 

potřebami lidí. Potřeba, jak jistě víme, je určitý pocit nedostatku, který se člověk 

snaţí odstranit.[2] 

Model procesu motivace, který souvisí s potřebami zaměstnanců je 

znázorněn na následujícím obrázku: 
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3.2 Typy motivace 

Jak jiţ bylo napsáno, nejlepší motivace pro člověka je samotný charakter 

povolání, které vykonává. Z tohoto hlediska je tedy i pochopitelné, ţe 

k namotivovanému chování je moţné dojít dvěmy způsoby. Jedním z nich je jiţ 

zmiňována motivace sama sebe tím, ţe lidé hledají, nalézají a vykonávají práci, 

která uspokojuje jejich potřeby a která vede k dosaţení jimi stanovených cílů. 

Druhým způsobem je způsob, kdy motivace je prováděna managementem firmy, 

ve které člověk pracuje a to tzv. motivačními prostředky. Motivačními prostředky 

mohou být například odměny, povýšení, pochvaly atd. 

Frederick Herzberg a kol. ve své publikaci „The Motivation to Work“ zjistili, ţe 

existují dva typy motivace – vnitřní a vnější. 

3.2.1 Vnitřní motivace 

Zahrnuje faktory, které si lidé sami tvoří tak, aby dosáhli svých cílů a které je 

ovlivňují tak, aby se vydali určitým směrem. Mezi tyto faktory patří například pocit 

odpovědnosti, tedy pocit, ţe práce je důleţitá a ţe máme kontrolu nad svými 

Stanovení 

cíle 

Dosaţení cíle 

Potřeba Podniknutí 

kroků 

Obrázek 7: Proces motivace. Zdroj: [2] 
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moţnostmi, určitá autonomie, coţ znamená mít pocit ţe mám v práci určitou 

volnost ve výkonu potřebných činností a také fakt, ţe mám moţnost ve svém 

zaměstnání získat nové dovednosti a rozvíjet ty jiţ nabyté v minulosti. Vnitřní 

motivace dosahuje zaměstnanec, pokud je v pracovní pozici, která je pro něj 

zajímavá a ve které má moţnost postupu ve firemní hierarchii. 

Kromě samotné pracovní náplně působí na vnitřní motivaci další motivátory 

jako je kultura firmy, kdy pro zaměstnance je určitě lepší motivací práce za lepších 

podmínek a v příjemnějším prostředí. Úkolem firmy by mělo být vytvořit 

zaměstnancům takové podmínky a pracovní prostředí, aby se jim chtělo a bylo jim 

také umoţněno vyuţít a  rozvíjet své znalosti ve prospěch firmy. Zaměstnanec 

určitě bude také v zaměstnání spokojenější, pokud bude mít kolem sebe 

spolupracovníky, se kterými si bude rozumět a nebudou mezi nimi ţádné konflikty. 

I toto lze řadit do vnitřní motivace. [2] 

3.2.2 Vnější motivace 

Pokud zaměstnanec nedosahuje vnitřní motivace, pak je potřeba ho 

stimulovat pomocí motivace vnější. 

Do vnější motivace řadíme různou formu odměn buď ve finanční nebo 

nefinanční podobě. Vnější motivátory mají podobu např. finančních odměn, 

pochvaly, povýšení nebo hmotných dárků od společnosti jako projev uznání. Do 

vnějších motivátorů však můţeme naopak zařadit také opačné prvky a to kritiku, 

omezení finančních odměn apod.  

Je pravdou, ţe vnější motivátory mohou mít na zaměstnance okamţitý a 

výrazný účinek, tento účinek však nemá většinou dlouhodobého trvání. 

Dlouhodobého účinku můţeme dosáhnout spíše vnitřními motivátory, které si 

pěstuje sám pracovník a které se týkají tzv. “kvality pracovního ţivota”. Dle mého 

názoru nezajímavá práce I přes odměny začne být postupem času pro pracovníky 

otravná a začnou se rozhlíţet po jiném, pro ně zajímavějším, zaměstnání. [2] 
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3.3 Motivační teorie 

Schopnost a umění manaţerů motivovat své podřízené představuje součást 

tzv. “měkkých metod” vedení lidí, které v současné době výrazně převaţují. 

Motivační umění manaţera předpokládá, ţe dovede především sjednotit zájmy 

pracovníků s cíli organizace. Toto vystihuje také slogan: “lidé mají dělat to, co je 

pro firmu prospěšné a ne to, za co budou kontrolováni”. 

Současné motivační teorie můţeme rozdělit do tří kategorií a to: 

 Teorie instrumentality 

 Teorie zaměřené na obsah 

 Teorie zaměřené na proces 

3.3.1 Teorie instrumentality 

Teorie instrumentality se objevila v 19. století a je zastáncem názoru, ţe 

provedení jedné věci vede k získání věci druhé. K lepšímu pochopení lze toto 

přiblíţit: pokud vykonáme svou práci, dostaneme peníze. Ve své nejhrubší podobě 

tedy teorie instrumentality tvrdí, ţe lidé vykonávají svou práci pouze pro peníze. 

Podle této teorie člověk bude nejvíce motivován tehdy, pokud budou odměny a 

tresty provázány s jeho výkonem – tzn. udělám více práce, dostanu více peněz.  

Teorie instrumentality staví na základech Taylorismu neboli na Taylorových 

metodách vědeckého řízení. Dále je tato teorie postavena na Skinnerově koncepci 

podmiňování. Tato koncepce tvrdila, ţe lidé mohou být podmíněni nebo 

zpracování k tomu, aby jednali určitým způsobem, pokud budou za ţádoucí 

chování odměňováni. Teorie instrumentality byla a je široce vyuţívána, a v 

některých případech můţe být i úspěšná. Nevýhodou však je, ţe teorie 

instrumentality nezohledňuje další potřeby lidí.[2] 

3.3.2 Teorie zaměřené na obsah 

Tuto kategorii můţeme také nazvat teoriemi motivačních příčin nebo také 

teoriemi potřeb. Všechny vychází hlavně z poznatku, ţe základním předpokladem 

pro to, abychom mohli zaměstnance správně motivovat je poznání dosaţené 

úrovně potřeb našich pracovníků, pořadí potřeb a jejich aktuální priority podle 
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určitých podmínek (čas, území, skupina lidí apod.). Potřeby lidí znázorňuje známá 

“Maslowova hierarchie potřeb”, která byla také základem pro tuto teorii, stojí však 

za zmínku také Herzbergův dvoufázový model nebo teorie ERG, kterou vytvořil 

Alderfer. Maslowova teorie však měla největší vliv.[3] 

 

Maslowova hierarchie potřeb 

Tuto klasifikaci formuloval Abraham Maslow roku 1954. Ve své teorii vyslovil 

myšlenku, ţe existuje pět hlavních kategorií potřeb, které jsou společné pro 

všechny lidi. Pět hlavních kategorií potřeb podle Maslowa je moţno zakreslit do 

přehledné pyramidy (viz. následující obrázek). 

 

Obrázek 8: Maslowova hierarchie potřeb. Zdroj: [4] 

Maslowova teorie motivace tvrdí, ţe v případě uspokojení potřeby niţší se 

stává hlavní potřebou potřeba vyššího řádu a také na uspokojení této potřeby je 

zaměřena pozornost pracovníka. Potřeba seberealizace však nemůţe být 

uspokojena nikdy. Pouze neuspokojená potřeba můţe motivovat chování a 

dominantní potřeba je základním motivátorem chování. [2] 
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Podnikový management by měl dobře znát tuto hierarchii potřeb u 

jednotlivých skupin svých zaměstnanců. Potřeba seberealizace je většinou silně 

vyvinutá u vynikajících pracovníků a nadšenců pro svou práci. Tato skupina 

vyţaduje větší mír volného prostoru pro své vlastní jednání místo nucení ke 

stereotypu a byrokratickým pravidlům. Je jednoznačné, ţe motivace takovéhoto 

pracovníka nebude prostřednictvím peněz fungovat na 100% (jako předpokládá 

teorie instrumentality). Motivací takového člověka spíše bude moţnost dalšího 

rozvoje svých znalostí a dovedností v jeho oboru. Pořadí potřeb je však závislé na 

více skutečnostech. Pro příklad pokud by předem popsanému pracovníku hrozilo, 

ţe o zaměstnání můţe přijít (například krachem podniku), poté určitě by spíše 

myslel na základní potřeby a potřeby bezpečnosti. [3] 

Maslowova teorie potřeb nebyla však nikdy ověřena empirickým výzkumem a 

je tak kritizována za určitou nepruţnost a nekompromisnost. Je to dáno tím, ţe 

různí lidé mohou mít různě postavené priority a ţe lidské potřeby se vyvíjejí 

důsledně hierarchicky. 

 

Hezbergova dvoufaktorová teorie 

Herzbergova dvofaktorová teorie doplňuje teorii potřeb od A. Maslowa. 

Frederick Herzberg si všiml, ţe na pracovišti existují dva faktory: absence prvních 

způsobuje nespokojenost, ale jejich přítomnost nevede ke spokojenosti, zatímco 

absence druhých nezpůsobuje nespokojenost, ale jejich přítomnost vede ke 

spokojenosti. První skupinu nazval faktory hygienickými, druhou faktory 

motivačními. Za motivátory se povaţují vlivy, kterými se aktivuje zájem a úsilí 

pracovníků o zlepšení vykonávaných činností (např. motivace k výkonu, 

k docilování vyšší kvality apod.). Za motivátory povaţujeme především vlastní 

práci, podmínky k práci, a ocenění za vykonanou práci. Hygienické faktory jsou 

činitelé nebo podmínky, v nichţ pracovník vykonává svoji práci a které ovlivňují 

jeho spokojenost nebo nespokojenost. Jejich výrazné neuspokojení vede 

k sociálním neshodám, konfliktům a můţe vyvrcholit například i stávkou. Herzberg 

po porovnání těchto dvou faktorů a s přihlédnutím k časovým dopadům došel 

k závěru, ţe uspokojení hygienický faktorů přinese jenom krátkodobý efekt a 

uspokojování motivačních faktorů přináší relativně dlouhodobou spokojenost. [5] 
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3.3.3 Teorie zaměřené na proces 

Tyto teorie, které jsou známy také jako poznávací teorie, kladou důraz na 

psychologické procesy, které ovlivňují motivaci zaměstnanců. Poskytují 

realističtější vodítko pro motivování lidí, jsou tedy vhodnějšími pro manaţery neţ 

teorie potřeb. Procesy v této metodě jsou: 

 očekávání (expertační teorie), 

 dosahování cílů (teorie cíle), 

 pocity spravedlnosti (teorie spravedlnosti). 

 

Expertační teorie 

Pojem očekávání můţeme definovat jako momentální přesvědčení 

zaměstnance o pravděpodobnosti, ţe po určitém činu bude následovat určitý 

výsledek, neboli ţe po vykonání práce bude následovat odměna za práci. Síla 

očekávání můţe být zaloţena na zkušenostech zaměstnance. Motivace je tady 

moţná jen tehdy, kdyţ mezi výkonem a výsledkem existuje jasně vnímaný vztah a 

je-li výsledek povaţován za nástroj uspokojení zaměstnancovy potřeby.  

Tato teorie byla rozvinuta pány Porterem a Lawlerem v roce 1968 a došli 

k názoru, ţe existují dva faktory, které předurčují úsilí lidí vkládané do jejich práce. 

Jsou to: 

1. hodnota odměny jedinců do té míry, do jaké uspokojuje jejich potřeby 

jistoty, společenského uznání, autonomie, a seberealizace, 

2. pravděpodobnost, ţe výsledky závisí na úsilí tak, jak je vnímáno 

zaměstnanci.[2][3] 

Teorie cíle 

Teorie cíle hovoří o tom, ţe motivace a výkon jsou vyšší, jsou-li jednotlivcům 

stanoveny specifické cíle. Cíle by měly být náročné ale přijatelné a měla by 

existovat zpětná vazba zaměstnanci k jeho výkonu. Pokud hovoříme o náročných 

cílech, pak je nutno si uvědomit, ţe tyto cíle musí být projednány a jejich plnění 

musí být podporováno vedením. Zpětná vazba je v tomto případě velice důleţitá. 
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Zjistilo se, ţe pokud zaměstnanci s cíli souhlasí, pak vedou náročné cíle k lepšímu 

výkonu neţ cíle snadné. 

 

Teorie spravedlnosti 

Při teorii spravedlnosti se personalisté zabývají tím, jak lidé vnímají, jakým 

způsobem se s nimi v porovnání s jinými lidmi zachází. Spravedlivé zacházení 

znamená, ţe je s člověkem jednáno stejně jako s jinou skupinou lidí. Teorie 

motivace tvrdí, ţe lidé budou lépe motivováni k práci, kdyţ se s nimi bude 

zacházet spravedlivě. 

 

Existují dva druhy spravedlnosti: 

1. distributivní spravedlnost – jak se lidé cítí, ţe jsou odměňováni podle svého 

přínosu v porovnání s ostatními, 

2. procedurální spravedlnost – jak pracovníci vnímají spravedlnost postupů 

pouţívaných podnikem v takových oblastech, jako je hodnocení 

pracovníků, povyšování a disciplína. [2][3] 

3.4 Motivační plán 

Při vytváření souboru odměn na míru pro zaměstnance se můţeme nechat 

inspirovat z marketingových přístupů k poskytování sluţeb. Vypracování 

marketingového mixu pro odměňování jednotlivých skupin zaměstnanců, např. 

podle věku, profesí, postavení ve firmě apod., můţe být správnou cestou, jak 

vytvořit konkrétní „produktové balíčky“ neboli celkové soubory odměn. 

Marketingový mix by nám měl přinést následující výstupy: 

 poznání potřeb našich zaměstnanců, 

 zjištění míry uspokojení potřeb zaměstnanců v současnosti, 

 nadefinujeme si škálu moţných odměn, 

 určíme si ceny a hodnoty odměn jak pro firmu, tak pro zaměstnance 

firmy, 
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 vytvoříme si souhrnné balíčky odměn pro určité skupiny 

zaměstnanců, 

 stanovíme si podmínky pro udělení odměn, 

 navrhneme program pro odkomunikování našeho motivačního 

programu ve vztahu k manaţerům a zaměstnancům. 

Při formulaci motivačního plánu můţeme postupovat také podle pravidla 5P, 

které říká: 

Philosophy   filosofie odměňování by měla být vţdy v souladu s firemním 

posláním a vizí, měla by vycházet z naplnění dlouhodobé firemní 

strategie, jsou to východiska pro formulaci politik 

 

Politics  politiky odměňování jsou základní zásady, kterými se odměňování 

řídí, jsou jasně a konkrétně formulovány a měly by být sdíleny 

zaměstnanci podniku 

 

Programmes  programy jsou řešení určená pro jednotlivé oblasti odměňování, 

jako je mzdový systém, systém zaměstnaneckých výhod atd. 

 

Procedures  postupy jsou organizační směrnice, podle kterých se řídí programy 

 

 

Process procesy jsou kaţdodenní praxe v odměňování, kterou je nutné 

průběţně monitorovat, vyhodnocovat a regulovat. 
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Soubor odměn jsem pro přehlednost znázornila v následujícím obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Peněţní odměny znamenají soubor zahrnující mzdu, náhrady mzdy, 

příplatky, odměny, osobní ohodnocení a prémie a další peněţitá 

plnění. 

2. Zaměstnanecké výhody jsou výhody, které jsou poskytovány 

okamţitě, např. příspěvek na stravu, příspěvek na oděv či poskytnutí 

podnikové uniformy, příleţitostné výhody, které jsou poskytovány 

pokud nastanou určité okolnosti(jako je nemoc, zranění, rodičovství) 

odloţené do určitého data v budoucnosti,  např. penzijní pojištění, 

dovolená a mzda v jejím průběhu 

3. Nehmotné odměny, kterými můţe být pochvala, kritika, projevy úcty, 

moţnost studia, jazykové kurzy apod.[6] 

3.4.1  Návrh dobrého motivačního plánu 

Dobrý motivační plán musí být počitatelný a měl by souviset s měřitelným 

výkonem zaměstnanců. Motivační plán by měl být univerzální pro všechny 

zaměstnance a je většinou tvořen  na kratší období (často se jedná o  90 dní). 

Aby motivace fungovala, musí být pro zaměstnance významná a lidé si 

přidané hodnoty musí všimnout. Odměnu by měli chápat jako významný přírůstek 

k jejich platu a jako výhodu k jejich obvyklému platu. Odměna by měla vycházet 

z aktuálního výkonu zaměstnance a jeho hodnocení. Dobrý motivační plán by měl 
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Obrázek 9: Soubor odměn. 
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také odměňovat loajalitu zaměstnanců. Zaměstnanec, který pro firmu pracuje delší 

dobu by měl pro firmu znamenat více neţ ten, který pracuje pro firmu jen rok nebo 

je ve firmě novým.  

U motivačních plánů je moţno vyuţít vyplacení tzv. předvídatelného podílu 

z nadbytečných zisků. V tomto případě je potřeba nastavit hranici ziskovosti, která 

je základem pro růst společnosti. Této hranice by  mělo být dosaţeno před 

účinností motivačního plánu a část, která bude nad tuto hranici je pak moţno 

rozdělit mezi zaměstnance, kteří se na tomto nadbytku podíleli. Výše podílu je na 

úvaze vlastníků firmy, často se tato výše pohybuje mezi 25 – 50%. Pro 

zaměstnance bude důvěryhodné, pokud se výše podílu projedná se zaměstnanci. 

Vyplácení odměn by měly být opakované minimálně jednou za čtvrtletí, jinak 

motivace zaměstnanců můţe slábnout. Do motivačního plánu by se neměly 

zahrnovat pravidelné bonusy, jako například vánoční bonus k výplatě apod. Při 

sestavování motivačního plánu by se vedení firmy mělo vyhnout odměnám, které 

jsou zaloţeny na procentech z platu. Tyto odměny by zaměstnanci mohli brát jako 

dodatečný příjem a neovlivňují pak tolik jejich výkonnost a zodpovědnost při práci. 

[7] 
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4 Současný stav motivace zaměstnanců v podniku 

Za dobu fungování firmy majitelé získali řadu zkušeností s vedením lidí, 

neboť s tímto úkolem se musí potýkat, dá se říct, denně. Motivace zaměstnanců 

ve firmě zahrnuje motivační mimořádné finanční ohodnocení, ale také některé 

nástroje nefinančního odměňování. 

4.1 Finanční ohodnocení 

Základní finanční ohodnocení za práci tvoří mzda, která se skládá z pevné 

části a pohyblivé části tvořené příplatky. U technicko-hospodářských pracovníků je 

mzda pevně stanovena, zatímco u dělnických profesí tvoří základ časová mzda. 

Pohyblivé části mzdy jsou ve společnosti Trinom, s.r.o. tvořeny prémiemi od 

vedení firmy, osobním ohodnocením, příplatky za práci v noci a odměnami. Pevné 

i pohyblivé části mezd jsou stanoveny v platových výměrech firmy. Společnost 

Trinom, s.r.o. dává zároveň svým zaměstnancům 13. a 14. plat. 

 

Prémie 

Zaměstnanci jsou seznamováni se stanovenými plány, na které se váţe 

získání prémií. Prémie jsou stanoveny procentuální částkou ze základní mzdy. 

Pokud jsou stanovené plány plněny, prémie se vyplácejí zaměstnancům měsíčně 

spolu s výplatou mzdy na běţný účet nebo v hotovosti. Výši prémií za kaţdý měsíc 

u výrobních pracovníků určuje vedoucí výroby. U zaměstnanců kteří zajišťují 

montáţ produktu u koncového zákazníka určuje výši prémií vedoucí montáţí. 

Pokud se jedná o technicko-hospodářské zaměstnance (THP), prémie těmto 

zaměstnancům určuje přímo ředitel společnosti,jemuţ je podřízeno administrativní 

oddělení společnosti. Prémie však mohou být vyplaceny jen do maximální výše, 

kterou stanovuje ředitel a zároveň jednatel společnosti. 



Bc. Marcela Janischová : Tvorba motivačního plánu pro společnost Trinom, s.r.o Přerov 

Ostrava 2009          20 

 

Osobní ohodnocení 

Osobní ohodnocení je individuální odměna pro zaměstnance, která by měla 

odráţet náročnost jeho práce. Osobní ohodnocení je stanoveno v pevné částce a 

o tom, jestli bude vyplaceno rozhoduje ředitel společnosti. Dle zákoníku práce 

však nesmí být vyšší neţ 100% platu zaměstnance. 

Příplatky ke mzdě 

Příplatky ke mzdě jsou dány legislativou, konkrétně Zákoníkem práce č 

262/2006 Sb. Vzhledem k charakterů práce ve firmě jsou pro dělnické 

zaměstnance důleţité příplatky za práci o víkendech a za práci v noci v případě, 

ţe se bude pracovat na důleţité zakázce, která bude vyţadovat upravení pracovní 

doby. Dále je důleţitý příplatek za práci přesčas, a to jak pro výrobní a montáţní 

zaměstnance, tak pro THP. 

Podle zákona, pokud zaměstnanec bude pracovat i o víkendech nebo v noci, 

tak mu náleţí přípatek ve výši 10% z průměrného výdělku. Za práci v noci se 

rozumí práce od  22:00 - 6:00 hodin. 

Mimořádné odměny 

O mimořádných odměnách a jejich výši rozhoduje ředitel společnosti 

v závislosti na výši zisku a dalších podmínkách, kde jednou z nich můţe být 

například sníţení počtu reklamací. Pokud jsou podmínky, které se předem stanoví 

splněny, pak mimořádné odměny obdrţí zaměstnanci, kteří mají pracovní smlouvu 

s firmou Trinom, s.r.o déle neţ 1 rok. Také pokud ředitel společnosti uzná výkon 

kteréhokoliv pracovníka za mimořádný, je moţné ho odměnit mimořádnou 

odměnou. 

4.2 Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnaneckými výhodami se chápe to, co zaměstnancům dáváme navíc 

za to, ţe pro nás pracují. Je to, dá se říct, bonus, který se podílí na spokojenosti 

zaměstnance se svým stávajícím zaměstnáním. 

Společnost Trinom, s.r.o. poskytuje svým zaměstnancům dotované stravenky 

Sodexho pass, kde z celkové nominální částky 80 Kč zaměstnanec hradí pouze 
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36 Kč.Stravenkami je moţno platit v restauracích za obědy, nebo také v některých 

obchodních řetězcích za nákup potravin. Počet stravenek ja závislý na počtu 

odpracovaných dnů v měsíci, tzn. ţe pokud bude nutné, aby zaměstnanec byl 

v práci i o víkendu, pak i na tento den má nárok na stravenku. 

Dále společnost Trinom, s.r.o. poskytuje administrativním pracovníkům 

školení, která jsou potřebná k jejich práci, a pracovníkům, kteří přicházejí do 

obhodního styku se zahraničními partnery, hradí kurzy anglického jazyka přímo 

v sídle firmy. 

Ředitel společnosti, vedoucí výroby a vedoucí montáţí mají k dispozici 

sluţební mobilní telefonní čísla, na kterých jsou nastaveny paušální sluţby a 

společnost Trinom, s.r.o. jim proplácí část účtu. Limity jsou stanovovány od 500 – 

1500 Kč. Pokud zaměstnec přesáhne limit svými osobními hovory, pak rozdíl 

doplatí na účet společnosti. Pokud by byl rozdíl způsoben  mimořádnými 

sluţebními hovory, poté většinou firma doplácení rozdílu nepoţaduje.[1] 

4.3 Výzkum úrovně motivace zaměstnanců 

Pro zjištění motivace zaměstnanců byl pouţit dotazník, jehoţ kopie je k 

nahlédnutí  v příloze č.2. Dotazník byl předán k vyplnění zaměstnancům z  

výrobního a administrativního oddělení. V obou odděleních je celkem 20 

zaměstnanců z toho 3 ţeny.  Ze všech rozeslaných dotazníků se vrátilo 14 

vyplněných, 6 zaměstanců se k dotazníku nevyjádřilo.  Z tohoto vyplývá, ţe 

návratnost dotazníků byla  70%. 

Dotazník obsahuje 12 otázek mapujících současnou úroveň motivace firmy  

z pohledu zaměstnanců. Prvních pět otázek zjišťuje základní údaje o 

zaměstnancích. Následující 4 otázky zjištují celkovou spokojenost s motivačním 

plánem firmy a pocity zaměstnanců ohledně motivace. Ve zbylých otázkách 

hodnotili dotazovaní jednotlivé sloţky motivačního plánu a moţnosti jeho rozšíření. 

V posledních otázkách bylo pouţito hodnocení pomocí číselné stupnice, jaká je 

pouţívaná ve školách k hodnocení prospěchu ţáků. Vyplnění dotazníku není 

časově náročné, jeho vyplnění dotazovaným zabere přibliţně pět minut. 
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4.3.1 Vyhodnocení dotazníku 

Vyhodnocení dotazníků jsem provedla pomocí počítačového programu MS 

Excel, z balíčku Microsoft Office  2007. V tomto programu jsem vytvořila jak  

vyhodnocující tabulku, tak poté pro přehlednost i grafické znázornění. 

První otázky se zabývají zjištěním obecných informací o zaměstnancích pro 

zjištění struktury respondentů vyplňujících tento dotazník. 

První otázka se zabývá strukturou zaměstnanců podle pohlaví. 

 

Graf 1: Struktura zaměstnanců podle pohlaví. 

Z grafu lze vyčíst, ţe většina dotazovaných byli muţi. Je to dáno tím, ţe firma 

se zabývá podnikáním ve strojním průmyslu, kde je práce více fyzicky náročná. 

Ţeny které vyplňovaly dotazník jsou v administrativním oddělení. 
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Druhá otázka se dotazuje na věkovou strukturu respondentů. 

 

Graf 2: Struktura zaměstnanců podle věku. 

Největší část zaměstnanců se pohybuje ve věkovém rozmezí 46 -55 let.  Jedná se 

o zaměstnance, kteří jsou většinou zaměstnáváni jiţ od počátku trvání společnosti. 

Věková hranic vyšší je zastoupena pouze ve vedení firmy. Druhá nejčastější 

věková kategorie zaměstnanců je 36-45 let. Tito zaměstnanci jsou zaměstnáni 

většinou v provozu firmy a jsou tedy důleţitými články výroby. 

Co se týče vzdělání, nejvíce zaměstnanců má střední školu a střední 

odborné učiliště. Je to dáno převáţně tím, ţe většina zaměstnanců má dělnickou 

profesi. Menší procento má vzdělánm vysokoškolské a tito zaměstnanci působí ve 

vedoucích pozicích. Grafické vyhodnocení třetí otázky je zobrazeno na grafu č.3. 
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Graf 3: Struktura zaměstanců podle nejvyššího dosaženého vzdělání. 

Délka zaměstnání v jedné firmě je jeden z důleţitých aspektů pro zlepšení 

motivace zaměstnanců. Dlouhodobé stejné zaměstnání vede k pohodlnosti a 

sniţování produktivity práce. Z tohoto důvodu byla v dotazníku poloţena otázka na 

délku zaměstnání u společnosti Trinom, s.r.o. Přerov. Vyhodnocení odpovědí na 

tuto otázku je  zobrazeno v grafu č. 4. 

 

Graf 4: Délka zaměstnání ve firmě Trinom, s.r.o. Přerov. 
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Pro lepší představu o rozmístění zaměstnanců byla v dotazníku poloţena 

otázka, zda zaměstnanec vykonává dělnickou profesi ve firmě nebo profesi 

administrativní, popř. vedoucího pracovníka. 

 

Graf 5: Pracovní zařazení. 

V druhé části dotazníku jsou pokládány otázky, které měly za cíl zmapovat 

spokojenost a názory zaměstnanců na současný motivační systém. Záměrem bylo 

zjistit míru spokojenosti  a informovanosti o motivačním systému. Výsledkem by 

mělo být zjištění chyb a následné jejich napravení v novém motivačním systému 

firmy. 

První otázka duhé části zněla: „Je podle vašeho názoru motivační systém v 

podniku spravedlivý?“ Vyhodnocení pomocí grafu uvádím v grafu č.6. 
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Graf 6:  Spravedlnost motivačního systému. 

Nadpoloviční většina na tuto otázku odpověděla nabízenou moţnosti „Spíše ano“. 

Je tedy patné ţe vedení společnosti během své existence se zajímalo o 

zaměstnance a dokázalo je spravedlivě odměnit. Důkazem je i to, ţe druhý 

největší počet oslovených odpovědělo, ţe motivační systém je rozhodně 

spravedlivý. 

Co se týče informovanosti o motivačním programu většina zaměstanců je 

informována dostatečně. 29% zaměstnanců však odpovědělo, ţe spíše 

informováni nejsou. Určité  zlepšení by tak určitě nebylo na závadu, ale nepovaţuji 

ho za nezbytné. Moţnou příčinou neinformovanosti můţe být také nezájem 

zaměstnanců o tuto problematiku. K této variantě bych se přikláněla z toho 

důvodu, ţe celkem 71% dotazovaných je informováno dostatečně nebo dokonce 

výborně. Je moţné ţe vyplňováním dotazníků se informovanost zlepší, neboť 

zákaznici si mohou uvědomit, ţe je vlastně něco o co se nezajímali a co by o 

zájem stálo. 
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Graf 7: Informovanost o motivačním systému. 

Osmá otázka dotazníku je věnována finančnímu systému odměňování.. 

Z dotazníku vyplynulo, ţe společnost Trinom, s.r.o. Přerov dokáţe správně 

odhadnout cenu práce svých zaměstnanců k oboustranné spokojenosti. Většina 

soukromníků spíše šetří na svých zaměstnancích, coţ ovšem není případ této 

firmy. 

 

Graf 8: Motivační síla finančního odměňování. 
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Součastí motivačních prostředků jsou i nefinanční odměny zaměstnancům a 

jsou většinou vnímány jako bonusy k prostředkům finančním. Vzhledem k tomu, 

ţe ve firmě pracují se základními prostředky nefinančního motivování, v dotazníku 

jsem poloţila otázku vztahující se k nefinančnímu odměňování a jejich motivační 

síle. Cílem je zjistit, jestli by zaměstnanci neocenili širší škálu nefinančních odměn. 

 

Graf 9: Motivační síla nefinančního odměňování. 

Jak je vidět v grafu, většina zaměstnanců tvrdí, ţe nefinanční prostředky motivace 

je spíše nemotivují k práci. Většinou tuto odpověď zvolili zaměstnanci oddělení 

výroby. Bylo by tedy dobré k tomuto přihlédnout v novém motivačním plánu. 

Třetí část dotazníků se jiţ přímo zaměřuje na konkrétní odměny. Je tvořena 

třemi otázkami, ve kterých se hodnotí spokojenost s jednotlivými sloţkami 

současného motivačního plánu. Záměrem těchto otázek je zjištění v jakých 

odměnách je mezera z pohledu zaměstnanců a které   z moţných inovací by 

uvítali. Nové moţnosti odměn byly zkonzultovány s ekonomkou společnosti 

Trinom, s.r.o. Přerov. Byly vybrány ty, které  jsou finančně dostupné pro 

společnost a přitom můţou být dostatečnou přidanou hodnotou pro zaměstnance. 

První otázka třetí části se dotazuje na hodnocení současných prostředků 

motivačního plánu. Cílem je zjisit co je moţno z motivačního plánu vynechat, co 
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zaměstnance nezajímá. Upravením těchto neefektivních sloţek nám vznikne 

prostor pro nové moţnosti, které budou pro zaměstnance neokoukané a nové. 

 

 

Graf 10: Hodnocení stávajících složek motivačního programu. 

 

Otázka číslo 11 se dotazuje zaměstnanců na to, jaké další oblasti by  

vylepšili pokud by mohli. Výsledné odpovědi je moţné si prohlédnout v grafu níţe. 
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Graf 11:Hodnocení návrhů na zlepšení určitých oblastí. 

Z výsledku dotazníkového výzkumu je patrné, ţe v novém plánu motivace by 

se mohlo přihlédnout ke zvýšení bezpečnosti práce, zkvalitnění organizace práce, 

a systému profesního a osobního rozvoje. 

Z nových moţností se zaměstnanci přiklonili k moţnosti levnějších vstupenek 

na vybrané kulturní a sportovní akce ve městě a firemnímu vánočnímu večírku.  

Tyto moţnosti by neměly být finančně náročné a při plánovaném objemu zakázek 

by neměly být pro firmu moc velkým výdajem. Celé hodnocení odpovědí je 

součásti grafu č. 12. 
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S přihlédnutím k názorům zaměstnanců byl motivační plán přizpůsoben 

novějším potřebám společnosti a přáním zaměstnanců. Nový motivační plán je 

náplní další kapitoly. 

Graf 12: Nové prvky motivačního programu. 
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5 Tvorba nového motivačního plánu zaměstnanců 

V této části diplomové práce se budu zabývat vytvořením nové podoby  

motivačního plánu, která bude vycházet jak ze stávajícího motivačního plánu, tak i 

z výsledků dotazníkového průzkumu mezi zaměstnanci, který je součástí 4. 

kapitoly. Zaměstnanci v dotazníku hodnotili stávající úroveň finančních i 

nefinančních odměn a celého motivačního systému v podniku. V rámci dotazníku 

měli moţnost také navrhnout moţná zlepšení, která by je více motivovala k vyšším 

výkonům. Účelem bylo zjistit postoje pracovníků k moţnostem odměňování ve 

firmě. 

Jak vyplynulo z dotazníkového průzkumu, motivační systém se zdá být k 

zaměstnancům firmy spravedlivý a mají o něm dostatečné informace.  

Co se týče finančních odměn, navýšení prémií a osobního ohonocení by 

zaměstnanci uvítali, ale jinak jsou s těmito odměnami zaměstnanci spokojeni, 

tudíţ je zbytečné tyto odměny výrazně měnit. Opakem jsou nefinanční odměny ve 

firmě.Tyto odměny zaměstnance příliš nemotivují. Proto bych na tuto oblast hlavně 

zaměřila pozornost při vytváření nového motivačního plánu. Finanční odměny jiţ 

nebudu rozepisovat, neboť jsou součástí 4. kapitoly.  

Z nefinančních odměn společnost Trinom, s.r.o uplatňuje u všech 

zaměstnanců dotované stravenky, pro vedoucí a administrativní pracovníky pak i 

kurz anglického jazyka a sluţební mobilní telefon. Jak se zdá podle průzkumu, 

hlavně výrobním pracovníkům se jeví zaměstnanecké výhody málo motivující. 

Při hodnocení úrovně vzdělávání a osobního profesního rozvoje 

zaměstnancům dosavadní úroveň nevyhovovala. Do nového motivačního plánu 

bych navrhovala přiřadit odborná školení a semináře pro jednotlivé profese o 

nových postupech, metodách a všeobecně novinkách v oboru, pokdu tyto novinky 

budou přínosné pro společnost a pokud se zaměstnanci budou aktivně zajímat o 

případné tém. Dále by  kritériem pro výběr zaměstnanců zúčastňujcích se 

případných školení mělo být bezproblémové řešení svěřených úkolů, 

zaměstnancova svědomitost a pečlivost při práci. Kandidáty vhodné pro 

absolvování školení nebo  semináře by měl vybrat jeho přímý nadřízený. Toto 
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rozšíření rozhledu by následně pomohlo firmě například při zavádění nových 

postupů. Co se týče administrativních pracovníků navrhovala bych rozšíření 

nabídky výuky jazyků o další jazyky, které by mohly pomoci zaměstancům 

komunikovat s větším počtem zahraničních zákazníků. Vzhledem k blízkému 

polskému trhu bych doporučila do nabídky zahrnout také polštinu, bylo by ale 

potřeba předem prozkoumat zahraniční trh a zjistit míru moţného uplatnění. 

Vzhledem k tomu, ţe při poloţení otázky které nové motivační prostředky by 

zaměstnanci uvítali zaměstnanci označili často příspěvky na sportovní a kulturní 

akce ve městě nebo v jeho bezpostředním okolí, bude i tato moţnost zahrnuta do 

motivačního plánu společnosti. 

Příspěvek na sportovní vyţití ve městě by mohlo být řešeno zakoupením 

čipové pernamentky pro zaměstnance firmy do krytého plaveckého bazénu v 

Přerově. Tato pernamentka by byla k dispozici na sekretariátu firmy. Kaţdý ze 

zaměstnanců by mohl vyčerpat maximálně 4 vstupy do bazénu za půl roku. Bylo 

by pak na jeho uváţení zda tyto vstupy vyčerpá sám,zaplatí vstup  za 4 člennou 

rodinu nebo dva vstupy za sebe a partnera. Moţnosti čerpat těchto výhod by bylo 

dobré vázat na splnění podmínek společnosti, jako například dodrţování lhůt. 

Záleţí na společnosti, která z podmínek bude aktuální pro potřeby firmy. 

 Co se týče nákladů na tento nový motivační prostředek, podle aktuálního 

ceníku plaveckého areálu, jsou celkové  náklady vypočteny na  5970 Kč za rok pro 

všechny zaměstnance včetně zálohy na čipovou kartu pro vstup. Tyto náklady 

jsou počítány pro 20 zaměstnanců tzn. 80 vstupů za rok a při ceně pernamentky 

na 10 vstupů 370 Kč. [8] 

Příspěvky na kulturní vyţití ve městě nebo v okolí by mohly být poskytovány 

peněţitým příspěvkem 300 Kč na osobu za rok. Opět by bylo na zaměstnanci jestli 

celou částku si zaměstnanec vybere najednou a nebo vícekrat v menších 

částkách. Za  předpokladu, ţe by si všech 20 zaměstnanců tuto odměnu vybralo, 

celkové náklady na pořízení budou 6000 Kč.  

Zaměstnanci by také uvítali podle dotazníku vánoční večírek firmy. Tento 

motivační prostředek by dnes  měl být zahrnut do kaţdého motivačního programu 
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firmy, neboť pomáha upevnit soudrţnost týmu a  vzájemné poznání se 

zaměstnanců s vedením firmy. 

Z dotazníku také  vyplynula potřeba zlepšit bezpečnostní podmínky práce. 

Tuto problematiku bych řešila větším mnoţstvím ochranných prostředků, nebo 

ochrannými  prostředky větší kvality. 

Nefinanční odměny bych doporučovala udělovat na základě osobního 

ohodnocení vedoucích pracovníků, pracovní morálce a plnění cílů společnosti. V 

případě nedodrţování bych odměny na určitou dobu omezila.  
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6 Návrhy a doporučení 

Nový motivační plán je zaměřen hlavně na zlepšení nefinančních odměn 

zaměstnanců a zvětšení jejich motivační síly. Aby motivace zaměstnanců byla 

stále udrţovaná, motivační plán by měl být dynamický a přizpůsobovat se 

měnícím se podmínkám a poţadavkům firmy. Z tohoto důvodu bych navrhovala 

zopakovat průzkum mezi zaměstnanci pomocí dotazníků a motivační plán 

případně inovovat. 

Vzhledem k tomu ţe ve firmě pracuje hodně stálých zaměstnanců, 

navrhovala bych v odměnách zohlednit i tuto loajalitu a věrnost firmě, například 

přidání paušální částky k prémiím, nebo jiným moţným způsobem. 

Jak vyplývá z průzkumu, zaměstnanci jsou s finančními prostředky motivace 

většinou spokojeni, i kdyţ zvýšení prémií by uvítali. Doporučovala bych při 

sestavovánín motivačního plánu  věnovat větší pozornost nefinančním moţnostem 

odměňování. Dále by bylo dobré nefinanční prostředky odměňování rozšiřovat a 

podle moţností zavádět nové. 

Také by mohlo být zajímavé pro zaměstnance odměňování na základě 

vyhlášení vnitropodnikových soutěţí, vázající se na bezproblémovou docházku, 

produktivitu práce, splnění dílčích úkolů v daném termínu apod. I tento nový model 

by mohl lépe fungovat a do motivace by se zapojila také přirozená lidská 

soutěţivost. V tomto případě by musela být ale hlavní odměna dostatečně 

přitaţlivá pro zaměstnance ale zároveň dosaţitelná. 

Do budoucna bych také navrhovala sledovat nabídku odborných seminářů 

nebo jiných vzdělávacíh kurzů, které by byly vhodné pro zaměstnance firmy a tyto 

nabídky jim zveřejnit buď na firemní informační tabuli nebo například při poradách 

firmy. 

Celkem novým a moderním způsobem nefinančního odměňování můţe být 

také tzv. „teambuilding“. Je dobré uspořádat občas vnitropodnikovou akci 

zábavného nebo sportovního charakteru. Tímto by se posílila vnitřní motivace 

pracovníků, a to navázáním přirozených mezilidských vztahů 
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Pro vedení firmy mají tyto akce ještě další důleţitý význam. Psychologicky se 

dají analyzovat schopnosti jedinců,které jsou v pracovním procesu  potlačovány 

nebo nevyuţity. Jedná se o vytrvalost, kreativitu a schopnost práce v kolektivu. 

V současné době hospodářské krize společnost omezila výrobu a činnost, 

motivační plán tedy doporučuji v praxi uplatnit aţ po opětovném obnovení výroby 

ve větším rozsahu, aby se objektivně následně mohlo vyhodnotit, zda pro 

společnost byl  sestavený motivační  plán očekávaným přínosem. Další moţnosti 

rozšíření motivace ve firmě, které byly popsány v této kapitole doporučuji zavádět 

jako inovativní prostředky do nových motivačních plánů. Občasnou inovovaností, 

jak jiţ bylo řečeno, se dosáhne dlouhodobější motivace. 

Z dotazníků vyplynula také potřeba zaměstnanců na lepší zajištění 

bezpečnosti práce. I kdyţ bezpečnost práce nezapadá do tématu mé diplomové 

práce, doporučila bych provést bezpečnostní inspekci a zjištění, v čem přesně 

zaměstnanci vidí nedostatky. V konečném důsledku napravení těchto chyb můţe 

vést k motivaci zaměstnanců tím, ţe vedení společnosti v zaměstnancích vzbudí 

pocity, ţe je o jejich potřeby zájem a ţe slovo zaměstnanců má ve firmě určitou 

váhu. 
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7 Závěr 

Motivace představuje proces, který je zaloţen na vnitřních pohnutkách 

jednotlivce a na vnějších podnětech, které na jednotlivce působí z okolí. 

Ve své diplomové práci jsem se snaţila přiblíţit práci manaţerů na tomto 

nelehkém úkolu motivování pracovníků, abych mohla ohodnotit výsledek jejich 

práce tedy stávající motivační systém. Je pravdou ţe tato část je nelehkou 

součástí personalistiky a pro vytváření motivačních programů firmy je potřeba mít 

alespoň základní psychologické poznatky a také něco, čemu se říká „šestý smysl“. 

V samém úvodu diplomové práce je kapitola věnována charakteristice 

společnosti Trinom, s.r.o. Přerov u které jsem diplomovou práci vykonávala. Je 

zde popsána historie firmy a základní produkty společnosti, které společnost 

vyrábí. Pro uvedení do problematiky motivace zaměstnanců byla jako druhá 

kapitola zvolena teoretická část. Hlavními kapitolami této práce jsou 4. kapitola a 

5. kapitola. Ve čtvrté kapitole byl popsán stávající motivační systém a 

vyhodnocený dotazník, který byl dán zaměstnancům, aby se vyjádřili k motivaci 

v podniku. Na základě tohoto vyhodnocení byl poté vytvořen nový motivační 

program, který je součástí 5. kapitoly. 

Za osmnáctileté působení na trhu firma dokázala vybudovat motivační 

systém, který zahrnuje důleţité faktory motivování zaměstnanců. Nabízí jim v 

rámci systému odměňování finanční i nefinanční odměny. Slabší místo však bylo 

shledáno v nefinančním systému odměňování, a proto jsou  navrţena určitá 

opatření do budoucnosti. 

Přínos své diplomové práce spatřuji v tom, ţe podnik má moţnost seznámit 

se s postoji a názory svých zaměstnanců na stávající motivační systém. Vedení 

společnosti má nyní moţnost jednotlivé návrhy na zlepšení motivačního systému 

prodiskutovat a uvaţovat o jejich případném zařazení, které povede k vyšší 

spokojenosti pracovníků. Věřím, ţe firma vyuţije informací nashromáţděných v 

mé diplomové práci a provede úpravu motivačního systému . Je třeba si 

uvědomovat souvislost mezi prosperitou a úspěšností firmy a jejími zaměstnanci. 

Dobře motivovaní zaměstnanci firmy mohou lépe firmě pomoci uspět na trhu, nebo 

dokonce být lepší neţ konkurence. 
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Příloha č.1 – certifikát ISO 
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Příloha č.2. – Vzor dotazníku 

Dobrý den,  

do rukou se Vám dostává dotazník, který zjišťuje úroveň motivace ve Vaší 

firmě a spokojenost Vás, zaměstanců s motivováním k Vaším lepším výkonům. 

Tento dotazník bude zpracovaný v rámci mé diplomové práce na téma: 

„Tvorba motivačního plánu pro společnost Trinom s.r.o. Přerov“. Vyplnění je 

absolutně anonymní, není potřeba nikde vyplňovat vaše iniciály a jeho vyplnění 

vám zabere přibliţně 5 minut Vašeho času.  

 

Děkuji moc za jeho vyplnění a přeji hezký den. 

Marcela Janischová - studentka VŠB – Technické univerzity Ostrava 

1. Jste: 

 Muţ 

 Ţena 

 

2. Váš věk se pohybuje v intervalu: 

 18 - 25 let 

 26 - 35 let 

 36 – 45 let 

 46 – 55 let 

 56 a více let 

 

3. Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání je:  

 ZŠ 

 SOU – střední odborné učiliště 

 SŠ – s maturitou 

 VOŠ – vyšší odborná škola 

 VŠ 
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4. Ve firmě Trinom s.r.o. Přerov pracujete: 

 méně neţ 2 roky 

 2 – 5 let 

 6 – 10 let 

 11 – 15 let 

 Více neţ 15 let 

 

5. Vykonávate profesi která se kvalifikuje jako: 

 dělnická profese 

 THP a vedoucí pracovníci 

 

 

6. Je podle Vašeho názoru motivační systém v podniku spravedlivý? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne  

 Rozhodně ne 
 

7. Jste dostatečně informován/a o systému odměňování v podniku? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne  

 Rozhodně ne 
 

8. Motivuje Vás v práci finanční systém odměňování? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne  

 Rozhodně ne 
 

9. Motivuje Vás v práci nefinanční systém odměňování? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne  

 Rozhodně ne 
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Další otázky prosím ohodnoťte stupnicí jako ve škole : 1 – nejlepší, 5 – nejhorší. 

 

10. Jak hodnotíte jednotlivé sloţky motivačního systému v podniku? 

 

Vzdělávání  

Noční příplatky  

Sluţební mobilní telefon  

Osobní ohodnocení  

prémie  

Odměny včetně 13. a 14. 

platu 

 

stravenky  

 

11. Které oblasti by jste zlepšili, aby vás více motivovali k práci? 

 

Systém osobního profesního rozvoje  

Zkvalitnění organizace práce  

Zvýšení nefinančních odměn  

Zlepšení bezpečnosti práce  

Systém komunikace mezi pracovníky  

Sytém komunikace mezi vedením a 

pracovníky 

 

Zvýšení finančních odměn  
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12. Které nové prvky motivačního programu by jste uvítali? 

 

Týden dovolené navíc  

Příspěvky na sportovní vyţití  

Příspěvky na kulturní akce ve městě  

Vánoční firemní večírek  

Dary u ţivotních jubileí  

Větší nabídku jazykových kurzů  

 


